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Förord
Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för utveckling av näringar
baserade på fisk samt utgör en förutsättning för en långsiktigt hållbar
utveckling av Nordanstigs kommun. Fiskevattnen är otaliga men potentialen
är ännu oändligt mycket större då fiskevårdsbehovet är stort.
Genomförd inventering omfattar kommunens sötvatten men åtgärder som
genomförs kommer i stor utsträckning att inverka positivt även på fisktill
gången vid Nordanstigskusten. Åtgärderna kommer att gynna den biologiska
mångfalden i vattendragen, men också indirekt bidra till en attraktiv
boendemiljö. Fiskevårdsåtgärderna kommer även på sikt att skapa fZ5rutsättningar för fisketurism inom kommunen.
Det är glädjande att det mycket omfattande arbetet nu är slutfört och att
Nordanstig med detta kan stoltsera med en av Sveriges mest genomarbetade
fiskevårdsplaner. Genomförandet att åtgärderna i fiskevårdplanen är mycket
omfattande och behöver samverkas mellan markägare, Länsstyrelsen, Fiskevårdområdena samt kommunen.

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande, Nordanstigs kommun
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Sammanfattning
Kartläggningen av Nordanstigs kommuns vattendrag har utförts under
perioden 2006-2013. Totalt har 150 vattendrag med en sammanlagd längd
av 742 km inventerats samt biotopkarterats i Nordanstigs kommun. Det kan
konstateras att många av kommunens vattendrag är kraftigt påverkade av
mänskliga aktiviter som försämrat vattenmiljön och någon form av åtgärdsförslag har lämnats för samtliga inventerade objekt.
Sammanlagt påträffades 398 artificiella vandringshinder som bör åtgärdas,
fördelat på 134 vattendrag. Sju av dessa vandringshinder utgörs av kraftstationer, fem i Harmångersån och två i Gnarpsån. Väl fungerande lösningar
för upp- och nedvandring av fisk vid dessa anläggningar hör till de högst
prioriterade fiskevårdsåtgärderna i kommunen.
Den fysiska miljön i vattendragen är starkt påverkad av mänskliga
aktiviteter och restaureringsbehovet är stort. Biotopåterställning föreslås i
144 vattendrag som bedöms vara påverkade av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Sammanlagt är 139 km (19 %) av den totala
vattendragssträckan försiktigt rensad, 127 km (17 %) är kraftigt rensad och
141 km (19 %) är omgrävd.
Hydrologisk restaurering föreslås i 97 vattendrag med störd flödesregim.
Sex av vattendragen har ett reglerat flöde för kraftproduktion men merparten
av vattendragen med störd flödesregim har påverkats negativt av markavvattningar och sjösänkningar i respektive avrinningsområde.
I 42 av vattendragen förslås att en tätare och bredare trädridå etableras där
vattendragen rinner över jordbruksmark.
Dikesåtgärder i jordbruksmark föreslås för 29 vattendrag, där åkerdiken
sannolikt tillför sediment och näringsämnen till förbi rinnande vattendrag.
Återställning av maskinöverfart, ofta orsakad av skogsmaskin, föreslås i 12
vattendrag. I 20 av de inventerade vattendragen finns ett eller flera markavvattningsföretag registrerade.
Särskilt utpekade narturvärdesbiotoper återfinns utmed 84 av de inventerade
vattendragen, flodpärlmussla förekommer i 13 vattendrag, flodkräfta i 8
vattendrag och flodnejonöga i 6 vattendrag.
Sammantaget kan det konstaterats att restaureringsbehovet i kommunens
vattendrag är mycket stort, vilket kommer medföra betydande arbete och
kostnader för att återskapa tidigare förstörda lek- och uppväxtmiljöer för
fisk och öppna upp vandringsvägarna. Utvecklingspotentialen anses mycket
stor och genom att återskapa det rinnande vattnets ekosystem ökar den
naturliga reproduktionen av fisk samtidigt som andra arter och organismer
knutna till dessa biotoper gynnas.
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Inledning
S yft et med fiskevårdsplanen
Syftet med Nordanstigs kommuns fiskevårdsplan har varit att kartlägga
kommunens vattendrag, kvantifiera sammansättning och omfattning av
olika biotoper samt att beskriva påverkan i och i anslutning till vattendragen. Underlaget är främst tänkt att användas som grund för framtida fiskevårdsatsningar i kommunen med fokus på restaureringsåtgärder och återskapande av fria vandringsvägar för fisk. Det insamlade informationsmaterialet utgör även ett värdefullt underlag för att kunna erhålla en långsiktigt hållbar utveckling av den kommunala planeringen, infrastruktur,
turism, näringsliv och fiske samt som underlag för många av de
bedömningar som gjorts i samband med EU:s vattendirektiv. Underlaget
kommer att kunna användas i en mängd olika sammanhang och av samtliga
samhällssektorer vars verksamheter på ett eller annat sätt påverkas av eller
påverkar vatten- dragen. Verksamhetsområden som tydligt berörs är
kommunal planering, jord- och skogsbruk, infrastruktur såsom vägar,
byggnationer och andra samhällsstrukturer, naturvårdsarbete, miljöskydd,
kalkning, naturturism och fiske. Resultatet från biotopkarteringen utgör
ingen naturvärdesbedömning, men ett viktigt underlag för en sådan
bedömning.
Biotopkarteringarna fokuserar på att beskriva den fysiska miljön i och i anslutning till vattendragen samt den fysiska påverkan denna miljö utsatts för.
Viss biologisk information, främst avseende elprovfisken samt undersökningar med fiskfällor och naturvärdesbedömningar finns också beskrivna i
fiskevårdslanen medan vattendragens kemiska status utelämnats då underlag
för detta saknas i de allra flesta vattendrag.

Pr oble m och åt gärdsbehov
Våra sötvatten i allmänhet, och vattendrag i synnerhet, har sedan medeltiden
genomgått en omfattande miljöförändring och påverkats kraftigt av olika
mänskliga ingrepp. Samhällsutvecklingen har medfört en betydande exploatering och ett förändrat landutnyttjande. Skogs- och jordbruk, vattenreglering och dämning, utdikning, sjösänkning, flottledsrensning, förorenade
utsläpp, försurning, utplantering och omflyttning av både inhemska och
främmande arter samt överfiske tillhör de faktorer som kraftigt påverkat de
organismer som lever i och i anslutning till våra vattendrag.
Flödesregimen i vattendragen har förändrats genom vattenkraftsreglering
samt genom markavvattningsprojekt som syftat till att torrlägga våtmarksområden för ökad skogs- och jordbruksproduktion eller skapande av sådana
områden.
Förutom att olika typer av vattenmiljöer minskat i utbredning eller helt försvunnit har också miljöerna isolerats från varandra genom miljöförändringar. Artificiella vandringshinder i form av vägtrummor, dammar och dammrester medför att fiskbestånden isoleras och hindras från att nå upp- eller
9

nedströms belägna reproduktionsområden. Vandringshinderproblematiken har länge fokuserat på bara lax och öring men man vet
idag att de flesta fiskarter företar lek- skydd och/eller
födosöksvandringar.
För en fördjupad beskrivning av sötvattenekologi, problem och möjliga
åtgärder inom fiskevården hänvisas den intresserade till att läsa: Degerman,
E. 2008. Ekologisk restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket &
Fiskeriverket. Vilket är en samlad skrift där all relevant kunskap om
negativ påverkan av vattendrag och möjliga restaureringsåtgärder för detta
beskrivs på ett föredömligt sätt. Ytterligare fördjupande kunskaper kan
inhämtas från flera statliga verk som Naturvårdsverket, fd Fiskeriverket och
Havs- och vattenmyndigheten, vilka producerat flera rapporter. Vidare har
WWF sammanställt en serie av rapporter som berör Levande Skogsvatten
och SLU samt Karlstads universitet har publicerat flera forskningsrapporter
som berör fiskevård. Många av rapporterna finns tillgängliga på nätet.

Bäver och bäverdammar
Bävern har funnits i Sverige sedan istiden. Den utrotades i Sverige under
slutet av 1800-talet för att sedan återintroduceras från Norge i början av
1900-talet. 80-talet återintroducerade djur har sedan kommit att bilda en
population som överstiger 100 000 individer. Bävern har beskrivits som en
nyckelart och som ekologisk ingenjör, då den har stor påverkan på landskap,
ekosystem och organismsamhällen, genom att dämma vattendrag och omgivande mark, fälla träd och bygga hyddor, som bland annat förlänger och
fördröjer avrinningen i vattendragen. Fördämningar byggs normalt endast i
vattendrag som är mindre än 6-10 m breda och när vattendjupet är mindre
än 70-80 cm. Bäverns aktiviteter i ett skogsbäckssystem påverkar fiskfaunan
genom att förändra vattendragets form, strömhastighet och sedimentation
samt genom att dammarna kan utgöra vandringshinder. Minskande syrehalter i bäverdammar kan ge sämre livsbetingelser för öring samtidigt som
dessa kan gynnas av ett ökat bestånd av evertebrater och den ökade halten
av kväve och fosfor kan ge snabbare tillväxt. Större öringar kan nyttja
bäverdammar som refug vid låga vattenflöden vinter och sommartid och
dammarna kan genom att höja grundvattennivån och magasinera vatten,
fungera som flödesutjämnare och motverka uttorkning av ett mindre vattendrag under perioder med liten nederbörd. En svensk undersökningar har
visat att elritsa gynnas av bäverdammar. I vatten med gädda utgör bäverdammarna lämpliga biotoper för gädda vilket kan leda till lägre tätheter av
öring. Det är en allmän uppfattning att bäverdammar utgör definitiva vandringshinderför fisk och bör därmed rivas. Studier har dock visat att bäverdammar ofta utgör ett mindre problem för vandrande fisk än man tidigare
trott. Fisken kan utnyttja sprickor och tunnlar i dammarna, hoppa över dem
eller simma runt dem vid högre flöden. För ett strömlevande bestånd av
öring bedöms därför bäverdammar inte utgöra något större problem för beståndet. Etablerar sig bävern och bygger dammar i ett vattendrag med ett
vandrande bestånd av fisk kan dammarna i enskilda fall ha en negativ effekt
på fiskbeståndet. Det får därmed bedömas från fall till fall om det verkligen
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är nödvändigt att riva en bäverdamm. Man bör betänka att öring, flodpärlmussla och andra vattenlevande organismer i Sverige har utvecklats
tillsammans med bävern under ca 8 000 år och det finns inga
dokumenterade fall där bäverdammar eller annan bäverpåverkan slagit ut
örings- eller flodpärlmusselbestånd från ett vattensystem.
Vid inventeringen av vattendragen i Nordanstigs kommun påträffades ett
stort antal bäverdammar. Inåt landet observerades huvudsakligen övergivna
dammar medan dammarna som påträffades närmare kusten vanligtvis var
aktiva. Bävrarna förefaller ha minskat i antal i Hasselaområdet och flyttat ut
mot kusten. Möjligen kan detta vara en effekt av att järv som prederar på
bäver, förekommer i Hasselaskogarna (Pers. komm. Karl-Erik Dufvenberg,
Hassela). När maten tar slut inom ett område överger bävrarna sin hydda
och söker sig till nya lämpliga marker men kan återta ett tidigare nyttjat
område när mattillgången åter är god.

Elprovfiske och elprovfiskeresultat
Elprovfiske är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kvantifiera fiskarters
beståndstäthet och påvisa vilka fiskarter som förekommer i ett vattendrag.
Metoden utgör ett lämpligt redskap för effektuppföljning av utförda fiskevårdsåtgärder och kan bland annat användas för att jämföra täthet och förekommande arter mellan lokaler eller mellan vattendrag samt för att bedöma
fiskfaunans ekologiska status på enskilda vattendragssträckor eller i hela
vattendrag. I nedanstående tabell (Tabell 1) redovisas statisk över medeltätheten av öring från utförda elprovfisken i vattendrag inom Nordanstigs
kommun. Det bör betonas att flera av elprovfiskena har utförts på kraftigt
negativt påverkade lokaler. Tätheterna visar därmed inte på beräknad
potential/produktion vid opåverkade förhållanden utan ger värden för jämförelse mellan motsvarande vatten idag och den status de för tillfället har.
Tabell 1. Statistik över medeltätheten av öring från utförda elprovfisken i vattendrag inom Nordanstigs
kommun. Källa elfiskeregistret 2012.
Typ av
population

Vattendragsbredd
(m)

Täthet
årsungar

Täthet äldre
än årsungar

Totalt
antal/100m2

Ström
Ström
Ström
Ström
Ström
Vandrande
Vandrande
Vandrande
Vandrande
Vandrande

0‐3 m
3.1‐6 m
6,1‐12 m
12,1‐24 m
> 24 m
0‐3 m
3.1‐6 m
6,1‐12 m
12,1‐24 m
> 24 m

13,4
4,5
3,1
0,9
0,9
53,4
7,2
14,7
5,0
2,9

11,5
8,5
7,6
1,7
0,1
34,7
9,9
11,1
2,1
0,8

24,9
12,9
10,7
2,6
1,0
88,1
17,1
25,9
7,1
3,7
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Antal
fisketill‐
fällen
53
30
20
5
2
19
9
7
4
3

Metodik
Vid inventeringen användes en förenklad version av den standardiserade
metoden för biotopkartering av vattendrag. Biotopkarteringsmetoden har
utvecklats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och finns utförligt beskriven i
rapporten ”Biotopkartering – vattendrag” (Länsstyrelsen i Jönköpings län,
2002). Varje vattendrag fotvandras utefter hela sin längd varvid information
samlas in på två olika protokoll samt på karta i skala 1:10 000. När någon av
de ingående parametrarna förändras längs vattendraget görs en sträckavgränsning och ett nytt protokoll påbörjas. På detta sätt delas vattendragen in
i delsträckor med ett protokoll för varje sträcka. Eftersom protokollbyte sker
så fort någon ingående parameter förändrats blir miljön mer eller mindre
enhetlig inom varje delsträcka. Ett kartmaterial över samtliga faktorer och
värderingar har tagits fram i GIS-miljö. Vid kartering av omgivningen och
närmiljön har dock en något förenklad variant använts istället för den i ovan
nämnda metod. Vissa saker rörande vattendraget har dessutom lagts till i
metoden som använts i inventeringarna för fiskevårdsplanen. Exempelvis
sträckbeskrivning, förslag till åtgärder, tillgång på upplagd sten samt tillgänglighet för fiske och maskinåterställning. Data har samlats in vid
inventeringar utförda under åren 2007-2013.
Inför inventeringsarbetet valdes vattendrag ut med ledning av gröna kartan
och bakgrundsinformation insamlades genom att bland annat konsultera
representanter för berörda fiskevårdsområden. Målet med inventeringsarbetet var att täcka in samtliga vattendrag som är vattenförande året om
och är eller har varit fiskförande. Storlek, läge, fallhöjd och karaktär har
därmed varit viktiga parametrar vid vattendragsprioriteringen.
Biotopkarteringen har genomförts genom att varje vattendrag och sjö besökts och med hjälp av kartor och standardiserade protokoll har uppgifter
om objektets karaktär förts in. Vid vattendragsinventeringen har hela bäcken
eller ån fotvandrats, vanligtvis uppifrån och ned, och protokoll för olika
delsträckor skrivits. Delsträckornas längd varierar och bestämdes av
karaktären på vattendraget eller av praktiska skäl. Meningen är att varje
protokoll ska representera en delsträcka av vattendraget som är relativt
homogen till sin karaktär, t ex en strömsträcka i blandskog eller en
lugnflytande sträcka i jordbruksmark. Vandringshinder har protokollförts i
den följd de påträffats under inventeringen. GPS-navigator har använts för
att koordinatsätta en sträckas start- och slutpunkter liksom vandringshindrens
läge. Vidare har varje delsträcka och vandringshinder dokumenterats med ett
eller flera foton.
De sammanlagda protokollen för ett vattendrag har sedan lagts in i en Access-databas där sammanställningar och diagram skapats för varje vattendrag. Till detta har varje enskild sträcka och vandringshinder ritats in i ett
kartprogram. Genom att koppla ihop kartprogrammet med sträckindelningen, med sträckinformationen i Access-databasen, har tematiska kartor över
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ingående parametrar som exempelvis strömförhållande och värde som uppväxtlokal för öring skapats.
För information om förekommande fiskarter har elfiskeregistret samt
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns egna register använts. Information om
särskilt utpekade naturvärden längs vattendragen har inhämtats från Skogens
pärlor, Skogsstyrelsen. SMHI:s register för vattendrag, sjöar och sjöarealer
har använts så långt möjligt vid beskrivningen av förekommande vattendrag
och sjöar. Information om registrerade markavvattningsföretag har inhämtats
från länsstyrelsernas digitala arkiv för detta och (http://vattenkraft.info) har
givit värdefull information om befintliga kraftstationer i kommunen.
Det praktiska arbetet med fiskevårdsplanen har utförts av av Johan Andreasson, Gustav Eriksson, Peter Andersson, Mikael Lundin, Karl Palmqvist,
Johan Varga och Stefan Sandin. Johan Andreasson har arbetat som projektledare och står som författare till denna rapport.
Marie Eriksson, Mark- och mätningsavdelningen, Hudiksvalls kommun, har
varit behjälplig med framtagandet av översiktskartor till fiskevårdsplanen
och Sören Olofsson, Mark- och mätningavdelningen, Hudiksvalls kommun,
har framställt det databaskopplade kartmaterialet.
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Översiktskarta

Figur 1. Översiktskarta över de inventerade vattendragen i Nordanstigs kommun.
Se tillhörande tabell (Tabell 2) för namn och koordinater.
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Tabell 2. Lista över de inventerade objekten i Nordanstigs kommun som visas i översiktskartan i
Figur 1.

ID nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Vattendragsnamn

RT 90_X

Saxåbäcken
Torringsån
Villsjöån
Staffansbäcken
Snårsbäcken
Malungsån
Kalsabäcken
Vantåsbäcken
Åstjärnsbäcken
Kvarnbäcken
Sandbäcken
Oxsandsbäcken
Tjärnmyrbäcken
Toppbodtjärnsbäcken
Bäcksandsbäcken
Dyrån
Korrbäcken
Bjällråbäcken
Dalrönningsbäcken
Järnbrorönningsbäcken
Gubbdalsbäcken
Haddängsån
Lutmyrbäcken
Lillbomyrbäcken
Dalmyrbäcken
Norr om å bäcken
Gnarpsån
Samuelsbäcken
Lunnsjöbäcken
Igeltjärnsbäcken
Frästabäcken
Annån
Ingjartjärnsbäcken
Åstjärnsbäcken
Klovbäcken
Dalbrandsbäcken
Flymyrbäcken
Gammalmobäcken
Kullbäcken
Svartbäcken
Mörkåsbäcken
Hagvallsbäcken

689649
689582
689413
689104
689484
689335
689363
689344
689205
689211
689193
689122
689115
688942
688849
688616
688864
688929
689045
689100
689175
688449
688453
688437
688601
688602
688055
688146
688108
688201
688235
688945
688297
688334
688362
688460
688682
688707
689020
688988
688868
688460

15

RT 90_Y

157297
157092
156935
156999
156399
155921
155621
155626
158109
158075
158067
158698
158697
158682
158669
158642
157852
157780
157675
157674
157562
158499
158365
158151
157732
157732
158497
158336
158088
157842
157494
156402
157042
157062
156971
156959
156847
156858
156717
156550
156368
156208

Tabell 2. Fortsättning.

ID nr
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Vattendragsnamn

RT 90_X

Hagmyrabäcken
Grängsjöån
Hannåsbäcken
Knoppebäcken
Kråkbäcken
Lombäcken
Vassbäcken
Rundamyrbäcken
Stenmyrbäcken
Stortjärnsbäcken
Gruvmobäcken
Edsmyrån
Åbäcken
Sandsvedbäcken
Koffsandsbäcken
Lönnångersbäcken
Gäddviksbäcken
Vallbäcken
Harmångersån
Kunnsjöbäcken
Harsjöbäcken
Igeltjärnsbäcken
Målsjöbäcken
Långtjärnsbäcken
Stortjärnsbäcken
Ålhusbäcken
Igeltjärnsbäcken
Axelsbäcken
Söderåsbäcken
Kittebäcken
Blästbäcken
Rödmyrbäcken
Djupdalsbäcken
Homobäcken
Opptjärnsbäcken
Öfttjärnsbäcken
Källsvedbäcken
Fermbäcken
Fiskviksbäcken
Åsbergsbäcken
Långråbäcken
Gimmaån

689084
688247
688230
688429
688454
688558
687931
687685
687665
687596
687717
687245
687461
687760
687040
686931
686807
686574
686170
686387
686505
686472
686484
686484
686562
686543
686535
686420
686700
686817
686606
686932
687027
687394
687528
687564
687517
687333
687751
687714
687891
687622

16

RT 90_Y

155847
157170
156445
156326
156216
156042
158428
158341
158315
158276
158590
158057
157678
151777
158074
157969
158057
158043
158072
157797
157767
157389
156962
156953
156838
156646
156635
156396
156325
156248
155966
156198
157200
157324
155345
156532
156443
156194
156383
156095
155911
155902

Tabell 2. Fortsättning.

ID nr
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Vattendragsnamn

RT 90_X

Långsjöbäcken
Fagernäsbäcken
Dyrvallsbäcken
Dundersbäcken
Svarvtjärnsbäcken
Gullbacksmorbäcken
Ysjöbäcken
Hälleråsbäcken
Nipbäcken
Åsvallsbäcken
Medskogsbäcken
Rollbäcken
Häggsjöbäcken
Älvåsbäcken
Viggtjärnsbäcken
Flybäcken
Framsängsån
Ulvsjöån
Bodtjärnsbäcken
Gravåsbäcken
Skålmyrbäcken
Sörbodbäcken
Basttjärnsbäcken
Sandbäcken
Norrbäcken
Forslundsbäcken
Lillsjöbäcken
Rigbergstjärnsbäcken
Rigmyrbäcken
Norrbäcksbäcken
Häggbäcken
Olsbyggebäcken
Häbbersån
Baststjärnsbäcken
Flottån
Djupflarkbäcken
Kölsbäcken
Kölån
Fångån
Lerbäcken
Kölårönningsbäcken
Lindsjöbäcken

687605
686871
686851
687629
687577
687528
687472
687282
687781
687917
688569
688635
688761
688370
688609
688663
688861
690190
689094
689159
689252
689298
689478
689320
689655
689600
689600
689658
689645
689744
689832
689865
690188
690141
690120
688821
688952
688822
688930
688893
689012
689039

17

RT 90_Y

155766
155812
155810
155761
155635
155345
155310
155518
155322
155291
155280
155128
154805
155133
154954
154766
154529
154224
154592
155137
155157
154964
155101
154944
154625
154522
154187
154071
154065
154545
154510
154508
154218
153979
153918
154372
154406
154427
154089
154008
153982
153950

Tabell 2. Fortsättning.

ID nr
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Vattendragsnamn

RT 90_X

Finnbäcken
Föltjärnsbäcken
Stålrönningsbäcken
Svartån
Hötjärnsbäcken
Pajabäcken
Basmyrbäcken
Kölsjöbäcken
Vattuporbäcken
Karabäcken
Bullerbäcken
Gässån
Rigbäcken
Timåsbäcken
Bodsjöån
Skalingsbäcken
Klingersjöbäcken
Kvarnrönningsbäcken
Stenbäcken/Svartbäcken
Rosslabäcken
Ganseån
Sörbybäcken
Svartån
Vadbäcken

689167
689170
689230
689243
689261
689314
689462
689655
689637
689684
689770
689854
689945
690114
689812
689967
689915
690068
686245
686255
685840
686003
686268
686232

18

RT 90_Y

153932
153930
153414
153449
153201
153097
153191
153030
153611
152991
152692
152689
152630
152658
152620
152229
152038
151868
157420
157370
156930
156737
156194
156150

Resultat
Totalt har 150 vattendrag med en sammanlagd längd av 742 km inventerats
i Nordanstigs kommun och någon form av åtgärdsförslag har lämnats för
samtliga objekt. En sammanfattning av inventeringsresultatet redovisas i
tabellform i bilaga 1.
Sammanlagt påträffades 398 artificiella vandringshinder som bör åtgärdas,
fördelat på 130 vattendrag. Sju av dessa vandringshinder utgörs av kraftstationer, fem i Harmångersån och två i Gnarpsån.
Den fysiska miljön i vattendragen är starkt påverkad av mänskliga aktiviteter och restaureringsbehovet är stort. Biotopåterställning föreslås i 144
vattendrag som bedöms vara påverkade av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Sammanlagt är 139 km (19 %) av den totala vattendragssträckan
försiktigt rensad, 127 km (17 %) är kraftigt rensad och 141 km (19 %) är
omgrävd.
Hydrologisk restaurering föreslås i 97 vattendrag med störd flödesregim.
Sex av vattendragen har ett reglerat flöde för kraftproduktion men merparten
av vattendragen med störd flödesregim har påverkats negativt av markavvattningar och sjösänkningar i respektive avrinningsområde.
I 42 av vattendragen förslås att en tätare och bredare trädridå etableras där
vattendragen rinner över jordbruksmark.
Dikesåtgärder i jordbruksmark föreslås för 29 vattendrag där åkerdiken
sannolikt tillför sediment och näringsämnen till förbi rinnande vattendrag.
Återställning av maskinöverfart, ofta orsakad av skogsmaskin, föreslås i 12
vattendrag.
I 20 av de inventerade vattendragen finns ett eller flera markavvattningsföretag registrerade.
Särskilda narturvärdesbiotoper återfinns utmed 84 av de inventerade vattendragen, flodpärlmussla förekommer i 13 vattendrag, flodkräfta i 8 vattendrag och flodnejonöga i 6 vattendrag.
Resultatet från inventeringarna finns utförligt beskrivna under respektive
vattendragsbeskrivning och en sammanställning av resultaten från samtliga
inventerade vattendrag presenteras i tabellform (Bilaga 1).
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Objekt 1. Saxåbäcken

Saxåbäcken

X 689649 Y 157297 (RT 90)

Sammanfattning
Saxåbäcken rinner från Lockåstjärnen, belägen 11 km NV Gnarp och mynnar i den SO delen av
Hornsjön. Strömförhållandena i Saxåbäcken domineras av lugnflytande biotoper som återfinns i drygt
halva bäcken. Svagt strömmande och strömmande vatten delar i stort på den andra halvan. Strax över
halva Saxåbäckens lopp har utsatts för rensning eller omgrävning. Förutom en försiktigt rensad ström
strax nedströms Finnrönningarna, återfinns de påverkade sträckorna i vattendragets nedre halva och
påverkansgraden avtar med avståndet från Lockåstjärnen. Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är
relativt god men andelen lämpliga uppväxtbiotoper är måttlig. Lekbiotoperna är väl spridda i vattendraget
medan uppväxtlokalerna huvudsakligen återfinns i den övre halvan av bäcken. För att återskapa
öringbiotoper i Saxåbäcken bör upplagd sten och död ved placeras ut samt lekbottnar restaureras och
bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Utförs rekommenderade åtgärder bedöms
1 300 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas. Vid inventeringstillfället var stora delar av vattendraget
nästan ockuperat av bäver och dess dammar och på flera platser var omgivande marker dämda eller hade
nyligen varit det. De värst drabbade områdena återfinns vid Finnrönningarna, i höjd med Stenmyran samt
strax uppströms jordbruksmarken vid Hornsjön. Bäckmiljön har i de N delarna av Finnrönningarna
utpekats som en 0,3 ha stor biotop med högt naturvärde av Skogsstyrelsen. Fria vandringsvägar skapas
genom att öppna upp en dammrest och en bröt.
Allmän beskrivning
Saxåbäcken är 2,9 km lång och faller över denna
sträcka 60 m. Vattendraget har en bredd av 0,15,0 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Saxåbäcken
rinner från Lockåstjärnen, belägen 11 km NV
Gnarp och mynnar i den SO delen av Hornsjön.
800 m uppströms Hornsjön tillrinner biflödet
Lill-Saxåbäcken till Saxåbäcken. Förekomsten
fisk i detta flöde är okänd men möjlig. Vid
inventeringstillfället var stora delar av

vattendraget nästan ockuperat av bäver och dess
dammar och på flera platser var omgivande
marker dämda eller hade nyligen varit det. De
värst drabbade områdena återfinns vid
Finnrönningarna, i höjd med Stenmyran samt
strax uppströms jordbruksmarken vid Hornsjön.
Saxåbäcken rinner till en början genom ungskog
för att sedan löpa genom Finnrönningarna där
området närmast utgörs av våtmark och
omgivningen av granskog. Nedanför
Finnrönningarna har skogen avverkats på båda
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sidor bäcken över en sträcka av 500 m. Därefter
omges bäcken av blandskog över en längre
sträcka. När vattendraget närmar sig Hornsjön
löper bäcken genom gammal jordbruksmark
som idag består av ängsmark med låg grad av
hävd. Den nedre korsande vägen är broförsedd
och den sista biten ned mot Hornsjön omges av
blandskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Saxåbäcken

restaureras och bäcken återges ett ringlande lopp
över de omgrävda partierna.

1 600 m (55%)
630 m (22%)
700 m (24%)

Strömförhållandena i Saxåbäcken domineras av
lugnflytande biotoper som återfinns i drygt halva
bäcken. Svagt strömmande och strömmande
vatten delar i stort på den andra halvan. De svagt
strömmande biotoperna återfinns i den nedre
halvan av bäcken och de strömmande lokalerna
förekommer utspridda i den övre halvan av
vattendraget.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Saxåbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(41%)
(9%)
(51%)

Halva bäcken har goda skuggningsförhållanden
och den andra halvan dålig skuggning. Dålig
skuggning återfinns vid ett längre kalhygge strax
nedströms Finnrönningarna samt över
jordbruksmarken vid Hornsjön. För att förbättra
skuggningsförhållandena i Saxåbäcken
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken vid Hornsjön.

Bottensubstrat
Findetritus 38 %
Sand 17 %
Sten 14 %
Block 15 %
Näckmossa 7 %
Bottensubstratet domineras av findetritus och
sand, sten samt block förekommer mer sparsamt
över lokaler med snabbare vatten. Näckmossa
och död ved förekommer i ringa omfattning.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 330 m
Försiktigt rensad
550 m
Kraftigt rensad
300 m
Omgrävd
750 m
Kalkad

1 200 m
250 m
1 480 m

(45%)
(19%)
(10%)
(26%)
Nej

Strax över halva Saxåbäckens lopp har utsatts för
rensning eller omgrävning (Figur 1). Förutom en
försiktigt rensad ström strax nedströms
Finnrönningarna, återfinns de påverkade
sträckorna i vattendragets nedre halva och
påverkansgraden avtar med avståndet från
Lockåstjärnen. Förekomsten upplagd sten är
huvudsakligen måttlig men lokaler med riklig
tillgång förekommer. På vissa lokaler har de
större blocken sprängts. För att återställa
vattenbiotopen i Saxåbäcken bör upplagd sten
och död ved placeras ut samt lekbottnar

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 100 m
Möjligt, men ej bra
530 m
Tämligen bra
1 100 m
Bra- mycket bra
200 m

1 545 m2 (46%)
435 m2 (13%)
1 235 m2 (37%)
160 m2 (5%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
500 m
Möjligt, men ej bra 1 730 m
Tämligen bra
500 m
Bra- mycket bra
200 m

750 m2 (22%)
1 675 m2 (50%)
790 m2 (23%)
160 m2 (5%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
500 m
Möjligt, men ej bra 1 680 m
Tämligen bra
750 m
Bra- mycket bra

750 m2 (22%)
1 340 m2 (40%)
1 285 m2 (38%)

Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är
relativt god men andelen lämpliga
uppväxtbiotoper är måttlig. Lekbiotoperna är väl
spridda i vattendraget medan uppväxtlokalerna
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huvudsakligen återfinns i den övre halvan av
bäcken som klarat sig bättre från mänskliga
ingrepp (Figur 2). För att återskapa
öringbiotoper i Saxåbäcken bör upplagd sten
och död ved placeras ut samt lekbottnar
restaureras och bäcken återges ett ringlande lopp
över de omgrävda partierna. Utförs
rekommenderade åtgärder bedöms 1 300 m2
öringbiotop av högsta klass återskapas.

Saxåbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Saxåbäcken. Vid elprovfisket som utfördes på en
lokal mindre lämplig för öring, strax uppströms
Hornsjön, fångades arterna mört, abborre och
lake. Vid inventeringstillfället observerades en
gädda okulärt ca 200 m uppströms Hornsjön.
Enligt fiskevårdsområdet förekommer öring i
vattendraget. För att påvisa och kvantifiera
förekomsten av öring i bäcken, rekommenderas
att ytterligare elprovfisken utförs på lämpliga
öringbiotoper högre upp i vattendraget.
Särskilda naturvärden
Bäckmiljön har i de N delarna av
Finnrönningarna utpekats av Skogsstyrelsen som
en 0,3 ha stor biotop med högt naturvärde.
Vandringshinder för fisk
I Saxåbäcken finns fem vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Lockåstjärnen mot Hornsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Saxåbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Saxåbäcken, numrerade från Lockåstjärnen, gående nedströms mot Hornsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689404
689419
689468
689490
689611

157359
157333
157515
157312
157304

Nedom sammanflöde
0,2 km nedom damm
0,4 km V Stenmyran
Nedom vändplan
0,1 km ovan kraftledning

Dammrest/Bäverdamm
Bråte
Bäverdammar, 4 st aktiva
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, plåt

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

2
0,5
4
0,2
0

2-3
3-4
4-5
5-6
7-8

Vandringshinder 1 utgörs av en dammrest där
bävern använt resten som stöd och byggt en
mycket stor damm som med en fallhöjd av 2 m,
är att räkna som definitiv. För underlätta
fiskvandring bör hindret öppnas upp.

Vandringshinder 4 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,2 m,
bedöms utgöra ett definitivt hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 2 består av bråte i form av
kvistar och grenar som är rester från den
avverkning som utförts längs med vattendraget.
Med en fallhöjd av 0,5 m bedöms hindret som
definitivt och bör rivas om den naturliga
processen inte hunnit före.

Vandringshinder 5 är vägtrumman av stål som
placerats under den traktorväg som korsar
vattendraget vid jordbruksmarkens överkant
(L~6 m, ~ 1 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 3 är fyra aktiva bäverdammar i
det av bäver ockuperade området V om
Stenmyran. Med en sammanlagd fallhöjd av 4
m, anses dammarna utgöra definitiva hinder för
fisk. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Lockåstjärnen
Lockåstjärnen 1,2 ha, är en liten fin skogtjärn
med klart vatten och gott siktdjup (Figur 3).
Tjärnen omges i den N och S delen av våtmark
och av ungskog i övrigt. Vattenvegetationen är
sparsam och utgörs huvudsakligen av starr och
näckrosor. Tidigare fanns öring i Lockåstjärnen,
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det är osäkert om detta bestånd finns kvar. I
mitten av 1950-talet planterade
fiskevårdsområdet ut 3 000 bäckrödingyngel i
tjärnen.

Figur 3. Vy över Lockåstjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
4. Åtgärda vandringshinder 1 och 2.
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Objekt 2. Torringsån

Torringsån

X 689582 Y 157092 (RT 90)

Sammanfattning
Torringsån rinner från den reglerade sjön Torringen, belägen på båda sidor länsgränsen, 15 km NV
Gnarp, för att mynna i Hornsjön i Sundsvalls kommun. Vattnet rinner sedan vidare under annat namn
och utgör i förlängningen ett biflöde till Ljungan och mynnar i älven vid Njurunda. Vattendraget är en fin
skogså med störd flödesregim då Torringen fungerar som regleringsmagasin för nedströms belägna
kraftstationer och större delen av Torringsåns vattenbiotop har utsatts för rensning eller omgrävning.
Trots omfattande ingrepp i vattenbiotopen är förekomsten lämpliga biotoper för uppväxt och ståndplatser
god i Torringsån och drygt 60 % av vattendragets totala area utgörs av biotoper av högsta eller näst högsta
klass. Andelen lämpliga lekområden för öring är dock lägre och har påverkats negativt av förekommande
rensningsarbeten. Biotopåterställs vattendraget genom utplacering av upplagd sten samt död ved samtidigt
som lekbottnar restaureras, kan minst 26 000 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas. Fiskevårdsarbetet
i Torringsån bör inriktas på att biotopåterställa tidigare förstörda vattenbiotoper samt skapa fria
vandringsvägar i vattendraget och i förlängningen till Ljungan. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget bör förutsättningarna för att fasa ut regleringen av flödet utredas. Enligt
länsstyrelsen i Västernorrland förekommer ett sparsamt bestånd av flodpärlmussla i vattendraget.
Allmän beskrivning
Torringsån är 6,1 km lång och faller över denna
sträcka 78 m. Vattendraget har en bredd av 1-16
m, en medelbredd av 5,8 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,3 m. Torringsån rinner från den
reglerade sjön Torringen, belägen på båda sidor
länsgränsen, 15 km NV Gnarp, för att mynna i
Hornsjön i Sundsvalls kommun. Vattnet rinner
sedan vidare och utgör i förlängningen ett
biflöde till Ljungan och mynnar i älven vid
Njurunda. Förbindelsen mellan Torringsån och
Ljungan är bruten av ett flertal dammar och
vattenkraftstationer. För att teoretiskt

tillgängliggöra lek- och uppväxtområden för
havsöring i Torringsån bör fria vandringsvägar
skapas vid dessa vandringshinder. Vid
inventeringstillfället var flödet lågt i de övre
delarna av vattendraget då lite vatten släpptes
från Torringen. Villsjöån och
Norrgårdsbodbäcken utgör två biflöden som
tillrinner de mellersta delarna av Torringsån och
tillför värdefullt vatten. Mellan Torringen och
Villsjöån rinner vattendraget genom en
omgivning bestående av blandskog, ungskog och
kalhyggen. Torringsån rinner sedan svagt
strömmande över sand- och grusbotten med ett
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kraftigt ringlande lopp genom blandskog som i
de nedre delarna domineras av tall. Vid Landsrå
omges bäcken av jordbruksmark längs den Ö
sidan och av tallskog och kalhygge på den V.
Vattendraget korsas av den broförsedda väg 768
och nedströms denna består omgivningen av
gran- och blandskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Torringsån

riklig. För att återställa vattenbiotopen i
Torringsån bör upplagd sten samt död ved
placeras ut och lekbottnar restaureras. Strax
nedströms Torringen tillrinner tre skogsdiken
från den S sidan. För att återställa de
hydrologiska förhållandena i vattendraget
rekommenderas att dikesproppar eller liknande
anläggs i dikena. Flödet i vattendraget är reglerat
och Torringen används som regleringsmagasin
för nedströms belägna kraftstationer. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör förutsättningarna för att fasa ut
regleringen av flödet utredas.

900 m (15%)
1 630 m (27%)
3 070 m (50%)
500 m (8%)

Strömförhållandena i Torringsån domineras av
strömmande biotoper som huvudsakligen
förekommer i vattendragets övre halva.
Förekomsten svagt strömmande lokaler är också
god och dessa uppträder företrädesvis i den
nedre halvan av vattendraget. Lugnflytande
vatten återfinns i anslutning till sjöarna samt vid
Landsrå. Forsande vatten förekommer över en
längre sträcka mellan Landsrå och Hornsjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 15 %
Grus 27 %
Block 53 %
Näckmossa 20 %

Figur 1. Omgrävd, sprängd och kraftigt rensad
sträcka i Torringsån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Torringsån följer tydligt
rådande strömförhållanden där block dominerar
på de strömmande/forsande lokalerna och sand
samt grus förekommer på de svagt strömmande
biotoperna. Näckmossa förekommer i relativt
god omfattning och förekomsten död ved är
huvudsakligen låg men några lokaler med riklig
förekomst återfinns i anslutning till Villsjöån.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 390 m
Försiktigt rensad
830 m
Kraftigt rensad
3 430 m
Omgrävd
450 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

290 m (5%)
880 m (14%)
3 980 m (65%)
950 m (16%)

Skuggningsförhållandena längs Torringsån är
företrädesvis av näst högsta klass, huvudsakligen
beroende på att vattendraget är relativt brett. Bra
skuggning återfinns sammanhängande några
hundra meter nedströms Torringen. Skuggning
saknas längs ett kalhygge strax uppströms
Villsjöån samt dålig skuggning förekommer längs
jordbruksmarken vid Landsrå där skyddande
trädridå är gles. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs vattendraget bör
tätare och bredare trädridå etableras längs
jordbruksmarken vid Landsrå.

(23%)
(14%)
(56%)
(7%)
Nej
3
1

Större delen av Torringsåns vattenbiotop är
utsatt för rensning eller omgrävning (Figur 1).
Vattendraget är omgrävt nedanför
regleringsdammen vid Torringens utlopp,
därefter huvudsakligen kraftigt rensad i sitt övre
lopp. De opåverkade lokalerna förekommer i
stort sett sammanhängande i anslutning till
Villsjöåns inlopp. Förekomsten upplagd sten är

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
900 m 5 880 m2 (17%)
Möjligt, men ej bra 3 250 m 15 330 m2 (44%)
Tämligen bra
1 320 m 11 720 m2 (33%)
Bra- mycket bra
630 m 2 270 m2 (6%)
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Torringsån

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 200 m 6 720 m2 (19%)
Möjligt, men ej bra 1 420 m 6 490 m2 (18%)
Tämligen bra
3 480 m 21 990 m2 (63%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
150 m
450 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra 2 040 m 10 560 m2 (30%)
Tämligen bra
3 250 m 18 910 m2 (54%)
Bra- mycket bra
660 m 5 280 m2 (15%)
Trots omfattande ingrepp i vattenbiotopen är
förekomsten lämpliga biotoper för uppväxt och
ståndplatser god i Torringsån och drygt 60 % av
vattendragets totala area utgörs av biotoper av
högsta eller näst högsta klass (Figur 2).
Vattendragets storlek medför att lämpliga
ståndplatser förekommer på strömmarna samt
över de svagt strömmande lokalerna som ofta
ringlar kraftigt över grusbotten med god
förekomst av djupa höljor. Förbättringspotentialen är stor och minst 26 000 m2
öringbiotop av högsta klass kan återskapas om
upplagd sten och död ved placeras ut på de
rensade och omgrävda lokalerna samtidigt som
död ved tillförs de svagt strömmande biotoperna
med sand och grusbotten. Andelen lämpliga
lekområden för öring är dock lägre och har
påverkats negativt av förekommande
rensningsarbeten. I likhet med övriga biotoper
för öring kan förekomsten lämpliga biotoper för
lek avsevärt förbättras om lekbottnar restaureras.
Lämpliga områden för lek återfinns i nuvarande
tillstånd i vattendragets nedre halva medan
övriga biotoper finns spridda över hela
vattendraget.

Figur 2. Fin öringbiotop i Torringsån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Torringsån. Vid elprovfisket som utfördes 1 km
Ö Torringen, fångades arterna bäcknejonöga och
öring. Tätheten av öring var måttliga 7,3 ind/100
m2 för 0+ och 4,4 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Ett fragment av ett flodpärlmusselskal
observerades vid inventeringstillfället. Enligt
länsstyrelsen i Västernorrland förekommer ett
sparsamt bestånd av flodpärlmussla i
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Torringsån finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Torringen till Hornsjötjärnen.

Tabell 1. Vandringshinder i Torringsån, numrerade från Torringen, gående nedströms mot Hornsjötjärnen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689440
689515
689556
689559

156742
157074
157069
157072

Utlopp Torringen
Landsrå
Landsrå
Landsrå

Regleringsdamm
Damm för VA
Dammrest
Häll

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

4
0,15
0,3
1,2

Vandringshinder 1 utgörs av regleringsdammen
vid Torringens utlopp (Figur 3). Med en
fallhöjd av 4 m utgör regleringsdammen ett
definitivt vandringshinder för fisk. För att skapa
fiskväg på platsen kan ett omlöp relativt enkelt
anläggas på den N sidan. Om dammen kan
undvaras bör den ersättas med en sjötröskel.
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Torringsån

Figur 3. Vandringshinder 1. Regleringsdamm vid
Torringens utlopp.

Figur 5. Vandringshinder 3. Dammrest av nyligen
raserad damm.

Vandringshinder 2 består av en liten dämning av
tvärsgående plank vars syfte är att styra in vatten
till den grävda damm som finns på S sidan ån
(Figur 4). Utgör vandringshinder vid lågflöde
men kan med lätthet passeras vid högre flöden.
Ska dammen tillåtas bör den anpassas så att fisk
kan passera oavsett flöde.

Vandringshinder 4 utgörs av en sluttande häll
mellan ovanstående dammrest och väg 768
(Figur 6). Fallhöjden är 1,2 m fördelad jämnt
över den 10 m långa hällen. Fisk bedöms kunna
simma uppför hindret vid medelflöde och
däröver. Rensningar nedströms den delvis
sprängda hällen har dock försvårat
fiskvandringen. För att underlätta för fisken och
i möjligaste mån återställa vattnet till naturligt
tillstånd, bör strömdämpande block och/eller
stenströsklar placeras ut nedanför hindret.

Figur 4. Vandringshinder 2. Mindre trädamm för
vattenuttag.

Vandringshinder 3 är kvarlevorna av en gammal
damm belägen strax uppströms väg 768 (Figur
5). Av allt att döma ser dammen ut att ha
kollapsat samma år eller året innan inventeringen
utfördes. Kvarstående fallhöjd om ca 0,3 m
utgör partiellt hinder för fisk. Uppströms
dammen har markerosion med stor tillförsel av
sediment till vattendraget påbörjats då stödet
från vattnet försvunnit. Öppna upp dammen
ytterligare samt stabilisera marken uppströms
dammresten.

Figur 6. Vandringshinder 4. Häll vid väg 768 som
med en fallhöjd av 1,2 m fördelat över 10 m, utgör ett
partiellt hinder.

Sjöar i vattendraget
Torringen 689445-156742
Torringen 426 ha, är en reglerad sjö där
strandzonen svallats ur till följd av varierande
vattennivå och utgörs till stora delar av sten och
block. Huvuddelen av sjön, som är belägen 15
km NV Gnarp, ligger i Sundsvalls kommun.
Topografin runt Torringen är kuperad och
omgivningen utgörs huvudsakligen av
blandskog. Vattenvegetationen är sparsam och
domineras av starr och bladvass. Torringen är
djupkarterad och har en volym av 33,13 milj. m3,
ett maxdjup av 19,9 m och ett medeldjup av 8 m.
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Ett översiktligt nätprovfiske, utfört 1986 finns
registrerat för Torringen. Vid provfisket
fångades arterna abborre, elritsa, sik och öring.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ omgrävda och rensade lokaler
genom utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Placera ut död ved på svagt strömmande
lokaler med sand/grusbotten.
3. Restaurera lekbottnar.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Landsrå.
5. Återskapa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget genom att anlägga dikesproppar
eller liknande i skogsdiken.
6. Utred förutsättningarna för att återskapa den
naturliga flödesregimen i vattendraget genom att
fasa ut regleringen av Torringen.
7. Åtgärda vandringshinder 1-4.
8. Öppna upp vandringsvägarna mellan
Hornsjön och Ljungan.
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Objekt 3. Villsjöån

Villsjöån

X 689413 Y 156995 (RT 90)

Sammanfattning
Villsjöån från Villsjön, belägen 11 km NV Gnarp och mynnar i den mellersta delen av Torringsån.
Vattendraget är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring, vid inventeringstillfället
observerades ett stort antal öringar okulärt längs hela vattendraget och vid elprovfiske har arterna
bäcknejonöga, mört och öring fångats. Strömförhållandena i Villsjöån består i stort av lika delar
lugnflytande som strömmande biotoper och andelen svagt strömmande lokaler är även de vanligt
förekommande. Närmare halva Villsjöåns lopp har blivit omgrävt eller rensat. Vattendraget är omgrävt vid
Villsjöns utlopp samt vid Åsbodarna och rensad där emellan. Vattendraget anses opåverkat i den nedre
halvan. För att återskapa vattenbiotopen i Villsjöån bör upplagd sten samt död ved placeras ut på de
rensade och omgrävda lokalerna samt lekbottnar restaureras. Ett markavvattningsföretag som sträcker sig
från Stor Bälingmyran och 600 m ned i Villsjöån vid Åsbodarna, finns registrerat, Vildsjöbäcken och
Åsbäcken tf 1919. Då flödesregimen i vattendraget är störd på grund av ovan nämnda
markavvattningsföretag bör förutsättningarna för hydrologisk restaurering av detta område utredas.
Förekomsten lämpliga biotoper för uppväxt och ståndplaster är mycket god i Villsjöån och kan förbättras
ytterligare genom biotopåterställning av rensade lokaler. Andelen lämpliga biotoper för lek är mindre
vanligt förekommande men anses nå en måttlig god nivå. De finaste lekområdena påträffas i vattendragets
mellersta och övre delar medan övriga biotoper utgör merparten av ån. Villsjön har kalkats sedan 1984,
ansvaret för kalkningsområdet överlämnades 2005 från länsstyrelsen Gävleborg till länsstyrelsen i
Västernorrland. Fria vandringsvägar i vattendraget skapas genom att öppna upp två dammrester av sten.
Allmän beskrivning
Villsjöån är 3,3 km lång och faller över denna
sträcka 51 m. Vattendraget har en bredd av 1,55,0 m, en medelbredd av 2,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Villsjöån rinner
från Villsjön, belägen 11 km NV Gnarp och
mynnar i den mellersta delen av Torringsån.
Vattendraget omges till en början av kalhygge på
den V sidan och av blandskog på den Ö.
Därefter rinner bäcken genom blandskog och ett

dikat biflöde från Stor Bälingmyran tillrinner.
Vid Åsbodarna förekommer ängsmark och
våtare områden. Mellan Åsbodarna och
Torringsån utgörs omgivningen av blandskog,
med dominans av gran på en lokal uppströms
vägen mot Torringen. Vid inventeringstillfället
påträffades bäverdammar över det lugnflytande
partiet vid Åsbodarna.
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Villsjöån

1 200 m (36%)
750 m (23%)
1 350 m (41%)

Strömförhållandena i Villsjöån består i stort av
lika delar lugnflytande som strömmande
biotoper och andelen svagt strömmande lokaler
är även de vanligt förekommande. Vattendraget
är strömmande i de övre och nedre delarna,
svagt strömmande i de mellersta delarna och
lugnflytande vid Åsbodarna samt 300 m
uppströms Torringsån.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Villsjöån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 49 %,
Grus 11 %
Block 39 %
Näckmossa 9 %

Skuggningsförhållandena i Villsjöån är
övervägande mindre bra. Dålig skuggning
förekommer över jordbruksmarken vid
Åsbodarna där kantzonen är gles. Bra skuggning
återfinns uppströms den nedre korsande vägen.
För att förbättra skuggningsförhållandena längs
Villsjöån rekommenderas att tätare och bredare
trädridå etableras över jordbruksmarken vid
Åsbodarna.

Bottensubstratet i Villsjöån domineras av sand
och block. Förekomsten näckmossa och död ved
är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 850 m
Försiktigt rensad
100 m
Kraftigt rensad
550 m
Omgrävd
800 m
Kalkad

250 m
(8%)
2 300 m (70%)
750 m (22%)

(56%)
(3%)
(17%)
(24%)
Ja

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
100 m
Möjligt, men ej bra 1 700 m
Tämligen bra
1 500 m
Bra- mycket bra

Närmare halva Villsjöåns lopp har blivit omgrävt
eller rensat (Figur 1). Vattendraget är omgrävt
vid Villsjöns utlopp samt vid Åsbodarna och
rensad där emellan. Vattendraget anses
opåverkat i den nedre halvan. Förekomsten
upplagd sten är god på de rensade lokalerna men
saknas över de omgrävda partierna. För att
återskapa vattenbiotopen i Villsjöån bör upplagd
sten samt död ved placeras ut på de rensade och
omgrävda lokalerna samt lekbottnar restaureras.
Ett markavvattningsföretag som sträcker sig från
Stor Bälingmyran och 600 m ned i Villsjöån vid
Åsbodarna, finns registrerat, Vildsjöbäcken och
Åsbäcken tf 1919. Då flödesregimen i
vattendraget är störd på grund av ovan nämnda
markavvattningsföretag bör förutsättningarna
för hydrologisk restaurering av detta område
utredas. Villsjön har kalkats sedan 1984, ansvaret
för kalkningsområdet överlämnades 2005 från
länsstyrelsen Gävleborg till länsstyrelsen i
Västernorrland.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
100 m
Möjligt, men ej bra
50 m
Tämligen bra
2 650 m
Bra- mycket bra
500 m
Ståndplatser
Ej lämpligt
100 m
Möjligt, men ej bra
50 m
Tämligen bra
3 150 m
Bra- mycket bra

350 m2 (4%)
4 575 m2 (53%)
3 700 m2 (43%)

350 m2 (4%)
100 m2 (1%)
6 675 m2 (77%)
1 500 m2 (17%)
350 m2 (4%)
100 m2 (1%)
6 675 m2 (95%)

Förekomsten lämpliga biotoper för uppväxt och
ståndplaster är mycket god i Villsjöån och kan
förbättras ytterligare genom biotopåterställning
av rensade lokaler (Figur 2). Andelen lämpliga
biotoper för lek är mindre vanligt
förekommande men anses nå en måttlig god
nivå. Restaureras lekbottnar på de rensade
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biotoperna återskapas 2 600 m2 lekbiotop av
högsta klass. De finaste lekområdena påträffas i
vattendragets mellersta och övre delar medan
övriga biotoper utgör merparten av ån

Villsjöån

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Villsjöån. Vid elprovfisket som utfördes strax
uppströms mynningen i Torringsån, fångades
arterna bäcknejonöga, mört och öring. Tätheten
av öring var 8,0 ind/100 m2 för 0+ och 10,1
ind/100 m2 för >0+. Vid inventeringstillfället
observerades ett stort antal öringar okulärt längs
hela vattendraget. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Villsjöån finns sex vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Villsjön mot
Torringsån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Villsjöån.

Tabell 1. Vandringshinder i Villsjöån, numrerade från Villsjön, gående nedströms mot Torringsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

689293
689302
689319
689333
689365
689442

157044
157051
157067
157073
157035
157001

0,2 km Ö Åviksmyran
0,3 km Ö Åviksmyran
0,6 km NO Åviksmyran
0,7 km NO Åviksmyran
Åsbodarna
Väg mot Torringen

Dammrest, sten
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong

Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0,5
1,5
0
0,4
0
0

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
9-10

Vandringshinder 2 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,5 m, bedöms
utgöra ett definitivt vandringshinder för fisk
(Figur 4). För att underlätta fiskvandring bör
dammen öppnas upp och stenen spridas i
åfåran.

Vandringshinder 1 utgörs av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,5 m, anses som
ett definitivt hinder (Figur 3). För att underlätta
fiskvandring bör dammen öppnas upp och
stenen spridas i åfåran.

Figur 3. Vandringshinder 1. Dammrest av sten som
med en fallhöjd 0,5 m utgör ett definitivt hinder.

Figur 4. Vandringshinder 2. Dammrest av sten som
med en fallhöjd 1,5 m utgör ett definitivt hinder.
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Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen vid
Kvarnberget (L~6 m, ~ 0,9 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,4 m,
bedöms utgöra ett definitivt hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 5 är en övergiven bäverdamm
som vid de flesta flöden anses passerbar via
öppning i raserat parti. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 6 är vägtrumman av betong
som placerats under den korsande vägen mot
Torringen (L~9 m, ~ 2 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Villsjön 689289-157026
Villsjön, 123,5 ha, maxdjup 21 m är en skogsjö
med intermediär vattenvegetation, som omges av
ett kuperat landskap. Villsjön har sannolikt
sänkts då utloppssträckan är om- och nedgrävd.
Ett standardiserat nätprovfiske, utfört 2005 finns
registrerat för Villsjön. Vid provfisket fångades
arterna abborre, gers, gädda, lake, mört, nors och
siklöja. Fiskevårdsområdet planterade år 1942 ut
sikyngel i Villsjön och under 1960-talet
planterades även Kanadaröding ut. 1948
planterade Gnarps fiskeområde ut 10 000
gösyngel i Villsjön, enstaka gösar har fångats på
2000-talet. Villsjön har kalkats sedan 1984.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk återställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade och omgrävda lokaler.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Åsbodarna.
4. Utred förutsättningarna för hydrologisk
restaurering av registrerat
markavvattningsföretag.
5. Åtgärda vandringshinder 1 och 2.
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Objekt 4. Staffansbäcken

Staffansbäcken

X 689104 Y 156999 (RT 90)

Sammanfattning
Staffansbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Bodmyran, belägen 8 km NV Gnarp och mynnar i
Morängsviken i Villsjön. Bodmyran utgör ett 111,7 ha stort naturreservat som Figurades 2010 och
Bodmyran är en av landets nordligaste koncentriska mossar, alltså en kupolformad mosse med en tydlig
central höjdpunkt. Bägge bäckfårorna över myren visar tecken på dikning och i skötselplanen föreslås
restaurering av de hydrologiska förhållandena. Strömförhållandena i Staffansbäcken domineras stort av
lugnflytande biotoper. De svagt strömmande lokalerna förekommer i den nedre delen av vattendraget och
strömmande vatten återfinns vid Knallens. Då Staffansbäcken huvudsakligen har ett lugnflytande lopp
domineras bottensubstratet av findetritus och sand förekommer på svagts strömmande lokaler.
Förekomsten näckmossa och död ved är låg. Större delen av bäcken är opåverkad men vattendraget är
kraftigt rensad vid Knallens och försiktigt rensad nedströms vägen mot Villsjötorp. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring är låg i bäcken till följd av den stora andelen lugnflytande biotoper samt att lokalerna
med snabbare vatten har utsatts för rensning. De finaste öringbiotoperna återfinns i den nedre halvan av
bäcken där strömförhållandena är gynnsamma. För att återskapa öringbiotoper i Staffansbäcken bör
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt samt lekbottnar restaureras på de rensade lokalerna.
Fiskförekomsten i vattendraget är okänd men vid inventeringstillfället observerades fisk av okänd art strax
nedströms Bodmyran, för att kvantifiera eventuell öringförekomst i bäcken samt påvisa förekomsten av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att minst två elprovfisken utförs. För att skapa fria
vandringsvägar i vattendraget bör en dammrest bestående av diverse samt ett hinder med bråte rivas.
Allmän beskrivning
Staffansbäcken är 2,6 km lång och faller över
denna sträcka 54 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,0 m, en medelbredd av 0,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Staffansbäcken
rinner från Bodmyran, belägen 8 km NV Gnarp
och mynnar i Morängsviken i Villsjön. De övre
delarna av Staffansbäcken rinner över Bodmyran

och omgivningen utgörs således av våtmark.
Mellan Bodmyran och Långmyran rinner bäcken
genom blandskog och längs med Långmyran
utgörs omgivningen av våtmark längs den N
stranden och av blandskog längs den S. Mellan
Långmyran och Villsjön omges bäcken av
granskog.
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Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 030 m
Möjligt, men ej bra 1 270 m
Tämligen bra
180 m
Bra- mycket bra
100 m

1 730 m (67%)
650 m (25%)
200 m (8%)

Strömförhållandena i Staffansbäcken domineras
stort av lugnflytande biotoper. De svagt
strömmande lokalerna förekommer i den nedre
delen av vattendraget och strömmande vatten
återfinns vid Knallens.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 550 m
Tämligen bra
1 030 m
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 65 %
Sand 23 %
Näckmossa 11 %

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 360 m
Tämligen bra
1 550 m
Bra- mycket bra
650 m

Då Staffansbäcken huvudsakligen har ett
lugnflytande lopp domineras bottensubstratet av
findetritus och sand förekommer på svagts
strömmande lokaler. Förekomsten näckmossa
och död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 060 m
Försiktigt rensad
350 m
Kraftigt rensad
170 m
Omgrävd
Kalkad

Staffansbäcken

637 m2 (29%)
1 320 m2 (59%)
180 m2 (8%)
100 m2 (5%)

1 532 m2 (69%)
705 m2 (32%)

920 m2 (41%)
992 m2 (44%)
325 m2 (15%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är låg i
bäcken till följd av den stora andelen
lugnflytande biotoper samt att lokalerna med
snabbare vatten har utsatts för rensning. De
finaste öringbiotoperna återfinns i den nedre
halvan av bäcken där strömförhållandena är
gynnsamma (Figur 1). För att återskapa
öringbiotoper i Staffansbäcken bör upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt samt
lekbottnar restaureras på de rensade lokalerna.

(79%)
(14%)
(7%)
Nej

Större delen av Staffansbäcken är opåverkad
men vattendraget är kraftigt rensad vid Knallens
och försiktigt rensad nedströms vägen mot
Villsjötorp. För att återställa vattenbiotopen i
bäcken bör upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt samt lekbottnar restaureras på de
rensade lokalerna. Bägge bäckfårorna över
Bodmyran visar tecken på dikning och i
skötselplanen för reservatet föreslås restaurering
av de hydrologiska förhållandena.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

570 m
580 m
800 m
630 m

(22%)
(23%)
(31%)
(24%)

Figur 1. Fin öringbiotop i Staffansbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Staffansbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
800 m uppströms Villsjön, fångades ingen fisk.
Vid inventeringstillfället observerades fisk av
okänd art redan högt upp i vattendraget. För att
kvantifiera eventuell öringförekomst i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Skuggningsförhållandena i Staffansbäcken är
hemskt varierande och består i stort av lika delar
av varje klassning. Skuggningsförhållandena
förbättras ju längre nedströms man går längs
bäcken. Skuggning saknas eller är dålig över
Bodmyran där skyddande trädridå saknas eller är
naturligt sparsam.
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Särskilda naturvärden
Bodmyran utgör ett 111,7 ha stort naturreservat
som Figurades 2010 och Bodmyran är en av
landets nordligaste koncentriska mossar, alltså en
kupolformad mosse med en tydlig central

Staffansbäcken

höjdpunkt. Bägge bäckfårorna över myren visar
tecken på dikning och i skötselplanen föreslås
restaurering av de hydrologiska förhållandena.
Vandringshinder för fisk
I Staffansbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Bodmyran mot Villsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Staffansbäcken, numrerade från Bodmyran, gående nedströms mot Villsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689054
689055
689069
689072

157027
157021
156998
156998

Knallens
Knallens
0,3 km NV Knallens
0,3 km NV Knallens

Vägtrumma, plast
Dammrest
Bråte
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
0,5
1,5
0

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
plast som placerats under den korsande stigen
mellan Åsvallen och Villsjötorp (L~9 m, ~ 0,5
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

4-5
5-6
7-8
8-9

Sjöar i vattendraget
Villsjön 689289-157026
Se Villsjöån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ rensade lokaler genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Hydrologisk restaurering av Bodmyran.
4. Åtgärda vandringshinder 2 och 3.

Vandringshinder 2 består av en
damm/dammrest uppbyggd av sten, jord och
plank. Dammens funktion är okänd. Med en
fallhöjd av 0,5 m är hindret att räkna som
definitivt och bör därför öppnas upp manuellt.
Vandringshinder 3 är en ansamling av bråte som
med en fallhöjd av 1,5 m anses utgöra definitivt
vandringshinder för fisk. Rejält hinder som bör
öppnas upp med handkraft.
Vandringshinder 4 är vägtrumman av stål som
placerats under den korsade vägen mot
Villsjötorp (L~9 m, ~ 0,7 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
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Objekt 5. Snårsbäcken

Snårsbäcken

X 689484 Y 156399 (RT 90)

Sammanfattning
Snårsbäcken rinner från Norrbovallen, belägen 18 km NV Gnarp och mynnar i Torringen vid Lortviken.
Snårsbäcken är en fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som huvudsakligen rinner genom
äldre granskog där förekomsten död ved stundom är riklig över sand och grusbottnar. Bäcken har
stundtals ett kraftigt ringlande lopp som vid Svartkällan och Torringen är meandrande. Strömförhållandena i Snårsbäcken domineras mycket stort av svagt strömmande biotoper, bottensubstratet
utgörs huvudsakligen av sand samt grus och förekomsten näckmossa är relativt god. Endast några kortare
partier av Snårsbäcken anses påverkade av mänskliga ingrepp. Bäcken är försiktigt rensad strax uppströms
Svartkällan och omgrävd i anslutning till den nedre korsande vägen. Flödesregimen i Snårsbäcken är störd
då flödet från våtmarken Långvackra är dikat. För att återskapa naturliga flödesförhållanden i vattendraget
bör det markavvattnade flödet från Långvackra restaureras hydrologiskt. Förekomsten lämpliga biotoper
för öring i Snårsbäcken är god och utgör ca 60 % av vattendragets sammanlagda areal. Öringbiotoperna
återfinns huvudsakligen uppströms Svartkällan men förekommer även i anslutning till den nedre korsande
vägen. Öringbiotopen i Snårsbäcken kan förbättras genom att placera ut upplagd sten på den rensade
lokalen, återge bäcken ett ringlande lopp över de omgrävda partierna, restaurera lekbottnar samt tillföra
död ved över grus och sandbottnar där detta saknas. I det biflöde som tillrinner Snårsbäcken från V strax
nedströms Svartkällan, har SCA Skog AB upprättat en nyckelbiotop bestående av bäckmiljön i den nedre
delen av bäcken. Vid Svartkällan tillrinner två biflöden Snårsbäcken. Båda bäckarna ger ett gott tillskott till
flödet i Snårsbäcken och bedöms vara av betydelse för fisk åtminstone i de nedre delarna.
Allmän beskrivning
Snårsbäcken är 3,0 km lång och faller över denna
sträcka 64 m. Vattendraget har en bredd av 0,24,0 m, en medelbredd av 1,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Snårsbäcken
rinner från Norrbovallen, belägen 18 km NV
Gnarp och mynnar i Torringen vid Lortviken.
Snårsbäcken rinner huvudsakligen genom äldre
granskog. Enstaka kalhyggen förekommer och
vid Timmermon omges vattendraget av

blandskog. Bäcken har stundtals ett kraftigt
ringlande lopp som vid Svartkällan och
Torringen är meandrande. Vid Svartkällan
tillrinner två biflöden Snårsbäcken. Från V
ansluter en bäck från Hälsingmyran och från Ö
en från den dikade våtmarken Långvackra. Bägge
bäckarna ger ett gott tillskott till flödet i
Snårsbäcken och bedöms vara av betydelse för
fisk åtminstone i de nedre delarna.
Biotopkartering och elprovfiske av biflödena
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rekommenderas. Vid inventeringstillfället var ett
område mellan Timmermon och Svartkällan
nästan ockuperat av bäver och dess dammar och
på flera platser var omgivande marker dämda
eller hade nyligen varit det.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Snårsbäcken

omgrävd i anslutning till den nedre korsande
vägen (Figur 2). Vid den omgrävda lokalen
avslöjar spår i naturen var bäcken tidigare rann.
Förekomsten upplagd sten är måttlig. För att
återskapa vattenbiotopen i Snårsbäcken bör
vattendraget biotopåterställas genom utplacering
av upplagd sten och död ved samt lekbottnar
restaureras. Vidare bör bäcken återges ett
ringlande lopp över de omgrävda lokalerna.
Flödesregimen i Snårsbäcken är störd då flödet
från våtmarken Långvackra är dikat. För att
återskapa de naturliga flödesförhållandena i
vattendraget bör det markavvattnade flödet från
Långvackra restaureras hydrologiskt. Vid
Timmermon finns två maskinöverfarter som
orsakat sår i det skyddande marktäcket så att
finsediment spolas ut i bäcken. För att förhindra
detta bör överfarterna återställas.

250 m (8%)
2 420 m (82%)
300 m (10%)

Strömförhållandena i Snårsbäcken domineras
mycket stort av svagt strömmande biotoper.
Lugnflytande vatten förekommer vid källflödet
och strömmande biotoper återfinns uppströms
Svartkällan samt 300 m uppströms Torringen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 53 %
Grus 37 %
Näckmossa 34 %
Bottensubstratet domineras av sand och grus.
Näckmossa förekommer i relativt god
omfattning och förekomsten död ved är
huvudsakligen måttlig till riklig men över flera
lokaler med sand och grusbotten råder brist på
död ved (Figur 1).

Figur 2. Omgrävd och rätad sträcka i Snårsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(12%)
(20%)
(68%)

Skuggningsförhållandena i Snårsbäcken är
huvudsakligen goda. Sämre skuggning orsakas av
enstaka kalhyggen där den skyddande trädridån
påverkats.

Figur 1. Lokal med riklig förekomst av död ved i
Snårsbäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 700 m
Försiktigt rensad
50 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
220 m
Kalkad
Maskinöverfarter

350 m
600 m
2 020 m

(91%)
(2%)
(7%)
Nej
2

Endast några kortare partier av Snårsbäcken
anses påverkade av mänskliga ingrepp. Bäcken är
försiktigt rensad strax uppströms Svartkällan och
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
250 m
Möjligt, men ej bra
870 m
Tämligen bra
1 050 m
Bra- mycket bra
800 m

100 m2 (2%)
1 690 m2 (37%)
1 930 m2 (43%)
800 m2 (18%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 000 m
Tämligen bra
1 670 m
Bra- mycket bra
300 m

1 550 m2 (34%)
2 220 m2 (49%)
750 m2 (17%)
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 350 m
Tämligen bra
1 320 m
Bra- mycket bra
300 m

Snårsbäcken

1 180 m2 (26%)
2 590 m2 (57%)
750 m2 (17%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Snårsbäcken är god och utgör ca 60 % av
vattendragets sammanlagda areal (Figur 3).
Öringbiotoperna återfinns huvudsakligen
uppströms Svartkällan men förekommer även i
anslutning till den nedre korsande vägen.
Öringbiotopen i Snårsbäcken kan förbättras
genom att placera ut upplagd sten på den
rensade lokalen, återge bäcken ett ringlande lopp
över de omgrävda partierna, restaurera
lekbottnar samt tillföra död ved över grus och
sandbottnar där detta saknas.

Figur 3. Fin öringbiotop i Snårsbäcken.

Särskilda naturvärden
I det biflöde som tillrinner Snårsbäcken från V
strax nedströms Svartkällan, har SCA Skog AB
upprättat en nyckelbiotop bestående av
bäckmiljön i den nedre delen av bäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfisk utfört 2013 finns registrerat för
Snårsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes strax
uppströms Svartkällan, fångades enbart öring.
Tätheten av öring var 0 ind/100 m2 för 0+ och
31,6 ind/100 m2 för >0+. Vid inventeringstillfället observerades också flertalet öringar
okulärt. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.

Vandringshinder för fisk
I Snårsbäcken finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Norrbovallen mot Torringen.

Tabell 1. Vandringshinder i Snårsbäcken, numrerade från Norrbovallen, gående nedströms mot Torringen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689360
689386
689423
689475

156175
156260
156303
156339

0,5 km Ö Norrbovallen
1,5 km Ö Norrbovallen
0,15 km SO Svartkällan
Väg mot Långvackra

Bråte
Bäverdammar, 5 st övergivna
Valvbåge, stål
Vägtrummor, stål

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0,4
3
0,2
0

2-3
4-5
5-6
8-9

Vandringshinder 1 utgörs av en ansamling bråte
som med en fallhöjd av 0,4 m, är att räkna som
ett partiellt hinder. Kortlivat hinder som med
fördel kan rivas om det finns kvar.
Vandringshinder 2 är fem övergivna
bäverdammar fördelade över en ca 200 m lång
sträcka. Med en total fallhöjd av 3 m, bedöms
dammarna utgöra partiella/definitiva
vandringshinder (Figur 4). Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Figur 4. Bäverdamm i Snårsbäcken som dämmer upp
stor areal och utgör definitivt hinder.
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Vandringshinder 3 består av en valvbåge under
den korsande vägen strax uppströms
Svartkällan. Mycket positivt att man har använt
sig av valvbåge vid vägövergången, dock finns
ett fall vid utloppet som bör justeras något för
att underlätta fiskvandring vid låga flöden (Figur
4).

Figur 5. Vandringshinder 3. Valvbåge där hoptryckta
block orsakar ett fall som anses utgöra ett partiellt
hinder.

Vandringshinder 5 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Långvackra (L~12 m,
~ 1,6 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Torringen 689445-156742
Se Torringsån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved längs hela
vattendraget.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
3. Återställ marktäcket vid de två
maskinöverfarterna.
4. Hydrologisk återställning av Långvackra och
dess flöde.
5. Biotopkartera och elprovfiska tillrinnande
biflöden vid Svartkällan.
6. Åtgärda vandringshinder 1 och 3.
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Objekt 6. Malungsån

Malungsån

X 689335 Y 155921 (RT 90)

Sammanfattning
Malungsån är en mycket fin skogså med ett stationärt bestånd av öring som rinner från Malungsåstjärnen,
belägen 11 km ONO Hassela, för att via Lilltjärnen mynna i Malungen vid Lortrönnningsviken.
Malungsån rinner stundtals kraftigt ringlande och meandrande genom huvudsakligen granskog.
Strömförhållandena i Malungsån domineras av svagt strömmande biotoper men förekomsten strömmande
lokaler är god. Block är det vanligast förekommande bottensubstratet i Malungsån tätt följt av sand och
grus som företrädesvis återfinns på de svagt strömmande biotoperna. Tillgången av näckmossa är god och
död ved förekommer rikligt i de nedre delarna av vattendraget men måttligt på övriga lokaler. Närmare
halva Malungsåns lopp har utsatts för rensningar, huvudsakligen försiktig sådan. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring är god om man betänker att vattendraget rensats över stora delar.
Förbättringspotentialen i Malungsån anses mycket god och drygt 10 000 m2 öringbiotop av högsta klass
bedöms kunna återskapas om död ved placeras ut längs hela vattendraget samt om rensade lokaler
biotopåterställs och lekbottnar restaureras. Rikligt med flodpärlmussla förekommer i Malungsån och vid
beståndsinventering i slutet av 1990-talet var minsta observerade musslan 36 mm lång och 5,5 % av de
längdmätta musslorna var kortare än 50 mm. För att underlätta fiskvandringen i vattendraget bör tre
dammrester av sten som utgör partiella hinder öppnas upp. Vid inventeringstillfället observerades påtaglig
närvaro av bäver. Dämmen och övriga spår förekom huvudsakligen mellan Lilltjärnen och väg 769 samt i
vattendragets nedersta delar.
Allmän beskrivning
Malungsån är 4,5 km lång och faller över denna
sträcka 23 m. Vattendraget har en bredd av 1,58,0 m, en medelbredd av 4,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Malungsån
rinner från Malungsåstjärnen, belägen 11 km
ONO Hassela, för att via Lilltjärnen mynna i
Malungen vid Lortrönnningsviken. Malungsån
rinner stundtals kraftigt ringlande och
menadrande genom huvudsakligen granskog.
Mellan Lilltjärnen och väg 769 kantas dock

vattendragets N strand av ungskog, NO
Hagmyran förekommer ett kalhygge längs S
stranden och de nedre delarna av Malungsån
omges företrädesvis av blandskog med inslag av
gammal jordbruksmark längs N sidan. Mellan
väg 769 och Malungen korsas vattendraget av
två kraftledningar där tillhörande gator ger
försämrade skuggningsförhållande. 450 m
nedströms Lilltjärnen tillrinner ett intressant
biflöde från Hästmyrberget. Storleken på
biflödets avrinningsområde samt övriga karaktär
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Malungsån

medför att det bedöms vara av betydelse för fisk.
Det rekommenderas därför att bäcken
biotopkarteras och elprovfiskas. Vid
inventeringstillfället observerades påtaglig
närvaro av bäver. Dämmen och övriga spår
förekom huvudsakligen mellan Lilltjärnen och
väg 769 samt i vattendragets nedersta delar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

520 m (12%)
2 350 m (53%)
1 580 m (36%)
Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Malungsån.

Strömförhållandena i Malungsån domineras av
svagt strömmande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är god. Strömmande vatten
återfinns över två längre sammanhängande
partier, i anslutning till det tillrinnande biflödet
från Hästmyrberget samt vid den nedre korsande
kraftledningen. De lugnflytande lokalerna
förekommer i anslutning till Lilltjärnen och
Malungen.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Skuggningsförhållandena i Malungsån är
genomgående bra. Skuggning saknas mellan
tjärnarna och är dålig mellan de korsande
kraftledningarna.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 12 %
Sand 25 %
Grus 23 %
Block 39 %
Näckmossa 45 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
910 m
Möjligt, men ej bra 1 650 m
Tämligen bra
1 330 m
Bra- mycket bra
560 m

Block är det vanligast förekommande
bottensubstratet i Malungsån tätt följt av sand
och grus som företrädesvis återfinns på de svagt
strömmande biotoperna. Tillgången av
näckmossa är god och död ved förekommer
rikligt i de nedre delarna av vattendraget men
måttligt på övriga lokaler.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 420 m
Försiktigt rensad
1 450 m
Kraftigt rensad
580 m
Omgrävd
Kalkad

110 m (3%)
320 m (7%)
1 480 m (33%)
2 540 m (57%)

3 830 m2
6 296 m2
6 180 m2
2 026 m2

(21%)
(34%)
(34%)
(11%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
810 m 3 550 m2 (19%)
Möjligt, men ej bra 1 390 m 5 200 m2 (28%)
Tämligen bra
2 250 m 9 582 m2 (52%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 360 m 4 836 m2 (41%)
Tämligen bra
2 320 m 10 040 m2 (44%)
Bra- mycket bra
770 m 3 456 m2 (14%)

(54%)
(33%)
(13%)
Nej

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god
om man betänker att vattendraget rensats över
stora delar (Figur 2). Inga uppväxtbiotoper av
högsta klass förekommer men lekbiotoper av
denna klassning återfinns vid väg 769 samt strax
nedströms Lilltjärnen. Lämpliga öringbiotoper är
annars väl spridda längs vattendraget.
Förbättrings-potentialen i Malungsån anses
mycket god och drygt 10 000 m2 öringbiotop av
högsta klass bedöms kunna återskapas om död
ved placeras ut längs hela vattendraget samt om

Närmare halva Malungsåns lopp har utsatts för
rensningar, huvudsakligen försiktig sådan (Figur
1). Rensningarna återfinns vid Lilltjärnens
utlopp, på den övre strömmen samt från strax
uppströms väg 769 till strax nedströms den
nedre korsande kraftledningen. Förekomsten
upplagd sten är god till riklig. För att återställa
vattenbiotopen i vattendraget bör upplagd sten
och död ved placeras ut samt lekbottnar
restaureras på de rensade lokalerna.
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rensade lokaler biotopåterställs och lekbottnar
restaureras.

Malungsån

uppströms Malungen, fångades arterna lake,
bäcknejonöga och stensimpa. Vid
inventeringstillfället observerades även gädda i
anslutning till sjöarna. Öring påträffades inte vid
elprovfisket men ska enligt uppgift från
fiskevårdsområdet förekomma. För att påvisa
förekomst och kvantifiera mängden öring i ån
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Rikligt med flodpärlmussla förekommer i
Malungsån över hela sträckan mellan
Malungsåstjärnen och Malungen. Vid
beståndsinventering i slutet av 1990-talet var
minsta observerade musslan 36 mm lång och
5,5 % av de längdmätta musslorna var kortare än
50 mm.

Figur 2. Fin lekbotten för öring i Malungsån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Malungsån. Vid elprovfisket som utfördes på en
lokal mindre lämplig för öring, belägen 300 m

Vandringshinder för fisk
I Malungsån finns nio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Malungsåstjärnen till Malungen.

Tabell 1. Vandringshinder i Malungsån, numrerade från Malungsåstjärnen, gående nedströms mot Malungen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

689353
689379
689377
689374
689371
689357
689334
689336
689338

155700
155713
155729
155763
155774
155790
155800
155869
155898

Lilltjärnens utlopp
0,4 km NO Lilltjärnen
0,6 km NO Lilltjärnen
0,4 km V kraftledning
0,3 km V kraftledning
Under kraftledning
0,1 km Ö kraftledning
0,7 km SV Långudden
0,4 km SV Långudden

Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Dammrest
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Dammrest
Dammrester, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

0,3
0,8
0,3
0,4
0,9
0,2
0,9
0,6
0,7

Vandringshinder 1, 2, 4, 5, 8 och 9 utgörs av
bäverdammar som alla utom hinder 8,
fortfarande är aktiva. Med en fallhöjd av 0,4-0,8
m utgör dammarna partiella/definitiva
vandringshinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.

1-2
4-5
5-6
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Vandringshinder 6 är i likhet med hinder 3, en
mindre dammrest där i princip bara
bottenstocken och några stenar vittnar om en
tidigare damm på platsen. Med en fallhöjd av 0,2
m är hindret att räkna som partiellt. Åtgärdas
manuellt genom att avlägsna bottenstocken och
fördela ut enstaka block och stenar.

Vandringshinder 3 består av en mindre
dammrest där i princip bara bottenstocken och
några stenar vittnar om en tidigare damm på
platsen. Med en fallhöjd av 0,3 m är hindret att
räkna som partiellt. Åtgärdas manuellt genom att
avlägsna bottenstocken och fördela ut enstaka
block och stenar.

Vandringshinder 7 utgörs av två närliggande
dammrester av sten där i princip bara
bottenstocken och några stenar vittnar om en
tidigare damm på platsen (Figur 3). Med en
fallhöjd av 0,4 m resp. 0,5 m är hindren att räkna
som partiella. Åtgärdas manuellt genom att
avlägsna bottenstocken och fördela ut enstaka
block och stenar.
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Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ rensade lokaler.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Placera ut död ved längs hela vattendraget.
4. Biotopkartera och elprovfiska biflödet från
Hästmyrberget.
5. Åtgärda vandringshinder 3, 6 och 7.

Figur 3. Vandringshinder 7. Dammrest som med en
fallhöjd av 0,4 m utgör partiellt vandringshinder.

Sjöar i vattendraget
Malungsåstjärnen
Malungsåstjärnen 3,9 ha, är en liten fin
skogstjärn som omges av Per-Larsmyran.
Vattnet är humöst och vattenvegetationen
sparsam, huvudsakligen bestående av starr och
näckrosor. Kända fiskarter i tjärnen är abborre,
gädda, lake och mört.
Lilltjärnen
Lilltjärnen 1,9 ha, är även den en liten fin
skogstjärn som omges av Per-Larsmyran (Figur
4). Vattnet är humöst och vattenvegetationen
sparsam, huvudsakligen bestående av starr och
näckrosor. Kända fiskarter i tjärnen är abborre,
gädda, lake och mört.

Figur 4. Vy över Lilltjärnen.

Malungen 689695-155915
Malungen 465 ha, maxdjup 20 m, är en större sjö
med enstaka öar och holmar som huvudsakligen
omges av skogsmark. Sjön består av djupare och
grundare partier och vattenvegetationen är
intermediär bestående av bland annat starr som
täcker strandzonen. Kända fiskarter i Malungen
är abborre, gädda, mört och lake.
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Objekt 7. Kalsabäcken

Kalsabäcken

X 689363 Y 155621 (RT 90)

Sammanfattning
Kalsabäcken är ett mindre skogsvatten som rinner från ett myrkomplex bestående av Bastmyran,
Knektmyrorna och Orrbackmyran, beläget 11 km NO Hassela, för att mynna i den NV delen av
Malungsåstjärnen. Vid elprovfiske har förekomst av stensimpa samt måttliga tätheter av öring påträffats.
Strömförhållandena i Kalsabäcken består i stort av lika delar lugnflytande som strömmande lokaler. De
lugnflytande biotoperna förekommer huvudsakligen i vattendragets övre lopp samt i anslutning till
Malungsåstjärnen. Findetritus är det vanligast förekommande bottensubstratet i Kalsabäcken tätt följt av
block och häll som återfinns på de strömmande biotoperna. Näckmossa uppträder mycket sparsamt och
förekomsten död ved är måttlig. Större delen av Kalsabäcken är opåverkad. Bäcken är dock försiktigt
rensad på en lokal strax nedströms grustaget. Då Kalsabäcken är förhållandevis opåverkad, återger de
existerande öringbiotoperna i stort den naturliga förekomsten. Förekomsten uppväxt- och
ståndplatsbiotoper är god och förekommer längs med hela vattendraget medan lämpliga lekbiotoper
förefaller mindre vanliga och återfinns mellan grustäkten och Malungsåstjärnen. En lokal med den
sällsynta arten Finngräs återfinns strax nedströms den nedre korsande vägen. Vid inventeringstillfället var
delar av Kalsabäcken nästan ockuperat av bäver och dess dammar och på flera platser var omgivande
marker dämda eller hade nyligen varit det. Dämmen och övriga spår förekom huvudsakligen vid
Kalsamyran, grustäkten och Malungsåstjärnen. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp två
dammrester av sten samt åtgärda en högt placerad vägtrumma.
Allmän beskrivning
Kalsabäcken är 1,6 km lång och faller över
denna sträcka 59 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-4,0 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Kalsabäcken
rinner från ett myrkomplex bestående av
Bastmyran, Knektmyrorna och Orrbackmyran,
beläget 11 km NO Hassela för att mynna i den
NV delen av Malungsåstjärnen. Vattendraget har
inventerats från Kalsamyran. Kalsabäcken rinner
till en början genom tallskog och området

närmast strand utgörs av våtmark längs med
Kalsamyran. Bäcken löper sedan genom ett
större kalhygge och därefter genom ungskog.
Vid grustäkten återfinns ett skifte tallskog som
övergår i lövskog. Bäcken avslutar sitt lopp
genom blandskog. Vid inventeringstillfället var
delar av Kalsabäcken nästan ockuperat av bäver
och dess dammar och på flera platser var
omgivande marker dämda eller hade nyligen
varit det. Dämmen och övriga spår förekom
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

huvudsakligen vid Kalsamyran, grustäkten och
Malungsåstjärnen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

700 m (44%)

150 m
400 m
900 m
150 m

750 m2
600 m2
1 250 m2
300 m2

(26%)
(21%)
(43%)
(10%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
1 600 m 2 900 m2 (100%)
Bra- mycket bra

900 m (56%)

Strömförhållandena i Kalsabäcken består i stort
av lika delar lugnflytande som strömmande
lokaler. De lugnflytande biotoperna förekommer
huvudsakligen i vattendragets övre lopp samt i
anslutning till Malungsåstjärnen.

Då Kalsabäcken är förhållandevis opåverkad,
återger de existerande öringbiotoperna i stort
den naturliga förekomsten och förbättringspotentialen är därmed låg i vattendraget.
Förekomsten uppväxt- och ståndplatsbiotoper är
god och förekommer längs med hela
vattendraget medan lämpliga lekbiotoper
förefaller mindre vanliga och återfinns mellan
grustäkten och Malungsåstjärnen (Figur 1).
Genom att placera ut död ved längs
vattendraget, biotopåterställa den försiktigt
renade lokalen samt restaurera lekbottnar, kan en
lägre andel öringbiotop återskapas.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 44 %
Block 34 %,
Häll 22 %
Findetritus är det vanligast förekommande
bottensubstratet i Kalsabäcken tätt följt av block
och häll som återfinns på de strömmande
biotoperna. Näckmossa uppträder mycket
sparsamt och förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 300 m
Försiktigt rensad
300 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Vattenuttag

Kalsabäcken

(81%)
(19%)
Nej
1

Större delen av Kalsabäcken är opåverkad.
Bäcken är dock försiktigt rensad på en lokal
strax nedströms grustaget. Förekomsten upplagd
sten är måttlig och bör placeras ut manuellt.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 1. Fin öringbiotop i Kalsabäcken.

100 m
600 m
900 m

(6%)
(38%)
(56%)

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Kalsabäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
Finnstarrslokalen, fångades arterna stensimpa
och öring. Tätheten av öring var 6,9 ind/100 m2
för 0+ och 5,2 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades även gädda.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Skuggningsförhållandena i Kalsabäcken är
företrädesvis mindre bra. Skuggning saknas eller
är dålig där bäcken i sitt mellersta lopp kantas av
kalhygge på båda sidor.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
450 m
Möjligt, men ej bra 600 m
Tämligen bra
900 m
Bra- mycket bra

1 050 m2 (36%)
950 m2 (33%)
900 m2 (31%)

Särskilda naturvärden
En lokal med den sällsynta arten Finngräs
återfinns strax nedströms den nedre korsande
vägen.
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Vandringshinder för fisk
I Kalsabäcken finns tio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Kalsamyran mot Malungsåstjärnen.
Tabell 1. Vandringshinder i Kalsabäcken, numrerade från Kalsamyran, gående nedströms mot Malungsåstjärnen.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

689487
689472
689472
689455
689442
689423
689410
689399
689381
689363

155505
155166
155166
155527
155530
155555
155567
155579
155604
155621

Kalsamyran
Nedan Kalsamyran
Nedan Kalsamyran
0,2 km nedan Kalsamyran
Vägen mot Idmyran
0,3 km N grustag
0,15 km N grustag
Damm vid grustag
Vägen mot grustag
Utlopp Malungsåstjärnen

Bäverdammar, 3 st övergivna
Bäverdammar, 2 st övergivna
Häll
Hällar + block
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdammar, 2 st övergivna
Dammrester, sten, 2 st
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, 2 st övergivna

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt

0,9
0,8
2,7
2
0,05
0,3
0,9
1,5
0
1

1-2
2-3
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9

Vandringshinder 1, 2, 6, 7 och 10 utgörs
samtliga av övergivna bäverdammar som med
en fallhöjd av 0,3-1 m utgör partiella/definitiva
vandringshinder (Figur 2). Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 3. Kalsabäcken faller 2,7
m över en 20 m lång häll.

Vandringshinder 4 utgörs av naturliga fall över
hällar och stora block som med en total fallhöjd
av ca 2 m bedöms utgöra ett definitivt
vandringshinder för fisk. Möjligen är hindret
passerbart vid höga flöden, platsen bör
uppsökas igen vid högflöde för säkrare
bedömning.

Figur 2. Vandringshinder 7. Övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 0,9 m utgör definitivt hinder.

Vandringshinder 3 består av en sluttande häll där
bäcken faller 2,7 m över en sträcka av 20 m
(Figur 3). Hindret kan utgöra problem vid låga
flöden men vid normalflöden och däröver kan
fisk passera utan att behöva hoppa då något
egentligt fall inte förekommer.

Vandringshinder 5 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Idmyran (L~7 m, ~
1 m). Trumman ligger plant men har ett fall av
0,05 m vid utloppet och är därför att räkna som
ett partiellt hinder. För att underlätta passage
bör trumman helst ersättas med en valvbåge,
alternativt anläggs stenströsklar nedströms.
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Vandringshinder 8 består av två st dammrester
av sten, en ovanför och en nedanför den damm
som kan ses på kartan. Den totala fallhöjden på
1,5 m är jämnt fördelad över de båda hindren.
Resterna utgör definitiva vandringshinder för
fisk och bör därmed öppnas upp och blocken
fördelas ut i bäckfåran. Enkel åtgärd som med
fördel utförs manuellt.
Vandringshinder 9 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen till Malungsåsen
(L~8 m, ~ 1,4 m). Trumman ligger bra men
är i dåligt skick.
Sjöar i vattendraget
Malungsåstjärnen
Se Malungsån.
Åtgärdsförslag
1. Placera ut död ved längs hela vattendraget.
2. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten på den rensade lokalen.
3. Restaurera lekbottnar vid behov.
4. Åtgärda vandringshinder 5 och 8 samt
återbesök hinder 4 vid högflöde för korrekt
bedömning av dess passerbarhet.
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Objekt 8. Vantåsbäcken

Vantåsbäcken

X 689344 Y 155626 (RT 90)

Sammanfattning
Vantåsbäcken är ett mycket fint skogsvatten som rinner från myren Långråna, belägen 9 km NO Hassela
och mynnar i Malungsåstjärnen. Ett stationärt bestånd av öring förekommer i bäcken och vid elprovfiske
har arterna bäckröding, lake och stensimpa fångats samt bäcknejonöga observerats. Strömförhållandena i
Vantåsbäcken domineras av lugnflytande biotoper. Svagt strömmande och strömmande lokaler återfinns
över två längre sammanhängande partier, mellan Stormyran och Pjäska samt mellan Bygget och
Malungsåstjärnen. Vantåsbäcken har klarat sig relativt bra från fysisk påverkan av vattenbiotopen men
rensningar, företrädesvis försiktig sådan, har utförts mellan Bygget och Malungsåstjärnen. Flödesregimen i
vattendraget är störd då våtmarksområdet mellan Vrångtjärnsmyran och Långråna visar tecken på
markavvattning. För att återskapa de naturliga flödesförhållandena i vattendraget bör det markavvattnade
området restaureras hydrologiskt. Förekomsten lämpliga öringbiotoper för lek och uppväxt i
Vantåsbäcken är måttlig. Enstaka lämpliga uppväxtbiotoper förekommer i vattendragets övre halva men
merparten av de finare uppväxtlokalerna och samtliga lekbiotoper återfinns i den nedre halvan av bäcken.
Vantåsbäcken har stundtals ett kraftigt ringlande, ibland meandrande lopp med djupa höljor som medger
fina förhållanden för större fisk. Biotopåterställning samt lekbottenrestaurering kan återskapa närmare
2 000 m2 öringbiotop av högsta klass. Vid inventeringstillfället var flera områden längs vattendraget nästan
ockuperade av bäver och dess dammar och på flera platser var omgivande marker dämda eller hade
nyligen varit det. De värst drabbade områdena återfinns NV och NO Bygget samt strax uppströms
Malungsåstjärnen.
Allmän beskrivning
Vantåsbäcken är 6,4 km lång och faller över
denna sträcka 42 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,0 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Vantåsbäcken
rinner från myren Långråna, belägen 9 km NO
Hassela och mynnar i Malungsåstjärnen.
Vantåsbäcken rinner till en början genom den
avlånga våtmarken Långråna där området
närmast strand utgörs av våtmark och

omgivningen består huvudsakligen av
blandskog., ofta gles sådan. Nedanför Långråna
löper bäcken genom tallskog som vid ErkJonsbodarna övergår till granskog och sedan
blandskog. Enstaka kalhyggen och skiften med
ungskog förekommer i nedre delen av denna
sträckning. Nedströms Pjäska kantas
Vantåsbäcken av våtmark på den N stranden
och av kalhygge och sedan våtmark längs den S.
Från Bygget och 600 m nedströms omges
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vattendraget av blandskog som stundtals är
dämd av bäverdammar. Bäcken fortsätter sitt
omlopp omgiven av kalhygge längs N stranden
och av granskog på den S. Mellan vägen till
Malungsåsen och Malungsåstjärnen löper bäcken
genom blandskog som bitvis är kraftigt dämd av
bäverdammar. Vid inventeringstillfället var flera
områden längs vattendraget nästan ockuperade
av bäver och dess dammar och på flera platser
var omgivande marker dämda eller hade nyligen
varit det. De värst drabbade områdena återfinns
NV och NO Bygget samt strax uppströms
Malungsåstjärnen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Vantåsbäcken

Vantåsbäcken bör upplagd sten och död ved
placeras ut samt lekbottnar restaureras.
Vattendraget korsas i de övre delar av sex
maskinöverfarter som orsakat sår i det
skyddande marktäcket så att finsediment spolas
ut i bäcken. För att förhindra detta bör
överfarterna återställas. Flödesregimen i
vattendraget är störd då våtmarksområdet mellan
Vrångtjärnsmyran och Långråna visar tecken på
markavvattning. För att återskapa de naturliga
flödesförhållandena i vattendraget bör det
markavvattnade området restaureras
hydrologiskt.

3 260 m (51%)
1 150 m (18%)
2 010 m (31%)

Strömförhållandena i Vantåsbäcken domineras
av lugnflytande biotoper. Svagt strömmande och
strömmande lokaler återfinns över två längre
sammanhängande partier, mellan Stormyran och
Pjäska samt mellan Bygget och
Malungsåstjärnen.
Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Vantåsbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 16 %
Lera 20 %
Sand 21 %
Grus 14 %
Sten 12 %
Block 17 %
Näckmossa 5 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Skuggningsförhållandena i Vantåsbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
återfinns över den naturligt sparsamt bevuxna
våtmarken Långråna, över den bäverdämda
våtmarken mellan Söderåsen och Bygget samt
över det bäverdämda våtmarksområdet mellan
vägen mot Malungsåsen och Malungsåstjärnen.

Bottensubstratet i Vantåsbäcken är en mosaik av
flera substrat som i stort förekommer i samma
omfattning men vid olika strömförhållanden.
Näckmossa och död ved förekommer sparsamt.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
5 370 m
Försiktigt rensad
700 m
Kraftigt rensad
350 m
Omgrävd
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter

2 350 m (37%)
1 710 m (27%)
2 360 m (37%)

(83%)
(11%)
(6%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 380 m 3 776 m2 (46%)
Möjligt, men ej bra 1 170 m 1 628 m2 (20%)
Tämligen bra
1 270 m 1 926 m2 (23%)
Bra- mycket bra
600 m
915 m2 (11%)

Nej
2
6

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 330 m
Möjligt, men ej bra 2 560 m
Tämligen bra
770 m
Bra- mycket bra
760 m

Vantåsbäcken har klarat sig relativt bra från
fysisk påverkan av vattenbiotopen men
rensningar, företrädesvis försiktig sådan, har
utförts mellan Bygget och Malungsåstjärnen
(Figur 1). Förekomsten upplagd sten är god till
riklig. För att återskapa vattenbiotopen i
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Vantåsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Vantåsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax ovanför Per-Lars myran, fångades arterna
stensimpa, lake och bäckröding. Den totala
tätheten av bäckröding var 3,4 ind/100 m2. Vid
inventeringstillfället observerades även
bäcknejonöga samt öring. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
300 m
90 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra 2 430 m 3 357 m2 (41%)
Tämligen bra
2 960 m 3 623 m2 (44%)
Bra- mycket bra
730 m 1 175 m2 (14%)
Förekomsten lämpliga öringbiotoper för lek och
uppväxt i Vantåsbäcken är måttlig. Enstaka
lämpliga uppväxtbiotoper förekommer i
vattendragets övre halva men merparten av de
finare uppväxtlokalerna och samtliga lekbiotoper
återfinns i den nedre halvan av bäcken (Figur 2).
Vantåsbäcken har stundtals ett kraftigt ringlande,
ibland meandrande lopp med djupa höljor som
medger fina förhållanden för större fisk. Biotopåterställning samt lekbottenrestaurering kan
återskapa närmare 2 000 m2 öringbiotop av
högsta klass.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Vantåsbäcken finns tio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Långråna
mot Malungsåstjärnen.

Figur 2. Fin öringbiotop i Vantåsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Vantåsbäcken, numrerade från Långråna, gående nedströms mot Malungsåstjärnen.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

689376
689302
689298
689300
689309
689306
689303
689312
689323
689330

155362
155450
155475
155488
155497
155505
155534
155543
155589
155623

0,5 km S Långråna
0,5 km NV Bygget
0,5 km NNV Bygget
0,4 km N Bygget
0,6 km N Bygget
0,65 km N Bygget
0,6 km NO Bygget
0,7 km NO Bygget
Väg till Malungsåsen
0,2 km S Malungsåstjärn

Hällar och maskinövergång
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, aktiva

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt

0,5
0,8
0,4
0
0,5
0
0,5
0,5
0
0,9

Vandringshinder 1 utgörs av några mindre hällar
samt en maskinövergång strax nedströms dessa
där block trängts ihop och försvårar passage.
Hindret bedöms som partiellt och kan passeras
vid lite högre flöden. För att underlätta
passerbarheten bör maskinövergången åtgärdas
och de hopträngda blocken spridas i bäckfåran.

5-6
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
20-21
21-22
24-25
25-26

Vandringshinder 2 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,8 m utgör
ett definitivt vandringshinder. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
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Vandringshinder 3 är en övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 0,4 m, bedöms utgöra
ett partiellt hinder som är passerbart vid högre
flöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 4 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under en mindre väg som inte
finns utmärkt på karta (L~6 m, ~ 0,9 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 är en dammrest av sten där
det enda bestående av dammen är två grova
bottenstockar som ger upphov till ett definitivt
vandringshinder med en fallhöjd av 0,5 m (Figur
3). Hindret åtgärdas enkelt genom att avlägsna
bottenstockarna.

Figur 4. Vandringshinder 10. Bäverdamm i
Vantåsbäcken som med en fallhöjd av 0,9 m utgör
ett definitivt hinder.

Vandringshinder 9 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under vägen till Malungsåsen
(L~8 m, ~ 1,4 m). Trumman ligger bra men
är i dåligt skick.
Sjöar i vattendraget
Malungsåstjärnen
Se Malungsån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Återställ marktäcket vid sex maskinöverfarter.
4. Hydrologisk restaurering av våtmarksområdet
mellan Vrångtjärnsmyran och Långråna.
5. Åtgärda vandringshinder 1, 5 och 6.

Figur 3. Vandringshinder 5. Dammrest som med en
fallhöjd av 0,5 m utgör definitivt vandringshinder.

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av stål i
dåligt skick som ligger under vägen N om
Bygget (L~7 m, ~ 1,1 m). Trumman bedöms
utgöra ett definitivt hinder då den lutar kraftigt
och därmed har hög vattenhastighet. För att
skapa passerbarhet bör trumman ersättas med
en valvbåge.
Vandringshinder 7, 8 och 10 består av aktiva
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,5-0,9 m,
bedöms utgöra partiellt/definitiva
vandringshinder (Figur 4). Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
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Objekt 9. Åstjärnsbäcken

Åstjärnsbäcken

X 689205 Y 158109 (RT 90)

Sammanfattning
Åstjärnsbäcken är en fin öringbäck som har sitt ursprung i två tjärnar, Paddtjärnen och Öster
Järnåstjärnen, belägna i Sundsvalls kommun, 12 km N Gnarp. Vattendraget delar sig strax uppströms väg
E4 och mynnar med två fåror i Bösjön vid Årskogen. I stort sett hela Åstjärnsbäcken lopp utgörs av
strömmande biotoper. Enstaka forsar förekommer i de mellersta delarna av vattendraget. Lugnflytande
och svagt strömmande biotoper återfinns i den nedre delen av den södra fåran som mynnar i
Bösjön/Armsjön. Bottensubstratet domineras av grus och sten. Större delen av Åstjärnsbäcken rinner
genom skogsmark som ger bra skuggning. Dålig och mindre bra skuggning förekommer över kalhyggen
nedströms Paddtjärnen och Östra Järnåstjärnen samt vid Årskogen där bäcken löper genom
jordbruksmark med gles trädridå. Nästan hela Åtjärnsbäckens lopp har påverkats av rensningar och
omgrävningar. Generellt gäller att bäcken är omgrävd i sitt övre och nedre lopp samt rensad i de mellersta
delarna. För att återställa bäcken bör förutsättningarna för att återge bäcken ett mer ringlande lopp på de
omgrävda lokalerna undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på de homogena bottnarna med
dominans av sand och grus samt upplagd sten placeras ut på de rensade avsnitten och lekbottnar
restaureras. Mellan Öster Järnåstjärnen och Årskogen utgörs Åstjärnsbäcken i stort sett uteslutande av
öringbiotoper av högsta eller företrädesvis näst högsta klass. Sju vandringshinder av varierande
svårighetsgrad bör åtgärdas i vattendraget.
Vattendraget delar sig strax uppströms väg E4
och mynnar med två fåror i Bösjön vid
Årskogen. Närmast Paddtjärnen omges bäcken
av blandskog. Därefter rinner bäcken omgrävd
och inrättad som vägdike omgiven av kalhygge.
Från Öster Järnåstjärnen utgörs omgivningen till
en början av blandskog men senare kalhygge.
Där de två flöden rinner ihop till ett omges
vattendraget av blandskog. Där bäcken rinner i
utkanten av Dammyran omges den av lövskog.

Allmän beskrivning
Åstjärnsbäcken är 8,1 km lång, inkluderat två
fåror i dess övre och nedre lopp, och faller över
denna sträcka 175 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-6 m, en medelbredd av 1,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Avrinningsområdets storlek ca 5 km2.
Åstjärnsbäcken har sitt ursprung i två tjärnar,
Paddtjärnen och Öster Järnåstjärnen, belägna i
Sundsvalls kommun, 12 km N Gnarp.
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Nedströms Dammyran följer ett längre parti av
blandskog. I höjd med Portberget övergår
blandskogen till tallskog över en sträcka av ca
500 m. Nedströms vägen till Gårdsjön följer ett
parti granskog som övergår i ett
blandskogsbestånd som består ned till väg E4.
Strax uppströms E4 delar sig bäcken i två fåror,
ett tillstånd som består ned till dess att de båda
fårorna mynnar med 600 m avstånd i Bösjön (SV
delen av Armsjön). Delningen av bäcken rinner
genom bebyggelse och jordbruksmark och båda
fårorna korsas av väg E4, Ostkustbanan och
någon enstaka mindre väg. Den södra fåran är
påverkad av bäver och två stora bäverdammar
förekommer i den nedre delen. I bäckens nedre
del tillrinner den öringförande Kvarnbäcken.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Åstjärnsbäcken

förekommer sparsamt och väldigt utspritt.
Bottenstrukturen och vattendjupet är mycket
homogen på de omgrävda lokalerna och
bottensubstratet ofta bestående av sand och fint
grus. För att återställa bäcken bör
förutsättningarna för att återge bäcken ett mer
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna
undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på
de homogena bottnarna med dominans av sand
och grus samt upplagd sten placeras ut på de
rensade avsnitten. Förekomsten av upplagd sten
är i allmänhet medelgod på de rensade lokalerna.
Två skogsdiken förekommer vid Dammyran och
tre åkerdiken förekommer över jordbruksmarken i den norra utloppsfåran. För att
återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör de dikade områdena
restaureras.

1 170 m (14%)
715 m (9%)
5 680 m (70%)
570 m (7%)

I stort sett hela Åstjärnsbäcken lopp utgörs av
strömmande biotoper. Enstaka forsar
förekommer i de mellersta delarna av
vattendraget. Lugnflytande och svagt
strömmande biotoper återfinns i den nedre delen
av den södra fåran som mynnar i
Bösjön/Armsjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 18 %,
Grus 26 %,
Sten 42 %
Block 13 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Åstjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet domineras av grus och sten.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg-måttlig.

1 135 m (14%)
1 920 m (24%)
5 080 m (62%)

Större delen av Åstjärnsbäcken rinner genom
skogsmark som ger bra skuggning. Dålig och
mindre bra skuggning förekommer över
kalhyggen nedströms Paddtjärnen och Östra
Järnåstjärnen samt vid Årskogen där bäcken
löper genom jordbruksmark med gles trädridå.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 100 m (13%)
Försiktigt rensad
2 360 m (34%)
Kraftigt rensad
410 m (5%)
Omgrävd
3 895 m (48%)
Kalkad
Nej
Diken
5
Vattenuttag
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Nästan hela Åtjärnsbäckens lopp har påverkats
av rensningar och omgrävningar (Figur 1).
Generellt gäller att bäcken är omgrävd i sitt övre
och nedre lopp samt rensad i de mellersta
delarna. Enstaka lokaler som ansetts opåverkade
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1 240 m

1 611 m2 (11%)
2 266 m2 (16%)
7 921 m2 (56%)
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 785 m
Tämligen bra
3 760 m
Bra- mycket bra
1 590 m

3 375 m2 (16%)
7 471 m2 (56%)
3 230 m2 (16%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

5 050 m2 (36%)
8 126 m2 (58%)
900 m2 (6%)

4 185 m
3 650 m
300 m

Åstjärnsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Åstjärnsbäcken. Vid elfisket som utfördes 350 m
uppströms väg E4, fångades enbart arten öring.
Tätheten av öring var höga 42,4 ind/100 m2 för
0+ och 34,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades rikligt med
öring okulärt och enligt ortsbo förekommer
arterna öring, bäckröding, mört och abborre i
vattendraget. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken, påvisa förekomsten av andra fiskarter
samt bekräfta förekomst av bäckröding i
vattendraget, rekommenderas ytterligare
elprovfisken.

Mellan Öster Järnåstjärnen och Årskogen utgörs
Åstjärnsbäcken i stort sett uteslutande av
öringbiotoper av högsta eller företrädesvis näst
högsta klass (Figur 2). I det fall rensade och
omgrävda lokaler biotopåterställs och lekbottnar
restaureras, kommer större delen av vattendraget
utgöras av öringbiotoper av högsta klass.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Åstjärnsbäcken finns 17 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Paddtjärnen-Öster Järnåstjärnen mot Bösjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Åstjärnsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Åstjärnsbäcken, numrerade från Paddtjärnen-Öster Järnåstjärnen, gående nedströms
mot Bösjön. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

689478
689475
689496
689492
689476
689294
689273
689259
689256
689246
689230
689225
689209
689266
689263
689263
689263

157805
157825
157851
157848
157854
157914
157970
157999
158002
158010
158034
158050
158080
158005
158007
158029
158030

Utlopp Paddtjärnen
0,2 km Ö Paddtjärnen
Utlopp Östra Järnåstjärnen
90 m SV Ö. Järnåstjärnen
0,2 km S Ö. Järnåstjärnen
0,5 km Ö Portberget
0,8 km V Årskogen
Strax ovan E4
Väg E4
0,1 km Ö E4
0,3 km SO Krogen
0,3 km V Kvarnbäcken
Strax nedan Kvarnbäcken
Väg E4
30 m Ö E4
Järnvägen
20 m Ö järnvägen

Maskinövergång
Kvillområde
Stockar
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål
Valvbåge, stål
Misslyckad omledning
Vägtrumma, betong
Damm, betong
Vägtrummor, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål & betong
Vägtrumma, plast
Stentrumma
Vägtrumma, stål

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbar
Definitivt
Definitivt
Passerbar
Partiellt
Partiellt
Passerbart

0
2
0,15
0
0
0,02
0
1,2
0
1,3
0
0,6
1,5
0
0
0,2
0

1
1-2
3
3-4
4-5
16-17
19-20
21-22
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
27-28
28-29
29-30
29-30
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Vandringshinder 1 består av en maskinövergång
vid Paddtjärnens utlopp. Körskador i
vattendraget har blockerat bäckfåran och orsakar
ett definitivt hinder. Passerbarhet återskapas
genom att återställa bäckfåran.

Åstjärnsbäcken

sönder och leran blottats. Stora mängder
sediment har på detta vis tillförts bäcken
samtidigt som fall som utgör vandringshinder
uppkommit i den nya fåran. Med flera små fall
och en total fallhöjd av 1,2 m i diket, är det att
räkna som partiellt. Hindret bör åtgärdas och
den nya fåran återställas till ett så naturtroget
tillstånd som möjligt.

Vandringshinder 2 utgörs av ett kvillområde där
bäcken delar upp sig i flera små forsande fåror
med små fall i. Kan utgöra problem vid låga
flöden. Anses passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 3 består av stockar som ligger
tvärs över bäckfåran vid Östra Järnåstjärnens
utlopp. Sannolikt artificiellt hinder. Visst flöde
under stockarna, med en fallhöjd av 0,15 m
anses hindret partiellt. Kan med fördel rivas.
Vandringshinder 4 är en vägtrumma av stål
placerad under den mindre väg avsedd för
skogsmaskiner som korsar vattendraget ca 100
m nedströms Östra Järnåstjärnen (L~6,0 m,
~0,5 m). Trumman ligger något högt men
anses passerbar, ingen åtgärd.

Figur 3. Omledning av Åstjärnsbäcken vid trafikplats
Årskogen.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål
placerad under den väg som korsar vattendraget
ca 200 m nedströms Östra Järnåstjärnen (L~12,0
m, ~1,1 m). Trumman utgör partiellt hinder då
den ligger något högt samt lutar en del vilket ger
hög vattenhastighet. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med en
valvbåge eller bäckens bottennivå höjas
nedströms hindret.

Vandringshinder 9 är den vägtrumma av betong
som placerats under väg E4 (L~25,0 m, ~1,1
m). Med hög lutning i den övre delen, utgör den
långa trumman ett partiellt hinder. För att
underlätta fiskvandring är valvbåge att föredra,
att anlägga fungerande strömdämpare inuti
trumman kan dock vare en rimlig lösning.
Vandringshinder 10 består av en mindre
spegeldamm av betong där vattennivån regleras
med två betongtrummor på olika höjd. Vid
inventeringstillfället var den undre trumman
igensatt. Med en fallhöjd av 1,3 m är hindret att
räkna som definitivt. Passerbarhet kan skapas
via utrivning eller omlöp.

Vandringshinder 6 utgörs av två vägtrummor av
stål placerade under den korsande vägen mot
Gårdsjön (L~10,0 m, ~1,0 m). Med en liten
fallhöjd av 0,02 m vid utloppet samt kraftig
lutning vilket ger mycket hög vattenhastighet,
bedöms trummorna utgöra ett definitivt hinder.
För att skapa passerbarhet bör minst en av
vägtrummorna ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 11 utgörs av de två
vägtrummor av stål som placerats under den
mindre väg som korsar vattendraget nedströms
järnvägen (L~7,0 m, ~1,2 m). Trummorna
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 7 består av en valvbåge av stål
placerad under den nybrutna vägen strax
uppströms E4 (L~14,0 m, ~1,6 m) .
Valvbågen ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 12-13 utgörs av två aktiva
bäverdammar belägna uppströms resp.
nedströms Kvarnbäckens inlopp. Den nedre
bäverdammen dämmer stora delar av
Kvarnbäcken. Med en fallhöjd av 0,6 respektive
1,5 m, är dammarna att räkna som definitiva.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Följande vandringshinder är belägna i den norra
utloppsfåran.

Vandringshinder 8 utgörs av en misslyckad och
allt annat än vacker omledning av bäcken vid
arbetet med ny trafikplats vid Årskogen (Figur
3). För att inrätta bäcken och anpassa
vattendraget till den nya trafikplatsen har man
grävt om bäckens lopp. Detta har utförts i lerrik
mark och diket har sedan stenklätts.
Omledningen av bäcken har dock totalt spolat

55

Gnarps Fvo

ARO: 42043

Åstjärnsbäcken

Vandringshinder 14 utgörs av två vägtrummor
under väg E4 (L~35,0 m, ~1,0 m). Ca 1 m
öppen bäckfåra mellan vägtrummorna. Den
övre är av stål och den nedre av betong.
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 15 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken strax
nedströms E4 (L~6,0 m, ~0,3 m).
Underdimensionerad trumma som med kraftig
lutning utgör ett partiellt hinder. Möjligen kan
vägen och trumman grävas bort, om detta inte
låter sig göras bör trumman ersättas med en
valvbåge.

Figur 4. Paddtjärnen

Öster Järnåstjärnen
Öster Järnåstjärnen 8 ha, är en mindre skogstjärn
som huvudsakligen omges av tallskog (Figur 5).
Vattenvegetationen är intermediär och
domineras av nate och bladvass.

Vandringshinder 16 består av stentrumman
under järnvägen. Med en fallhöjd av 0,2 m vid
utloppet är hindret att räkna som partiellt. För
att underlätta fiskvandring bör bäckens
bottennivå höjas nedströms hindret.
Vandringshinder 17 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
strax nedströms järnvägen. Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Bösjön
Bösjön 56 ha, utgör den SV delen av Armsjön.
Sjön är en typisk gäddsjö med mycket bladvass
säv och näckrosor. Flera stugor med bryggor och
båtar återfinns längs med stranden.
Omgivningen utgörs av jordbruksmark, tallskog
och huvudsakligen lövskog. I Armsjön finns fem
standardiserade nätprovfisken registrerade, vid
provfiskena som utförts 1984, 1990, 1994, 1998
och 2001 har arterna abborre, benlöja, braxen,
gädda, mört, nors, sik och öring fångats.

Figur 5. Öster Järnåstjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Restaurera rensade och omgrävda avsnitt av
bäcken
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
3. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp på de omgrävda lokalerna.
4. Hydrologisk restaurering av diken.
5. Undersök vilken av de två fårorna av bäcken
vid Årskogen som är den naturliga och led om
möjligt över allt vatten i denna.
6. Åtgärda bäverdammar om detta anses
nödvändigt för att värna fiskbeståndet i
Åstjärnsbäcken.
7. Åtgärda vandringshinder 1, 3, 5, 6, 8, 9 och
10.

Paddtjärnen
Paddtjärnen 1,4 ha, är en liten skogstjärn med
humöst vatten som omges av blandskog och
kalhygge (Figur 4). Vattenvegetationen
domineras av starr och nate.
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Objekt 10. Kvarnbäcken

Kvarnbäcken

X 689211 Y 158075 (RT 90)

Sammanfattning
Kvarnbäcken är en mindre bäck som rinner från Övre Gåstjärnen, belägen 8 km NNO Gnarp och
mynnar Åstjärnsbäcken, ca 300 m uppströms dess inlopp i Bösjön. Elprovfiske har konstaterat höga
tätheter av öring samt förekomst av bäcknejonöga. Stora delar av bäcken är eller har nyligen varit
påverkad av bäverdammar och stora delar av vattendraget har påverkats av omgrävningar vilket avspeglar
sig på förekomsten av lämpliga öringbiotoper, som är mycket låg. Strömförhållandena i Kvarnbäcken
domineras stort av lugnflytande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sand och
findetritus. Skuggningen är bra där bäcken i sitt mellersta lopp rinner genom skogsmark men saknas på
grund av skogsdöd orsakad av bäverdamm i bäckens övre lopp samt där bäcken i sitt nedre lopp rinner i
en längre kraftledningsgata. För att återställa bäcken bör förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på de homogena
bottnarna med dominans av sand och grus samt upplagd sten placeras ut på de rensade avsnitten och
lekbottnar restaureras. För att återställa de hydrologiska förhållandena i vattendraget bör dikade områdena
restaureras. Fri vandring skapas genom enkla åtgärder vid tre hinder.
som växer på gammal jordbruksmark. Strax
uppströms vägen mot Fågelmossen följer ett
kort parti granskog. Nedströms vägen rinner
bäcken genom en kraftledningsgata med mycket
dålig skuggning. Därefter rinner bäcken genom
ett kortare parti av blandskog innan den åter
rinner en längre sträcka i kraftledningsgata. 200
m nedströms vägen mot Ragvaldsnäs rinner
bäcken genom en mindre våtmark som vid
inventeringstillfället var uppdämd av ett flertal
bäverdammar. Den nedersta delen av bäcken
löper genom blandskog med dominans av löv
och är likaså uppdämd av bäverdammar.

Allmän beskrivning
Kvarnbäcken är 2,5 km lång och faller över
denna sträcka 26 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-2 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 5,8 km2.
Kvarnbäcken De övre delarna av vattendraget
löper genom tall- och ungskog. Sträckan har
tidigare varit uppdämd av dammar och nyligen
varit uppdämd av bäverdammar. Därefter löper
bäcken genom tallskog. I höjd med Rönningen
rinner bäcken genom en gammal damm där
nivåhållaren rasat och lämningar av gammal
kvarnbebyggelse förekommer. Nedströms den
gamla dammen löper bäcken genom lövskog
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Kvarnbäcken

1 900 m (76%)
120 m (5%)
470 m (19%)

Strömförhållandena i Kvarnbäcken domineras
stort av lugnflytande biotoper. Dessa
förekommer i längre partier i bäckens övre,
mellersta och nedre lopp. Insprängt mellan dessa
lokaler finns kortare partier med svagt
strömmande och strömmande biotoper.
Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Kvarnbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 28 %
Sand 66 %,
Näckmossa 5 %
Bottensubstratet domineras av sand och
findetritus. Näckmossa förekommer sparsamt
och förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
900 m (36%)
Försiktigt rensad
90 m (4%)
Kraftigt rensad
180 m (7%)
Omgrävd
1 320 m (53%)
Kalkad
Nej
Diken
5

Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i Kvarnbäcken.

Stora delar av Kvarnbäcken har påverkats
negativt av mänsklig påverkan. Flera
dammrester, som dock inte utgör
vandringshinder, observerades i de övre delarna
av vattendraget vid inventeringstillfället och
drygt halva bäckens lopp har blivit rätat och
omgrävt (Figur 1, 2 och 3). Omgrävningarna är
huvudsakligen koncentrerade till vattendragets
övre lopp samt den allra nedersta delen av
bäcken. I den övre delen av bäcken tillrinner
också ett antal skogsdiken vilket påverkar
bäckens hydrologi negativt. För att återställa
bäcken bör förutsättningarna för att återge
bäcken ett ringlande lopp på de omgrävda
lokalerna undersökas. Vidare bör död ved
placeras ut på de homogena bottnarna med
dominans av sand och grus samt upplagd sten
placeras ut på de rensade avsnitten. För att
återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör de dikade områdena
restaureras.

Figur 3. Gammal dammrest i Kvarnbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

760 m (31%)
1 000 m (40%)
730 m (29%)

Skuggningsförhållandena varierar stort längs
med bäcken. Bra skuggning återfinns över ett
längre parti i vattendragets mellersta del.
Skuggning saknas på grund av skogsdöd orsakad
av bäverdamm i bäckens övre lopp samt där
bäcken i sitt nedre lopp rinner i en längre
kraftledningsgata.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 550 m 1 675 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra
890 m
902 m2 (34%)
Tämligen bra
50 m
75 m2 (3%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
700 m
Möjligt, men ej bra 1 470 m
Tämligen bra
320 m
Bra- mycket bra

650 m2 (25%)
1 682 m2 (63%)
320 m2 (12%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
500 m
Möjligt, men ej bra 1 670 m
Tämligen bra
320 m
Bra- mycket bra

350 m2 (13%)
1 882 m2 (71%)
420 m2 (16%)

Kvarnbäcken

och bäverförekomst så kraftig att öringbiotopen
påverkats mycket negativt. Öringbiotopen i
bäcken kan kraftigt förbättras om rensade och
omgrävda lokaler biotopåterställs manuellt och
lekbottnar restaureras. Då bäverdammar och
liknande dämmer stora potentiella
reproduktionsområden för öring i vattendraget
bör utrivning av dessa övervägas.
Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Kvarnbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
500 m uppströms Sandbäcken, fångades arterna
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var
goda 58,4 ind/100 m2 för 0+ och 19,6 ind/100
m2 för >0+.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i bäcken
är mycket dålig. Lekbotten av näst högsta klass
återfinns på en kort sträcka nedanför vägen mot
Ragvaldsnäs och uppväxtområden av samma
klass förekommer över ett lite längre parti mellan
Pissmyrvallen och Svalbo. I övriga delar av
bäcken är påverkan av omgrävningar, rensningar

Vandringshinder för fisk
I Kvarnbäcken finns åtta vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Övre Gåstjärnen mot Åstjärnsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Kvarnbäcken, numrerade från Övre Gåstjärnen, gående nedströms mot Åstjärnsbäcken.
Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

689046
689059
689128
689145
689153
689154
689159
689172

158025
158024
158052
158059
158056
158056
158055
158063

0,6 km NO Ö Gåstjärnen
0,7 km NO Ö Gåstjärnen
0,4 km ovan Sandbäcken
0,2 km ovan Sandbäcken
Väg mot Ragvaldsnäs
0,1 km ovan Sandbäcken
0,05 km ovan Sandbäcken
0,4 km N väg mot Rag-näs

Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Stenbro/betongtrumma
Naturligt fall, häll
Dammrest
Bäverdammar, 4 st aktiva

Partiellt
Passerbar
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt

0,6
0,1
0,05
1,5
0
2
0,3
0,5-1,0

1-2
2-3
5-6
6-7
7-8
8-9
8-9
10

Vandringshinder 3 består av en vägtrumma av
stål som placerats under vägen mot Fågelmossen
(L~14 m, ~1,0 m). Trumman är högt placerad,
har lågt vattendjup och ett fall vid utloppet om
0,05 m. Sammantaget bedöms trumman utgöra
ett partiellt vandringshinder. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med en
valvbåge eller bäckens bottennivå höjas
nedströms hindret.

Vandringshinder 1, 4 och 8 består av
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,5-1,5 m utgör partiella/definitiva
vandringshinder för fisk. De partiella dammarna
är ofta passerbara i något sidoflöde.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 2 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under en mindre väg som
korsar bäcken (L~5 m, ~0,6 m). Med en
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet bedöms den som
passerbar. För att underlätta passage kan med
fördel någon form av mindre stenströskel
anläggas nedströms trumman.

Vandringshinder 5 består av vägpassagen mot
Ragvaldsnäs där övre 2/3 består av en
stentrumma och den nedre delen av en
betongtrumma (L~10 m, ~0,8 m).
Stentrumman ligger bra men betongtrumman
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lutar en del och har hög vattenhastighet,
sammantaget bedöms dock hindret passerbart.

Kvarnbäcken

Sjöar i vattendraget
Övre Gåstjärnen
Övre Gåstjärnen 3,6 ha, är en liten fin skogstjärn
med humöst vatten (Figur 6). Tjärnen omges av
gungfly och tallskog. Vattenvegetationen är
sparsam och domineras av starr. I det NÖ
hörnet av tjärnen passeras Ostkustbanan och
stranden utgörs här av banvallen. Kända
fiskarter i Övre Gåstjärnen är abborre och öring.

Vandringshinder 6 utgörs av ett naturligt fall
över en häll (Figur 4). Med en fallhöjd av 2 m
fördelat över en sträcka av 5 m, utgör hindret en
svår passage för fisken och bedöms som
definitivt, möjligen passerbart vid högflöde. En
mindre sidofåra på platsen kan möjligen nyttjas
för passage, likaså kan mänsklig aktivitet ha
förvärrat hindret. För en korrekt bedömning av
hindret rekommenderas att det återbesöks vid
olika flöden.

Figur 6. Övre Gåstjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Restaurera rensade och omgrävda avsnitt av
bäcken
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett mer ringlande lopp på de omgrävda
lokalerna.
5. Åtgärda bäverdammar om detta anses
nödvändigt för att värna fiskbeståndet i
Kvarnbäcken.
6. Åtgärda vandringshinder 2, 3 och 7.

Figur 4. Vandringshinder 5. Naturligt fall över häll.
Fallhöjd 2 m.

Vandringshinder 7 är en mindre dammrest av
bottenstockar som med en fallhöjd av 0,3 m
utgör ett partiellt hinder (Figur 5). Åtgärdas
enkelt genom att avlägsna stockarna med
motorsåg eller spett.

Figur 5. Vandringshinder 6. Mindre dammrest.
Fallhöjd 0,3 m.
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Objekt 11. Sandbäcken

Sandbäcken

X 689193 Y 158067 (RT 90)

Sammanfattning
Sandbäcken har sitt ursprung vid Storsveden, beläget 9 km NNO Gnarp och mynnar i Kvarnbäcken, ca
500 m uppströms dess inlopp i Åstjärnsbäcken. Okulära observationer och elprovfiske har konstaterat
förekomst av öring i vattendraget. Strömförhållandena domineras stort av svagt strömmande biotoper och
bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sand. Närmare halva bäckens lopp är påverkat av rensningar och
omgrävningar. Bäcken är omgrävd uppströms Ostkustbanan och vid sammanflödet med Kvarnbäcken
samt försiktigt rensad på den strömmande sträckan precis nedanför vägen till Ragvaldsnäs. Förekomsten
av lämpliga lekbiotoper för öring i bäcken är mycket låg men förekomsten av uppväxtbiotoper relativt
god. Åtgärdas de omgrävda och rensade partierna av bäcken samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms
stora delar av bäcken kunna utgöras av öringbiotoper av högsta klass. Fri fiskvandring skapas genom att
åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Sandbäcken är 1,3 km lång och faller över denna
sträcka 13 m. Vattendraget har en bredd av 0,42,5 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 1 km2.
Sandbäcken har sitt ursprung vid Storsveden,
beläget 9 km NNO Gnarp och mynnar i
Kvarnbäcken, ca 500 m uppströms dess inlopp i
Åstjärnsbäcken. Uppströms Ostkustbanan rinner
bäcken omgiven av ängsmark på den västra
sidan och blandskog samt järnvägen på den östra
sidan. Nedströms järnvägen ringlar bäcken
kraftigt genom tät blandskog och sedan ut i en
kraftledningsgata där trädridån är gles. Nedom
kraftledningen är bäcken uppdämd av en
bäverdamm som nyttjar en mindre väg som
dammvall. Från vägen mot Ragvaldsnäs utgörs

omgivningen av blandskog som vid
sammanflödet med Kvarnbäcken är kraftigt
påverkad av bäverdammar som dämmer hela
området.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

340 m (27%)
820 m (65%)
110 m (9%)

Strömförhållandena domineras stort av svagt
strömmande biotoper som huvudsakligen
återfinns uppströms vägen mot Ragvaldsnäs.
Nedströms denna väg strömmar vattnet och
sammanflödet med Kvarnbäcken är
lugnflytande.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 71 %,
Grus 21 %,
Block 9 %
Näckmossa 0 %

Sandbäcken

Skuggningen är bra i blandskogen nedströms
vägen mot Ragvaldsnäs. Övriga delar av
vattendraget har skuggning av näst högsta klass.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet domineras stort av sand.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
800 m (63%)
Försiktigt rensad
110 m (9%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
360 m (28%)
Kalkad
Nej
Diken
4

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Närmare halva bäckens lopp är påverkat av
rensningar och omgrävningar (Figur 1). Bäcken
är omgrävd uppströms Ostkustbanan och vid
sammanflödet med Kvarnbäcken samt försiktigt
rensad på den strömmande sträckan precis
nedanför vägen till Ragvaldsnäs. För att återställa
bäcken bör förutsättningarna för att återge
bäcken ett mer ringlande lopp på de omgrävda
lokalerna undersökas. Vidare bör död ved
placeras ut på de homogena bottnarna med
dominans av sand och grus samt upplagd sten
placeras ut på de rensade avsnitten. I
vattendragets övre del mynnar diken i bäcken.
För att återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör de dikade områdena
restaureras.

600 m
390 m
280 m

682 m2 (46%)
468 m2 (32%)
336 m2 (23%)

140 m
200 m
930 m

260 m2 (18%)
240 m2 (16%)
986 m2 (66%)

730 m
540 m

968 m2 (65%)
518 m2 (35%)

Förekomsten av lämpliga lekbiotoper för öring i
bäcken är mycket låg och endast en sträcka,
belägen strax uppströms Kvarnbäcken, bedöms
vara av näst högsta klass. Förekomsten av
uppväxtbiotoper för öring är dock relativt god
och större delen av vattendraget utgörs av dessa
biotoper av näst högsta klass (Figur 2). Åtgärdas
de omgrävda och rensade partierna av bäcken
samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms
stora delar av bäcken kunna utgöras av
öringbiotoper av högsta klass.

Figur 1. Omgrävd sträcka i Sandbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Sandbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Sandbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför vägen mot Ragvaldsnäs, fångades
enbart öring. Tätheten av öring var måttliga 12,6
ind/100 m2 för 0+ och 0 ind/100 m2 för >0+.

880 m (69%)
390 m (31%)
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2009 observerades öring okulärt uppströms
vägen mot Ragvaldsnäs.

Sandbäcken

Vandringshinder för fisk
I Sandbäcken finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Storsveden mot Kvarnbäcken.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Tabell 1. Vandringshinder i Sandbäcken, numrerade från Storsveden, gående nedströms mot Kvarnbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1
2
3

689137
689151
689154

158014
158031
158035

Ostkustbanan
Vägtrumma, betong
40 m S väg mot Ragvaldsnäs Bäverdamm, stentrumma
Väg mot Ragvaldsnäs
Vägtrumma, plast

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

Passerbart
Partiellt
Definitivt

0
2
0

1-2
5-6
3-4

Sjöar i vattendraget
Utmed vattendraget finns inga sjöar belägna.

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av betong
som placerats under Ostkustbanan (L~14 m,
~1,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Åtgärdsförslag
1. Restaurera rensade och omgrävda avsnitt av
bäcken
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp på de omgrävda lokalerna.
5. Åtgärda vandringshinder 3.

Vandringshinder 2 utgörs av en bäverdamm där
bävern har täppt till ingången till en stentrumma
och använder hela vägbanken som dämme. Med
en fallhöjd av 2 m är hindret att räkna som
definitivt. För att skydda vägen bör
bäverdammen rivas. Stentrumman ligger bra.
Vandringshinder 3 består av den vägtrumma av
plast som placerats under vägen mot
Ragvaldsnäs (L~20 m, ~0,8 m)(Figur 3).
Trumman är lång, lutar en del samt har lågt
vattendjup. Dessutom mynnar den nylagda
trumman i osorterad bergkross. Sammantaget
bedöms trumman utgöra ett definitivt
vandringshinder för fisk. För att skapa
förutsättningar för fiskvandring bör trumman
ersättas med en valvbåge eller bäckens
bottennivå höjas nedströms hindret.

Figur 3. Vandringshinder 3. Plasttrumma som utgör
definitivt vandringshinder.
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Objekt 12. Oxsandsbäcken

Oxsandsbäcken

X 689122 Y 158698 (RT 90)

Sammanfattning
Oxsandsbäcken är en liten fin havsmynnande bäck som utgör ett mycket viktigt reproduktionsvatten för
havsöring och höga tätheter av öring har konstaterats vid elprovfiske. Vattenbiotopen i vattendraget är
tillsynes orörd vilket gör bäcken unik då detta är mycket sällsynt. Strömförhållandena i bäcken domineras
stort av strömmande biotoper där bottensubstratet huvudsakligen består av sten och block. Tillgången på
lämpliga lek- och uppväxtbiotoper för öring är mycket god över i stort sett hela vattendraget. Skuggningen
är bra längs hela vattendraget, bara där vattendraget rinner genom fritidshusområdet i Oxsand bedöms
skuggningen som mindre bra då kantzonen på sina håll är både röjd och gallrad. Oxsandsbäcken mynnar
på öppen sandstrand vilket innebär att utloppet ofta kan förflyttas. För att underlätta fiskvandringen i
vattendraget bör de vägtrummor som utgör vandringshinder två ersättas med en valvbåge. För att
bibehålla goda förutsättningar för lek rekommenderas att lekbottnarna ses över regelbundet och förbättras
efter behov. Oxsandsbäckarna, Oxsandsbäcken inkluderad, har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som
nationellt värdefulla och regionalt särskilt värdefulla vattendrag. Kustremsan där Oxsandsbäcken mynnar i
Bottenhavet ingår i Natura 2000-område Oxsand.
inventeringstillfället. Nedströms våtmarken
ringlar sig bäcken sedan 400 m genom tät
blandskog som övergår till tallskog med stort
inslag av löv närmast vattendraget. Inom
fritidshusområdet i Oxsand utgörs omgivningen
av sommarstugor, gles tallskog och röjd/gallrad
kantzon där busk utgör det dominerande inslaget
över badstranden. Oxsandsbäcken mynnar på
öppen sandstrand vilket innebär att utloppet ofta
kan förflyttas.

Allmän beskrivning
Oxsandsbäcken är 2,4 km lång och faller över
denna sträcka 50 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-3,5 m, en medelbredd av 1,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdet är ca 2,5 km2 stort
Oxsandsbäcken rinner från Hurres myra,
belägen 13 km NO Gnarp och mynnar i
Bottenhavet på badstranden vid Oxsand.
Nedströms Hurres myra rinner bäcken genom
ett 400 m långt barrskogsområde som nyligen
kalhuggits med bevarad kantzon. Därefter följer
ett kort parti blandskog innan bäcken rinner
genom en mindre våtmark där två övergivna
bäverdammar påträffades vid
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280 m (12%)
500 m (21%)
1 615 m (67%)

Strömförhållandena i Oxsandsväcken domineras
stort av strömmande biotoper. Kortare partier av
lugnflytande vatten återfinns vid Hurres myran
och den mindre våtmarken och ett
sammanhängande parti av svagt strömmande
förhållanden påträffas nedanför den övre
korsande vägen.

296 m2 (10%)
645 m2 (21%)
1 385 m2 (45%)
780 m2 (25%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
40 m
Möjligt, men ej bra
240 m
Tämligen bra
965 m
Bra- mycket bra
1 150 m

56 m2 (2%)
240 m2 (8%)
1 291 m2 (42%)
1 519 m2 (49%)

1 807 m2 (58%)
1 299 m2 (42%)

Förekomsten av bra lekområden för öring i
Oxsandsbäcken är mycket god. Hela den nedre
halvan av vattendraget liksom en längre sträcka
uppströms den mindre våtmarken, anses ha goda
förutsättningar för lek. För att bibehålla goda
förutsättningar för lek rekommenderas att
lekbottnarna ses över regelbundet och förbättras
efter behov. I stort sett hela vattendraget utgörs
av goda uppväxtmiljöer för öring (Figur 1).
Endast vid Hurres myran och den mindre
våtmarken anses förutsättningarna vara mindre
goda. Ståndplatsbiotopen i den övre delen av
vattendraget anses vara tämligen bra med många
fina djuphöljor och ett högre medeldjup.
Vattendjupet i bäckens nedre lopp är generellt
lägre och bedöms därför som mindre lämpligt
för större fisk.

Bottensubstratet i Oxsandsbäcken domineras av
sten och block. Näckmossa saknas.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 395 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Vattenuttag
2
Vid inventeringstillfället observerades inga
tecken på att bäcken har varit utsatt för mänsklig
påverkan såsom rensning eller dikning. Det
faktum att Oxsandsbäckens vattenbiotop
bedöms som opåverkad gör den smått unik då
detta är ytterst sällsynt. Två vattenuttag i form av
två betongbrunnar i bäcken, observerades inom
fritidshusområdet i Oxsand.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
280 m
Möjligt, men ej bra
570 m
Tämligen bra
1 055 m
Bra- mycket bra
490 m

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 465 m
Tämligen bra
930 m
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 10 %
Sand 17 %,
Sten 42 %
Block 29 %
Näckmossa 0 %

Oxsandsbäcken

635 m (26%)
1 760 m (74%)

Skuggningsförhållandena i Oxsandsbäcken är
genomgående bra. Förutom vid
fritidshusområdet vid Oxsand där man röjt och
gallrat i kantzonen och därigenom skapat mindre
bra skuggning, rinner vattendraget i övrigt
genom tät kantzon som ger bra skuggning.

Figur 1. Fin öringbiotop i Oxsandsbäcken.
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Fiskfauna
Oxsandsbäcken utgör ett mycket viktigt
reproduktionsvatten för havsöring. Vid
inventeringstillfället observerades öring okulärt
redan vid källflödet Hurres myra och storspigg
vid utloppet. Ett elprovfiske utfört 2010 finns
registrerat för Oxsandsbäcken. Vid elprovfisket
som utfördes 200 m uppströms mynningen i
havet, fångades enbart öring. Tätheten av öring
var hela 78,1 ind/100 m2 för 0+ och 136
ind/100 m2 för >0+. För att ytterligare
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Oxsandsbäcken

Särskilda naturvärden
Oxsandsbäckarna, Oxsandsbäcken inkluderad,
har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som
nationellt värdefulla och regionalt särskilt
värdefulla vattendrag. Kustremsan där
Oxsandsbäcken mynnar i Bottenhavet ingår i
Natura 2000-område Oxsand.
Vandringshinder för fisk
I Oxsandsbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Hurresmyran mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Oxsandsbäcken, numrerade från Hurresmyran, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689202
689140
689134
689131
689130

158566
158661
158675
158679
158680

Hurres myra
Oxsand
Oxsand
Oxsand
Oxsand

Vägtrumma, stål
Vägtrummor, betong och plast, 3 st
Naturligt fall, block
Vägtrummor, betong, 2 st
Vägtrummor, betong 2 st

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

0
0,1
0,4
0
0

1-2
10-11
11-12
12-13
13-14

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under den nybrutna väg som
korsar vattendraget strax nedanför Hurres myra
(L~10 m, ~0,8 m). Trumman bedöms ligga
bra förutom de övre 2 m, där den lutar mycket,
vilket ger upphov till ett partiellt hinder. För att
underlätta fiskvandring bör därför den övre
delen av trumman grävas ned ytterligare.
Vandringshinder 2 består av de två vägtrummor
av betong som placerats under den korsande
vägen till Oxsand (L~6,0 m, ~0,6 m)(Figur 2).
Med en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet samt låg
dimension, vilket kan ge hög vattenhastighet vid
högflöden, utgör trummorna ett partiellt hinder.
För att säkerställa fiskvandring vid samtliga
flöden bör vägtrummorna ersättas med en
valvbåge som anpassats väl till flödesregimen i
vattendraget.

Figur 2. Vandringshinder 2. Vägtrummor av betong
som med en fallhöjd av 0,1 m utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 3 utgörs av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 0,4 m, anses
partiellt. Fallet vid tennisbanan bedöms bara
utgöra problem vid riktigt låga flöden, vid
medelflöde och däröver är det passerbart.
Vandringshinder 4 är de två vägtrummor av
betong som placerats under den övre vägen som
korsar vattendraget inom fritidshusområdet
Oxsand (L~4 m, ~0,6 m). Trummorna ligger
bra, ingen åtgärd.
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Vandringshinder 5 är de två vägtrummor av
betong som placerats under den nedre vägen
som korsar vattendraget inom fritidshusområde
Oxsand (L~ 6 m, ~0,6 m). Trummorna ligger
något högt placerade och bedöms därför utgöra
ett partiellt hinder som kan försvåra passage vid
riktigt låga flöden. Hindret anses dock
passerbart vid de allra flesta flöden och det
faktum att de två vägtrummorna avlastar
varandra vid högflöde minskar
vattenhastigheten och underlättar fiskvandring.
Bevisligen klarar havsöringen att passera
hindret, varför åtgärd inte har högsta prioritet.
Bedöms hindret orsaka problem i framtiden bör
man antingen sänka den ena trumman eller
ersätta båda trummorna med en valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
2. Åtgärda vandringshinder 2.
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Objekt 13. Tjärnmyrbäcken

Tjärnmyrbäcken

X 689115 Y 158697 (RT 90)

Sammanfattning
Tjärnmyrbäcken är en liten havsmynnande bäck som mynnar exponerat på badstranden vid Oxsand.
Vattendraget utgör ett viktigt reproduktionsvatten för havsöring och höga tätheter av öring har
konstaterats vid elprovfiske. Bäcken har sitt ursprung från ett mindre myrkomplex som klarat sig från
dikningar. Strömförhållandena domineras av lugnflytande biotoper som främst återfinns uppströms
Tjärnmyran. Bäcken har rensats försiktigt på några strömmar som enkelt kan restaureras manuellt. Bäcken
är omgrävd genom Tjärnmyran. Vid utloppet är bäckfåran djupt nedgrävd vilket innebär att vattennivån i
Tjärnmyran sänkts kraftigt, sannolikt för att skapa odlingsmark i närområdet. Då våtmarker har en
utjämnande effekt på vattenflödet rekommenderas restaurering av Tjärnmyran för att på sikt erhålla ett
jämnare flöde över de nedströms belägna reproduktionslokalerna för öring. Genom att återskapa
vattenspegeln på Tjärnmyran skapas också en refug för öringbeståndet i bäcken vid perioder av torka eller
andra svåra situationer samt en ökad biologisk produktion. Fria vandringsvägar för fisk i vattendraget
skapas genom att ersätta den vägtrumma som idag utgör ett definitivt hinder med en valvbåge. Bäckens
främsta värde bedöms vara som reproduktionsvatten för havsöring. Oxsandsbäckarna, Tjärnmyrbäcken
inkluderad, har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som nationellt värdefulla och regionalt särskilt
värdefulla vattendrag. Kustremsan där Tjärnmyrbäcken mynnar i Bottenhavet ingår i Natura 2000-område
Oxsand.
den korsande vägen övergår omgivningen sedan
till grandominerad blandskog. Området längs
den utdikade Tjärnmyran utgörs av våtmark med
ett glest bevuxet blandbestånd. Ytterligare ett
flöde likstort med Tjärnmyrbäcken kommer
söder ifrån från Långmyran och rinner ihop med
vattendraget på Tjärnmyran. Detta medför att
flödet i bäcken fördubblas nedströms
Tjärnmyran. I likhet med myrkomplexet
Tjärnmyrbäcken rinner ifrån, har våtmarkerna i
detta flöde heller inte påverkats av dikningar och
får anses ha sina hydrologiska egenskaper i

Allmän beskrivning
Tjärnmyrbäcken är 2,0 km lång och faller över
denna sträcka 35 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-4,0 m, en medelbredd av 1,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdet är ca 2,3 km2 stort.
Tjärnmyrbäcken rinner från ett mindre
myrkomplex, beläget 12 km NO Gnarp, för att
via Tjärnmyran mynna i Bottenhavet på
badstranden vid Oxsand. Övre delarna av
Tjärnmyrbäcken omges av mindre våtmarker
som inslag i tallskog. Mellan myrkomplexet och
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behåll. Nedanför Tjärnmyran rinner sedan
bäcken ett längre parti genom tät granskog med
bra beskuggning. Vid fritidshusområdet Oxsand
löper bäcken genom en sommarstugetomt
omgiven av blandskog. Nedersta delen av
vattendraget har omgivningen karaktären av äng
och ett buskskikt skyddar bäcken där den
exponerat mynnar i södra änden av badstranden
i Oxsand.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Tjärnmyrbäcken

att på sikt erhålla ett jämnare flöde över de
nedströms belägna reproduktionslokalerna för
öring. Genom att återskapa vattenspegeln på
Tjärnmyran skapas också en refug för
öringbeståndet i bäcken vid perioder av torka
eller andra svåra situationer samt en ökad
biologisk produktion. Förekomsten av upplagd
sten på de påverkade avsnitten varierar men är i
allmänhet måttlig, dock riklig vid Tjärnmyrans
utlopp.

930 m (47%)
750 m (38%)
285 m (15%)

Förutom inslag av någon enstaka strömmande
och svagt strömmande biotop är
Tjärnmyrbäckens lopp huvudsakligen
lugnflytande från utloppet på Tjärnmyran och
uppströms mot myrkomplexet. Nedströms
Tjärnmyran domineras biotopen av svagt
strömmande vatten men två kortare strömmar
förekommer i dess övre del samt vid fritidshusen
i Oxsand.

Figur 1. Djupt nedgrävd sträcka nedströms
Tjärnmyran.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 47 %
Grus 9 %
Block 9 %
Näckmossa 28 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Tjärnmyrbäcken domineras
stort av findetritus. Näckmossa förekommer på
de strömmande biotoperna och förekomsten
död ved är låg.

Skuggningsförhållandena i Tjärnmyrbäcken är
genomgående relativt bra. Mindre bra skuggning
förekommer naturligt vid myrmark medan
skuggningen är bra där bäcken rinner genom
skog. Dålig skuggning återfinns mellan den
korsande vägen och Tjärnmyran samt vid
utloppet i havet.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 170 m (59%)
Försiktigt rensad
370 m (19%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
425 m (22%)
Kalkad
Nej

470 m (24%)
630 m (32%)
865 m (44%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 125 m 1 419 m2 (57%)
Möjligt, men ej bra
210 m
230 m2 (9%)
Tämligen bra
180 m
198 m2 (8%)
Bra- mycket bra
450 m
630 m2 (25%)

Närmare halva Tjärnmyrbäckens lopp har
bedömts vara påverkad av rensning och
omgrävning. De försiktigt rensade avsnitten av
bäcken återfinns vid fritidshusen nere vid
Oxsand samt ca 300 m uppströms den korsande
vägen. Bäcken är omgrävd genom Tjärnmyran
(Figur 1). Vid utloppet är bäckfåran djupt
nedgrävd vilket innebär att vattennivån i
Tjärnmyran sänkts kraftigt, sannolikt för att
skapa odlingsmark i närområdet. Då våtmarker
har en utjämnande effekt på vattenflödet
rekommenderas restaurering av Tjärnmyran för

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

630 m
585 m
300 m
450 m

Tjärnmyrbäcken

749 m2 (30%)
732 m2 (30%)
366 m2 (15%)
630 m2 (25%)

Förekomsten av bra lekområden i
Tjärnmyrbäcken är relativt låg. En längre
sammanhängande sträcka med fina förhållanden
för lek förekommer på den svagt strömmande
sträckan mellan Tjärnmyran och
fritidshusområdet i Oxsand och tämligen bra
förhållanden för lek råder på sträckan uppströms
den korsande vägen. För att säkerställa antalet
lämpliga reproduktionsområden rekommenderas
lekbottenrestaurering på de rensade partierna av
bäcken samt översyn och restaurering vid behov
i övriga delar av vattendraget. Lämpliga
uppväxtområden för öring återfinns på de
lämpliga lekområdena samt på sträckan mellan
fritidshusen och utloppet i havet (Figur 2).
Återställs de omgrävda och försiktigt rensade
avsnitten i bäcken tillkommer ytterligare en areal
av 1 000 m2 lämplig uppväxtmiljö.
Ståndplatsbiotoper för äldre öring återfinns i
stort på de lokaler som anses utgöra fina
uppväxtbiotoper.

Figur 2. Fin öringbiotop i Tjärnmyrbäcken.

Fiskfauna
Tjärnmyrbäcken bedöms utgöra ett viktigt
reproduktionsvatten för havsöring. Ett
elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Tjärnmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
ca 200 m uppströms mynningen i havet,
fångades enbart arten öring. Tätheten av öring
var 8,9 ind/100 m2 för 0+ och hela 94,3 ind/100
m2 för >0+. Spigg och stensimpa har påträffats
vid bäckens utlopp i havet.
Särskilda naturvärden
Oxsandsbäckarna, Tjärnmyrbäcken inkluderad,
har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som
nationellt värdefulla och regionalt särskilt
värdefulla vattendrag. Kustremsan där
Tjärnmyrbäcken mynnar i Bottenhavet ingår i
Natura 2000-område Oxsand.
Vandringshinder för fisk
I Tjärnmyrbäcken finns endast ett
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindret
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnat nedströms
gående från ett mindre myrkomplex mot
Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Tjärnmyrbäcken, numrerade från mindre myrkomplex, gående nedströms mot
Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1

689115

158623

Vägen till Oxsand

Vägtrumma, stål

Definitivt

0,1

5-6

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen mot Oxsand
(L~6 m, ~0,5 m)(Figur 3). Trumman bedöms
utgöra ett definitivt hinder för öring då den lutar
en del och har ett fall om ca 0,1 m vid utloppet.
Då vägtrumman är i dåligt skick och utgör ett
vandringshinder som hindrar öring från att nå

uppströms belägna reproduktionsområden, bör
den ersättas med en valvbåge.
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Figur 3. Vandringshinder 1.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Restaurera våtmarksområdet Tjärnmyran.
2. Restaurera försiktigt rensade och omgrävda
avsnitt av bäcken.
3. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
4. Åtgärda vandringshinder 1.
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Objekt 14. Toppbodtjärnsbäcken

Toppbodtjärnsbäcken

X 688942 Y 158682 (RT 90)

Sammanfattning
Toppbodtjärnsbäcken är en mindre bäck som rinner från Toppbodtjärnen och mynnar exponerat i
Bottenhavet vid Fågelharen. Toppbodtjärnsbäcken anses utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för
havsöring och Norra Fågelharsviken bedöms som en mycket fin reproduktionslokal för vårlekande
fiskarter som exempelvis gädda, abborre och mört. Strömförhållandena i vattendraget domineras stort av
lugnflytande vatten. Strömmande biotoper återfinns uppströms Torpen där flödet huvudsakligen är
omväxlande lugnflytande och strömmande. Få partier av vattendraget utgörs av öringbiotoper av högsta
klass. Med undantag för en längre sträcka strax uppströms Fågelharen, återfinns de finaste lek- och
uppväxtbiotoperna för öring generellt uppströms Torpen. Skuggningsförhållandena i
Toppbodtjärnsbäcken är genomgående bra. Skuggningen är huvudsakligen av högsta klass i skogsmarken
uppströms Torpen. Skuggning av näst högsta klass förekommer företrädesvis vid Torpen där
jordbruksmarkens aktiviteter påverkar och i bäckens nedre lopp där omgivningen till stora delar utgörs av
gles tallskog. Toppbodtjärnsbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp som rensning och
omgrävning och hela 80 % av vattenbiotopen har bedömts som opåverkad. Hela 20 vandringshinder
registrerades för vattendraget vid inventeringsarbetet. Majoriteten av hindren utgörs av bäverdammar i
olika stadier, bedöms dessa påverka fiskbeståndet i bäcken starkt negativt bör det övervägas om åtgärder
för att öppna upp vattendraget är nödvändiga. I bäckens nedre lopp finns tre mindre dammanordningar
som bör åtgärdas för att underlätta fiskvandringen i vattendraget. Behov av biologisk och hydrologisk
återställning.
Toppbodtjärnen rinner bäcken genom våtmark
med riklig vattenvegetation som omges av
tallskog. Där vattendraget viker av österut
övergår omgivningen successivt till
talldominerad blandskog. Ca 800 m nedströms
Toppbodtjärnen löper bäcken genom en
hästskoformad våtmark med mycket tätt och
ogenomträngligt buskskikt som ger ett utmärkt
skydd för fisken. Observationer av gamla spår
efter bäver är vanliga. Nedströms våtmarken

Allmän beskrivning
Toppbodtjärnsbäcken är 5,7 km lång och faller
över denna sträcka 75 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-5 m, en medelbredd av 1,2 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdet är ca 5,5 km2 stort
Toppbodtjärnsbäcken rinner från
Toppbodtjärnen, belägen 10 km NO Gnarp, för
att via Norra Fågelharsviken, mynna exponerat i
Bottenhavet vid Fågelharen. Från
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återgår omgivningen till att utgöras av
talldominerad blandskog över en sträcka av
närmare 800 m innan vattendraget rinner ut över
ett äldre kalhygge där ungskog vuxit upp och
åter ger bra skuggning. Därefter rinner bäcken
genom tallskog som övergår alltmer till att
utgöras av blandskog. I anslutning till Torpen
präglas omgivningen av lövskog och ängsmark
med tillhörande bebyggelse och förekomsten av
bäver är påtaglig med ett flertal bäverdammar i
olika stadier. Från strax uppströms Klingmyran
och ned till bebyggelsen i Fågelharen ringlar sig
Toppbodtjärnen genom tallskog. Sträckan ned
mot Norra Fågelharsviken utgörs därefter av
blandskog med ett dominerande inslag av löv.
Det korta avsnittet mellan N Fågelharsviken och
havet omges av blandskog men saknar en
skyddande trädridå närmast vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Toppbodtjärnsbäcken

Toppbodtjärnsbäcken har klarat sig relativt bra
från mänskliga ingrepp som rensning och
omgrävning och hela 80 % av vattenbiotopen
har bedömts som opåverkad. Bäcken har dock
rensats kraftigt och blivit omgrävd i anslutning
till jordbruksmarken vid Torpen (Figur 1).
Vattendraget har dessutom rensats på en sträcka
av drygt 500 m från Fågelharen och uppströms.
Södra delen av den hästskoformade våtmarken i
bäckens övre lopp har dikats, för att återställa de
hydrologiska förhållandena i vattendraget bör
detta åtgärdas. Vid bebyggelsen i Fågelharen
förekommer ett vattenuttag samt
vattenavledning till spegeldamm via uppbyggda
hinder i bäcken, se vandringshinder 16 och 17.

3 670 m (64%)
770 m (14%)
1 260 m (22%)

Strömförhållandena i Toppbodtjärnsbäcken
domineras stort av lugnflytande vatten.
Strömmande biotoper återfinns uppströms
Torpen där flödet huvudsakligen är omväxlande
lugnflytande och strömmande. Svagt
strömmande vatten återfinns på en längre
sträcka uppströms Fågelharen samt som enstaka
inslag uppströms Torpen.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Toppbodtjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 19 %,
Sand 32 %,
Grus 21 %,
Sten 17 %,
Block 11 %
Näckmossa 4 %

30 m (1%)
3 020 m (53%)
2 650 m (47%)

Skuggningsförhållandena i Toppbodtjärnsbäcken
är genomgående bra. Skuggningen är
huvudsakligen av högsta klass i skogsmarken
uppströms Torpen. Skuggning av näst högsta
klass förekommer företrädesvis vid Torpen där
jordbruksmarkens aktiviteter påverkar och i
bäckens nedre lopp där omgivningen till stora
delar utgörs av gles tallskog.

Bottensubstratet i Toppbodtjärnsbäcken varierar
stort men domineras av sand. Näckmossa
förekommer ytterst sparsamt och förekomsten
död ved är låg-måttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 650 m
Möjligt, men ej bra 2 010 m
Tämligen bra
1 830 m
Bra- mycket bra
210 m

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 550 m (80%)
Försiktigt rensad
490 m (9%)
Kraftigt rensad
240 m (4%)
Omgrävd
420 m (7%)
Kalkad
Nej
Vattenuttag
1
Vattenavledning
1
Diken
1
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 250 m
Möjligt, men ej bra 2 100 m
Tämligen bra
2 120 m
Bra- mycket bra
230 m
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 3 530 m
Tämligen bra
2 170 m
Bra- mycket bra

Toppbodtjärnsbäcken

3 565 m2 (37%)
2 473 m2 (26%)
3 097 m2 (33%)
402 m2 (4%)

6 179 m2 (65%)
3 358 m2 (35%)

Öringbiotoperna i bäcken är starkt knutan till de
svagt strömmande och strömmande biotoperna i
vattendraget (Figur 2). Få partier av vattendraget
utgörs av öringbiotoper av högsta klass. Med
undantag för en längre sträcka strax uppströms
Fågelharen återfinns de finaste lek- och
uppväxtbiotoperna för öring generellt uppströms
Torpen. För att säkerställa antalet lämpliga
reproduktionsområden rekommenderas
lekbottenrestaurering på de rensade partierna av
bäcken samt översyn och restaurering vid behov
i övriga delar av vattendraget. Restaureras de
rensade och omgrävda partierna av bäcken
bedöms uppväxtbiotoper av högsta klass kunna
återskapas på en yta av drygt 1 000 m2.

Figur 2. Fin öringbiotop i Toppbodtjärnsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Toppbodtjärnsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes 200 m uppströms Norra
Fågelharsviken, fångades enbart arten öring.
Tätheten av öring var låg, 3,7 ind/100 m2 för 0+
och 1,7 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades öring okulärt
längs hela bäckens lopp. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Toppbodtjärnsbäcken finns 20
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Toppbodtjärnen mot
Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Toppbodtjärnsbäcken, numrerade från Toppbodtjärnen, gående nedströms mot
Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

689095
689050
689049
689043
689036
689022
689003
688997
688994
688988
688984
688982

158368
158469
158476
158479
158480
158489
158511
158510
158519
158532
158535
158542

1 km NO Toppbodtjärnen
0,5 km NV Torpen
0,4 km NV Torpen
0,4 km NV Torpen
0,3 km NV Torpen
0,1 km NV torpen
0,25 km SO torpen
0,3 km SO torpen
0,6 km NO Sörtäkten
0,4 km SO torpen
0,6 km N Fågelharen
0,55 km SV Klingmyran

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdammar, aktiva, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Naturligt hinder, bråte
Vägtrummor, stål och plast
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,8
1,3
2,5
1,4
1
0
0
0,3
0
0,5
1,2
0,8

6-7
14-15
15-16
16-17
17-18
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
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Toppbodtjärnsbäcken

Tabell 1. Fortsättning.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

13
14
15
16
17
18
19
20

688976
688954
688953
688953
688951
688951
688941
688938

158562
158608
158644
158646
158654
158656
158666
158681

0,4 km SV Klingmyran
0,4 km V Fågelharen
0,1 km S Fågelharen
0,5 km NV S. Fågelharsviken
0,1 km SO Fågelharen
0,2 km NV N. Fågelharsviken
Inlopp N. Fågelharsviken
Utlopp N. Fågelharsviken

Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong
Damm/stentröskel
Damm/stentröskel
Vägtrumma, betong
Igenväxt sträcka
Stock och galler

Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt

1,8
0,7
0
0,8
0,3
0
0
0,2

26-27
29-30
31-32
31-32
32-33
32-33
33-34
34

Vandringshinder 1-5, 8, 10-14 utgörs av
aktiva/övergivna bäverdammar, huvudsakligen
belägna i området runt Torpen, som med en
fallhöjd av 0,3-1,5 m, utgör partiella/definitiva
hinder. De partiella dammarna är passerbara via
sidofåra vid högflöde. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

lågflöde säkerställas på platsen, förslagsvis via
utrivning eller genom en öppning i dämningen.

Vandringshinder 6 är ett naturligt hinder
bestående av bråte som ansamlats och försvårar
passage. Anses passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 7 är de två vägtrummor av stål
resp. plast som placerats under den traktorväg
som korsar vattendraget vid Torpen (L~6,0 m,
~1,1/0,4 m). Trummorna ligger bra, ingen
åtgärd.

Figur 3. Vandringshinder 16. Damm/stenströskel.
Fallhöjd 0,9 m.

Vandringshinder 9 är den vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar
vattendraget nedströms Torpen (L~9,0 m,
~1,4 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 17 består av ytterligare en
fördämning av sten som med en fallhöjd av 0,3
m, utgör partiellt hinder. Syftet med dämningen
är oklar, troligen ingen funktion i dagsläget. För
att säkerställa fiskvandring vid lågflöde bör
fördämningen rivas och stenen spridas i
bäckfåran.

Vandringshinder 15 är den vägtrumma av
betong som placerats under den mindre väg
som korsar vattendraget vid Fågelharen (L~4,5
m, ~0,8 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 18 är den vägtrumma av
betong som placerats under den korsande vägen
uppströms Norra Fågelharsviken (L~7,0 m,
~1,2 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 16 utgörs av en
damm/stenströskel vid en tomt i Fågelharen där
fördämningen syftar till att leda in vatten till en
spegeldamm på N sidan bäcken, där vattennivån
regleras med en munk (Figur 3). Vattnet från
spegeldammen återinleds till bäcken via ett rör
ca 100 m nedströms fördämningen.
Fördämningen är uppbyggd av sten och
betongrör och utgör med en fallhöjd av 0,8 m,
ett partiellt hinder. Fördämningens och
spegeldammens laglighet bör undersökas. Under
alla omständigheter bör fiskvandring vid

Vandringshinder 19 består av det 40 m långa,
vegetationsrika och kraftigt igenväxta inloppet
till Norra Fågelharsviken. Den rikliga
vattenvegetationen kan försvåra vandringen för
fisk vid låga flöden men anses inte utgöra några
större problem vid normalt lågflöde och
däröver.
Vandringshinder 20 utgörs av en stock och
galler med regleringsanordning vid Norra
Fågelharsvikens utlopp (Figur 4). Den korta
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förbindelsen mellan viken och Bottenhavet
spärras av detta partiella hinder med en fallhöjd
0,2 m. Enligt uppgift är hindret anlagt för att
förhindra att gräskarpar som planterats ut i N.
Fågelharsviken, som ett försök att reducera
växtligheten, inte ska kunna rymma. Hindret är
mycket olyckligt placerat då N. Fågelharsviken
anses som ett mycket viktigt
reproduktionsområde för exempelvis gädda,
abborre och vitfisk samt att bäcken utgör ett
viktigt reproduktionsområde för havsöring. Att
hindra fisk från att rymma från viken anses inte
skäl nog att hindra lekfisk från att nå sina
reproduktionsområden. Hindret bör därför
avlägsnas för att underlätta fiskvandring vid låga
flöden.

Toppbodtjärnsbäcken

Norra Fågelharsviken
Norra Fågelharsviken 1,7 ha, är en avsnörd fd
havsvik som via en kort strömsträcka står i nära
förbindelse med havet (Figur 6). N
Fågelharsviken anses utgöra ett mycket viktigt
reproduktionsområde för exempelvis gädda,
abborre och vitfisk. Vattenvegetationen i
Fågelharsviken är mycket riklig och vattendjupet
lågt. Vid sjösprång bedöms havsnivån kunna
stiga i höjd med nivån i N. Fågelharsviken,
vilket förenklar fiskpassage avsevärt. För att
gynna reproduktionen av vårlekande fiskarter,
framförallt gädda, rekommenderas att
översvämningsytorna (1,2 ha) i den västra delen
av viken återskapas genom någon form av
passerbart dämme vid utloppet som anpassas till
flöderegimen i vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 20. Stock och galler vid N
Fågelharsvikens utlopp. Fallhöjd 0,05 m.

Figur 6. Vy över Norra Fågelharsviken.

Sjöar i vattendraget
Toppbodtjärnen
Toppbodtjärnen 3 ha, är en liten skogtjärn
omgiven av myrmark och tallskog (Figur 5).
Humöst vatten med sparsam vattenvegetation
som huvusakligen utgörs av näckrosor,
vattenklöver, starr, bladvass och vide. Ett
naturligt bestånd av öring har funnits i
Toppbodtjärnen, oklart om beståndet finns kvar.

Åtgärdsförslag
1. Åtgärda bäverdammar om detta anses
nödvändigt för att värna fiskbeståndet i
Toppbodtjärnsbäcken.
2. Hydrologisk restaurering av den
hästskoformade våtmarken i vattendragets övre
lopp.
3. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på negativt
påverkade lokaler.
4. Lekbottenrestaurering.
5. Återskapa översvämningsytor i Norra
Fågelharsviken för att gynna reproduktionen av
framförallt gädda.
6. Åtgärda vandringshinder 16, 17, 19 och 20.

Figur 5. Vy över Toppbodtjärnen.
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Bäcksandsbäcken/Toppbodbäcken

Objekt 15. Bäcksandsbäcken/Toppbodbäcken X 688849 / Y 158669 (RT 90)

Sammanfattning
Bäcksandsbäcken rinner från två mindre skogstjärnar för att mynna relativt skyddat i Bottenhavet vid
Bäcksand. Vattendraget utgör ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Bäcksandsbäcken saknar
öringbiotoper av högsta klass, med undantag för en längre sträcka i höjd med Sörtäkten, är de tämligen bra
öringbiotoperna i bäcken starkt knutna till de svagt strömmande och strömmande biotoperna i
vattendragets nedre del. Hälften av Bäcksandsbäckens vattenbiotoper är negativt påverkade av rensning
eller omgrävning. Förutom en kortare ström som utsatts för försiktig rensning i bäckens övre lopp,
återfinns de påverkade lokalerna mellan Fågelharen och mynningen i havet. Över jordbruksmarken vid
Fågelharen finns ett registrerat markavvattningsföretag, Sörbäckens uppgrävning tf 1922. Restaureras de
rensade och omgrävda partierna av bäcken bedöms uppväxtbiotoper av högsta klass kunna återskapas på
en yta av ca 3 600 m2. Skuggningsförhållandena i Bäcksandsbäcken är genomgående mycket bra, dålig
skuggning återfinns över jordbruksmarken vid Fågelharen där kantzonen är gles. Förekomsten av bäver
och bäverdammar var vid inventeringstillfället hög och flera bäverdammar utgör definitiva
vandringshinder. Vid Fågelharen finns två dammar i dåligt skick som bör åtgärdas då de tillför sediment
och utgör vandringshinder för fisk. En vägtrumma i bäcken utgör ett partiellt hinder och bör därför
åtgärdas. Bäcksandsbäcken har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett nationellt värdefullt och
regionalt särskilt värdefullt vattendrag.
och Norrtjärnen omges vattendraget av tallskog.
Sträckan mellan Norrtjärnen och Mossmyran
består omgivningen av blandskog på den västra
och ungskog på den östra sidan. Nedströms
Mossmyran rinner Bäcksandsbäcken
huvudsakligen genom talldominerad blandskog.
Ca 300 m norr om Mossmyran tillkommer det
icke biotopkarterade flödet från Toppbodarna.
Bäcken är sannolikt öringförande men dess
värde underskattades vid inventeringstillfället då
flödet var mycket lågt i bägge vattendragen och
bäckfåran till och med torrlagd mellan Sör- och

Allmän beskrivning
Bäcksandsbäcken benämns även
Toppbodbäcken, i denna sammanställning kallas
dock vattendraget genomgående för
Bäcksandsbäcken. Bäcksandsbäcken 5,0 km lång
och faller över denna sträcka 50 m. Vattendraget
har en bredd av 0,1-9 m, en medelbredd av 1,7
m och ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdet är ca 10 km2 stort.
Bäcksandsbäcken rinner från Sörtjärnen, belägen
12 km NO Gnarp, för att via Norrtjärnen mynna
i Bottenhavet vid Bäcksand. Mellan Sörtjärnen
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Norrtjärnen. För att kartlägga även denna bäck
bör den biotopkarteras. Nedströms biflödet mer
än fördubblas flödet i Bäcksandsbäcken och
vattendraget ringlar kraftigt, stundtals
meandrande, genom huvudsakligen blandskog
men mindre skiften av gran och tall förekommer
liksom ett mindre kalhygge strax nedströms
biflödet. Vid Fågelharen löper vattendraget
genom jordbruksmark med gles kantzon.
Förutom ett större skifte med ungskog beläget
på den norra sidan, omges bäcken av blandskog
då den rinner mellan Fågelharen och
Bottenhavet
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Bäcksandsbäcken

Fågelharen finns sex diken. Dessa påverkar de
hydrologiska förhållandena i vattendraget
samtidigt som sediment tillförs bäcken. Dikena
kan med fördel åtgärdas. Ett vattenuttag finns
vid fritidshuset beläget strax uppströms
mynningen i havet.

2 940 m (59%)
1 310 m (26%)
755 m (15%)
Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Bäcksandsbäcken.

Strömförhållandena i Bäcksandsbäcken
domineras stort av lugnflytande vatten. Förutom
enstaka korta sträckor, utgörs bäckens lopp
uppströms Fågelharen uteslutande av
lugnflytande biotoper. Nedströms Fågelharen är
flödet omväxlande svagt strömmande och
strömmande.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Dålig skuggning återfinns över en längre sträcka
på jordbruksmarken vid Fågelharen samt på en
tidigare bäveruppdämd sträcka söder om
Sörtäkten.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Lera 13 %
Sand 37 %
Grus 28 %
Block 13 %
Näckmossa 13 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Bäcksandsbäcken domineras
av sand och grus. Näckmossa förekommer
sparsamt och förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 550 m
Försiktigt rensad
1 125 m
Kraftigt rensad
680 m
Omgrävd
650 m
Kalkad
Vattenuttag
Diken

1 070 m (21%)
800 m (16%)
3 135 m (63%)

(50%)
(23%)
(14%)
(13%)
Nej
1
6

Hälften av Bäcksandsbäckens vattenbiotoper är
negativt påverkade av rensning eller omgrävning
(Figur 1). Förutom en kortare ström som utsatts
för försiktig rensning i bäckens övre lopp,
återfinns de påverkade lokalerna mellan
Fågelharen och mynningen i havet. Över
jordbruksmarken vid Fågelharen finns ett
registrerat markavvattningsföretag, Sörbäckens
uppgrävning tf 1922. Över jordbruksmarken vid

3 020 m
1 110 m
875 m

4 600 m2 (51%)
2 169 m2 (24%)
2 289 m2 (25%)

3 020 m
660 m
1 325 m

4 600 m2 (51%)
1 044 m2 (12%)
3 414 m2 (38%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
960 m
Möjligt, men ej bra 2 935 m
Tämligen bra
1 110 m
Bra- mycket bra

98 m2 (1%)
6 069 m2 (67%)
2 891 m2 (32%)

Bäcksandsbäcken saknar öringbiotoper av
högsta klass. Med undantag för en längre sträcka
i höjd med Sörtäkten, är de tämligen bra
öringbiotoperna i bäcken starkt knutna till de
svagt strömmande och strömmande biotoperna i
vattendragets nedre del som påverkats av
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rensningar (Figur 2). För att säkerställa antalet
lämpliga reproduktionsområden rekommenderas
lekbottenrestaurering på de rensade partierna av
bäcken samt översyn och restaurering vid behov
i övriga delar av vattendraget. Restaureras de
rensade och omgrävda partierna av bäcken
bedöms uppväxtbiotoper av högsta klass kunna
återskapas på en yta av närmare 3 600 m2.

Bäcksandsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Bäcksandsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
ca 200 m uppströms mynningen i Bottenhavet,
fångades arterna stensimpa, abborre och öring.
Tätheten av öring var måttliga 13,1 ind/100 m2
för 0+ och 2,4 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Bäcksandsbäcken har av Länsstyrelsen
Gävleborg utpekats som ett nationellt värdefullt
och regionalt särskilt värdefullt vattendrag.
Vandringshinder för fisk
I Bäcksandsbäcken finns tio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Sörtjärnen mot Bottenhavet.

Figur 2. Fin öringbiotop i Bäcksandsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Bäcksandsbäcken, numrerade från Sörtjärnen, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

688800
688811
688915
688915
688926
688918
688913
688912
688902
688911

158383
158394
158441
158447
158472
158500
158531
158533
158576
158590

Utlopp Sörtjärnen
Sträckan Sörtjärnen-Norrtjärnen
0,6 km NO Mossmyran
0,6 km NV LillSvarttjärnen
0,2 km SSV Sörtäkten
0,4 km V Fågelharen
0,1 km V Fågelharen
0,07 km V Fågelharen
Väg till V Fågelharen
Väg till N Fågelharen

Stockar och bråte
Torrlagd sträcka
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Damm av sten och jord
Damm av sten och jord
Vägtrumma, betong
Vägtrummor, betong

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt

0
0
0,5
1,3
1,5
1,2
1,2
1,0
0
0,1

1
1
6-7
7-8
8-9
10-11
12-13
13-14
15-16
17-18

Vandringshinder 1 består av stockar och bråte
vid Sörtjärnens utlopp. Hindret som är att räkna
som definitivt, har troligen artificiell härkomst
och syftar sannolikt till att hålla nivån på tjärnen
eller hindra fisk från att rymma från tjärnen. För
att återskapa vandringsmöjligheterna bör hindret
rivas.

definitiva hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 7-8 består av två dammar
uppbyggda av sten och jord, belägna med ca 30
m mellanrum vid jordbruksmarken vid
Fågelharen (Figur 3-4). Med en fallhöjd av 1,2 m
resp. 1,0 m, utgör dammarna definitiva
vandringshinder. Syftet med dammarna är
sannolikt att skapa spegeldammar. Den övre
dammen har tätats av bävrar, den nedre läcker i
bottennivå. Stora mängder sediment har och
kommer spolas ur dammarna och hotar att skada
viktiga öringbiotoper nedströms. Dammarnas
laglighet bör undersökas. Det bedöms mycket
angeläget att skapa fria vandringsvägar på
platsen, helst genom utrivning av dammarna.

Vandringshinder 2 består av den 150 m långa
sträckan mellan Sörtjärnen och Norrtjärnen som
vid lågflöden torrläggs och därmed utgör partiellt
hinder. Sträckan anses passerbar vid högre
flöden.
Vandringshinder 3-6 utgörs av aktiva/övergivna
bäverdammar i området N om Lillsvarttjärnen,
som med en fallhöjd av 0,5-1,5 m, utgör
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Bäcksandsbäcken

Sjöar i vattendraget
Sörtjärnen
Sörtjärnen 5 ha, är en mindre skogstjärn med
humöst vatten som omges av myrmark och
tallskog. Vattenvegetationen är sparsam och
domineras av starr, bladvass och näckrosor.
Norrtjärnen
Norrtjärnen 2,2 ha, är en liten njurformad
skogstjärn med humöst vatten. Området närmast
strand utgörs av våtmark och omgivningen
består huvudsakligen av tallskog.
Vattenvegetationen är intermediär och
domineras av säv.

Figur 3. Vandringshinder 7. Damm av sten och jord.
Fallhöjd 1,2 m.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade och
omgrävda lokaler i bäcken
2. Lekbottenrestaurering.
3. Biotopkartera biflödet från Toppbodarna.
4. Hydrologisk restaurering av diken på
jordbruksmarken vid Fågelharen.
5. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Fågelharen.
6. Åtgärda vandringshinder 1,7, 8 och 10.
Figur 4. Vandringshinder 8. Damm av sten och jord.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 9 är den vägtrumma av betong
som placerats under den korsande vägen mot V
Fågelharen, som delvis har stenbro (L~1,75 m,
~1,9 m). Kort vägtrumma som ligger något
högt men som anses passerbar, ingen åtgärd.
Vandringshinder 10 utgörs av de två
vägtrummor av betong som placerats under den
korsande vägen mot N Fågelharen (L~ 8,5 m,
~1,3 m). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet utgör trummorna ett partiellt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör minst en av
trummorna ersättas med en valvbåge alternativt
strömdämpande stentrösklar anläggas
nedströms.
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Objekt 16. Dyrån

Dyrån

X 688616 Y 158642 (RT 90)

Sammanfattning
Dyrån har ett kraftigt humöst vatten och är med ett avrinningsområde som sträcker sig över 52,1 km2
Nordanstigs kommuns tredje största kustmynnande vattendrag. Ån rinner från Gårdsjön, belägen 9 km N
Gnarp, och mynnar i Bottenhavet strax S om Moningssand. Dyrån utgör ett viktigt reproduktionsvatten
för flodnejonöga och är känt som ett mycket värdefullt reproduktionsvatten för havsöring. I vattendragets
övre delar finns ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla och vid Vallenbodarna utgör Dyrån med
omgivningen en nyckelbiotop som till stora delar skyddas genom naturvårdsavtal. Förekomsten av död
ved är mycket god i Dyrån, sannolikt som en följd av det försiktiga skogsbruket längs med vattendraget.
Dyrån har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett nationellt särskilt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag. Skuggningsförhållandena i Dyrån är genomgående mycket bra längs hela dess
sträckning då vattendraget över i stort sett hela sitt lopp rinner genom skogmark. Förekomsten av
lämpliga öringbiotoper i Dyrån är måttlig till följd av de rensningar vattendraget utsatts för. Halva Dyråns
lopp har påverkats av rensningar och omgrävningar. Den negativa påverkan är som störst i vattendragets
övre- respektive nedre lopp där rensningarna är knutna till de strömmande biotoperna. De rensade
partierna av vattendraget återställdes 2012, vilket kraftigt förbättrade uppväxtbiotopen för öring i Dyrån.
För att ytterligare stärka öringbeståndet i ån bör lekbottnar restaureras och kompletterande
återställningsarbeten utföras i framtiden. Hela vattendraget är tillgängligt för fiskvandring.
Bottensubstratet domineras stort av sand och förekomsten avnäckmossa i vattendraget är god. För
Bjällmyran finns ett registrerat markavvattningsföretag, Dyrån rf 1928. Övre Dösjön är kraftigt sänkt och
en restaurering av sjön bör utredas. Dyrån har tidigare nyttjats för elproduktion, rester av en gammal
kraftstation finns att beskåda vid Dyråsberget.
vattendrag och rinner från Gårdsjön, belägen 9
km N Gnarp, och mynnar i Bottenhavet strax S
om Moningssand. Flera biflöden med
övervägande höga tätheter av öring, samtliga
belägna uppströms väg E4, mynnar i Dyrån.
Gående nedströms från Gårdsjön mynnar
Gubbdalsbäcken, Dalrönningsbäcken med
biflöde Järnbrorönningsbäcken, Bjällråbäcken

Allmän beskrivning
Dyrån är 21,9 km lång och faller över denna
sträcka 123 m. Vattendraget har en bredd av 125 m, en medelbredd av 5,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m.
Avrinningsområdet är 52,1 km2 stort och består
av 2 % sjö och 95 % skog. Dyrån är Nordanstigs
kommuns tredje största kustmynnande
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samt Korrbäcken. I Övre Dösjön tillrinner ett
flöde från Grönstrandsmyran som är av intresse
för öring. Ingen fisk fångades dock vid
elprovfiske under sommaren 2012 och bäcken
bedöms således som fisktom. Bäckens karaktär
och avrinningsområdets storlek medför dock att
man kan anta att bäcken tidigare hållit öring. Det
bör därför undersökas om myrarna i bäckens
källflöde dikats och att ett eventuellt bestånd
slagits ut på grund av detta eller av någon annan
anledning. Vid Gårdsjöns utlopp rinner Dyrån
genom gles fritidshusbebyggelse som omges av
ängsmark. Därefter följer ett parti av tät tallskog.
Mellan Gubbdalsbäckens inlopp och väg E4
rinner vattendraget stundtals kraftigt ringlande,
stundtals omgrävd och rätad, genom en del
våtmarksområden av varierande storlek men
huvudsakligen genom gammal tät granskog.
Ingrepp i omgivningen förekommer mellan väg
E4 och Skestavallen, i den övre delen på grund
av om- och tillbyggnationer av väg- och
järnvägsnätet samt i den nedre delen på grund av
avverkningar. Sträckan Skestavallen och Övre
Dösjön dominerar åter granskogen, enstaka
partier med blandskog och något mindre hygge
förekommer samt mindre våtmarksområden
passeras vid Åsen och Dösjövårn. Mellan Övreoch Yttredösjön löper Dyrån rätad och kraftigt
nedgrävd genom lövskog med visst inslag av
barrträd. Nedan för Yttre Dösjön utgörs
omgivningen av ett kalhygge på den norra
stranden och av ungskog på den södra.
Vattendraget löper sedan genom tallskog där ett
kalhygge med frötallar förekommer vid
Dösjömon. Över Bjällmyran rinner åns rätade
lopp genom gammal betesmark som börjat
beskogas av ett blandbestånd. Sträckan mellan
Bjällmyran och Gingstavallen präglas av måttligt
skogsbruk med kalhyggen och ungskog av olika
stadier samt inslag av äldre granbestånd. Från
Gingstavallen ned mot orten Dyrån löper Dyrån
genom tallhed präglat av skogsbruk då
omgivningen skiftar mellan äldre tallbestånd,
ungskog och kalhyggen med frötallar. Nedre
delen av vattendraget omges av tallskog,
företrädesvis avverkad sådan på den södra sidan.
Avslutningsvis rinner Dyrån genom ett mindre
fritidshusområde vid mynningsområdet,
kantzonen är här något tuktad men påverkan på
vattendraget bedöms dock som måttlig.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

5 935 m
8 870 m
5 105 m
1 980 m

Dyrån

Strömförhållandena i Dyrån domineras av svagt
strömmande biotoper. Mellan Gårdsjön och väg
E4 har vattendraget huvudsakligen ett
omväxlande svagt strömmande och strömmande
lopp där längre partier av de båda biotoperna
förekommer. Mellan E4 och Yttre Dösjön
dominerar strömmande vatten i den övre delen
och lugnflytande biotoper i den nedre.
Nedströms Yttre Dösjön följer ett längre parti
forsande vatten som övergår i ett huvudsakligen
lugnflytande tillstånd som i den nedersta delen
av vattendrag övergår till att domineras av
strömmar.
Bottensubstrat
Sand 50 %,
Sten 16 %,
Block 18 %,
Näckmossa 24 %
Bottensubstratet i Dyrån domineras stort av
sand medan sten och block påträffas över de
strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer relativt rikligt på de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är
stundtals riklig över enstaka lokaler i de övre
delarna av vattendraget men huvudsakligen
måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
11 350 m (51%)
Försiktigt rensad
5 610 m (26%)
Kraftigt rensad
1 720 m (8%)
Omgrävd
3 210 m (15%)
Kalkad
Ja
Diken
24
Vattenuttag
1
Halva Dyråns lopp har påverkats av rensningar
och omgrävning (Figur 1). Den negativa
påverkan är som störst i vattendragets övrerespektive nedre lopp där rensningarna är knutna
till de strömmande biotoperna. Dyrån är
omgrävd och rätad vid Gårdsjöns utlopp,
nedanför Gubbdalsbäcken, över ett längre parti
mellan Vallenbodarna och Gryttjesvallen där de
gamla meanderbågarna fortfarande syns, mellan
Övre- och Yttre Dösjön samt vid Bjällmyran.
För Bjällmyran finns ett registrerat
markavvattningsföretag, Dyrån rf 1928.
Förutsättningarna för att återinleda Dyrån i dess
naturliga fåror bör utredas för de områden där
vattendraget rätats. De rensade partierna av
vattendraget återställdes 2012, vissa
kompletteringsåtgärder kan dock bli aktuella i
framtiden. Förekomsten av diken längs med

(27%)
(41%)
(23%)
(9%)
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Dyrån är förhållandevis hög. Enstaka diken
förekommer vid Vallenbodarna och Dösjövårn
medan ett stort antal diken återfinns vid Gröten
och Bjällmyran där avvattningen varit
omfattande. För att återställa en naturlig
flödesregim i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av de dikade områdena i
anslutning till Dyrån. Gårdsjön är kalkad 1987
och 1994. Åtgärdsområdet avslutades 2007.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

1 245 m (6%)
10 300 m (47%)
10 345 m (47%)

Skuggningsförhållandena i Dyrån är
genomgående mycket bra längs hela dess
sträckning då vattendraget över i stort sett hela
sitt lopp rinner genom skogmark. De partier av
bäcken som erhållit mindre bra skuggning beror
till största delen på en bred åfåra än påverkad
kantzon. Ingrepp i kantzonen förekommer
mellan väg E4 och Skestavallen, i den övre delen
på grund av om- och tillbyggnationer av vägoch järnvägsnätet samt i den nedre delen på
grund av avverkningar. Sträckan mellan Yttre
Dösjön och orten Dyrån präglas också av ett
måttligt skogsbruk med kalhyggen och ungskog i
olika stadier. Med några undantag har dock en
tillfredsställande trädridå ned mot vattendraget
sparats vid majoriteten av avverkningarna.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

4 505 m 28 485 m2 (25%)
6 540 m 31 127 m2 (27%)
9 860 m
985 m

48 813 m2 (42%)
6 840 m2 (6%)

1 140 m 7 330 m2 (6%)
3 840 m 19 626 m2 (17%)
12 760 m 68 219 m2 (59%)
4 150 m 20 090 m2 (17%)

Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i Dyrån
är måttlig till följd av de rensningar vattendraget
utsatts för. Längre partier med fina lekområden
återfinns i anslutning till Vallenbodarna,
Gryttjesvallen, nedanför Ostkustbanan, nedanför
Yttre Dösjön samt mellan Gingstavallen och
utloppet i havet. Lämpliga uppväxtbiotoper för
öring förekommer på hela sträckan mellan
Vallenbodarna och Gryttjesvallen, samt på
kortare partier nedanför Ostkustbanan, nedanför
Yttre Dösjön samt mellan orten Dyrån och
utloppet i havet (Figur 2). Förekomsten av
lämpliga ståndplatsbiotoper för större öring i
Dyrån är mycket god. Vattendjupet är gynnsamt
och förekomsten av djupa höljor är riklig.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Dyrån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Dyrån

Figur 2. Fin öringbiotop i Dyrån.

Fiskfauna
Vid elprovfisken utförda i Dyrån har arterna
öring, stensimpa, mört, gädda, bäcknejonöga och
lake påträffats. Sammanlagt åtta registrerade
elprovfisken fördelade på fyra lokaler har utförts
under perioden 1986-2007. Tätheten av öring
varierar mellan 0,8-50,4 ind/100 m2,
medianvärde 26,1-30,4 ind/100 m2.
Dyrån utgör ett viktigt reproduktionsvatten för
flodnejonöga. Hösten 2003 fångades 130 st

5 125 m 31 405 m2 (27%)
9 610 m 43 579 m2 (38%)
6 315 m 35 720 m2 (31%)
840 m 4 560 m2 (4%)
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adulta individer med tinor vid kvalitativ
inventering nära utloppet i havet. Vattendraget
håller enligt muntlig uppgift mycket gädda på de
lugnare partierna samt är känt som ett mycket
värdefullt reproduktionsvatten för havsöring.

Dyrån

Förekomsten av död ved är mycket god i Dyrån,
sannolikt som en följd av det försiktiga
skogsbruket längs med vattendraget. Dyrån har
av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett
nationellt särskilt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag.

Särskilda naturvärden
I Dyråns övre delar finns ett reproducerande
bestånd av flodpärlmussla. I vattendragets nedre
delar påträffades bara stora musslor vid
inventering 1996. Vid Vallenbodarna utgör
Dyrån med omgivningen en nyckelbiotop som
till stora delar skyddas genom naturvårdsavtal.

Vandringshinder för fisk
I Dyrån finns tolv vandringshinder varav inget
bedömts vara definitivt (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Gårdsjön mot
Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Dyrån, numrerade från Gårdsjön, gående nedströms mot Bottenhavet. Data från
inventeringar utförda sommaren 2005.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

689185
689188
689185
688978
688965
688861
688858
688741
688721
688709
688620
688610

157505
157519
157549
157747
157775
157862
157867
157994
158012
158063
158512
158529

Gårdsjön
Gårdsjön
S Tjärnmyran
Gröten
Gröten
0,1 km uppströms E4
E4
Bodmyran
Lillåsmyran
Dösjövårn
Dyrån
Dyråsberget

Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, flatbottnad
Bäverdamm, övergiven
Häll
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Dammrest

Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

0
0,05
0
0,4
0
0,5
0
0,1
1,5
0,4
0
0,7

1-2
2-3
4-5
19-20
20-21
28-29
29-30
36-37
38-39
41-42
60-61
62-63

bedöms vara partiellt och passerbart vid högre
flöden då fallhöjden fördelas över en sträcka av
2 m. N sidan medför enklare passage.

Vandringshinder 1 är vägtrumman under vägen
vid Gårdsjöns utlopp (L~ 4 m, ~ 0,8 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 utgörs av de två vägtrummor
av stål som ligger under vägen mellan Gårdsjön
och Årskogen (L~ 10 m, ~ 0,8 m). Då
trummorna lutar mycket och har ett fall vid
utloppet anses de utgöra ett partiellt hinder. För
att skapa passerbarhet bör trummorna bytas mot
valvbåge eller liknande.
Vandringshinder 3-6, 8 och 10 utgörs av
övergivna bäverdammar som med en fallhöjd av
0-0,5 m utgör partiella hinder som bedöms vara
passerbara vid högre flöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 9. Häll som med en
fallhöjd av 1,5 m utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 7 består av en stor och
flatbottnad vägtrumma som ligger mycket bra
under väg E4 (L~ 20 m, ~ 5 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 11 är en rostangripen
vägtrumma placerad under Kustvägen i Dyrån
(L~ 16 m, ~ 3 m). Den anses som passerbar
och några åtgärder är därför inte nödvändiga.

Vandringshinder 9 är en häll där den totala
fallhöjden uppgår till 1,5 m (Figur 3). Hindret
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Dyrån

Vandringshinder 12 utgörs av en dammrest från
en tidigare regleringsdamm som via en kanal
styrde vattnet till en nedströms belägen
kraftstation, av vilken det idag bara återstår
ruiner. Med en fallhöjd av 0,7 m, fördelat på två
mindre fall, anses den utgöra ett partiellt hinder
som kan passeras vid normalt flöde. För att
underlätta passage vid låga flöden bör en
öppning i kvarvarande bottenstockar sågas upp.
Hindret åtgärdades under 2012.
Sjöar i vattendraget
Gårdsjön 689183-157500
Gårdsjön 78,7 ha, är en skogssjö som omges av
tallskog och mindre omfattande bebyggelse med
tillhörande åkermark. Tre mindre holmar finns i
sjön. Vattnet är kraftigt färgat och
vattenvegetationen är intermediär och domineras
av starr och bladvass. 2009 återfanns en död
sutare med en längd av 35 cm i Gårdsjön.
Fyndet härstammar sannolikt från två
utplanteringar av sutare som utfördes under
1940-talet. För att undersöka förekomsten av
sutare i Gårdsjön rekommenderas nätprovfiske
med översiktsnät. Kända fiskarter i Gårdsjön är
abborre, gädda, gärs och mört.

Figur 5. Vy över Övre Dösjön.

Yttre Dösjön 688663-158260
Yttre Dösjön 16,0 ha, är en mindre, tillsynes
relativt grund skogssjö med riklig
vattenvegetation som domineras av säv och
bladvass. Omgivningen utgörs huvudsakligen av
tallskog och vattnet är humöst. Rensningar vid
utloppet av sjön indikerar att vattennivån i sjön
sannolikt sänkts. Kända fiskarter i Yttre Dösjön
är abborre, braxen, gädda, lake, mört och sarv.
Åtgärdsförslag
1. Komplettering av den biologiska återställning
som utfördes på de rensade vattenbiotoperna
under 2012.
2. Utred förutsättningarna för att återinleda
Dyrån i sin ursprungliga fåra på de omgrävda
och rätade avsnitten av vattendraget.
3. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
4. Hydrologisk restaurering av diken, främst vid
Gröten och Bjälllmyran.
5. Undersök förutsättningarna för öring i bäcken
från Grönstrandsmyran.
6. Utred förutsättningarna för en restaurering av
Övre Dösjön.
7. Undersök förekomst av sutare i Gårdsjön med
nätprovfiske.
8. Åtgärda vandringshinder 2.

Figur 4. Vy över Gårdsjön.

Övre Dösjön
Av tidigare 40 ha återstår bara ca 1 ha
vattenspegel av Övre Dösjön (Figur 5). Sjön har
sänkts kraftigt så att större delen av den fd sjön
nu utgörs av myrlik våtmark där Dyrån rinner
som en kanal igenom. Sjön svämmar över sin
forna storlek vid högre flöden vilket medför att
området lämpar sig mycket väl som
reproduktionslokal för gädda. Förutsättningarna
för en restaurering av Övre Dösjön bör
undersökas. Kända fiskarter i Övre Dösjön är
abborre, braxen, gädda, lake, mört och sarv.
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Objekt 17. Korrbäcken

Korrbäcken

X 688864 Y 157852 (RT 90)

Sammanfattning
Korrbäcken är en mycket fin bäck med humöst vatten som rinner från Ongersmyrorna, belägna 6 km
NNO Gnarp, och mynnar i Dyrån strax S om Gryttjesvallen. Öringbiotopen i vattendraget är mycket fin
och elprovfiske har konstaterat höga tätheter av öring. Bottensubstratet i Korrbäcken domineras stort av
grus och förekomsten av näckmossa är riklig. Strömförhållandet domineras stort av svagt strömmande
vatten och skuggningsförhållandena i Korrbäcken är genomgående bra. De nedersta 700 m av Korrbäcken
har av Skogsstyrelsen bedömts utgöra en nyckelbiotop. Fria vandringsvägar i Korrbäcken skapas genom
att ersätta två för högt satta vägtrummor med valvbågar samt genom att avlägsna en brorest av trä som
har rasat in i bäcken. Förekomsten av bäver var vid inventeringstillfället påtaglig och flertalet
bäverdammar utgör vandringshinder och har i vattendragets mellersta lopp orsakat kraftig skogsdöd.
Korrbäcken är omgrävd där vägen till Vallenbodarna korsar vattendraget, förutsättningarna för att
återinleda Korrbäcken i sin ursprungliga fåra bör utredas. För att förbättra öringbiotopen i bäcken
rekommenderas att lekbottnarna regelbundet ses över och förbättras efter behov samt att de försiktigt
rensade strömmarna biotopåterställs.
bäckens lopp är kraftigt ringlande till
meandrande över en sträcka av 600 m.
Omgivningen övergår sedan till att domineras av
blandskog på den norra sidan och av kalhygge på
den södra. Efter ett kort inslag av granskog löper
Korrbäckens mellersta lopp kraftigt ringlande
genom tallskog. Bäverförekomsten är god och
flera bäverdammar har orsakat betydande
skogsdöd. Korrbäckens resterande lopp rinner
sedan genom blandskog med stort inslag av gran
och förekomsten av död ved i vattnet är god.

Allmän beskrivning
Korrbäcken är 8,1 km lång och faller över denna
sträcka 78 m. Vattendraget har en bredd av 0,2-8
m, en medelbredd av 1,7 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Korrbäcken rinner från
Ongersmyrorna, belägna 6 km NNO Gnarp, och
mynnar i Dyrån strax S om Gryttjesvallen.
Bäckens avrinningsområde är ca 6 km2 stort.
Över Ongersmyrorna löper bäcken genom
våtmark med naturligt gles kantzon. Därefter
följer ett parti med talldominerad tallskog med
inslag av något mindre våtmarksområde samt
några mindre kalhyggen där tillfredsställande
trädridå mot bäcken sparats. I höjd med Norra
Vitberget övergår omgivningen till granskog och
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Korrbäcken

1 280 m (16%)
4 820 m (59%)
2 010 m (25%)

Strömförhållandena i Korrbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper.
Lugnflytande och strömmande vatten
förekommer som väl spridda inslag längs hela
vattendraget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 12 %
Grus 68 %
Sten 12 %
Näckmossa 45 %

Figur 1. Omgrävd sträcka i Korrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Korrbäcken domineras stort
av grus. Förekomsten av näckmossa är riklig och
död ved förekommer i liten omfattning.

830 m (10%)
1 220 m (15%)
6 060 m (75%)

Skuggningsförhållandena i Korrbäcken är
genomgående bra. Dålig skuggning förekommer
naturligt vid Ongersmyrorna samt 500 m
uppströms den korsande vägen mot
Vallenbodarna, där flertalet bäverdammar har
orsakat omfattande skogsdöd. Genomgående
har tillfredställande trädridå mot bäcken sparats
vid kalhyggen.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
6 570 m (81%)
Försiktigt rensad
640 m (8%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
900 m (11%)
Kalkad
Nej
Korrbäcken har klarat sig relativt bra från
rensningar och omgrävningar. Flera av
strömmarna i bäckens övre halva är dock
försiktigt rensade med måttlig förekomst av
upplagd sten. Där vägen mot Vallenbodarna
korsar Korrbäcken är vattendraget rätat och
omgrävt över en sträcka av 900 m (Figur 1). Den
gamla bäckfåran är fortfarande synlig både i
naturen och på kartbladet och vid vägen finns en
gammal stenbro som skvallrar om bäckens
tidigare lopp. Förutsättningarna för att återinleda
Korrbäcken i sin ursprungliga fåra på det
omgrävda och rätade avsnittet av vattendraget
bör utredas. Bedöms detta ogörligt bör den
ensartade vattenbiotopen på det rätade avsnittet
biotopåterställas då förekomsten av upplagd sten
är mycket god. En dammrest/rest av stenbro
finns vid det bäverpåverkade området i bäckens
mellersta lopp.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 310 m
Möjligt, men ej bra 4 400 m
Tämligen bra
2 250 m
Bra- mycket bra
150 m

2 436 m2 (17%)
7 008 m2 (48%)
4 741 m2 (33%)
360 m2 (3%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 200 m
Möjligt, men ej bra
700 m
Tämligen bra
3 150 m
Bra- mycket bra
3 060 m

2 260 m2 (16%)
1 186 m2 (8%)
5 389 m2 (37%)
5 710 m2 (39%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 560 m
Tämligen bra
2 660 m
Bra- mycket bra
3 890 m

2 535 m2 (17%)
5 170 m2 (36%)
6 840 m2 (47%)

Förekomsten av lämpliga lekbiotoper för öring i
Korrbäcken är relativt god (Figur 2). De finaste
områdena återfinns nedanför den korsande
vägen mot Vallenbodarna, i vattendragets
mellersta lopp samt en bit nedanför
Ongersmyrorna. Stort inslag av sand och mindre
grus medför en försämring av de potentiella
lekormådena. För att förbättra förutsättningarna
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Korrbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Korrbäcken. Vid elfisket som utfördes N om
Södra Vitberget, fångades enbart arten öring.
Tätheten av öring var höga 39,6 ind/100 m2 för
0+ och 37,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades rikligt med
öring okulärt, även observationer uppe vid
Ongersmyrorna. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

för lek rekommenderas att lekbottnarna
regelbundet ses över och förbättras efter behov.
I stort sett hela vattendraget har bedömts utgöra
uppväxt- och ståndplatsbiotop av högsta eller
näst högsta klass. De enda områden som
bedömts mindre lämpliga är de bäveruppdämda
sträckorna i bäckens mellersta lopp samt över
Ongersmyrorna. Uppväxtbiotopen kan
dessutom förbättras ytterligare om de rensade
och omgrävda avsnitten restaureras.

Särskilda naturvärden
De nedersta 700 m av Korrbäcken har av
Skogsstyrelsen bedömts utgöra en nyckelbiotop
bestående av biotoptyperna vattendrag med
slingrande lopp och rikligt med död ved.
Vandringshinder för fisk
I Korrbäcken finns 13 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Ongersmyrorna mot Dyrån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Korrbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Korrbäcken, numrerade från Ongersmyrorna, gående nedströms mot Dyrån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

688832
688844
688847
688856
688854
688852
688861
688861
688853
688852
688850
688840
688849

157461
157475
157484
157518
157527
157532
157687
157698
157708
157714
157724
157753
157776

0,3 km Ö Ongersmyrorna
0,5 km Ö Ongersmyrorna
0,6 km Ongersmyrorna
0,7 km S Norra Vitberget
1 km Ö Ongersmyrorna
1,5 km SV Gryttjesvallen
1,5 km SV Gryttjesvallen
1,5 km SV Gryttjesvallen
1,5 km SV Gryttjesvallen
1,5 km SV Gryttjesvallen
1,5 km SV Gryttjesvallen
0,3 km V vägen mot Bjällrå
Väg mot Bjällråbäcken

Vägtrumma, betong
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Underjordiskt parti
Brorest, stockar
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0,3
0,5
0,4
0,3
0
0,4
1,2
1,5
1,0
1,4
1,3
0,3
0

3-4
4-5
5-6
8-9
9-10
10-11
20-21
21-22
23-24
24-25
25-26
27-28
28-29

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax nedströms Ongersmyrorna
(L~10,5 m, ~1,0 m)(Figur 3). Med en fallhöjd
av 0,3 m vid utloppet utgör trumman ett
definitivt hinder och bör ersättas med en
valvbåge. Viktigt då fisk observerades
uppströms vägtrumman vid inventeringstillfället.
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partiellt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.
Vandringshinder 5 består av ett underjordiskt
parti av bäcken som är 6 m långt. Anses utgöra
ett partiellt hinder som är passerbart vid de
flesta flöden.
Vandringshinder 6 utgörs av en träbro som rasat
in i bäcken och orsakar ett fall av 0,4 m. Partiellt
hinder som bör avlägsnas och stockarna spridas
i bäckfåran.
Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma av betong.
Fallhöjd vid utlopp, 0,3 m.

Vandringshinder 13 är de vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Vallenbodarna (L~9,0 m, ~1,0/0,6 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 2 och 7-12 utgörs av
aktiva/övergivna bäverdammar, huvudsakligen
belägna i området N om Södra berget, som med
en fallhöjd av 0,3-1,5 m, utgör
partiella/definitiva hinder. De partiella
dammarna är passerbara via sidofåra vid
högflöde. Åtgärdsförslag se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återinleda
Korrbäcken i sin ursprungliga fåra på det
omgrävda och rätade avsnittet av vattendraget.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de rensade
lokalerna.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 3 och 6.

Vandringshinder 3 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget 0,6 km Ö Ongersmyrorna (L~12,5
m, ~1,1 m)(Figur 4). Med en fallhöjd av 0,4 m
vid utloppet utgör trumman ett definitivt hinder
och bör ersättas med en valvbåge.

Figur 4. Vandringshinder 3. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,4 m.

Vandringshinder 4 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Norra Vitberget (L~10 m, ~1,1 m). Trumman
är helt utrostad och har sjunkit ihop på mitten
där ett fall av 0,3 m uppstått. Botten saknas helt
vid utloppet. Skicket på vägen är mycket dåligt
och trumman kommer snart att rasa in och
behöver bytas. Vägtrumman anses utgöra ett
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Objekt 18. Bjällråbäcken

Bjällråbäcken

X 688929 Y 157780 (RT 90)

Sammanfattning
Bjällråbäcken är en mycket liten skogsbäck med måttliga tätheter av öring. Bottensubstratet i Bjällråbäcken
domineras stort av grus och strömförhållandena utgörs huvudsakligen av svagt strömmande biotoper.
Skuggningsförhållandena i Bjällråbäcken är genomgående mycket bra men har påverkats av avverkning vid
några lokaler. Större delen av Bjällråbäckens lopp är starkt påverkat av rensningar och omgrävningar. För
att vara så utsatt för negativ påverkan, anses Bjällråbäcken ha god förekomst av lämpliga öringbiotoper,
huvudsakligen belägna i vattendragets övre lopp. Utförs lekbottenrestaurering samt manuell biologisk
återställning på de rensade och omgrävda delarna av vattendraget kan stora delar av vattendraget erhålla
öringbiotoper av högsta klass. Vid två diken rekommenderas hydrologisk restaurering. Fria vandringsvägar
skapas genom att ersätta en vägtrumma med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Bjällråbäcken är 1,9 km lång och faller över
denna sträcka 33 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-2 m, en medelbredd av 0,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Bjällråbäcken
rinner från ett våtmarksområde strax S
Vallenbodängen, beläget 6 km N Gnarp, och
mynnar i Dyrån strax N om Gryttjesvallen.
Avrinningsområdet är ca 1,9 km2 stort. Vid
källflödet präglas omgivningen av
blandskogsbevuxen våtmark. Bäcken löper sedan
genom tät barrskog som domineras av gran.
Nedanför den korsande vägen rinner bäcken
300 m genom ett äldre kalhygge där ungskog
börjat växa upp. Vidare följer ett kort parti
blandskog innan Bjällråbäcken vid mynningen i
Dyrån, rinner över ett kalhygge med gles
trädridå.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

100 m (5%)
1 540 m (80%)
290 m (15%)

Strömförhållandena i Bjällråbäcken domineras
stort av svagt strömmande vatten. Strömmande
biotoper återfinns nedströms den korsande
vägen samt ca 300 m uppströms densamma.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 89 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Bjällråbäcken domineras stort
av grus. Näckmossa saknas och förekomsten
död ved är låg.
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
300 m
Tämligen bra
1 330 m
Bra- mycket bra
300 m

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
570 m (30%)
Försiktigt rensad
1 040 m (54%)
Kraftigt rensad
120 m (6%)
Omgrävd
200 m (10%)
Kalkad
Nej
Diken
2

Bjällråbäcken

280 m2 (21%)
729 m2 (67%)
258 m2 (4%)

För att vara så utsatt för negativ påverkan som
rensning och omgrävning, får Bjällråbäcken
anses ha god förekomst av lämpliga
öringbiotoper och i större delen av vattendraget
bedöms öringbiotopen vara av näst högsta klass
(Figur 2). De finaste lekområdena återfinns i
bäckens övre lopp medan lämpliga
uppväxtbiotoper återfinns i bäckens övre lopp
samt i anslutning till den korsande vägen. Utförs
lekbottenrestaurering samt manuell biologisk
återställning på de rensade och omgrävda
delarna av vattendraget kan stora delar av
vattendraget erhålla öringbiotoper av högsta
klass.

Större delen av Bjällråbäckens lopp är starkt
påverkat av rensningar och omgrävningar (Figur
1). I sitt övre lopp är vattendraget försiktigt
rensad över en sträcka av 1 km, närmast
uppströms den korsande vägen är bäcken
omgrävd och kraftigt rensad. Sträckan
nedströms den korsande vägen är opåverkad.
Två diken mynnar i bäcken uppströms den
korsande vägen, hydrologisk restaurering
rekommenderas.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Bjällråbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 2. Relativt fin öringbiotop i Bjällråbäcken.

100 m (5%)
250 m (13%)
1 580 m (82%)

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Bjällråbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 300
m uppströms Dyrån, fångades enbart arten
öring. Tätheten av öring var måttliga 2,5 ind/100
m2 för 0+ och 12,3 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Skuggningsförhållandena i Bjällråbäcken är
genomgående mycket bra. Nedströms den
korsande vägen påverkas skuggningen av ett
äldre hygge med ungskog medan dålig skuggning
återfinns vid ett kalhygge nära utloppet i Dyrån.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
200 m
Möjligt, men ej bra
690 m
Tämligen bra
1 040 m
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
100 m
Möjligt, men ej bra
300 m
Tämligen bra
1 490 m
Bra- mycket bra
40 m

190 m2 (15%)
533 m2 (42%)
544 m2 (43%)

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Bjällråbäcken finns två vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
våtmarksområdet S Vallenbodängen mot Dyrån.

100 m2 (8%)
270 m2 (21%)
853 m2 (67%)
44 m2 (4%)
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Bjällråbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Bjällråbäcken, numrerade från våtmarksområdet S Vallenbodängen, gående nedströms
mot Dyrån. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2

688908
688932

157755
157770

Korsande väg
100 m uppströms Dyrån

Vägtrumma, stål
Våtmark/underjordisk

Definitivt
Partiellt

0,15
0

6-7
8-9

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget (L~7,0 m, ~0,7 m)(Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet utgör
trumman ett definitivt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering vid två diken belägna
i vattendragets övre lopp.
5. Åtgärda vandringshinder 1.

Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,15 m.

Vandringshinder 2 utgörs av en 80 m lång
sträcka där Bjällråbäcken rinner över en mindre
våtmark. Bäckfåran är bitvis underjordisk och
tillsynes bitvis blockerad av bråte. Hindret anses
partiellt och fisk bör kunna leta sig fram på
sträckan. Inga problem vid högre flöden.
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Objekt 19. Dalrönningsbäcken

Dalrönningsbäcken

X 689045 Y 157675 (RT 90)

Sammanfattning
Dalrönningsbäcken är ett öringförande biflöde till Dyrån med mycket ljust och klart vatten.
Strömförhållandena i vattendraget domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs
huvudsakligen av grus och sten. Skuggningsförhållandena i Dalrönningsbäcken är genomgående mycket
bra och större delen av vattendraget har skuggning av högsta klass. Drygt en tredjedel av
Dalrönningsbäckens lopp har påverkats av omgrävning vilket skapat en mycket homogen miljö.
Omgrävningarna är utförda över ett sammanhängande avsnitt av vattendraget mellan Mobergstorpet och
Rogstamyran. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper är mycket god. För att förbättra öringbiotopen på
det omgrävda partiet bör manuell biotopåterställning utföras genom utplacering av block och död ved
samtidigt som lekbottnarna restaureras. Ersätts två fellagda vägtrummor med valvbågar skapas fri
vandring i bäcken. Vattendragets hydrologi är påverkad av dikningar och hydrologisk restaurering
rekommenderas. Området där Dalrönningsbäcken mynnar i Dyrån utgör en utpekad nyckelbiotop som
skyddas genom naturvårdsavtal.
vägen och Rogstamyran består omgivningen till
större delen av granskog. Ett mindre
våtmarksområde med lövträd passeras här.
Nedströms Rogstamyran ringlar vattendraget
mycket kraftigt genom tallskog. Därefter följer
ett område som präglas av skogsbruk med
påverkad trädridå där omgivningen utgörs av
ungskog och ett stort kalhygge som täcker båda
sidor av vattendraget. Dalröningsbäckens
resterande lopp rinner slutligen genom tät
granskog med visst inslag av löv. 600 m
uppströms Dyrån mynnar det öringförande
biflödet Järnbrorönningsbäcken i
Dalrönningsbäcken

Allmän beskrivning
Dalrönningsbäcken är 6,4 km lång och faller
över denna sträcka 112 m. Vattendraget har en
bredd av 0,3-7 m, en medelbredd av 1,5 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 6 km2.
Dalrönningsbäcken rinner från en våtmark med
öppen vattenspegel, belägen strax NV
Mobergstorpet, 11 km NNO Gnarp, och
mynnar i Dyrån ca 300 m nedströms
Vallenbodarna. Närmast källflödet ringlar
Dalrönningsbäcken genom tallskog.
Skogsbruksmaskiner har på denna sträcka korsat
vattendraget på fem platser. Ned till vägen mot
Gårdsjön utgörs omgivningen huvudsakligen av
grandominerad blandskog. Mellan den korsande
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Dalrönningsbäcken

återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör dikningarna åtgärdas.

180 m (3%)
2 040 m (32%)
4 225 m (66%)

Strömförhållandena i Dalrönningsbäcken
domineras stort av strömmande biotoper. Svagt
strömmande vatten förekommer fördelat över
två längre partier, vid Rogstamyran samt i
anslutning till Järnbrorönningsbäckens inlopp i
Dalröningsbäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 27 %
Sten 54 %
Block 19 %
Näckmossa 12 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Dalrönningsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Dalrönningsbäcken domineras
av sten och grus. Näckmossa förekommer
sparsamt och förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 970 m (62%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
2 475 m (38%)
Kalkad
Nej
Diken
13

670 m (10%)
5 775 m (90%)

Skuggningsförhållandena i Dalrönningsbäcken är
genomgående mycket bra och större delen av
vattendraget har skuggning av högsta klass.
Skuggning av näst högsta klass återfinns över ett
kalhygge beläget strax nedströms Rogstamyran,
där trädridån påverkats negativt av avverkningen.

Drygt en tredjedel av Dalrönningsbäckens lopp
har påverkats av omgrävning (Figur 1).
Omgrävningarna är utförda över ett
sammanhängande avsnitt av vattendraget mellan
Mobergstorpet och Rogstamyran. De övre
delarna av vattendraget utgjorde tidigare
källflödet till Åstjärnsbäcken som tillhör
huvudavrinningsområde 42. I samband med
inventeringsarbetet upptäcktes dock att man har
dikat de övre delarna av Åstjärnsbäcken och lett
in detta flöde till Dalrönningsbäcken och
huvudavrinningsområde 42/43. Bottensubstratet
på det omgrävda avsnittet lämpar sig väl för
öring, såväl för lek som för uppväxt.
Bottenstrukturen och vattendjupet är dock
mycket homogen. För att förbättra
öringbiotopen på det omgrävda partiet bör
manuell biotopåterställning utföras genom
utplacering av block och död ved samtidigt som
lekbottnarna restaureras. De diken som tillrinner
till Dalrönningsbäcken mynnar samtliga på det
omgrävda partiet, huvudsakligen i de övre
delarna strax nedströms Mobergstorpet samt i de
nedre delarna längs med Rogstamyran. För att

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 260 m
Tämligen bra
3 685 m
Bra- mycket bra
1 500 m

1 464 m2 (15%)
5 771 m2 (59%)
2 628 m2 (27%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 800 m
Tämligen bra
2 945 m
Bra- mycket bra
1 700 m

3 032 m2 (21%)
4 623 m2 (47%)
3 208 m2 (33%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 3 055 m
Tämligen bra
1 220 m
Bra- mycket bra
2 170 m

4 114 m2 (42%)
1 988 m2 (20%)
3 761 m2 (38%)

Förutom de övre 900 m av vattendraget utgör
resterande biotoper, lekområden av högsta eller
näst högsta klass. Lekområden av högsta klass
återfinns vid Rogstamyran samt vid det större
kalhygget mellan Rogstamyran och Dyrån.
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Förekomsten av lämpliga uppväxtbiotoper är
också god och utgörs i stort av samma områden
där lekbiotoperna återfinns (Figur 2), dock
förskjutna något nedströms i vattendraget.
Lämpliga ståndplatsbiotoper förekommer i den
nedre halvan av bäcken.

Dalrönningsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Dalrönningsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes ca 400 m uppströms Dyrån, fångades
arterna bäcknejonöga, stensimpa och öring.
Tätheten av öring var goda 10,4 ind/100 m2 för
0+ och 22,5 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades också rikligt
med öring okulärt, övre observationen redan vid
Mobergstorpet. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Området där Dalrönningsbäcken mynnar i
Dyrån utgör en utpekad nyckelbiotop som
skyddas genom naturvårdsavtal.
Vandringshinder för fisk
I Dalrönningsbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Mobergstorpet mot Dyrån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Dalrönningsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Dalrönningsbäcken, numrerade från Mobergstorpet, gående nedströms mot Dyrån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689286
689246
689151
689100
689093

157802
157814
157713
157689
157673

Portberget
0,5 km N Rogstamyran
1 km SV Rogstamyran
Dalrönningen
0,6 km NO Vallenbodarna

Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Naturligt fall, block
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart

0,3
0,2
0,8
0,02
0

3-4
4-5
14-15
16-17
18-19

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av betong
som placerats under den korsande vägen mot
Portberget (L~7,0 m, ~1,0 m)(Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,3 m vid utloppet utgör trumman
ett definitivt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.

Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma av betong.
Fallhöjd vid utlopp, 0,3 m.
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Vandringshinder 2 är den vägtrumma av betong
som placerats under vägen mot Gårdsjön
(L~9,0 m, ~1,0 m)(Figur 4). Med en fallhöjd
av 0,2 m vid utloppet utgör trumman ett
definitivt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.

Dalrönningsbäcken

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax nedströms
Järnbrorönningsbäckens inlopp (L~7,5 m,
~1,2 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av block och död ved på det omgrävda partiet.
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Åtgärda vandringshinder 1 och 2.

Figur 4. Vandringshinder 2. Vägtrumma av betong.
Fallhöjd vid utlopp, 0,2 m.

Vandringshinder 3 består av ett naturligt fall
över ett stort block som med en fallhöjd av
0,8 m, bedöms utgöra ett partiellt hinder (Figur
5). Vatten rinner under det stora blocket och är
här troligen passerbart. Vattnet kan även flöda
över på Ö sidan blocket vid högflöden och på så
sätt passeras.

Figur 5. Vandringshinder 3. Naturligt fall över block.
Fallhöjd 0,8 m.

Vandringshinder 4 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Dalrönningen
(L~10,0 m, ~1,0 m). Trumman ligger högt
placerad och med en liten fallhöjd av 0,02 m vid
utloppet, utgör trumman ett partiellt hinder som
bör åtgärdas, helst genom byte till valvbåge.
Vägtrumman är helt utrostad i botten och har
inte många år kvar, vid byte rekommenderas
valvbåge.
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Objekt 20. Järnbrorönningsbäcken

Järnbrorönningsbäcken

X 689100 Y 157674 (RT 90)

Sammanfattning
Järnbrorönningsbäcken är en mycket liten bäck med klart och ljust vatten som utgör biflöde till
Dalrönningsbäcken. Strömförhållandena domineras stort av svagt strömmande biotoper och
bottensubstratet består huvudsakligen av grus. Skuggningsförhållandena i Järnbrorönningsbäcken är
mycket bra och samtliga delsträckor har skuggning av högsta klass. Övre delen av Järnbrorönningsbäcken
är omgrävd och i vattendragets mellersta lopp finns ett försiktigt rensat parti, där förekomsten av upplagd
sten är måttlig. Elprovfiske har påvisat höga tätheter av öring. Förekomsten av lämpliga lek- och
uppväxtområden för öring är väldigt god och större delen av vattendraget lämpar sig väl för detta. Utförs
manuell biologisk restaurering av de omgrävda och försiktigt rensade avsnitten av bäcken tillkommer
ytterligare arealer lämpliga för öring. Vattendraget har god kontinuitet och inga vandringshinder behöver
åtgärdas.
Allmän beskrivning
Järnbrorönningsbäcken är 1,8 km lång och faller
över denna sträcka 35 m. Vattendraget har en
bredd av 0,5-3,5 m, en medelbredd av 1,0 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,3 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 1,7 km2.
Järnbrorönningsbäcken rinner från
Järnbrorönningen, belägen 9 km N Gnarp, och
mynnar i Dalrönningsbäcken ca 600 m NO
Vallenbodarna. Järnbrorönningsbäcken har sitt
ursprung från ett mindre våtmarksområde där
tre små rännilar förenas. Uppströms den
korsande vägen rinner vattendraget genom tät
ungskog. Närmast följande sträcka om ca 300 m
utgörs omgivningen av blandskog. Bäckens
resterande lopp omges av gammal tät granskog.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 310 m (75%)
440 m (25%)

Strömförhållandena domineras stort av svagt
strömmande biotoper. Förutom en kort sträcka
nedströms den korsande vägen och ett längre
parti i de mellersta delarna av bäcken, där vattnet
är strömmande, har Järnbrorönningsbäcken ett
svagt strömmande lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 75 %,
Sten 16 %,
Block 9 %
Näckmossa 0,5 %
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Bottensubstratet i bäcken domineras stort av
grus. Näckmossa förekommer ytterst sparsamt
och förekomsten död ved är låg.

Järnbrorönningsbäcken

Förekomsten lämpliga lek- och uppväxtområden
för öring är väldigt god och större delen av
vattendraget lämpar sig väl för detta (Figur 1).
Utförs manuell biologisk restaurering av de
omgrävda och försiktigt rensade avsnitten av
bäcken tillkommer ytterligare arealer lämpliga för
öring. Bäcken är liten vilket innebär att tillgången
på lämpliga ståndplatser för äldre öring är något
låg.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 150 m (66%)
Försiktigt rensad
200 m (11%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
400 m (23%)
Kalkad
Nej
Övre delen av Järnbrorönningsbäcken är
omgrävd och i vattendragets mellersta lopp finns
ett försiktigt rensat parti. Förekomsten av
upplagd sten är måttlig.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

1 750 m (100%)

Skuggningsförhållandena i
Järnbrorönningsbäcken är mycket bra och
samtliga delsträckor har skuggning av högsta
klass.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

440 m
980 m
330 m

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
40 m
Tämligen bra
1 180 m
Bra- mycket bra
530 m
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

1 190 m
560 m

Figur 1. Fint lekområde för öring i
Järnbrorönningsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Järnbrorönningsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes nedanför vägen mot Gårdsjön,
fångades enbart arten öring. Tätheten av öring
var hela 40,2 ind/100 m2 för 0+ och 8,6 ind/100
m2 för >0+. Vid inventeringstillfället
observerades också rikligt med öring okulärt.

460 m2 (27%)
991 m2 (58%)
264 m2 (15%)

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

40 m2 (2%)
1 092 m2 (64%)
583 m2 (34%)

Vandringshinder för fisk
I Järnbrorönningsbäcken finns tre
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Järnbrorönningen mot
Dalrönningsbäcken.

1 102 m2 (64%)
613 m2 (36%)

Tabell 1. Vandringshinder i Järnbrorönningsbäcken, numrerade från Järnbrorönningen, gående nedströms mot
Dalrönningsbäcken. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

1
2
3

689192
689187
689145

157685
157680
157669

0,9 km N Dalrönningen
0,7 km N Dalrönningen
0,5 km N Dalrönningen

Vägtrummor, stål, 2 st
Naturligt fall, block
Naturligt fall, bråte

Passerbart 0
Partiellt
2,5
Partiellt
1,0
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Vandringshinder 1 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Gårdsjön (L~8,0 m, ~0,7 m). Trummorna
ligger något högt placerade med anses ändå
passerbara. Ena vägtrumman kraftigt
rostangripen, vid byte rekommenderas valvbåge.
Vandringshinder 2 består av ett naturligt brant
parti av bäcken där den faller 2,5 m över en
sträcka av 10 m. Hindret är att räkna som
partiellt då det anses försvåra vandring vid låga
flöden, bedöms dock passerbart vid högre
flöden.
Vandringshinder 3 består av ett naturligt fall
över bråte. Död ved och grovdetritus har fastnat
mot några block och orsakar två fall om vardera
1 m. Partiellt hinder som anses passerbart vid
högre flöden. Kortlivat och föränderligt hinder
som med fördel kan rivas om det finns kvar vid
åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av block och död ved på de rensade och
omgrävda lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
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Objekt 21. Gubbdalsbäcken

Gubbdalsbäcken

X 689175 Y 157562 (RT 90)

Sammanfattning
Gubbdalsbäcken är en mindre bäck som utgör ett öringförande biflöde till Dyrån. Elprovfiske har
konstaterat relativt höga tätheter av öring liksom förekomst av bäcknejonöga. Okulära observationer av
öring redan vid Stormossen, även okulära observationer av öring i tillrinnande dike i bäckens mellersta
lopp. Omgivningen domineras i den övre halvan av blandskog och i den nedre av barrskog.
Gubbdalsbäcken har ett huvudsakligen strömmande lopp i den övre halvan och ett svagt strömmande
lopp i den nedre halvan. Bottensubstratet i bäcken domineras stort av finare grus och samtliga delsträckor
har skuggning av högsta klass. Öringbiotopen i Gubbdalsbäcken är övervägande mycket fin beträffande
samtliga parametrar. Lekbotten av högsta klass återfinns uppströms den korsande vägen mot Gårdsjön.
De finaste ståndplasterna är belägna i bäckens nedre halva och uppväxtbiotoper av högsta klass återfinns
på ovan nämnda lokaler. Tillförsel av död ved på homogena grusstrykor som saknar strukturer
rekommenderas. För att skapa fria vandringsvägar i bäcken bör tre vägtrummor som utgör hinder ersättas
med valvbågar. Ett naturligt vandringshinder bör besökas vid olika flöden för att kunna genomföra en
korrekt bedömning av dess passerbarhet.
Uppströms vägen mot Gårdsjön utgörs
omgivningen av granskog och nedströms
densamma av tallskog.

Allmän beskrivning
Gubbdalsbäcken är 2,1 km lång och faller över
denna sträcka 48 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 3 km2.
Gubbdalsbäcken rinner från Stormossen,
belägen 10 km N Gnarp, och mynnar i Dyrån
vid Ekmanstomten, ca 600 m nedströms
Gårdsjön. Den övre halvan av Gubbdalsbäcken
omges uteslutande av blandskog. Därefter rinner
bäcken genom ett ca 500 m långt parti där
omgvinningen består av tallskog. I den SÖ delen
av Tjärnmyran löper bäcken genom ett kortare
parti blandskog med inslag av våtmark.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

220 m (10%)
860 m (41%)
870 m (41%)
160 m (8%)

Gubbdalsbäckens översta lopp är lugnflytande.
Förutom ett forsande avsnitt i mitten, utgörs den
övre halvan av bäcken av strömmande biotoper.
Hela nedre halvan av vattendraget är svagt
strömmande.

100

Gnarps Fvo

ARO: 42043

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 10 %
Grus 56 %,
Sten 20 %
Näckmossa 0 %

Gubbdalsbäcken

De finaste ståndplasterna är belägna i bäckens
nedre halva och uppväxtbiotoper av högsta klass
återfinns på ovan nämnda lokaler. Manuell
biotopåterställning av den försiktigt rensade
lokalen bidrar till ytterligare arealer lämpliga för
öring. Även om förekomsten av död ved är
övervägande god i Gubbdalsbäcken är många
partier med grusbotten mycket homogena där
död ved och andra strukturer saknas (Figur 1
och 2). Det rekommenderas därför att död ved
tillförs dessa lokaler så att en betydligt mer
varierad miljö som gynnar fisk och bottenfaunan
erhålls.

Bottensubstratet i Gubbdalsbäcken domineras
stort av finare grus. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 770 m (84%)
Försiktigt rensad
340 m (16%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
1
Gubbdalsbäcken har klarat sig bra från negativ
påverkan av vattenbiotopen. Ett parti beläget
strax nedströms Stormossen har dock bedömts
som försiktigt rensat och bör återställas genom
manuell utplacering av upplagd sten.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 1. Fin öringbiotop i Gubbdalsbäcken.

2 110 m (100%)

Skuggningsförhållandena i Gubbdalsbäcken är
mycket bra och samtliga delsträckor har
skuggning av högsta klass.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
330 m
Möjligt, men ej bra
160 m
Tämligen bra
1 220 m
Bra- mycket bra
400 m

330 m2 (14%)
160 m2 (7%)
1 448 m2 (60%)
480 m2 (20%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
310 m
362 m2 (15%)
Tämligen bra
650 m
606 m2 (25%)
Bra- mycket bra
1 150 m 1 450 m2 (60%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
310 m
Tämligen bra
1 050 m
Bra- mycket bra
750 m

Figur 2. Brist på död ved och andra strukturer skapar
homogen miljö i Gubbdalsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Gubbdalsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
Ö om Tjärnmyran, fångades arterna
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var
goda 42,1 ind/100 m2 för 0+ och 4,2 ind/100
m2 för >0+. Vid elfisketillfället observerades
flertalet årsyngel av öring i det tillrinnande
vägdiket/flödet från Ö som tillkommer precis
ovanför vandringshinder 6. Vid
inventeringstillfället observerades fisk redan vid
Stormossen. För att kvantifiera mängden öring i

362 m2 (15%)
1 086 m2 (45%)
970 m2 (40%)

Öringbiotopen i Gubbdalsbäcken är
övervägande mycket fin beträffande samtliga
parametrar. Lekbotten av högsta klass återfinns
uppströms den korsande vägen mot Gårdsjön.
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bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Gubbdalsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Gubbdalsbäcken finns sju vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stormossen mot Dyrån.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Tabell 1. Vandringshinder i Gubbdalsbäcken, numrerade från Stormossen, gående nedströms mot Dyrån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

689288
689287
689280
689277
689246
689241
689184

157608
157606
157600
157592
157588
157585
157561

0,4 km S Stormossen
0,8 km NO Tjärnmyran
0,9 km SO Lockåsberget
0,6 km NO Tjärnmyran
0,5 km Ö Tjärnmyran
0,55 km N Ekmanstomten
0,2 km V Ekmanstomten

Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Naturligt hinder, brant parti
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart

2
0,3
10
0,3
0,15
0,1
0

2-3
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
9-10

Vandringshinder 1 är ett naturligt brant parti av
bäcken där vattendraget faller 2 m över en
sträcka av 10 m. Hindret är att räkna som
partiellt och anses passerbart vid högre flöden.

Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 0,3 m, anses
passerbart vid medelflöde och däröver.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Melpabacken
(L~11,0 m, ~0,75 m)(Figur 3). Med en
fallhöjd av 0,3 m vid utloppet utgör trumman
ett definitivt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid trevägskorsningen Ö om
Tjärnmyran (L~10,5 m, ~0,7 m)(Figur 4).
Med en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet, utgör
trumman ett partiellt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.

Figur 3. Vandringshinder 2. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,3 m.

Figur 4. Vandringshinder 5. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,15 m.

Vandringshinder 3 består av ett 160 m långt
parti av vattendraget där bäcken faller kraftigt.
Med en total fallhöjd av 10 m och ett flertal fall
som bedöms svåra att passera, anses hindret
definitivt. För att säkerställa korrekt bedömning,
bör hindret uppsökas vid högflöde för en
grundligare inspektion.

Vandringshinder 6 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Tjärnmyran (L~10,5 m, ~0,75 m)(Figur 5).
Med en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet, utgör
trumman ett partiellt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.
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Figur 5. Vandringshinder 6. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.

Vandringshinder 13 utgörs av den vägtrumma
av stål som placerats under den korsande vägen
mot Gårdsjön (L~8,0 m, ~1,1 m). Trumman
ligger mycket bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av block på den rensade lokalen.
2. Tillförsel av död ved på homogena
grusstrykor som saknar strukturer.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Besök vandringshinder 3 vid olika flöden för
att kunna genomföra en korrekt bedömning av
dess passerbarhet.
5. Åtgärda vandringshinder 2, 5 och 6.
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Objekt 22. Haddängsån

Haddängsån

X 688449 Y 158499 (RT 90)

Sammanfattning
Haddängsån är en av de större havsmynnande åarna i Nordanstigs kommun. Vattendraget utgör ett viktigt
reproduktionsområde för flodnejonöga och havsöring. Strömförhållandena i Haddängsån består i stort av
lika delar, lugnflytande, svagt strömmande och strömmande biotoper med endast mindre inslag av
forsande vatten. Bottensubstratet i Haddängsån domineras av lera och findetritus, vilka främst
förekommer på de omgrävda delarna av ån med lugnare vatten. Skuggningsförhållandena i Haddängsån är
genomgående bra och 2/3 av vattendraget har skuggning av högsta eller näst högsta klass. Generellt gäller
att skuggningen är bra där ån rinner genom skogsmark och sämre där vattendraget rinner över
jordbruksmark. Större delen av Haddängsåns lopp är starkt påverkat av rensningar och omgrävningar.
Över halva Haddängsåns lopp har utsatts för omgrävning och i stort sett samtliga strömmar har utsatts för
kraftiga rensningar. Förekomsten av tillrinnande diken längs med Haddängsån är mycket hög. Nedströms
Flärk finns ett registrerat markavvattningföretag, Gryttje tf 1936. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i
Haddängsån är måttliga till följd av de rensningar och omgrävningar vattendraget utsatts för och
öringbiotoper av högsta klass är nära nog obefintliga. Biotopåterställning av de rensade strömmarna och
restaurering av lekbottnar kan kraftigt förbättra förekomsten av lämpliga öringbiotoper i vattendraget. De
omgrävda partierna av vattendraget kan bli svåra att återställa men möjligheten till detta bör utredas
grundligt. För att underlätta fiskvandring bör förbättrande åtgärder utföras vid fyra vägtrummor som
utgör partiella hinder. Förekomsten av bäver är påtaglig och ett stort antal hyddor och dammar finns längs
med ån.
tätheter av öring mynnar i Haddängsån. Gående
nedströms från Gryttjestjärnen mynnar
Lillbomyrbäcken i den övre delen av
jordbruksmarken och Lutmyrbäcken strax
uppströms Norrfjärden. Vid Gryttjestjärnens
utlopp löper ån lugnflytande och rätad genom
ängs- och åkermark. Nedströms den korsande
vägen följer ett kort parti med blandskog innan
ett kalhygge, beläget på den norra stranden och
ängsmark med jordbruksfastighet beläget på den

Allmän beskrivning
Haddängsån är 13,1 km lång och faller över
denna sträcka 67 m. Vattendraget har en bredd
av 2-15 m, en medelbredd av 6,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,5 m. Vattendragets
avrinningsområde är 39,4 km2 stort bestående av
1 % sjö och 91 % skog. Haddängsån rinner från
Gryttjestjärnen, belägen 4 km NNO Gnarp, och
mynnar relativt skyddat i Bottenhavet vid
fiskeläget Norrfjärden. Två biflöden med goda
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södra stranden, passeras. Mellan Tjärnvik och
Flärk utgörs omgivningen av blandskog och två
bäverhyddor med tillhörande dammar
observerades på denna sträcka. Nedanför Flärk
rinner Haddängsån rätad genom ett 1 km långt
utdikat sumpskogsliknande område bestående av
granskog. Området utgör ett typiskt tillhåll för
bäver och både hyddor och dammar
förekommer. Vid Rörmyrberget svänger
vattendraget av mot SO och omgivningen
övergår i tallskog. Våtmarken Flark är uppdämd
av bäverdamm vilken orsakat kraftig skogsdöd.
Nedströms Flark löper vattendraget genom
blandskog som omväxlande domineras av gran
eller löv. Från ca 500 m uppströms väg 788 och
hela vägen ned till Norrfjärden utgörs
omgivningen nästan uteslutande av
jordbruksmark. Enstaka inslag av partier med
lövskog eller blandskog förekommer men
huvudsakligen rinner ån genom ängs- och
åkermark. Från kustleden avslutar Haddängsån
sitt lopp genom blandskog med inslag av
fritidshusbebyggelse.
Strömförhållande
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Haddängsån

Bottensubstratet i Haddängsån domineras av lera
och findetritus, vilka främst förekommer på de
omgrävda delarna av ån med lugnare vatten.
Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är riklig på enstaka lokaler
men huvudsakligen låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 580 m (12%)
Försiktigt rensad
510 m (4%)
Kraftigt rensad
3 900 m (30%)
Omgrävd
7 130 m (54%)
Kalkad
Nej
Diken
39
Vattenuttag
10
Större delen av Haddängsåns lopp är starkt
påverkat av rensningar och omgrävningar (Figur
1). Över halva Haddängsåns lopp har utsatts för
omgrävning. Omgrävningarna återfinns främst
mellan Flärk och Rörmyrberget samt över
jordbruksmarken mellan Djupevallen och
Norrfjärden. I stort sett samtliga strömmar har
utsatts för kraftiga rensningar och förekomsten
av upplagd sten är i allmänhet god. Huvuddelen,
men inte alla de rensade partierna av
vattendraget återställdes 2011. För att så långt
möjligt återställa vattenbiotopen i Haddängsån
bör i framtiden de icke återställda delarna av
vattendraget restaureras samt
kompletteringsåtgärder utföras på de hittills
restaurerade lokalerna. Vidare bör lekbottnar
restaureras och förbättras efter behov. De
omgrävda partierna av vattendraget kan bli svåra
att återställa men möjligheten till detta bör
utredas grundligt. Nedströms Flärk finns ett
registrerat markavvattningföretag, Gryttje tf
1936. Förekomsten av tillrinnande diken längs
med Haddängsån är mycket hög. Ett stort antal
skogsdiken finns vid det utdikade området
mellan Flärk och Rörmyrberget samt ett stort
antal åkerdiken över jordbruksmarken mellan
Djupevallen och Norrfjärden (Figur 2). För att
återställa en naturlig flödesregim i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av de
dikade områdena i anslutning till Haddängsån.
10 vattenuttag förekommer längs med ån,
samtliga knutna till bebyggelse och
jordbruksmark.

3 490 m (27%)
4 040 m (31%)
4 940 m (38%)
650 m (5%)

Strömförhållandena i Haddängsån består i stort
av lika delar, lugnflytande, svagt strömmande
och strömmande biotoper med endast mindre
inslag av forsande vatten. Lugnflytande bitoper
förekommer främst över det omgrävda och
bäverpåverkade partiet mellan Flärk och
Rörmyrberget samt över jordbruksmarken
uppströms Norrfjärden. Strömmande biotoper
finns utspridda över hela vattendraget men
förekommer främst vid Tjärnvik, Norrfjärden
samt över ett längre parti mellan Djupevallen
och Skinnarmyran. Svagt strömmande vatten
återfinns huvudsakligen uppströms Flärk,
uppströms övre Haddång samt vid
Skinnarmyran.
Bottensubstrat
Findetritus 28 %
Lera 26 %
Sand 12 %
Sten 16 %
Block 16 %
Näckmossa 2,3 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
7 170 m 43 459 m2 (54%)
Möjligt, men ej bra 4 460 m 26 995 m2 (34%)
Tämligen bra
1 490 m 10 150 m2 (13%)
Bra- mycket bra

Skuggningsförhållandena i Haddängsån är
genomgående bra och 2/3 av vattendraget har
skuggning av högsta eller näst högsta klass.
Generellt gäller att skuggningen är bra där ån
rinner genom skogsmark och sämre där
vattendraget mellan Djupevallen och
Norrfjärden rinner över jordbruksmark, då
trädridån ofta, men inte alltid, är gles över dessa
marker (Figur 3). För att gynna fiskbeståndet i ån
rekommenderas tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
6 820 m 40 659 m2 (50%)
Möjligt, men ej bra 3 030 m 18 165 m2 (23%)
Tämligen bra
2 970 m 19 380 m2 (24%)
Bra- mycket bra
300 m
2 400 m2 (3%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 820 m 10 850 m2 (14%)
Möjligt, men ej bra 7 240 m 42 684 m2 (53%)
Tämligen bra
4 060 m 27 070 m2 (34%)
Bra- mycket bra
Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i
Haddängsån är måttliga till följd av de rensningar
och omgrävningar vattendraget utsatts för.
Öringbiotoper av högsta klass är nära nog
obefintliga. Lekbiotoper av näst högsta klass
utgör 13 % av vattendragets totala areal och
återfinns strax nedströms Djupevallen, upp- och
nedströms Skinnarmyran samt över strömmarna
i Norrfjärden. Uppväxtbiotoper lämpliga för
öring utgörs av kortare partier spridda över hela
vattendraget (Figur 3). Över de omgrävda
avsnitten nedströms Flärk och där ån rinner
söder om vägen till Norrfjärden är det långt
mellan uppväxtbiotoperna då dessa delar av
vattendraget saknar sådana. Endast 1/3 av
Edsmyrån bedöms utgöra tämligen bra
ståndplatsbiotoper. Vattendjupet är ofta bra men
vattenbiotopen oftare negativt påverkad. De
återställningsarbeten som utfördes under 2011
restaurerade större huvuddelen av de rensade
strömmarna, vilket medförde att större delen av
ån nu utgörs av öringbiotoper av högsta klass.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Haddängsån.

Figur 2. Åkerdike i Haddängsån.

Figur 3. Dåligt beskuggad lokal där Haddängsån
rinner över jordbruksmark.

Figur 3. Fin öringbiotop i Haddängsån.
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Fiskfauna
Vid elprovfisken utförda i Haddängsån har
arterna öring, stensimpa, elritsa, abborre,
flodnejonöga och nejonöga av obestämd art
påträffats. Sammanlagt sex registrerade
elprovfisken fördelade på fem lokaler har utförts
under perioden 2007-2011. Den totala tätheten
av öring är hög och varierar mellan 14,4-74,0
ind/100 m2, medianvärde 30,2-33,5 ind/100 m2.
Haddängsån utgör ett viktigt
reproduktionsvatten för flodnejonöga. Vid
kvalitativ inventering med nättingtinor utförd år
2003 fångades 190 adulta individer. Enligt

Haddängsån

ortsbor har fiske med nättingtinor bedrivits
sedan länge i Edsmyrån.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Haddängsån finns sexton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Gryttjestjärnen mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Haddängsån, numrerade från Gryttjestjärnen, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

688666
688659
688624
688619
688597
688587
688527
688487
688479
688472
688445
688417
688398
688431
688436
688431

157822
157856
157894
157905
157981
157999
158053
158099
158100
158108
158148
158209
158303
158351
158424
158446

Tjärnvik
Tjärnvik
Flärk
Flärk
0,8 km SO Flärk
0,6 km SO Flärk
0,8 km S Rörmyran
0,4 km Ö Djupevallen
1 km SO Flärk
0,8 km S Groberget
1 km Ö Lillbomyrorna
1,2 km S Övre Lutmyran
0,4 km NV Fisketorpet
Vägen till Västra Kråpan
0,8 km V Badplatsen
Korsning Sörskog/Badplats

Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål

Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart

0
0,7
0,6
0
0,5
0,4
0,8
0,6
0,6
0,1
0,15
0,6
0,1
0
0,4
0

1-2
4-5
8-9
9-10
12-13
13-14
18-19
24-25
25-26
26-27
30-31
32-33
39-40
41-42
45-46
48-49

korsande vägen mot Groberget(L~ 14 m, ~ 2
m)(Figur 3). Vattenhastigheten i trummorna är
mycket hög och de har en fallhöjd vid utloppet
av 0,1 m. Hindret är att räkna som partiellt och
för att underlätta fiskvandring bör en av
trummorna ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 1 är två vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Tjärnvik (L~ 30 m, ~ 2 m). Trummorna ligger
bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2-3, 5-9, 12 och 15 utgörs av
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,4-0,8 m utgör partiella/definitiva
hinder. De partiella dammarna är passerbara via
sidofåra vid högflöde. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 4 utgörs av en vägtrumma av
stål placerad under vägen till Flärk (L~ 10 m,
~ 2,4 m). Trumman är utrostad i botten och
lutar mycket vilket leder till hög vattenhastighet.
Partiellt hinder som bör åtgärdas genom
tröskling nedströms, alternativt utbyte mot
valvbåge eller liknande.
Vandringshinder 10 består av de två
vägtrummor av stål som placerats under den

Figur 3. Vandringshinder 10. Vägtrummor av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.
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Vandringshinder 16 består av en flatbottnad
vägtrumma av stål placerad under den korsande
vägen vid Norrfjärden (L~ 8 m, ~ 4,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 11 är en flatbottnad
vägtrumma av stål som placerats under väg 788
mot Norrfjärden (L~ 13 m, ~ 4 m)(Figur 4).
Med en mycket hög vattenhastighet och en
fallhöjd av 0,15 m vid utloppet, utgör trumman
ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör i första hand trumman sänkas,
i andra hand strömdämpande stenströsklar eller
liknande anläggas nedströms.

Sjöar i vattendraget
Gryttjestjärnen 688659-157806
Gryttjestjärnen 24,9 ha, är en avlång och något
timglasformad tjärn som omges av vägar och
bebyggelse. Vattenvegetationen är intermediär
och utgörs av täta breda bälten av säv och
bladvass i strandkanten. I slutet av 70-talet
fångades en sutare i ryssja i Gryttjestjärnen.
Fångsten härstammar sannolikt från
utplanteringar av sutare utförda på 50-talet.
Nätprovfiske med översiktsnät rekommenderas
för att undersöka om arten finns kvar i sjön.
Kända fiskarter i Gryttjestjärnen är abborre,
gädda, lake och mört.
Åtgärdsförslag
1. Komplettering av den biologiska återställning
som utfördes 2011.
2. Biotopåterställning av ännu icke restaurerade
strömsträckor.
3. Se över lekbottnarna regelbundet och
förbättra vid behov.
4. Hydrologisk restaurering av diken, främst
nedanför Flärk och över jordbruksmarken.
5. Utred grundligt förutsättningarna för
återställning av de omgrävda partierna av
vattendraget.
6. Åtgärda vandringshinder 4, 10, 11 och 13.
7. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
8. Nätprovfiske för att undersöka förekomst av
sutare i Gryttjestjärnen.

Figur 4. Vandringshinder 11. Flatbottnad vägtrumma
av stål. Fallhöjd vid utlopp, 0,15 m.

Vandringshinder 13 är en flatbottnad
vägtrumma av stål placerad under väg 788 NO
Haddång (L~ 15 m, ~ 4 m)(Figur 5). Med en
mycket hög vattenhastighet och en fallhöjd av
0,1 m vid utloppet, utgör trumman ett partiellt
hinder. För att underlätta fiskvandring bör i
första hand trumman sänkas, i andra hand
strömdämpande stenströsklar eller liknande
anläggas nedströms.

Figur 5. Vandringshinder 11. Flatbottnad vägtrumma
av stå. Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.

Vandringshinder 14 utgörs av en flatbottnad
vägtrumma av stål placerad under den korsande
vägen mot Västra Kråpan (L~ 7 m, ~ 1,9 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Objekt 23. Lutmyrbäcken

Lutmyrbäcken

X 688453 Y 158365 (RT 90)

Sammanfattning
Lutmyrbäcken är en mindre bäck som utgör ett öringförande biflöde till Haddängsån. Bäcken rinner från
Övre Lutmyran, belägen 6 km ONO Gnarp och mynnar i Haddängsån ca 1 km NO Fisketorpet.
Strömförhållandena i Lutmyrbäcken domineras stort av svagt strömmande biotoper och endast två kortare
strömmar återfinns i bäcken. Bottensubstratet domineras stort av grus och skuggningsförhållandena är
genomgående bra men sämre i bäckens nedre del där omgivningen utgörs av jordbruksmark med gles
trädridå. Lutmyrbäcken är kraftigt negativt påverkad av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen, hela dess lopp
är omgrävt och 14 diken tillrinner vattendraget. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper är mycket låg i
Lutmyrbäcken på grund av de omfattande omgrävningarna. De strömmande lokalerna bedöms dock
utgöra öringbiotoper av näst högsta klass. För att så långt möjligt återställa vattenbiotopen i bäcken bör
upplagd sten placeras ut på de lokaler med grövre substrat och död ved placeras ut på lokaler med finare
bottensubstrat. Hydrologisk restaurering av diken rekommenderas samt tre vandringshinder bör åtgärdas.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
1 400 m (82%)
Strömmande
300 m (18%)
Forsande
Strömförhållandena i Lutmyrbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper. Endast två
kortare strömmar, belägna 250 respektive 850 m
uppströms Haddängsån återfinns i bäcken.

Allmän beskrivning
Lutmyrbäcken är 1,7 km lång och faller över
denna sträcka 30 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-2 m, en medelbredd av 0,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 2,5 km2.
Lutmyrbäcken rinner från Övre Lutmyran,
belägen 6 km ONO Gnarp och mynnar i
Haddängsån ca 1 km NO Fisketorpet. I den
övre halvan av bäcken utgörs omgivningen av
bladskog med dominans av gran. Mellan vägen
till Isakhällen och Västra Kråpan rinner bäcken
genom grandominerad blandskog som övergår i
lövskog. Från bebyggelsen i V Kråpan och ned
till utloppet i Haddängsån löper vattendraget
genom jordbruksmark med gles trädridå.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 82 %
Sten 18 %
Näckmossa 0 %
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Bottensubstratet i Lutmyrbäcken domineras
stort av grus. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är låg.

påträffas över jordbruksmarken i den nedre
delen. För att gynna fiskbeståndet i bäcken
rekommenderas en tätare och bredare kantzon
över jordbruksmarken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
1 700 m (100%)
Kalkad
Nej
Diken
14
Dräneringsrör
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 400 m 792 m2 (82%)
Tämligen bra
300 m 170 m2 (18%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 400 m 792 m2 (82%)
Tämligen bra
300 m 170 m2 (18%)
Bra- mycket bra

Lutmyrbäcken är kraftigt negativt påverkad av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och hela
dess lopp är omgrävt. För att så långt möjligt
återställa vattenbiotopen i bäcken bör upplagd
sten placeras ut på de lokaler med grövre
substrat och död ved placeras ut på lokaler med
finare bottensubstrat. Förutsättningarna för att
återge vattendraget ett ringlande lopp bör
undersökas. I den nedre delen av bäcken finns
en spegeldamm vars dämningsanordning utgör
ett definitivt vandringshinder (Figur 1). Ett stort
antal diken, främst förekommande i bäckens
övre delar, mynnar i bäcken. Det stora antalet
diken påverkar de hydrologiska förhållandena i
vattendraget samtidigt som sediment tillförs
bäcken. För att stärka fiskbeståndet i
Lutmyrbäcken bör hydrologisk restaurering av
dikena utföras.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 400 m 792 m2 (82%)
Tämligen bra
300 m 170 m2 (18%)
Bra- mycket bra
Förekomsten av lämpliga öringbiotoper är
mycket låg i Lutmyrbäcken på grund av de
omfattande omgrävningarna. De strömmande
lokalerna bedöms dock utgöra öringbiotoper av
näst högsta klass. Utförs rekommenderad
biotopåterställning samt restaurering av
lekbottnar, bedöms stora delar av bäcken kunna
erhålla öringbiotoper av hög klass.
Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lutmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
mellan vandringshinder 7 och 8, fångades arterna
elritsa, abborre och öring. Tätheten av öring var
hela 92,5 ind/100 m2 för 0+ och 21,9 ind/100
m2 för >0+. Enligt ortsbo förekommer öring
även uppströms den damm som utgör
vandringshinder 7. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Figur 1. Spegeldamm i Lutmyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Lutmyrbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

360 m (21%)
100 m (6%)
1 240 m (73%)

Vandringshinder för fisk
I Lutmyrbäcken finns hela nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Övre Lutmyran mot Haddängsån.

Skuggningsförhållandena i Lutmyrbäcken är
genomgående bra. Skuggningen är bra där
bäcken i sitt övre lopp rinner genom skogsmark.
Dålig skuggning på grund av gles trädridå
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Lutmyrbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Lutmyrbäcken, numrerade från Övre Lutmyran, gående nedströms mot Haddängsån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

688514
688509
688499
688484
688483
688480
688478
688471
688462

158290
158306
158336
158342
158346
158346
158349
158347
158356

Nedre Lutmyran
0,2 km Ö Lutmyran
Väg mot Isakhällen
0,4 km V Västra Kråpan
0,7 km NV Persmyran
0,6 km V Östra Kråpan
0,3 km VSV Västra Kråpan
0,4 km SV Västra Kråpan
0,5 km VSV Östra Kråpan

Vägtrumma, betong
Vägtrummor, betong & plast
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Damm
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart

0
0,3
0
0,1
0
0
0,6
0
0

1-2
2-3
4-5
5-6
6-7
7-8
7-8
8-9
9-10

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Nedre Lutmyran (L~6,0 m,
~0,3 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 är de två vägtrummor av
betong respektive plast, som placerats under den
väg som korsar bäcken 0,2 km Ö Nedre
Lutmyran (L~6,0 m, ~0,5/0,3 m)(Figur 2).
Med en fallhöjd av 0,3 m vid utloppet, utgör
trummorna ett definitivt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.
Figur 3. Vandringshinder 4. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet utgör definitivt hinder.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av betong
placerad under vägen till bostadshuset i höjd
med Västra Kråpan (L~6,0 m, ~0,4 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 6 utgörs av en vägtrumma av
betong vid bostadshuset i höjd med Västra
Kråpan (L~6,0 m, ~0,5 m). Trumman ligger
bra och kräver ingen åtgärd, dock bör det
undersökas om trumman kan avlägsnas då dess
funktion är oklar.

Figur 2. Vandringshinder 2. Vägtrummor som med
en fallhöjd av 0,3 m vid utloppet utgör definitivt
hinder.

Vandringshinder 7 består av en spegeldamm vid
bostadshuset i höjd med Västra Kråpan.
Vattennivån i dammen regleras med en
munkliknande anordning vid utloppet (Figur 4).
Med en fallhöjd av 0,6 m, utgör dammen ett
definitivt hinder. Viktigt med fiskväg på platsen,
förslagsvis anläggs ett omlöp på den V sidan
spegeldammen.

Vandringshinder 3 består av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Isakhällen (L~6,0 m, ~0,4 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 är en vägtrumma betong
placerad under en mindre väg som korsar
vattendraget i höjd med Västra Kråpan (L~6,0
m, ~0,5 m) (Figur 3). Med hög
vattenhastighet samt ett fall vid utloppet av 0,1
m, utgör trumman ett definitivt hinder. Bör
ersättas med en valvbåge.
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Figur 4. Vandringshinder 7. Spegeldamm som
regleras med munkliknande anordning. Fallhöjd 0,6
m.

Vandringshinder 8 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Isakhällen (L~10,0 m, ~0,8 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 9 är en vägtrumma av stål vid
vägkorsningen mot Västra Kråpan (L~10,0 m,
~0,8 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp.
5. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
6. Åtgärda vandringshinder 2, 4 och 7.
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Objekt 24. Lillbomyrbäcken

Lillbomyrbäcken

X 688437 Y 158151 (RT 90)

Sammanfattning
Lillbomyrbäcken är en mycket liten och kort bäck som rinner från Lillbomyrorna, belägna 4 km NO
Gnarp och mynnar i Haddängsån vid Haddång. Elprovfiske har konstaterat goda tätheter av öring i
vattendraget. Strömförhållandena i Lillbomyrbäcken domineras stort av strömmande biotoper och
bottensubstratet av grus. Skuggningsförhållandena är goda i bäckens övre lopp genom skogsmark men
dåliga i den nedre halvan av vattendraget som rinner genom jordbruksmark med gles trädridå. Övre delen
av vattendraget är rensat och den nedre delen är omgrävd. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i
bäcken är dålig, då strömförhållandena är goda bedöms större delen av bäckens totala areal kunna erhålla
öringbiotoper av högsta klass om de rensade och omgrävda biotoperna återställs samt lekbottnar
restaureras. För att gynna fiskbeståndet i Lillbomyrbäcken rekommenderas tätare och bredare trädridå
över jordbruksmarken. För att havsöring åter ska kunna reproducera sig i Lillbomyrbäcken krävs att två
vägtrummor åtgärdas.
över stora delar är svår att se på grund av högt
gräs.

Allmän beskrivning
Lillbomyrbäcken är 1,0 km lång och faller över
denna sträcka 32 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-2 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 1,6 km2.
Lillbomyrbäcken rinner från Lillbomyrorna,
belägna 4 km NO Gnarp och mynnar i
Haddängsån vid Haddång. De övre delarna av
bäcken löper genom våtmarken Lillbomyrorna.
Väg 788 passerar bäcken två gånger och löper
parallellt med bäcken. Bäckens lopp norr om
vägen utgörs av tät blandskog. Nedströms väg
788 utgörs omgivningen av jordbruksmark. Övre
delarna består av fårhage och nedre delen åker.
Trädridån är gles och saknas över huvuddelen av
sträckan. Bristande skuggning medför att bäcken

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

200 m (20%)
796 m (80%)

Strömförhållandena i Lillbomyrbäcken
domineras stort av strömmande biotoper.
Förutom två korta lokaler med lugnflytande
vatten belägna vid Lillbomyrorna och 100 m
uppströms vägen mot Djupevallen, strömmar
resterande delar av bäcken.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 20 %,
Grus 70 %,
Sten 10 %
Näckmossa 0 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet domineras stort av grus.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Vattenuttag

340 m (34%)
60 m (6%)
260 m (26%)
336 m (34%)
Nej
1

Större delen av Lillbomyrbäckens lopp är starkt
påverkat av rensningar och omgrävningar. Övre
delen av vattendraget är rensat och den nedre
delen som rinner över jordbruksmark är
omgrävd. De sträckor som klarat sig från
mänsklig påverkan återfinns vid Lillbomyrorna
samt uppströms vägen mot Djupevallen.
Förekomsten av upplagd sten är god på de
rensade avsnitten och bör placeras ut manuellt.
Förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp över det omgrävda partiet bör
utredas.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Lillbomyrbäcken

200 m
476 m
40 m
280 m

196 m2 (20%)
407 m2 (42%)
40 m2 (4%)
330 m2 (34%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

200 m
576 m
220 m

196 m2 (20%)
513 m2 (53%)
264 m2 (27%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

160 m
616 m
220 m

96 m2 (10%)
613 m2 (63%)
264 m2 (27%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i bäcken är
dålig, lekbiotopen dock något bättre. Samtliga
lämpliga lokaler belägna i bäckens övre halva. Då
strömförhållandena är goda bedöms större delen
av bäckens totala areal kunna erhålla
öringbiotoper av högsta klass om de rensade och
omgrävda biotoperna återställs samt lekbottnar
restaureras.
Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Lillbomyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
250 m nedströms Lillbomyrorna, fångades
enbart öring. Tätheten av öring var relativt goda
11,4 ind/100 m2 för 0+ och 48,4 ind/100 m2 för
>0+.

490 m (49%)
506 m (51%)

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget. Ortsbor har nyligen observerat
utter i vattendraget.

Skuggningsförhållandena är goda i bäckens övre
lopp som går genom skogsmark. Dålig
skuggning råder i den nedre halvan av
vattendraget som rinner genom jordbruksmark
med gles trädridå. För att gynna fiskbeståndet i
Lillbomyrbäcken rekommenderas tätare och
bredare trädridå över jordbruksmarken.

Vandringshinder för fisk
I Lillbomyrbäcken finns sju vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Lillbomyrorna mot Haddängsån.
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Lillbomyrbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Lillbomyrbäcken, numrerade från Lillbomyrorna, gående nedströms mot Haddängsån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

688428
688431
688443
688447
688447
688443
688436

158077
158087
158103
158114
158115
158120
158150

Väg 788
0,2 km Ö Lillbomyrorna
0,3 km SO Djupevallen
0,5 km SO Lillbomyrorna
0,51 km Ö Lillbomyrorna
Väg 788
1 km Ö Lillbomyrorna

Vägtrumma, stål
Brant parti
Bäverdamm, aktiv
Naturligt fall, bråte
Vägtrumma, stål
Stenbro/ vägtrumma, plast
Vägtrumma, plaströr

Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt

0
3
1,2
0,5
0,5
0
0,1

2-3
3-4
5-6
6-7
6-7
7-8
8

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 788 som korsar bäcken
strax nedströms Lillbomyrorna (L~15 m, ~1,1
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

trumman ett definitivt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.

Vandringshinder 2 utgörs av ett brant fallande
parti av bäcken där vattendraget faller ca 3 m
över en sträcka av 30 m (Figur 1). Hindret
bedöms partiellt och anses passerbart vid något
högre flöden.

Figur 2. Vandringshinder 5. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,5 m.

Vandringshinder 6 är en stenbro som har
förlängts nedströms med en vägtrumma av plast
där väg 788 åter korsar vattendraget (L~ 10,0 m,
~1,1 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7 utgörs av ett plaströr som
agerar vägtrumma under den väg som korsar
vattendraget vid inloppet i Haddängsån, nedre
halvan av plaströret har grövre dimension (L~
20,0 m, ~0,7/1,2 m)(Figur 3). Går inte att se
från ände till ände i röret. Långt rör av låg
dimension, hög vattenhastighet samt en fallhöjd
vid utloppet av 0,1 m. Sammantaget bedöms
plaströret som agerar vägtrumma utgöra ett
definitivt hinder och bör åtgärdas genom byte
till valvbåge.

Figur 1. Vandringshinder 2. Brant parti av bäcken
som utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 3 består av en aktiv
bäverdamm som med en fallhöjd av 1,2 m,
utgör ett definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt fall
över bråte som kvistar och grenar. Med en
fallhöjd av 0,5 m är hindret att räkna som
partiellt. Kortlivat hinder som med fördel kan
rivas om det finns kvar vid åtgärd.
Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Djupevallen (L~ 10,0 m, ~1,1 m)(Figur 2).
Med en fallhöjd av 0,5 m vid utloppet, utgör
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Figur 3. Vandringshinder 7. Plaströr som agerar
vägtrumma. Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade och
omgrävda avsnitt av bäcken
2. Lekbottenrestaurering.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
4. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över de omgrävda partierna.
5. Åtgärda vandringshinder 5 och 7.
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Objekt 25. Dalmyrbäcken

Dalmyrbäcken

X 688601 Y 157732 (RT 90)

Sammanfattning
Dalmyrbäcken är en skogsbäck med stor potential som korsas av både väg E4 och Ostkustbanan.
Elprovfiske har konstaterat förekomst av öring nedströms E4 men inte uppströms densamma.
Öringbiotopen är bitvis mycket fin i bäcken men stora delar av vattendraget har utsatts för rensning och
omgrävning. Omgivningen präglas stort av skogsbruk och förekomsten av kalhyggen och ungskog längs
med vattendraget är betydande. I vattendragets övre del mynnar ett stort antal skogsdiken i bäcken och
fyra maskinöverfarter orsakar onaturlig sedimenttransport till vattendraget. Strömförhållandena domineras
av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sand och sten. Åtgärdas de
omgrävda och rensade partierna av bäcken samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms förekomsten av
lämpliga öringbiotoper i bäcken bli mycket god. Vidare rekommenderas hydrologisk återställning av diken,
återställning av maskinöverfarter samt ytterligare undersökning av fiskförekomsten uppströms E4 genom
elprovfiske. Åtgärdas tre vägtrummor kan bäcken nyttjas som reproduktionslokal för havsöring.
meandrar bäcken genom gammal granskog samt
en mindre våtmark. Resterande lopp ned mot
väg E4 präglas omgivningen åter av skogsbruk
och kalhyggen och ungskog dominerar. Vissa
inslag av blandskog förekommer dock och vissa
delar av bäckens lopp är meandrande.
Nedströms E4 utgörs omgivningen av blandskog
som vid utloppet i Gryttjestjärnen domineras av
löv.

Allmän beskrivning
Dalmyrbäcken är 3,8 km lång och faller över
denna sträcka 59 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-6 m, en medelbredd av 1,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 4,4 km2.
Dalmyrbäcken rinner från ett mindre
myrkomplex vid våtmarken Ottersrå och
Gammelbodarna, belägna 4 km NNV Gnarp
och mynnar i S delen av Gryttjestjärnen. Till en
början rinner bäcken genom utdikad våtmark
beklädd med blandskog som övergår i garnskog.
Nedströms den övre korsande vägen löper
Dalmyrbäcken genom en fin gammal granskog.
500 m nedströms vägen präglas omgivningen av
skogsbruk och kalhyggen och ungskog
dominerar över en sträcka av ca 800 m. Därefter

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Dalmyrbäcken

Halva Dalmyrbäckens lopp utgörs av
strömmande biotoper och 1/4 av vattendraget är
lugnflytande respektive svagt strömmande.
Strömmande biotoper återfinns över ett längre
parti i bäckens mellersta lopp samt i de nedre
delarna där vattnet är omväxlande svagt
strömmande. Bäcken är lugnflytande mellan
Ottersrå och den övre korsande vägen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 33 %,
Grus 18 %,
Sten 36 %
Block 13 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Dalmyrbäcken.

Bottensubstratet i Dalmyrbäcken domineras
sand och sten. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är riklig på enstaka lokaler
men huvudsakligen låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 030 m (47%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
1 050 m (28%)
Omgrävd
730 m (19%)
Kalkad
Nej
Diken
8
Maskinöverfarter
4

Figur 2. Maskinöverfart i Dalmyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Drygt halva bäckens lopp är påverkat av
rensningar och omgrävningar (Figur 1).
Vattendraget är omgrävt i dess övre lopp mellan
Ottersrå och den övre korsande vägen samt
kraftigt rensad från väg E4 och ca 800 m
uppströms. För att återställa bäcken bör
förutsättningarna för att återge bäcken ett mer
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna
undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på
de homogena bottnarna med dominans av sand
och grus samt upplagd sten placeras ut på de
rensade avsnitten. Förekomsten av upplagd sten
är över lag mycket god. I vattendragets övre del
mynnar ett stort antal skogsdiken i bäcken. För
att återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör de dikade områdena
restaureras. Fyra maskinöverfarter kopplade till
skogsavverkning observerades vid
inventeringstillfället (Figur 2). Överfarterna
medför ökad sedimenttransport till vattendraget,
åtgärder för att återställa marken bör därför
utföras.

370 m (10%)
2 160 m (56%)
1 280 m (34%)

Dalmyrbäcken rinner till stora delar genom
ungskog och kalhyggen vilket påverkar
skuggningsförhållandena negativt. Bra skuggning
förekommer huvudsakligen i vattendragets nedre
lopp.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 020 m
789 m2
Möjligt, men ej bra
850 m 1 237 m2
Tämligen bra
810 m 1 119 m2
Bra- mycket bra
1 130 m 1 784 m2

(16%)
(25%)
(22%)
(36%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

(10%)
(21%)
(33%)
(36%)

780 m
830 m
1 070 m
1 130 m

501 m2
1 033 m2
1 611 m2
1 784 m2
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

160 m
616 m
220 m

456 m2
1 543 m2
626 m2
2 304 m2

Dalmyrbäcken

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2009-2010 finns
registrerade för Dalmyrbäcken. På den övre
lokalen, belägen 500 m uppströms väg E4
fångades ingen fisk. Vid den nedre lokalen,
belägen mellan väg E4 och Ostkustbanan,
fångades enbart öring. Tätheten av öring var låga
0 ind/100 m2 för 0+ och 7,1 ind/100 m2 för
>0+. Fler elprovfisken uppströms E4 bör
utföras i syfte att undersöka fiskförekomsten. Då
ingen fisk fångats där, är det möjligt att
beståndet i bäckens övre del slagits ut av någon
händelse och inte kunnat återetablera på grund
av vägtrumman under väg E4. Oavsett resultat
vid ytterligare elprovfiske bedöms
vandringshindret under väg E4 angeläget att
åtgärda då bäcken har potential som
reproduktionslokal för havsöring.

(9%)
(31%)
(13%)
(47%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i bäcken är
relativt god. I det mellersta loppet finns ett 1,5
km långt avsnitt av bäcken som är mycket fint
för öring i alla hänseenden (Figur 3). I anslutning
till väg E4 finns lokaler lämpliga som
uppväxtbiotoper samt nedströms E4 bedöms
bottensubstratet gynnsamt för lek. Åtgärdas de
omgrävda och rensade partierna av bäcken
samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms
förekomsten av lämpliga öringbiotoper i bäcken
bli mycket hög.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Dalmyrbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Ottersrå mot Gryttjestjärnen.

Figur 3. Fin öringbiotop i Dalmyrbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Dalmyrbäcken, numrerade från Ottersrå, gående nedströms mot Gryttjestjärnen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

688657
688598
688602
688601
688602
688602

157516
157596
157667
157710
157719
157720

2 km V väg E4
11 km V väg E4
0,4 km V väg E4
Väg E4
Ostkustbanan
Nedan Ostkustbanan

Vägtrumma, stål
Naturligt fall över block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Stenkulvert
Vägtrumma, stål

Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0
0,6
0
2,5
0,4
0,2

3-4
5-6
11-12
13-14
14-15
14-15

vattendraget strax V om väg E4 (L~8 m, ~1,0
m). Trumman ligger bra men är helt utrostad,
ingen fiskevårdsåtgärd.

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av stål som
placerats under den mindre väg som korsar
vattendraget nedströms Ottersrå (L~10 m,
~1,0 m). Trumman ligger bra men är helt
utrostad, ingen fiskevårdsåtgärd.

Vandringshinder 4 består av vägtrumman under
väg E4 (L~20 m, ~1,5 m)(Figur 4). Med ett
fall vid utloppet av 2,5 m utgör trumman ett
definitivt vandringshinder. Sannolikt inget
tidigare naturligt hinder på platsen. Problemet är
att man troligen rätat bäcken och därmed
fördelat fallhöjden över en kortare sträcka
samtidigt som man lagt vägtrumman rakt och

Vandringshinder 2 utgörs av ett naturligt fall där
bäcken faller 0,6 m över block. Partiellt hinder
som anses passerbart för öring vid högre flöden.
Vandringshinder 3 består av en vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
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inte följt vattendragets naturliga lutning.
Passerbarhet kan möjligen återskapas med en
valvbåge på platsen. Om passagen bedöms bli
för brant bör bäcken ledas om så att fallhöjden
fördelas över en längre sträcka.

Dalmyrbäcken

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av stål som
placerats under en mindre väg som korsar
bäcken precis nedanför Ostkustbanan (L~ 6,0
m, ~1,4 m)(Figur 6). Med en fallhöjd av 0,2 m
vid utloppet är hindret att räkna som definitivt,
möjligen passerbart hinder vid höga flöden.
Vägen ger ett obrukbart intryck och trumman är
utrostad. Därför förordas utrivning av hindret.
Måste vägen vara kvar bör trumman ersättas
med en valvbåge.

Figur 6. Vandringshinder 6. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,2 m.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar finns belägna längs vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 4. Vägtrumma av betong
under väg E4. Fallhöjd vid utlopp, 2,5 m.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade och
omgrävda avsnitt av bäcken
2. Lekbottenrestaurering
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Åtgärda erosionsskador vid maskinöverfarter.
5. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över de omgrävda lokalerna.
6. Åtgärda vandringshinder 4, 5 och 6.

Vandringshinder 5 utgörs av stentrumman
under Ostkustbanan (L~ 14,0 m, Bredd~1,0
m)(Figur 5). Med en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet, utgör trumman ett definitivt, möjligen
passerbart hinder vid höga flöden. För att
underlätta fiskvandring bör botten höjas eller
stentröskel anläggas nedströms fallet.

Figur 5. Vandringshinder 5. Stentrumma under
Ostkustbanan. Fallhöjd vid utlopp, 0,4 m.
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Objekt 26. Norr om å bäcken

Norr om å bäcken

X 688602 Y 157732 (RT 90)

Sammanfattning
Norr om å bäcken är ett relativt stort vattendrag som rinner upp i området strax S Godberget, beläget 6
km NV Gnarp, och mynnar i den S delen av Gryttjestjärnen. Elprovfiske har konstaterat förekomst av
öring och bäcknejonöga, låga tätheter av den förra. Strömförhållandena i Norr om å bäcken domineras av
svagt strömmande och strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grus.
Skuggningsförhållandena i Norr om å bäcken varierar kraftigt. Bra skuggning råder i skogsmark medan
dålig och mindre bra skuggning på grund av gles trädridå återfinns över den relativt stora andelen
jordbruksmark och kalhyggen. Nästan hela Norr om å bäckens lopp har påverkats av rensningar och
omgrävningar. Generellt gäller att bäcken är omgrävd i sitt övre och nedre lopp samt rensad i de mellersta
delarna. För att återställa bäcken bör förutsättningarna för att återge bäcken ett mer ringlande lopp på de
omgrävda lokalerna undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på de homogena bottnarna med
dominans av sand och grus samt upplagd sten placeras ut på de rensade avsnitten. Ett stort antal
skogsdiken mynnar i bäcken där den rinner omgrävd och rätad vid Danielsrönningen och två åkerdiken
tillrinner nedanför Ostkustbanan. För att återställa de hydrologiska förhållandena i vattendraget bör de
dikade områdena restaureras. Arealen lämpliga öringbiotoper i bäcken är ganska låg och har naturligtvis
påverkats starkt av de rensningar och omgrävningar vattendraget utsatts för. Åtgärdas de omgrävda och
rensade partierna av bäcken samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms förekomsten av lämpliga
öringbiotoper i bäcken öka betydligt. Uppströms orten Norr om å rinner hela bäckens lopp genom
utpekade naturvärden. Mellan vägen mot Frästavallen och Norr om å har Skogsstyrelsen utpekat
bäckdalen som en nyckelbiotop. Uppströms vägen rinner hela bäckens lopp genom barrblandskog med
högt naturvärde. Fria vandringsvägar i vattendraget skapas genom att öppna upp fyra dammrester.
Förekomsten av bäver är påtaglig, stora arealer är uppdämda och ett stort antal bäverdammar utgör
vandringshinder.
om å bäcken rinner upp i området strax S
Godberget, beläget 6 km NV Gnarp, och
mynnar i den S delen av Gryttjestjärnen. Tre
biflöden intressanta ur fisksynpunkt mynnar i
Norr om å bäcken. Vid Danielsrönningen
mynnar ett flöde från Messmörsberget och

Allmän beskrivning
Norr om å bäcken är 9,4 km lång och faller över
denna sträcka 93 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-7 m, en medelbredd av 2,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 14 km2. Norr
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Frästavallen som vid inventeringen av ån
bedömdes som intressant för fiskförekomst.
Med ett avrinningsområde om ca 2,2 km2 kan
bäcken mycket väl vara öringförande och bör
biotopkarteras. Vid Svartbäcksröningen mynnar
ett mindre flöde vid namn Svartbäcken. Bäcken
är liten men bedöms ha betydelse som
reproduktionslokal vid sammanflödet. I höjd
med Stormon mynnar ett flöde som har sitt
ursprung i två grenar, från Norr om berget och
Styggsveden. Med ett avrinningsområde om 3
km2 bedöms bäcken som intressant och bör
biotopkarteras. De övre delarna av vattendraget
rinner omväxlande genom ungskog, kalhygge
och granskog. Ett längre parti granskog
förekommer vid Danielsrönningen. Nedströms
Danielsrönningen omges bäcken av kalhyggen
på den södra sidan och våtmark med granskog
på den norra sidan och sträckan är dämd av en
bäverdamm. Vid Svartbäcksrönningen följer ett
kort parti granskog innan bäcken rinner ut över
Storbomyran som vid inventeringstillfället var
uppdämd av två bäverdammar. Följande 500 m
löper bäcken genom barrskog som övergår från
gran till tall. I höjd med Hemmansberget ringlar,
stundtals meandrar bäcken 800 m över ett större
kalhygge där även en gammal bäverdamm har
orsakat kraftig skogsdöd. Nedströms den
korsande vägen mot Frästavallen rinner bäcken
1 000 m i en granbeklädd ravin som omges av
kalhygge. Innan jordbruksmarken i Norr om å
löper bäcken genom tät ungskog. Vid Norr om å
utgörs omgivningen av jordbruksmark med gles
trädridå. Vid Stormon börjar åter skogsmark och
ned väg E4 övergår omgivningen från lövskog
till blandskog. Mellan E4 och Gryttjestjärnen
rinner vattendraget genom ängsmark med inslag
av lövskog.

Norr om å bäcken

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 15 %,
Sand 18 %
Grus 39 %
Sten 12 %
Block 16 %
Näckmossa 2 %
Bottensubstratet domineras av grus. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 230 m (13%)
Försiktigt rensad
2 360 m (25%)
Kraftigt rensad
880 m (9%)
Omgrävd
4 940 m (53%)
Kalkad
Nej
Diken
16
Vattenuttag
1
Nästan hela Norr om å bäckens lopp har
påverkats av rensningar och omgrävningar
(Figur 1). Generellt gäller att bäcken är omgrävd
i sitt övre och nedre lopp samt rensad i de
mellersta delarna. Enstaka lokaler som ansetts
opåverkade förekommer sparsamt och väldigt
utspritt. Bottenstrukturen och vattendjupet är
mycket homogen på de omgrävda lokalerna och
bottensubstratet ofta bestående av sand och fint
grus. För att återställa bäcken bör
förutsättningarna för att återge bäcken ett mer
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna
undersökas. Vidare bör död ved placeras ut på
de homogena bottnarna med dominans av sand
och grus samt upplagd sten placeras ut på de
rensade avsnitten. Förekomsten av upplagd sten
är i allmänhet låg på de rensade lokalerna men
god i anslutning till Norr om å. Ett stort antal
skogsdiken mynnar i bäcken där den rinner
omgrävd och rätad vid Danielsrönningen och
två åkerdiken tillrinner nedanför Ostkustbanan.
För att återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget bör de dikade områdena restaureras
och sedimentationsdammar eller likanande
anläggas vid åkerdikenas mynning.

Strömförhållanden
Lugnflytande
1 440 m (15%)
Svagt strömmande
4 400 m (47%)
Strömmande
3 570 m (38%)
Forsande
Strömförhållandena i Norr om å bäcken
domineras av svagt strömmande och
strömmande biotoper. De strömmande lokalerna
återfinns huvudsakligen över ett långt parti i
vattendragets mellersta del. Svagt strömmande
vatten dominerar i bäcken övre lopp samt mellan
Norr om å och väg E4. Vattendraget är
lugnflytande nedströms E4.
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utsatts för. Samtliga öringbiotoper av högsta
eller nästa högsta klass återfinns uppströms väg
E4 (Figur 2). Lämpliga lekområden förekommer
utspridda i bäckens övre halva, med ett längre
parti i anslutning till vägen mot Frästavallen. De
finaste uppväxtbiotoperna är koncentrerade till
några avsnitt av bäcken, belägna uppströms E4,
nedströms Norr om å, vid vägen mot
Frästavallen samt de översta 700 m. Åtgärdas de
omgrävda och rensade partierna av bäcken
samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms
förekomsten av lämpliga öringbiotoper i bäcken
öka betydligt.

Figur 1. Kraftigt rensat parti av Norr om å bäcken
där omledning av bäckfåran utförts.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

140 m
2 800 m
3 010 m
3 460 m

Norr om å bäcken

(2%)
(30%)
(32%)
(37%)

Skuggningsförhållandena i Norr om å bäcken
varierar kraftigt. Den sträcka som saknar
skuggning rinner över våtmark och mynnar i
Gruttjestjärnen. Dålig och mindre bra skuggning
på grund av gles trädridå återfinns vid
jordbruksmarken i Norr om å och nedströms
väg E4 samt vid ett större kalhygge beläget strax
nedströms Storbomyran. Stora delar av bäcken
kan få skuggning av högsta klass om trädridån
tillåts växa över jordbruksmarken. Skuggningen
är bra där bäcken rinner genom skog som inte
avverkats.

Figur 2. Fin öringbiotop i Norr om å bäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Norr om å bäcken. Vid elprovfisket som
utfördes 1,5 km uppströms orten Norr om å,
fångades arterna bäcknejonöga och öring.
Tätheten av öring var låga 2,2 ind/100 m2 för 0+
och 5,2 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 640 m 4 255 m2 (17%)
Möjligt, men ej bra 4 890 m 12 453 m2 (50%)
Tämligen bra
2 640 m 7 805 m2 (32%)
Bra- mycket bra
240 m
231 m2 (1%)

Särskilda naturvärden
Uppströms orten Norr om å rinner hela bäckens
lopp genom utpekade naturvärden. Mellan vägen
mot Frästavallen och Norr om å har
Skogsstyrelsen utpekat bäckdalen som en
nyckelbiotop. Uppströms vägen rinner hela
bäckens lopp genom barrblandskog med högt
naturvärde.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 640 m 4 255 m2 (17%)
Möjligt, men ej bra 3 860 m 10 235 m2 (41%)
Tämligen bra
3 740 m 9 659 m2 (39%)
Bra- mycket bra
170 m
595 m2 (2%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 3 770 m 9 436 m2 (38%)
Tämligen bra
5 470 m 14 713 m2 (60%)
Bra- mycket bra
170 m
595 m2 (2%)

Vandringshinder för fisk
I Norr om å bäcken finns femton
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från området S om
Godberget mot Gryttjestjärnen.

Arealen lämpliga öringbiotoper i bäcken är
ganska låg och har naturligtvis påverkats starkt
av de rensningar och omgrävningar vattendraget
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Norr om å bäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Norr om å bäcken, numrerade från området S om Godberget, gående nedströms mot
Gryttjestjärnen. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

688659
688621
688604
688566
688513
688506
688499
688496
688514
688514
688518
688542
688542
688563
688592

157344
157369
157388
157423
157513
157543
157551
157621
157658
157681
157687
157716
157719
157733
157732

Storbomyran
Storbomyran
Hemmansberget
1 km S Hemmansberget
0,4 km V Norr om å
Norr om å
0,1 km SO Norr om å
0,5 km V Loftberget
E4
0,3 km NO Loftberget
0,2 km NV Väst på backen
Järnvägen
0,25 km SO Sakris
0,45 km S Gryttjestjärnen
0,1 km S Gryttjestjärnen

Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiva, 2 st
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Damm
Dammrest, sten
Stockar och bråte
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Damm
Vägtrumma, sten
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, betong
Bäverdamm, aktiv

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Definitivt

1,4
3
0,8
0
0
0,7
1,4
0,4
0
0
0,4
0
2
0
0,6

8-9
9-10
12-13
17-18
23-24
24-25
25-26
29-30
30-31
32-33
32-33
33-34
33-34
34-35
35-36

Vandringshinder 6 är en mindre damm som
med en fallhöjd av 0,7 m bedöms utgöra ett
definitivt hinder (Figur 4). Dammen ser inte ut
att fylla någon egentlig funktion annat än att
skapa en mindre spegeldamm. För att skapa
passerbarhet förordas öppnande av dammen.

Vandringshinder 1-2, 13 och 15 utgörs av aktiva
bäverdammar som med en enskild fallhöjd av
0,6-2 m utgör partiellt/definitiva hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 3 är en dammrest som med en
fallhöjd av 0,8 m bedöms utgöra ett partiellt
hinder (Figur 3). För att underlätta passage bör
dammresten rivas ut manuellt och blocken
spridas i vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 6. Damm som utgör
definitivt hinder. Fallhöjd 0,7 m.

Vandringshinder 7 utgörs av en dammrest som
med en fallhöjd av 1,4 m är att räkna som
definitiv (Figur 5). För att skapa passerbarhet
förordas öppnande av dammresten.

Figur 3. Vandringshinder 3. Dammrest som utgör
partiellt hinder. Fallhöjd 0,8 m.

Vandringshinder 4 består av vägtrumman av stål
under vägen till Frästavallen (L~6,0 m, ~1,6
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål
placerad under en mindre väg vid Vallen
(L~10,0 m, ~1,4 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
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Figur 5. Vandringshinder 7. Dammrest som utgör
definitivt hinder. Fallhöjd 1,4 m.

Figur 6. Vandringshinder 11. Damm för vattenuttag.
Fallhöjd 0,4 m.

Vandringshinder 8 är ett mindre hinder där
ansamling av död ved, kvistar och grenar
försvårar passage. Hindret bedöms som partiellt
men anses vara passerbart vid de flesta flöden.
Kortlivat hinder som med fördel kan rivas om
det finns kvar vid åtgärd.

Vandringshinder 12 är vägtrumman som
placerats under järnvägen. Vid
inventeringstillfället var vattennivån på platsen
så uppdämd av nedströms belägna bäverdamm
att vägtrummans passerbarhet inte gick att
avgöra. Utifrån omgivande faktorer antas dock
trumman vara passerbar. För att säkerställa
trummans passerbarhet bör dock trumman
återbesökas då bäverdammen försvunnit.

Vandringshinder 9 utgörs av en vägtrumma av
stål placerad under väg E4 (L~25,0 m, ~2,0
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 14 utgörs av de två
vägtrummor av betong som placerats under den
mindre väg som korsar vattendraget ca 100 m
uppströms Gryttjestjärnen (L~5,0 m, ~1,2 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 10 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mellan E4 och
järnvägen (L~5,0 m, ~2,0m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.

Sjöar i vattendraget
Gryttjestjärnen 688659-157806
Se Haddängsån.

Vandringshinder 11 består av en mindre damm
vars funktion bedöms vara att säkerställa
vattentillgången till befintligt vattenuttag
(Figur 6). Dammen har en tröskel av betong och
ett fall av 0,4 m, vilket medför att hindret är att
räkna som partiellt. För att öka passerbarheten
på platsen förordas utrivning av dammen. För
att fortsättningsvis säkerställa vattentillgången
till vattenuttaget kan en djuphåla ersätta
dammen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade och
omgrävda avsnitt av bäcken
2. Lekbottenrestaurering
3. Hydrologisk restaurering av diken.
4. Biotopkartera av elprovfiska tre biflöden till
bäcken.
5. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över de omgrävda lokalerna.
6. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
7. Åtgärda vandringshinder 3, 6, 7 och 11.
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Objekt 27. Gnarpsån

Gnarpsån

X 688055 Y 158497 (RT 90)

Sammanfattning
Gnarpsån är Nordanstigs kommuns näst största kustmynnande vattendrag. Flödet i vattendraget är delvis
reglerat då en regleringsdamm förekommer vid Grännsjöns utlopp och en i biflödet Lunnsjöbäcken.
Vid elprovfiske i Gnarpsån har arterna lax, öring, harr, flodnejonöga, bäcknejonöga, abborre, gädda,
stensimpa, elritsa och lake påträffats. Gnarpsån utgör ett mycket viktigt reproduktionsvatten för
flodnejonöga med hög årlig uppvandring. Skuggningsförhållandena i Gnarpsån är i allmänhet mindre bra.
Anledningen till detta är bristande trädridå där vattendraget i sitt övre lopp huvudsakligen rinner genom
jordbruksmark samt att vattendragets stora bredd minskar omgivande träds skuggningspåverkan i
vattendragets nedre lopp genom skogsmark. Bottensubstratet domineras av findetritus, sand och sten.
Strömförhållandena i Gnarpsån består i stort av lika delar lugnflytande, svagt strömmande samt
strömmande biotoper och vattendraget är huvudsakligen omväxlande svagt strömmande och
strömmande. Större delen av Gnarpåns lopp är påverkat av rensningar och omgrävningar. Samtliga
strömmar och forsar är mer eller mindre rensade och förekomsten av upplagd sten är huvudsakligen god.
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Gnarpsån är låg till följd av de rensningar, omgrävningar och
kraftverksutbyggnader som vattendraget utsatts för. Nuvarande arealer lämpliga biotoper för öring utgör
bara en bråkdel av det naturliga tillståndet och förbättringspotentialen för Gnarpsån är mycket stor.
Närmare 110 000 m2 öringbiotop av högsta klass bedöms kunna återskapas om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut maskinellt på samtliga negativt påverkade lokaler i vattendraget.
Åtgärden förväntas även gynna arter som exempelvis harr, flodnejonöga och flodkräfta. Väl fungerande
lösningar för upp- och nedströms vandring av fisk vid Milsbro och Gällsta kraftstationer anses vara en av
de högst prioriterade fiskevårdsåtgärderna att utföra inom Nordanstigs kommun. Förslagsvis löses
minikraftverken in och rivs, alternativt omprövas tillstånden för kraftstationerna. Gnarpsån har av
Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett nationellt särskilt värdefullt och regionalt särskilt värdefullt
vattendrag.
Allmän beskrivning
Gnarpsån är 20,2 km lång och faller över denna
sträcka 61 m. Vattendraget har en bredd av 1-86

m inklusive dammar, en medelbredd av 10,9 m
och ett längdviktat medeldjup av 0,7 m.
Avrinningsområdet är 228,8 km2 stort bestående
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av 3 % sjö och 81 % skog. Gnarpsån rinner från
Grängsjösjön, belägen 6 km V Gnarp för att
mynna i Bottenhavet vid Sörfjärden. Flera
biflöden mynnar i Gnarpsån. Gående nedströms
från Grängsjösjön mynnar Annån, Frästabäcken,
Igeltjärnsbäcken, Lunnsjöbäcken och
Samuelsbäcken. De övre 2/3 av Gnarpsån,
mellan Grängsjösjön och Milsbro kraftstation,
rinner huvudsakligen genom jordbruksmark som
domineras av åker. Trädridån över
jordbruksmarken är ofta bristfällig och en del
kortare partier med lövskog förekommer.
Vattendraget rinner denna sträckning genom
Gnarp och korsas av ett flertal vägar, däribland
Ostkustbanan och E4, endast Ostkustbanan
korsar med vägtrummor, övriga vägövergångar
är broförsedda. Nedströms Gällsta hindrar två
tätt placerade vattenkraftverk all tänkbar
fiskvandring högre upp i systemet och endast 5
km av vattendraget är tillgängligt för
lekvandrande fisk. Nedan Milsbro kraftstation
övergår omgivningen i skogsmark av
blandbestånd. I höjd med Rogstavallen löper ån
genom granskog som övergår i tallskog. Mellan
Abrahamshem och Gnarps masugn omges
vattendraget huvudsakligen av blandskog men
partier med gran, tall och ängsmark förekommer.
Vid Gnarps masugn präglas miljön av betesmark
och gammal industrimark med rester från
masugnen, stora slagghögar och stora mängder
slaggsten inblandat i vattendragets
bottensubstrat. Nedströms masugnen korsas ån
av Kustvägen och rinner genom skogsmark med
inslag av Sörfjärdens camping och en del
fritidshusbebyggelse. Gnarpsån mynnar i
Bottenhavet vid Sörfjärden, där ån rinner som en
kanal genom det gamla fiskeläget och kantas av
fritidshus och sjöbodar med tillhörande
båtplatser.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Gnarpsån

strömvattenbiotop bedöms kunna återskapas om
Gällsta kraftstation avlägsnas.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 24 %
Sand 39 %
Sten 21 %
Näckmossa 6 %
Bottensubstratet i Gnarpsån domineras något av
sand men förekomsten findetritus och sten är
också god. Näckmossa förekommer stundtals
rikligt men vanligtvis sparsamt över strömmande
biotoper och förekomsten död ved är god över
enstaka lokaler men vanligtvis låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
8 320 m
Försiktigt rensad
4 850 m
Kraftigt rensad
5 070 m
Omgrävd
2 000 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag
Torrfåra
800 m

(41%)
(24%)
(25%)
(10%)
Nej
13
10
(4%)

Större delen av Gnarpåns lopp är påverkat av
rensning och omgrävning (Figur 1). Samtliga
strömmar och forsar är mer eller mindre rensade
och förekomsten av upplagd sten är
huvudsakligen god. Vattendraget är omgrävt vid
Grängsjösjöns utlopp, uppströms Ostkustbanan
och genom Sörfjärden. Mellan Gnarp och
Gällsta förekommer ett längre parti av ån som
bedöms relativt opåverkat. Vid Gällsta- och
Milsbro kraftstation leds vattnet i tub mellan
regleringsdamm och nedströms belägna
kraftstationer, vid låga flöden innebär detta att
den naturliga åfåran torrläggs, vilket stöds i dom
(Figur 2). För att återskapa vattenbiotopen i
Gnarpsån bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut
maskinellt. Förutsättningarna för att återge
vattendraget ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna bör utredas liksom
förutsättningarna för en utrivning av de två
kraftstationer som förekommer i vattendraget.
Där ån rinner genom jordbruksmark tillrinner ett
antal åkerdiken och i anslutning till bebyggelse
återfinns 10 vattenuttag. Då åkerdikena sannolikt
tillför sediment och näringsämnen till
vattendraget rekommenderas att
sedimentationsdammar eller liknande anläggs vid
dikesmynningarna. Flödesregimen i vattendraget
är störd då regleringsdammar finns vid utloppet
av Lunnsjön och Grängsjösjön. För att återskapa

5 660 m (28%)
6 490 m (32%)
7 550 m (37%)
540 m (3%)

Strömförhållandena i Gnarpsån består i stort av
lika delar lugnflytande, svagt strömmande och
strömmande biotoper. Större delen av
vattendraget är omväxlande svagt strömmande
och strömmande. Vattendraget är lugnflytande
mellan Sör på backen och Gällsta
regleringsdamm, där vattendraget påverkas av
vattenkraftregleringens dämningar. Forsande
vatten förekommer endast på några lokaler i
vattendragets övre och nedre delar. Stor andel
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den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
regleringen upphöra.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Gnarpsån.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

330 m
5 050 m
10 670 m
4 190 m

12 650 m
4 620 m

138 280 m2 (63%)
47 335 m2 (22%)

1 960 m
1 010 m

22 750 m2 (10%)
12 160 m2 (6%)

11 950 m
4 650 m

131 490 m2 (60%)
46 475 m2 (21%)

2 580 m
1 060 m

30 350 m2 (14%)
12 210 m2 (6%)

2 270 m
13 340 m

23 480 m2 (11%)
143 905 m2 (65%)

4 410 m
220 m

49 840 m2 (23%)
3 300 m2 (2%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Gnarpsån
är låg till följd av de rensningar, omgrävningar
och kraftverksutbyggnader som vattendraget
utsatts för. De få öringbiotoper av högsta och
näst högsta klass som förekommer återfinns
huvudsakligen på sträckan mellan Milsbro
kraftstation och havet samt mellan Annåns
inlopp till 800 m uppströms Ostkustbanan
(Figur 3). Nedströms Milsbro har stora delar av
vattendraget restaurerats i omgångar men
ytterligare biotopåterställning kan med fördel
utföras. Nuvarande arealer lämpliga biotoper för
öring utgör bara en bråkdel av det naturliga
tillståndet och förbättringspotentialen för
Gnarpsån är mycket stor. Närmare 110 000 m2
öringbiotop av högsta klass bedöms kunna
återskapas om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut maskinellt
på samtliga negativt påverkade lokaler i
vattendraget. Åtgärden förväntas även gynna
arter som exempelvis harr, flodnejonöga och
flodkräfta.

Figur 2. Torrfåra och tub vid regleringsdammen vid
Milsbro.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Gnarpsån

(2%)
(25%)
(53%)
(21%)

Skuggningsförhållandena i Gnarpsån är i
allmänhet mindre bra. Anledningen till detta är
bristande trädridå där vattendraget i sitt övre
lopp huvudsakligen rinner genom jordbruksmark
samt att vattendragets stora bredd minskar
omgivande träds skuggningspåverkan i
vattendragets nedre lopp genom skogsmark. Bra
skuggning återfinns på en längre sträcka
nedströms Milsbro kraftstation, genom Gnarp
samt strax nedströms Grängsjösjön. För att
förbättra skuggningsförhållandena där
vattendraget rinner genom jordbruksmark
rekommenderas tätare och bredare kantzon.
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Gnarpsån

utgör ett mycket viktigt reproduktionsvatten för
flodnejonöga med hög årlig uppvandring. Vid
kvalitativ inventering med nättingtinor utförda år
2002 och 2007 fångades 810 respektive 1 233
adulta individer. Visst husbehovsfiske efter
flodnejonöga bedrivs mellan masugnen och
havet. För att kartlägga fisksamhället uppströms
kraftstationerna, rekommenderas att fler
elfiskelokaler väl fördelade över vattendraget,
upprättas.
Särskilda naturvärden
Flodpärlmussla finns på en sträcka uppströms
Gnarp. Flodpärlmusselbeståndet i ån är mycket
litet och består av stora individer. Tidigare fanns
gott om flodkräfta i Gnarpsån mellan
Grängsjösjön och Gällsta. I slutet av 60-talet
slogs dock beståndet ut från ena året till det
andra nedströms Annån. Flodkräfta förekommer
idag mellan Grängsjösjön och Gnarp, högst
tätheter närmast sjön. Vid Abrahamnshem finns
en registrerad nyckelbiotop bestående av
strandskog svämskog. Nyckelbiotopen har
inrättats av Holmen Skog AB. Gnarpsån har av
Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett
nationellt särskilt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag.

Figur 3. Fin öringbiotop i Gnarpsån.
Biotopåterställning utförd 2009.

Fiskfauna
Vid elprovfiske i Gnarpsån har arterna lax, öring,
harr, flodnejonöga, bäcknejonöga, abborre,
gädda, stensimpa, elritsa och lake påträffats. Sju
registrerade elprovfiskelokaler återfinns på
sträckan mellan Milsbrodammen och
Bottenhavet. Tätheten av öring varierar mellan
5,7-70,4 ind/100 m2, medianvärde 12,3 ind/100
m2. Högst tätheter av öring återfanns på de två
lokaler som ligger närmast havet. Enstaka
individer av lax har fångats på lokalen vid
kraftkanalens utlopp vid Milsbro. Harr
förekommer i hela vattendraget, tätheten är dock
betydligt högre i vattendragets övre delar som
håller ett hyggligt bestånd. Tidigare fanns ett
kustlevande bestånd av harr med reproduktion i
Gnarpsån, detta relativt storvuxna bestånd
förefaller dock vara helt utslaget. Gnarpsån

Vandringshinder för fisk
I Gnarpsån finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Grängsjösjön mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Gnarpsån, numrerade från Grängsjösjön, gående nedströms mot Bottenhavet. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

688254
688167
688115
688125

157412
157978
158090
158423

Järnvägen
Gällsta kraftstation
Milsbo kraftstation
Gnarps masugn

Vägtrummor, stål
Kraftstation
Kraftstation
Dammrest

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0
5
5
0,8

18-19
34-35
36-37
55-56

Vandringshinder 1 utgörs av de två vägtrummor
av stål som placerats under Ostkustbanan vid Ås
(L~35 m, ~ 6,0 m). Trummorna lutar ganska
mycket vilket orsakar hög vattenhastighet. Vid
högre flöden kan fisk få svårt att ta sig förbi.
Förslagsvis placeras någon form av
strömdämpare i den ena trumman. Enligt
ortsbor dämmer trummorna uppströms vilket
har orsakat sedimentation över en längre sträcka
ovanför järnvägen. Innan de nya trummorna
lades kunde jordbrukstraktorer korsa ån, detta
går inte idag.
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Gnarpsån

av fisk. För att skapa väl fungerande lösningar
för upp- och nedströms vandring för fisk vid
anläggningen, bör dess tillstånd omprövas i
domstol. Fallhöjden över dammen är ca 5 m.
Milsbro kraftstation har en turbin av Francistyp
med en effekt av 120 kW och en normal
årsproduktion av 700 MWh/år
(http://vattenkraft.info).

Figur 2. Vandringshinder 1. Vägtrummor under
Ostkustbanan.

Vandringshinder 2 utgörs av dammen vid
Gällsta kraftstation. Vattnet leds till en början
genom en öppen kanal för att sedan ledas via tub
till kraftstation som är belägen några hundra
meter nedströms dammen. Således nolltappning
i huvudfåran några hundra meter till dess vattnet
återutleds från kraftstationen. Utruttnad och
torrlagd ålyngelledare finns vid dammen som
också saknar fungerande konstruktioner för uppoch nedströms vandring av fisk. För att skapa
väl fungerande lösningar för upp- och nedströms
vandring för fisk vid anläggningen, bör dess
tillstånd omprövas i domstol. Fallhöjden över
dammen är ca 5 m. Gällsta kraftstation har en
effekt av 105 kW och en normal årsproduktion
av 600 MWh/år (http://vattenkraft.info).

Figur 4. Vandringshinder 3. Regleringsdamm
Milsbro kraftstation.

Vandringshinder 4 består av en dammrest som
är resterna efter en masugn. Hindret är med en
fallhöjd av 0,8 m fördelat på 4 m, att räkna som
partiellt. Hindret bör främst åtgärdas för att
underlätta flodnejonögats vandring. Hindret
åtgärdades 2009 genom att bottennivån
nedströms dammresten höjdes. Hindret anses
nu som passerbart.

Figur 3. Vandringshinder 2. Regleringsdamm Gällsta
kraftstation. Fallhöjd 5 m.

Figur 5. Vandringshinder 4. Dammrest efter Gnarps
masugn.

Vandringshinder 3 utgörs av regleringsdammen
tillhörande Milsbro kraftstation (Figur 4).
Vattnet leds via trätub till kraftstation belägen
några hundra meter nedströms dammen. Således
nolltappning i huvudfåran några hundra meter
till dess vattnet återutleds från kraftstationen.
Utruttnad och torrlagd ålyngelledare finns vid
dammen som också saknar fungerande
konstruktioner för upp- och nedströms vandring

Sjöar i vattendraget
Grängsjösjön 688204-157078
Grängsjösjön 41,2 ha, maxdjup 3 m, är en
långsmal sjö med relativt brant sluttande
stränder. Sjön omges huvudsakligen av
jordbruksmark och vattenvegetationen är
intermediär, bestående av säv och bladvass som
växer strandzonen. Kända fiskarter i
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Grängsjösjön är abborre, braxen, gädda och
mört.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Utred förutsättningarna för att återge
vattendraget ett ringlande lopp över de
omgrävda och rätade avsnitten.
4. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande
vid mynningen på åkerdiken.
5. Etablera tätare och bredare trädridåer där ån
rinner genom jordbruksmark.
6. Utred förutsättningarna för en eventuell
utrivning av befintliga vattenkraftverk, alternativt
ompröva tillstånden för kraftstationerna så att
väl fungerande lösningar för upp- och nedströms
vandring för fisk kan skapas.
7. Åtgärda vandringshinder 1-3.

131

Gnarpsån

Gnarps Fvo

ARO: 43000

Objekt 28. Samuelsbäcken

Samuelsbäcken

X 688146 Y 158336 (RT 90)

Sammanfattning
Samuelsbäcken är ett mindre biflöde till Gnarpsån och bedöms utgöra ett mycket viktigt reproduktionsvatten för havsöring. I bäcken finns två längre sträckor som anses utgöra lämpliga lek- och uppväxtområden för öring. Elprovfiske utfört strax nedströms väg 787 har konstaterat förekomst av elritsa samt
mycket höga tätheter av öring i vattendraget. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sand, grus samt
findetritus och strömförhållandena domineras stort av svagt strömmande biotoper. Forsande vatten
återfinns mellan väg 787 och Gnarpsån medan lugnflytande partier förekommer strax nedströms
Stormyran samt Rogstavallen. Förekomsten av näckmossa i vattendraget är mycket god.
Skuggningsförhållandena i Samuelsbäcken är genomgående mycket bra och skuggningen är bra längs
större delen av bäcken. Över jordbruksmarken vid Rogstavallen medför gles trädridå dock något sämre
skuggning över några partier. För att tillgängliggöra Samuelsbäcken bör tre vandringshinder åtgärdas,
framförallt vägtrumman under väg 787. För att förbättra öringbiotopen i vattendraget rekommenderas
biotopåterställning av de rensade och omgrävda avsnitten av bäcken, förbättrad kantzon över
jordbruksmarken vid Rogstavallen, åtgärdande av åkerdiken vid Rogstavallen samt återinledning av bäck
från Mosstjärnen till Samuelsbäcken.
Allmän beskrivning
Samuelsbäcken, även kallad Jannesbäcken, är 2,7
km lång och faller över denna sträcka 28 m.
Vattendraget har en bredd av 0,1-3 m, en
medelbredd av 0,5 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Samuelsbäcken rinner från
Stormyran, belägen 5 km Ö Gnarp och mynnar i
Gnarpsån vid Abrahamshem. De övre delarna av
Samuelsbäcken rinner bitvis meandrande genom
tallbevuxen myrmark. Efter halva loppet korsas
bäcken av en mindre skogsväg med en
vägtrumma som anses utgöra ett definitivt
hinder för fisk. Nedströms vägen utgörs
omgivningen av granskog och strax uppströms

Rogstavallen passeras ett kalhygge på bäckens
norra strand. Mellan Rogstavallen och väg 787
mot Sörfjärden, löper bäcken omgrävd över
ängsmark med bitvis gles trädridå och några
korta partier lövskog. Mellan väg 787 och
Gnarpsån utgörs omgivningen av blandskog. Vid
väg 787 ska enligt kartan bäcken från
Mosstjärnen ansluta till Samuelsbäcken. Denna
bäck har dock grävts om och mynnar nu direkt i
Gnarpsån längre österut. För att återställa
bäcken från Mosstjärnen samt gynna
uppvandringen av havsöring i Samuelsbäcken,
bör bäcken från Mosstjärnen återinledas till
Samuelsbäcken.
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Samuelsbäcken

440 m (17%)
2 070 m (78%)
150 m

(6%)

Strömförhållandena i Samuelsbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper. Forsande
vatten återfinns mellan väg 787 och Gnarpsån
medan lugnflytande partier förekommer strax
nedströms Stormyran samt Rogstavallen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 17 %
Sand 59 %,
Grus 19 %
Näckmossa 41 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Samuelsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Samuelsbäcken domineras
stort av sand. Näckmossa förekommer rikligt
men förekomsten död ved är låg.

110 m (4%)
550 m (21%)
2 000 m (75%)

Skuggningsförhållandena i Samuelsbäcken är
genomgående mycket bra och skuggningen är
bra längs större delen av bäcken. Över
jordbruksmarken vid Rogstavallen medför gles
trädridå dock något sämre skuggning över några
partier. För att förbättra
skuggningsförhållandena vid Rogstavallen
rekommenderas tätare kantzon.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 930 m (72%)
Försiktigt rensad
150 m (6%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
580 m (22%)
Kalkad
Nej
Diken
5

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 190 m
Möjligt, men ej bra
220 m
Tämligen bra
1 250 m
Bra- mycket bra

De övre delarna av Samuelsbäcken bedöms inte
vara utsatt för negativ fysisk påverkan av
vattenbiotopen. Bäcken är dock omgrävd över
åker/ängsmarken mellan Rogstavallen och väg
787 samt försiktigt rensad mellan väg 787 och
Gnarpsån (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
varierar men är i allmänhet god på de påverkade
delarna av bäcken. Upplagd sten bör placeras ut
manuellt och förutsättningarna för att återge
bäcken ett ringlande lopp utredas. Över
jordbruksmarken vid Rogstavallen tillrinner fem
åkerdiken. Då åkerdikena sannolikt tillför
sediment och näringsämnen till vattendraget bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas
vid dikesmynningarna.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
940 m
Möjligt, men ej bra
470 m
Tämligen bra
1 250 m
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
500 m
Möjligt, men ej bra
690 m
Tämligen bra
1 170 m
Bra- mycket bra
300 m

752 m2 (50%)
198 m2 (13%)
570 m2 (38%)

502 m2 (33%)
448 m2 (30%)
570 m2 (38%)

150 m2
602 m2
738 m2
30 m2

(10%)
(40%)
(49%)
(2%)

Samuelsbäcken bedöms utgöra ett mycket viktigt
reproduktionsvatten för havsöring. I bäcken
finns två längre sträckor som anses utgöra
lämpliga lek- och uppväxtområden för öring. De
två sträckorna består av partiet mellan väg 787
och Gnarpsån samt ett avsnitt av bäcken från
jordbruksmarken i Rogstavallen och 700 m
uppströms. Restaureras de negativt påverkade
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partierna av vattendraget samtidigt som
lekbottnar restaureras kan ytterligare 300 m2
lämpliga öringbiotoper återskapas.

Samuelsbäcken

mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Samuelsbäcken. Vid elfisket som utfördes 50 m
uppströms Gnarpsån, fångades arterna elritsa
och öring. Tätheten av öring var hela 207,6
ind/100 m2 för 0+ och 2,8 ind/100 m2 för >0+.
Vid elfisketillfället utfördes även ett översiktligt
elfiske uppströms väg 787, ingen fisk fångades,
vilket indikerar att vägtrumman utgör ett
definitivt vandringshinder. För att kvantifiera

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Samuelsbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stormyran mot Gnarpsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Samuelsbäcken, numrerade från Stormyran, gående nedströms mot Gnarpsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

688202
688188
688181
688157

158178
158241
158298
158377

Utlopp Stormyran
0,5 km V Rogstavallen
0,15 km V Mogan
Väg 787 Abrahamshem

Vägbank
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, plast

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

3
0,03
0,8
0,1

1-2
3-4
6-7
8-9

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål som
placerats under den väg som korsar vattendraget
V Rogstavallen (L~8,0 m, ~0,6 m). Då
trumman lutar ganska mycket och har ett mindre
fall vid utloppet av 0,03 m, anses den utgöra ett
definitivt hinder. För att underlätta passage bör
trumman ersättas med en valvbåge eller bäckens
bottennivå höjas nedströms hindret.

Vandringshinder 1 består av en väg som fyllts
över bäcken vid nedre delen av Stormyran (Figur
2). Vid inventeringstillfället återfanns ingen
vägtrumma under den nyanlagda vägen. Vattnet
sipprar tillsynes genom vägbanken som utgörs av
grov natursten. Hindret är att räkna som
definitivt. Platsen utgör naturligt hinder så åtgärd
är inte motiverad av denna anledning. Dock
tillförs bäcken sannolikt stora mängder sediment
vid underspolningen av vägbanken. För att
undvika detta bör en vägtrumma anläggas under
vägen.

Vandringshinder 3 utgörs av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 1 m utgör
definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar sid.
Vandringshinder 4 är en vägtrumma av plast
som placerats under väg 787 vid Abrahamshem
(L~15,0m, ~0,6 m)(Figur 3). Med hög lutning
vilket ger hög vattenhastighet och ett fall vid
utloppet av 0,1 m, bedöms trumman utgöra ett
definitivt hinder. Tidigare försök att underlätta
passage med anlagd stenströskel nedströms har
misslycktas. För återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
vägtrumman ersättas med en valvbåge.

Figur 2. Vandringshinder 1. Väg utan vägtrumma
utgör definitivt hinder.
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Figur 3. Vandringshinder 4. Vägtrumma av plast
under väg 787. Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk restaurering genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved på
negativt påverkade vattenbiotoper.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över det omgrävda partiet.
4. Förbättra kantzonen över jordbruksmarken
vid Rogstavallen
5. Återinled bäcken från Mosstjärnen till
Samuelsbäcken.
6. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande
i åkerdiken.
7. Åtgärda vandringshinder 1-4.
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Objekt 29. Lunnsjöbäcken

Lunnsjöbäcken

X 688108 Y 158088 (RT 90)

Sammanfattning
Lunnsjöbäcken är ett biflöde till Gnarpsån som bedöms utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för
öringstammen i Gnarpsån och potentiellt för havsöring om vandringsvägarna åter öppnas upp vid
Milsbrodammen. Elprovfiske har konstaterat förekomsten av arterna lake, harr och öring i vattendraget
och vid inventeringstillfället observerades skal av flodpärlmussla. Förutom ett mindre parti granskog vid
Lunnsjöns utlopp rinner Lunnsjöbäcken hela sitt lopp genom en omgivning som växlar mellan blandskog
och kalhyggen. Skuggningsförhållandena är i allmänhet goda men brister i anslutning några av kalhyggena
där avverkningarna sträckts sig ned mot bäcken. Bottensubstratet domineras av grus, sten och sand.
Lunnsjöbäcken är kraftigt rensad i sitt övre lopp och omgrävd i den nedre delen. Naturligt mynnade
Lunnsjöbäcken tidigare ca 1 km längre österut i Gnarpsån. För att öka effekten i Milsbro kraftstation har
dock bäcken grävts om så att den nu mynnar i Milsbrodammen. Förekomsten av lämpliga biotoper för lek
är god i vattendraget men förekomsten av lämpliga uppväxtområden är låg till följd av de rensningar och
omgrävningar som utförts. För att förbättra förutsättningarna för öring i Lunnsjöbäcken rekommenderas
manuell biotopåterställning av rensade och omgrävda biotoper samt lekbottenrestaurering. Vidare bör
vandringshindren i vattendraget åtgärdas och förutsättningarna för att återinleda bäcken till sitt naturliga
lopp bör utredas, vilket bedöms angeläget för att åter tillgängliggöra bäcken för havsöring.
Allmän beskrivning
Lunnsjöbäcken är 1,2 km lång och faller över
denna sträcka 10 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-3,5 m, en medelbredd av 1,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Lunnsjöbäcken
rinner från den reglerade Lunnsjön, belägen 5
km OSO Gnarp och mynnar i Gnarpsån i
Milsbrodammen. Förutom ett mindre parti
granskog vid Lunnsjöns utlopp rinner
Lunnsjöbäcken hela sitt lopp genom en
omgivning som växlar mellan blandskog och
kalhyggen, vilka ofta har bristande kantzon ned
mot vattendraget. I de mellersta delarna av

vattendraget observerades vid
inventeringstillfället rester av fyra rivna
bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

250 m
820 m
100 m

(21%)
(70%)
(9%)

Vattendraget har huvudsakligen ett strömmande
lopp. Ett svagt strömmande parti förekommer i
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de norra delarna av Mossmyran och bäcken
forsar ned i Milsbrodammen.

Närmare halva bäckens lopp anses rinna genom
omgivning som ger bra skuggning. De övre
delarna av vattendraget och ett avsnitt i bäckens
mellersta del har sämre skuggning på grund av
avverkningar som utförts nära vattendraget.
Lövsly har dock börjat slå upp och bedöms ge
god skuggning inom några år.

Bottensubstrat
Grus 56 %
Sand 21 %
Sten 22 %
Näckmossa 0 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
250 m
Möjligt, men ej bra 300 m
Tämligen bra
620 m
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Lunnsjöbäcken domineras av
grus. Näckmossa saknas och förekomsten död
ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
250 m (22%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
660 m (56%)
Omgrävd
260 m (22%)
Kalkad
Nej

Uppväxtområde
Ej lämpligt
250 m
Möjligt, men ej bra 660 m
Tämligen bra
260 m
Bra- mycket bra

Större delen av vattendraget har påverkats av
rensning och omgrävning. Lunnsjöbäcken är
kraftigt rensad i sitt övre lopp och omgrävd i den
nedre delen (Figur 1), endast en kortare sträcka i
bäckens mellersta lopp har bedömts som
opåverkad. Förekomsten av upplagd sten är i
allmänhet god och manuell biotopåterställning
rekommenderas. Naturligt mynnade
Lunnsjöbäcken tidigare ca 1 km längre österut i
Gnarpsån. För att öka effekten i Milsbro
kraftstation har dock bäcken grävts om så att
den nu mynnar i Milsbrodammen.
Förutsättningarna för att återinleda bäcken till
sitt naturliga lopp bör utredas. Bedöms angeläget
för att åter tillgängliggöra bäcken för havsöring.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 770 m
Tämligen bra
400 m
Bra- mycket bra

375 m2
450 m2
980 m2

(21%)
(25%)
(54%)

375 m2 (21%)
1140 m2 (63%)
290 m2 (16%)

1 225 m2 (53%)
580 m2 (53%)

Lunnsjöbäcken bedöms utgöra ett viktigt
reproduktionsvatten för öringstammen i
Gnarpsån och potentiellt för havsöring om
vandringsvägarna öppnas upp i Gnarpsån.
Förekomsten av lämpliga biotoper för lek är god
i vattendraget och över halva bäckens areal
utgörs av lekbottnar av näst högsta klass.
Arealerna återfinns i lika stor utsträckning i
vattendragets övre som nedre lopp.
Förekomsten av lämpliga uppväxtområden i
bäcken är låg till följd av de rensningar och
omgrävningar som utförts. Uppväxtbiotoper av
näst högsta klass återfinns i bäcken nedersta
lopp. Biotopåterställs vattenbiotopen i
Lunnsjöbäcken samtidigt som lekbottnar
restaureras bedöms närmare 1 500 m2 lek- och
uppväxtbiotoper för öring av högsta klass
återskapas.
Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lunnsjöbäcken. Vid elfisket som utfördes 15 m
uppströms Gnarpsån, fångades arterna lake,
stensimpa, harr och öring. Tätheten av öring var
8,8 ind/100 m2 för 0+ och 3,2 ind/100 m2 för
>0+. En harr om 90 mm fångades. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas ytterligare elprovfisken.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Lunnsjöbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Lunnsjöbäcken

250 m (21%)
360 m (31%)
560 m (48%)
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Särskilda naturvärden
300 m nedströms Lunnsjön observerades vid
inventeringstillfället skal av flodpärlmussla. För
att undersöka förekomsten av flodpärlmussla i
vattendraget föreslås noggrann inventering.

Lunnsjöbäcken

Vandringshinder för fisk
I Lunnsjöbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Lunnsjön mot Milsbrodammen i Gnarpsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Lunnsjöbäcken, numrerade från Lunnsjön, gående nedströms mot Gnarpsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2

688033
688103

158071
158091

Utloppet Lunnsjön
0,5 km SV Roman

Regleringsdamm
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt

3
0,2

1
5-6

Vandringshinder 1 består av en regleringsdamm
vid Lunnsjöns utlopp som med en fallhöjd av 3
m, utgör ett definitivt hinder (Figur 2). Vid
dammen finns en torrlagd ålyngelledare i dåligt
skick. För att återskapa vandringsmöjligheterna
på platsen bör ett omlöp eller sjötröskel
anläggas.

sikyngel i sjön. Kända fiskarter i Lunnsjön är
abborre, gädda, mört och siklöja.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk restaurering genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade och omgrävda lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Inventera flodpärlmusselförekomst i
vattendraget.
4. Utred förutsättningarna för att återinleda
bäcken till sitt naturliga lopp.
5. Åtgärda vandringshinder 1 och 2.

Figur 2. Vandringshinder 1. Regleringsdamm vid
Lunnsjöns utlopp. Fallhöjd 3 m.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål som
ligger under den mindre väg som korsar
vattendraget (L~5,0 m, ~1,1 m). Med hög
vattenhastighet och ett fall vid utloppet av 0,2 m,
är hindret att räkna som definitivt och trumman
bör ersättas med en valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Lunnsjön 688028-158069
Lunnsjön 126,9 ha, maxdjup 6 m, är en reglerad
skogssjö med relativt klart och ofärgat vatten,
som huvudsakligen omges av tallskog.
Strandzonen är ursvallad på grund av regleringen
av vattenytan och består till större delen av sten.
Förekomsten av vattenvegetation är intermediär
och domineras av bladvass och säv. År 1944
planterade Gnarps fiskevårdsområde ut 45 000
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Igeltjärnsbäcken/Pôngbäcken

Objekt 30. Igeltjärnsbäcken/Pôngbäcken

X 688201 Y 157842 (RT 90)

Sammanfattning
Igeltjärnsbäcken är ett mindre biflöde till Gnarpsån där tre registrerade markavvattningsföretag har
medfört att nästan hela vattendraget är omgrävt och huvudsakligen har ett lugnflytande lopp genom
jordbruksmark med gles eller obefintlig trädridå som ger dåliga skuggningsförhållanden. Dålig skuggning
längs med vattendraget medför att vattenvegetationen är riklig och domineras av övervattensväxter.
Bottensubstratet domineras av lera och sand. Då större delen av Igeltjärnsbäckens lopp är lugnflytande är
förekomsten av lämpliga öringbiotoper mycket låg. De få arealer som bedömts utgöra öringbiotop av näst
högsta klass återfinns på de svagt strömmande-strömmande partierna vid Gärde samt uppströms väg 788.
Vid elprovfiske utfört 2009 påträffades ingen fisk men enligt Gnarps Fvo har öring funnits i bäcken. Ett
stort antal diken som stör hydrologin samt sannolikt tillför sediment och närsalter till vattnet tillrinner
över jordbruksmarken och bör så långt möjligt åtgärdas för att minska de negativa effekterna. Det bedöms
som mycket svårt och kostsamt att återställa Igeltjärnsbäcken och återskapa lämpliga biotoper för fisk.
Förutsättningarna för detta bör dock utredas, upplagd sten placeras ut och ett mer ringlande lopp
återskapas där så är möjligt samt skuggande trädridåer upprättas längs med vattendraget.
Allmän beskrivning
Igeltjärnsbäcken, även kallad Pôngbäcken, är 6,8
km lång och faller över denna sträcka 25 m.
Vattendraget har en bredd av 0,3-4 m, en
medelbredd av 1,0 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Igeltjärnsbäcken rinner från
Igeltjärnen, belägen 4 km NO Gnarp och
mynnar i Gnarpsån strax uppströms Gällsta.
Mellan Igeltjärnen och väg 788 mot Norrfjärden
rinner bäcken till en början genom våtmark som
övergår i blandskog. Mellan väg 788 och Åckne
utgörs omgivningen till en början av gran- och
blandskog för att sedan övergå i jordbruksmark.
Stora delar av omgivande marker är obrukade
och utgörs av igenväxande ängsmark. På

sträckan observerades gamla spår efter bäver.
Resterande delar av Igeltjärnsbäcken rinner
genom åkermark där skyddande trädridå saknas
helt eller är mycket gles. Ett stort antal diken
tillrinner vattendraget och flera vägövergångar
avsedda för jordbruksmaskiner korsar
vattendraget. Vid Skesta rinner bäcken vid mark
avsedd för fröplantage.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

139

5 220 m (77%)
1 250 m (18%)
310 m (5%)
30 m (0,4%)

Gnarps Fvo

ARO: 43000

Igeltjärnsbäcken/Pôngbäcken

Markavvattningföretag sätter sin prägel på
strömförhållandena i Igeltjärnsbäcken då större
delen av bäcken nu har ett lugnflytande lopp.
Snabbare vatten förekommer vid väg 788, Gärde
och Kusgården.
Bottensubstrat
Lera 45 %
Sand 44 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Igeltjärnsbäcken domineras
stort av lera och sand. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är låg.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Igeltjärnsbäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
350 m (5%)
Försiktigt rensad
220 m (3%)
Kraftigt rensad
30 m (0,4%)
Omgrävd
6 210 m (91%)
Kalkad
Nej
Diken
46
Dräneringsrör
3

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

5 320 m (78%)
1 380 m (20%)
110 m (2%)

Den stora andelen åkermark med gles eller
obefintlig trädridå medför att
skuggningsförhållandena längs Igeltjärnsbäcken
är mycket dåliga. Den dåliga skuggningen
medför också att vattenvegetationen i bäcken är
riklig och domineras av övervattensväxter. För
att förbättra skuggningsförhållandena i
vattendraget rekommenderas tätare och bredare
trädridå längs med bäcken.

Tre markavvattningsföretag finns registrerade
för Igeltjärnsbäcken, Skestabäcken rf 1917,
Gryttje och Åckne df 1920 samt Övre
Skestabäcken df 1928. Nästan hela
Igeltjärnsbäckens lopp har blivit omgrävt och
hela bäckens sträckning nedströms väg 788 har
utsatts för detta. Rensningar har utförts
uppströms väg 788 så den enda sträcka som
bedömts opåverkad är utloppet ur Igeltjärnen.
Närmare 50 åkerdiken mynnar i Igeltjärnsbäcken
och sannolikt förekommer ett stort antal täckta
diken som inte upptäckts. Då det stora antalet
diken stör hydrologin samt sannolikt tillför
sediment och närsalter till Igeltjärnsbäcken och
senare Gnarpsån och Bottenhavet,
rekommenderas en översyn och vidare lämpliga
åtgärder för att minska den negativa påverkan
där detta är möjligt.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
6 110 m 6 413 m2 (90%)
Möjligt, men ej bra
480 m
498 m2 (7%)
Tämligen bra
220 m
198 m2 (3%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 180 m 4 253 m2 (60%)
Möjligt, men ej bra 2 930 m 2 160 m2 (30%)
Tämligen bra
700 m
696 m2 (10%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
2 360 m 3 335 m2 (47%)
Möjligt, men ej bra 4 450 m 3 774 m2 (53%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Då större delen av Igeltjärnsbäckens lopp är
lugnflytande är förekomsten lämpliga
öringbiotoper mycket låg. De få arealer som
bedömts utgöra öringbiotop av näst högsta klass
återfinns på de svagt strömmande-strömmande
partierna vid Gärde samt uppströms väg 788
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Igeltjärnsbäcken/Pôngbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Igeltjärnsbäcken. Vid elfisket som utfördes
nedströms vägen mot Gärde, fångades ingen
fisk. Enligt fiskevårdsområdet finns dock öring i
vattendraget. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

(Figur 2). Det bedöms som mycket svårt och
kostsamt att återställa Igeltjärnsbäcken och
återskapa lämpliga biotoper för fisk.
Förutsättningarna för detta bör dock utredas,
upplagd sten placeras ut och ett mer ringlande
lopp återskapas där så är möjligt samt trädridåer
upprättas längs med vattendraget

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Igeltjärnsbäcken finns fjorton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Igeltjärnen mot Gnarpsån.
Figur 2. Någorlunda fin öringbiotop i
Tabell 1. Vandringshinder i Igeltjärnsbäcken, numrerade från Igeltjärnen, gående nedströms mot Gnarpsån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

688464
688461
688381
688373
688355
688342
688338
688327
688248
688213
688201
688204
688216
688211

157894
157895
157685
157684
157680
157674
157670
157667
157708
157744
157763
157775
157810
157834

Väg 788 vid Igeltjärn
Nedanför vägen vid Igeltjärn
0,3 km Ö Åckne
0,3 km SO Åckne
0,2 km N vägen mot Skesta
0,25 km NV Gärde
0,7 km SV Skjutbanan
0,3 km V Gärde
0,5 km SV Skesta
0,2 km NV Bygdegård
0,05 km N Kusgården
0,1 km NO Kusgården
Starre
0,1 km uppströms Gnarp

Vägtrumma, betong
Brant parti, block
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål & betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart

0,02
3
0
0
0,05
0
0,1
1
0
0
0
0
0
0

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Vandringshinder 1 är betongtrumman som
placerats under väg 788 (L~12,0 m, ~0,7 m).
Med något brant lutning och ett litet fall av 0,02
m vid utloppet, utgör trumman ett partiellt
hinder. För att underlätta fiskvandring bör
trumman ersättas med en valvbåge eller bäckens
bottennivå höjas nedströms hindret.

Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
betong som ligger under en väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken vid
Åckne (L~3,5 m, ~ 1,0 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 är en vägtrumma av betong
som placerats under en väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken vid
Åckne (L~3,5 m, ~ 1,0 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 2 består av ett brant parti av
bäcken där vattendraget faller 3 m över en
sträcka av 20 m. Hindret uppkommit vid kraftig
rensning och omgrävning av bäcken. Hindret
anses partiellt och bedöms passerbart vid något
högre flöden. För att underlätta passage vid lägre
flöden bör sträckan biotopåterställas.
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Vandringshinder 5 består av den vägtrumma av
betong som placerats under den nedre av de tre
vägar avsedda för jordbruksmaskiner som korsar
bäcken vid Åckne (L~4,0 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger något högt men bedöms
passerbar, möjligheten att ta bort trumman bör
undersökas.

Igeltjärnsbäcken/Pôngbäcken

Vandringshinder 14 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget ca
100 m uppströms Gnarpsån (L~5,0 m, ~ 1,2
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Igeltjärnen
Igeltjärnen 4 ha, är en mindre skogstjärn som
omges av myrmark och talldominerad
blandskog. Vattenvegetationen är sparsam och
utgörs huvudsakligen av starr, näckrosor och
säv. Tjärnen är ett tidigare rotenonbehandlat
put-and-take vatten med god tillgänglighet och
service i form av vindskydd, sittbänkar, spänger
och soptunna. Kända fiskarter i Igeltjärnen är
öring och fjällröding.

Vandringshinder 6 utgörs av den nylagda
vägtrumman av stål som placerats under den
korsande vägen mot Gärde (L~20 m, ~ 1,5
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken strax
nedströms vägen mot Gärde (L~20 m, ~ 1,5
m). Med en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet utgör
trumman ett partiellt hinder och bör sänkas eller
ersättas med en valvbåge.

Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att restaurera
vattenbiotopen i Igeltjärnsbäcken.
2. Placera ut upplagd sten och återskapa ett mer
ringlande lopp där så är möjligt.
3. Etablera bredare och tätare trädridå över
jordbruksmarken.
4. Utred förutsättningarna för att minska den
negativa påverkan från diken och åtgärda där så
är möjligt.
5. Åtgärda vandringshinder 1, 2 och 7.

Vandringshinder 8 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 1 m, utgör
definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 9 består av vägtrumman av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Skesta (L~11 m, ~ 1,5 m). Trumman ligger
mycket bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 10 utgörs av en vägtrumma av
betong och två vägtrummor av stål som
placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget strax
Ö om Fröplantagen (L~7,0 m, ~ 1,1 m).
Trummorna passerbara, ingen åtgärd
Vandringshinder 11 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget
mellan Bygdegården och Kusgården L~4,0 m,
~ 1,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 12 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget strax
Ö Kusgården L~3,0 m, ~ 1,1 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 13 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget vid
Starre (L~4,0 m, ~ 1,2 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
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Objekt 31. Frästabäcken

Frästabäcken

X 688235 Y 157494 (RT 90)

Sammanfattning
Frästabäcken är ett mindre biflöde till Gnarpsån med potential att åter bli ett viktigt reproduktionsvatten
för öringstammen i Gnarpsån och för havsöring om vandringsvägarna åter öppnas upp vid
Milsbrodammen. Vid elprovfiske har ingen fisk fångats. Bäckens karaktär, avrinningsområdets storlek
samt närheten till ett större vattendraget, i detta fall Gnarpsån, medför att ett vattendrag som Frästabäcken
bör vara fiskförande. Sannolikt har den stora sammanlagda negativa effekten av dikningar,
vandringshinder samt rensning och omgrävning av vattenbiotopen, slagit ut ett tidigare bestånd av öring i
bäcken. Utförs rekommenderade åtgärder i vattendraget bör en framtida återintroduktion av öring i
Frästabäcken vara lyckosam. Vattendraget har ett huvudsakligen strömmande lopp och rinner genom
skogsmark med en del kalhyggen och i de nedre delarna över jordbruksmark. Bottensubstratet domineras
av findetritus, grus och sten. Närmare halva bäckens areal utgörs av lek- och uppväxtbiotoper för öring av
näst högsta klass
vägen är kraftigt utdikade och ett mycket stort
antal diken mynnar i bäcken. Mellan den
korsande vägen och Ostkustbanan ringlar
bäcken huvudsakligen genom äldre granskog.
Mellan Ostkustbanan och Gnarpsån rinner
bäcken bitvis djupt nedskuren genom
jordbruksmark som i den övre delen utgörs av
åker och i den nedre av hagmark.

Allmän beskrivning
Frästabäcken är 2,5 km lång och faller över
denna sträcka 89 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3 m, en medelbredd av 0,9 m, ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m och ett
avrinningsområde om 5,5 km2. Frästabäcken
rinner från Stormyran, belägen 3 km SV Gnarp
och mynnar i Gnarpsån vid Frästa. Över
Stormyran utgörs omgivningen av våtmark.
Nedströms myren löper bäcken 250 m genom
ett större kalhygge där skyddande trädridå
avverkats. I höjd med Åstjärnen omges bäcken
av våtmark över en sträcka av 500 m. I
anslutning till Högmyran rinner bäcken genom
tallskog och strax uppströms den korsande
vägen mot Åstjärnen omges vattnet av kalhygge.
Sträckan mellan Åstjärnen och den korsande

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

190 m
715 m
1 620 m

(8%)
(28%)
(64%)

Frästabäcken har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Lugnflytande biotoper återfinns mellan
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Frästabäcken

Stormyran och Åstjärnen och svagt strömmande
vatten främst mellan Åstjärnen och Högmyran.
Bottensubstrat
Grus 24 %
Findetritus 21 %
Sten 54 %
Näckmossa 15 %
Bottensubstratet i Frästabäcken domineras av
sten. Näckmossa förekommer sparsamt över de
strömmande biotoperna och förekomsten död
ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
520 m (20%)
Försiktigt rensad
695 m (28%)
Kraftigt rensad
150 m (6%)
Omgrävd
1 160 m (46%)
Kalkad
Nej
Diken
32

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Frästabäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Större delen av vattendraget har påverkats av
rensning och omgrävning. Bäcken är omgrävd
nedströms kvarndammen samt i dess övre halva
(Figur 1). Förutom några enstaka sträckor som
bedömts opåverkade, är bäckens resterande lopp
försiktigt till kraftigt rensat. Förekomsten
upplagd sten varierar och är i allmänhet måttliggod och manuell biotopåterställning av de
påverkade lokalerna rekommenderas.
Flödesregimen i Frästabäcken är kraftigt störd då
skogsmarken mellan Åstjärnen och den korsande
vägen mot densamma, är dikad och hela 32
skogsdiken mynnar i bäcken över denna sträcka.
För att återskapa ett jämnare flöde i bäcken
rekommenderas hydrologisk restaurering av
marken genom exempelvis dikesproppar eller
liknande.

420 m (17%)
110 m (4%)
580 m (23%)
1 415 m (56%)

Skuggningsförhållandena i bäcken är relativt
goda med bra skuggning där bäcken rinner
genom skogsmark. Skuggning saknas eller är
dålig där bäcken i sitt nedre lopp rinner genom
jordbruksmark samt där vattendraget i sitt övre
lopp löper genom kalhyggen. Förbättrad
skuggning erhålls genom att tillåta tätare trädridå
över jordbruksmarken.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 040 m
Möjligt, men ej bra
330 m
Tämligen bra
1 155 m
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 040 m
Möjligt, men ej bra
690 m
Tämligen bra
795 m
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

790 m
625 m
730 m
380 m

799 m2 (35%)
384 m2 (17%)
1 132 m2 (49%)

799 m2 (35%)
536 m2 (23%)
980 m2 (42%)

549 m2 (24%)
352 m2 (15%)
844 m2 (37%)
570 m2 (25%)

Trots stor negativ påverkan av vattenbiotopen
utgörs närmare halva bäckens areal av lek- och
uppväxtbiotoper för öring av näst högsta klass
och återfinns på de strömmande lokalerna.
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Biotopåterställs vattenbiotopen i Frästabäcken
samtidigt som lekbottnar restaureras bedöms
närmare 1 800 m2 lek- och uppväxtbiotoper för
öring av högsta klass återskapas.

Frästabäcken

Gnarpsån, medför att ett vattendrag som
Frästabäcken bör vara fiskförande. Sannolikt har
den stora sammanlagda negativa effekten av
dikningar, vandringshinder samt rensning och
omgrävning av vattenbiotopen, slagit ut ett
tidigare bestånd av öring i bäcken. Utförs
rekommenderade åtgärder i vattendraget bör en
framtida återintroduktion av öring i
Frästabäcken vara lyckosam.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2011 finns registrerade
för Frästabäcken. Vid elprovfiskena som
utfördes ovan Ostkustbanan respektive strax
uppströms mynningen i Gnarpsån, fångades
ingen fisk. Fler elprovfisken bör utföras för att
undersöka förekomst av fisk i vattendraget men
då tidigare elprovfisken utförts på lämpliga
öringbiotoper, är det mycket sannolikt att
fiskbeståndet i bäcken slagits ut. Bäckens
karaktär, avrinningsområdets storlek samt
närheten till ett större vattendraget, i detta fall

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Frästabäcken finns åtta vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Stormyran mot Gnarpsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Frästabäcken, numrerade från Stormyran, gående nedströms mot Gnarpsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2011.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688149
688151
688161
688194
688202
688202
688204
688221

157357
157445
157462
157498
157498
157498
157498
157492

O,4 km Ö Åstjärnen
0,4 km NO Högmyran
0,5 km SV Bränslen
0,2 km NO Bränslen
Ostkustbanan
5 m nedanför Ostkustbanan
0,15 km ovan Gnarpsån
0,35 km ovan Gnarpsån

Vägtrumma, plast
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, plast
Dammrest
Stentrumma
Vägtrumma, stål
Kvarndamm
Vägtrumma, betong

Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,05
0
0
1,5
0,3
0,3
2
0,05

4-5
9-10
10-11
12-13
13-14
13-14
14-15
15-16

Vandringshinder 1 består av en vägtrumma av
plast placerad under den traktorväg som korsar
bäcken mellan Åstjärnen och Högmyran (L~6,0
m, ~0,6 m). Med en fallhöjd av 0,05 m vid
utloppet, bedöms trumman utgöra ett definitivt
hinder för fisk. För att underlätta fiskvandring
bör trumman ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 4 utgörs av en dammrest som
tjänstgjort som fångdamm till nedströms
belägna kvarn. Med en fallhöjd av 1,5 m är
hindret att räkna som definitivt (Figur 2). För att
skapa passerbarhet förordas öppnande av
dammresten.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål
placerad under en mindre väg mot Åstjärnen
(L~10,0 m, ~1,2 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 utgörs av en plasttrumma
placerad under en mindre väg i skogen SV
Bränslen (L~7,0 m, ~0,5 m). Trumman ligger
väl nedgrävd men bedöms utgöra ett partiellt
hinder då den är underdimensionerad vilket ger
hög vattenhastighet vid framförallt högflöden.
För att underlätta fiskvandring bör därför
trumman ersättas med en valvbåge.

Figur 2. Vandringshinder 4. Dammrest som med en
fallhöjd av 1,5 m, utgör definitivt hinder.
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Vandringshinder 5 består av stentrumman under
Ostkustbanan. Med en fallhöjd av 0,3 m vid
utloppet bedöms hindret som partiellt. För att
underlätta fiskvandring rekommenderas en
höjning av bottennivån nedströms hindret.

Frästabäcken

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk restaurering genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade och omgrävda lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av skogsdiken i
bäckens övre lopp.
4. Etablera tätare trädridå över jordbruksmarken.
5. Återintroduktion av öring.
6. Åtgärda vandringshinder 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.

Vandringshinder 6 utgörs av en vägtrumma av
stål placerad under den väg som korsar
vattendraget strax nedströms Ostkustbanan
(L~7,0 m, ~1,5 m). Med en fallhöjd av 0,3 m
vid utloppet bedöms trumman utgöra ett
partiellt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.
Vandringshinder 7 är en gammal kvarndamm
som med en fallhöjd av 2 m, utgör ett definitivt
vandringhinder för fisk (Figur 3). Kvarnen med
tillhörande damm bedöms intakt och
fungerande men i slitet skick. För att skapa fria
vandringsvägar på platsen förordas öppnande av
dammen, i andra hand omlöp.

Figur 3. Vandringshinder 7. Kvarndamm som med
en fallhöjd av 2 m, utgör definitivt hinder.

Vandringshinder 8 är en vägtrumma av betong
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken 150 m
uppströms mynningen i Gnarpsån (L~4,0 m,
~1,0 m). Med hög vattenhastighet och en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet, är hindret att
räkna som partiellt och trumman bör ersättas
med en valvbåge.
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Objekt 32. Annån

Annån

X 688251 Y 157166 (RT 90)

Sammanfattning
Annån är en större skogså som rinner från Annjön, belägen 13 km VNV Gnarp och mynnar i Gnarpsån
vid Svedbro. Vattendraget har ett huvudsakligen svagt strömmande och strömmande lopp och
bottensubstrat domineras av sand, grus, sten och block. Halva Annån, en sammanlagd sträcka av 9 km,
har bedömts vara påverkad av rensning och omgrävning. Samtliga strömmar och forsar är mer eller
mindre flottledsrensade och förekomsten upplagd sten är i allmänhet mycket god. Ett markavvattningsföretag finns registrerat för Annån, Byn-Grängsjö tf 1936, vilket berör en sträcka av 600 m vid gamla
Anntjärnen i vattendragets nedre lopp. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper i Annån är relativt god om
man betänker att samtliga strömmar och forsar samt delar av de svagt strömmande lokalerna har
flottledsrensats och blivit omgrävda. Arealerna är väl spridda över vattendraget men huvudsakligen
belägna nedströms Gällstavallen. Biotopåterställs de flottledsrensade och omgrävda delarna av Annån
samtidigt som lekbottnar restaureras och död ved placeras ut på de svagt strömmande biotoperna med
homogena sand- och grusbottnar, har öringbeståndet i Annån potential att utvecklas betydligt och öka
både till antal och storlek, då mycket stora arealer lämplig öringbitop kan återskapas i vattendraget. Två
dammrester utgör vandringshinder och bör öppnas upp. Annån har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats
som ett nationellt värdefullt och regionalt särskilt värdefullt vattendrag.
Dalbrandsbäcken, Klovbäcken, Åstjärnsbäcken
samt Ingjartjärnsbäcken, varav de två senare
dock saknar öringförekomst. Mellan Annsjön
och Gällstavallen består omgivningen
huvudsakligen av blandskog, grandominerad
sådan i höjd med Långmyran. Kalhygge och
ungskog förekommer strax nedströms Annsjön.
Vattendraget har ett ringlande till meandrande
lopp och förekomsten av bäver var vid
inventeringstillfället påtaglig. Annån är dock ett
så pass stort vattendrag att bävern sällan lyckas
bygga en damm som håller i längden, vilket
medför att de främst håller till i strandbrinken.

Allmän beskrivning
Annån är 18 km lång och faller över denna
sträcka 116 m. Vattendraget har en bredd av 315 m, en medelbredd av 7,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m.
Avrinningsområdet är 93,1 km2 stort bestående
av 2 % sjö och 86 % skog. Annån rinner från
Annjön, belägen 13 km VNV Gnarp och
mynnar i Gnarpsån vid Svedbro. Flera biflöden
med övervägande höga tätheter av öring mynnar
i Annån. Gående nedströms från Annsjön
mynnar Svartbäcken, Kullbäcken,
Gammalmobäcken, Flymyrbäcken,
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Mellan Gällstavallen och grustäkten vid
Jämnmon, rinner Annån genom äldre granskog
och förekomsten av död ved är relativt god. Vid
grustäkten består omgivningen av blandskog.
Från Jämnmon ned till Bostabodarna, löper
vattendraget huvudsakligen genom granskog,
förekomsten av kalhygge är dock stort,
framförallt i anslutning till Gammalmobäckens
inlopp. Vid Bostabodarna rinner Annån
omgrävd i kanten av befintlig åker, med ungskog
längs den södra stranden. Närmast nedströms
Bostabodarna utgörs omgivningen av gles
gran/blandskog på något ängslik mark. Vidare
omges vattendraget åter av granskog, vilket
består ned till Snåret. Nedströms
Dalbrandsbäckens inlopp består omgivningen av
kalhygge längs den Ö stranden och av granskog i
den branta brinken på motstående sida. Ned till
Nyslätt rinner ån sedan genom blandskog. Vid
Nyslätt har Annån ett bitvis meandrande lopp
och omges av jordbruksmark bestående av åkrar
och hästhagar med gles kantzon. Mellan
jordbruksmarken vid Nyslätt och Svedbro rinner
ån genom blandskog som vid Storsvedmyran
domineras av gran. Mellan väg 758 och
Gnarpsån utgörs omgivningen av lövdominerad
blandskog samt åkermark.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Annån

förekomsten död ved är riklig över enstaka
lokaler men huvudsakligen låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
9 060 m (50%)
Försiktigt rensad
1 600 m (9%)
Kraftigt rensad
5 260 m (29%)
Omgrävd
2 130 m (12%)
Kalkad
Nej
Diken
2
Vattenuttag
2
Halva Annån, en sammanlagd sträcka av 9 km,
har bedömts vara påverkad av rensning och
omgrävning. Samtliga strömmar och forsar är
mer eller mindre flottledsrensade och
förekomsten upplagd sten är i allmänhet mycket
god. Omgrävningarna är även de huvudsakligen
koncentrerade till de strömmande lokalerna men
berör även svagt strömmande lokaler som
förekommer i anslutning till snabbare vatten. Ett
markavvattningsföretag finns registrerat för
Annån, Byn-Grängsjö tf 1936, vilket berör en
sträcka av 600 m vid gamla Anntjärnen i
vattendragets nedre lopp. Vid Snåret och
Svedbro förekommer mindre vattenuttag och
vid Bostabodarna tillrinner två åkerdiken.

9 650 m (54%)
7 440 m (41%)
960 m (5%)

Drygt halva vattendragets lopp utgörs av svagt
strömmande biotoper, dessa återfinns
huvudsakligen mellan Annsjön och
Gällstavallen, vid Åsmyran samt mellan Nyslätt
och Anntjärnen. Längre sammanhängande
strömmar förekommer företrädesvis mellan
Gällstavallen och Tomtrönningen, mellan
Åsmyran och Nyslätt samt mellan Anntjärnen
och Gnarpsån. De forsande avsnitten av
vattendraget är väl spridda och förekommer i
anslutning till strömmar.

Figur 1. Kraftigt flottledsrensad sträcka i Annån med
god förekomst av upplagd sten.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 41 %
Grus 20 %
Sten 25 %
Block 14 %
Näckmossa 9 %
Bottensubstratet i Annån domineras av sand
men förekomsten grus, sten och block är även
god. Näckmossa förekommer stundtals rikligt
över de strömmande biotoperna och

380 m (2%)
12 760 m (71%)
4 910 m (27%)

Skuggningsförhållandena i Annån är relativt
goda även om majoriteten av vattendraget
bedömts ha mindre bra skuggning. Förutom vid
jordbruksmarken vid Bostabodarna och Nyslätt
samt en del kalhyggen där avverkning utförts
intill ån, kantas större delen av vattendraget av
en fullgod trädridå. Annåns bredd medför dock
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att omgivande träd och buskar inte lyckas skugga
hela vattendraget. Bra skuggningsförhållande
återfinns huvudsakligen i vattendragets övre
delar som är något smalare samt genom
skogsmarken mellan Nyslätt och Svedbro.
Förbättrade skuggningsförhållanden erhålls då
kantzon växt upp vid befintliga kalhyggen samt
om tätare trädridå etableras där ån rinner genom
jordbruksmark.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

6 350 m
4 390 m

44 730 m2 (32%)
36 270 m2 (26%)

4 510 m
2 800 m

35 715 m2 (25%)
24 290 m2 (17%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 450 m
Möjligt, men ej 8 240 m
bra
Tämligen bra
7 360 m
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej 9 010 m
bra
Tämligen bra
9 040 m
Bra- mycket bra

Annån

god. De svagt strömmande lokalerna med djupa
höljor och riklig förekomst av död ved utgör
mycket fina biotoper för större fisk. Stora delar
av de svagt strömmande lokalerna har dock
jämna sand- och grusbottnar då förekomsten av
strukturer som död ved är låg. Där förekomsten
död ved är god skapas dock mycket fina
biotoper för större fisk (Figur 3). Biotopåterställs
de flottledsrensade och omgrävda delarna Annån
samtidigt som lekbottnar restaureras och död
ved placeras ut på de svagt strömmande
biotoperna med homogena sand- och
grusbottnar, har öringbeståndet i Annån
potential att utvecklas betydligt och öka både till
antal och storlek, då mycket stora arealer lämplig
öringbitop kan återskapas i vattendraget.

17 000 m2 (12%)
63 980 m2 (45%)
60 025 m2 (43%)

65 800 m2 (47%)
75 205 m2 (53%)

Figur 3. Fint leksubstrat med mycket näckmossa i
Annån.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Annån är
relativt god om man betänker att samtliga
strömmar och forsar samt delar av de svagt
strömmande lokalerna har flottledsrensats och
blivit omgrävda. Lämpligt leksubstrat
förekommer längs större delen av vattendraget
och där detta ansamlats skapas fina lekbottnar
för öring. På de flottledsrensade lokalerna har
dock lämpligt bottensubstrat för lek ofta spolats
bort, ligger utspritt och bör därför koncentreras
till fungerande lekbäddar. Lekbottnar av högsta
klass återfinns över en längre sträcka vid
grustäkten vid Jämnmon, strax uppströms
Bostabodarna, vid Dalbrandsbäckens inlopp
samt över en längre sträcka vid väg 756.
Flottledsrensningarna och det stora behovet att
biotopåterställning medför att ingen lokal i
Annån bedöms utgöra uppväxtbiotop av högsta
klass, men en areal av drygt 60 000 m2 når dock
näst högsta klass. Arealerna är väl spridda över
vattendraget men är i likhet med lekbiotoperna,
huvudsakligen belägna nedströms Gällstavallen.
Annåns storlek medför att förekomsten av
lämpliga ståndplatser för större öring är relativt

Figur 3. Riklig förekomst av död ved skapar bitvis
fina biotoper för större öring i Annån.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 1986 finns registrerade
för Annån. De arter som påträffades var öring,
elritsa samt bergs- eller stensimpa. Tätheten av
öring var 3,4 respektive 33,9 ind/100 m2, endast
individer äldre än 0+ fångades. Lokalerna är
belägna strax uppströms Gällstavallen respektive
700 m nedströms Flymyrsbäckens inlopp. För
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att ytterligare kartlägga fisksamhället i Annån,
rekommenderas att fler elprovfiskelokaler väl
fördelade över vattendraget upprättas.

Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett
nationellt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag.

Särskilda naturvärden
1 km nedströms Gällstavallen har Annåns
bäckdal av Skogsstyrelsen klassats som
nyckelbiotop över en yta av 0,8 ha. Annån har av

Vandringshinder för fisk
I Annån finns nio vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Annsjön mot
Gnarpsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Annån, numrerade från Annsjön, gående nedströms mot Gnarpsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

688999
688936
688907
688723
688640
688522
688317
688263
688261

156751
156768
156779
156859
156850
156901
157069
157144
157154

0,15 km SV Gällstavallen
0,8 km S Gällstavallen
1 km S Gällstavallen
Skabberget
Tomtrönningen
Pungberget
0,5 km N Gränsjöberget
0,1 km N Svedbro
Svedbro

Vägtrummor, stål
Dammrest, sten
Bäverdamm, aktiv
Häll
Häll
Häll
Bäverdamm, aktiv
Naturligt fall, block
Dammrest, betong

Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt

0
1
0,9
2,2
1,5
1,2
0,2
0,4
1,2

14-15
16-17
19-20
30-31
34-35
41-42
51-52
55-56
56-57

Vandringshinder 1 utgörs av två stora
vägtrummor av stål placerade under vägen vid
Gällstavallen (L~15,0 m, ~3,0 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

resp 0,2 m, utgör partiella hinder som anses
passerbara via sidofåra vid högre flöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 2 är en dammrest av sten vid
ett kraftigt rensat parti av Annån. Med en
fallhöjd av 1 m, utgör dammresten ett partiellt
hinder (Figur 4). Hindret anses kunna utgöra
problem vid låga flöden, dock passerbart vid
medelflöde och däröver. För att underlätta
fiskvandring vid lågflöde bör dammresten
öppnas upp och blocken spridas i ån.

Vandringshinder 4-6 utgörs av naturliga fall över
hällar (Figur 5). Med en enskild fallhöjd av
0,6-1,5 m anses hällarna utgöra partiella hinder
som bedöms passerbara vid högre flöden. Inga
lodräta fall, samtliga hällar lutar vilket medför att
fisken kan simma uppför. Hällarna har alla varit
utsatta för sprängningar, vilket kan ha inverkat
negativt på fiskvandringen. För att underlätta
fiskvandring, främst vid hinder 5, kan större
strömdämpande block placeras ut nedanför
hällarna.

Figur 4. Vandringshinder 2. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 3 och 7 består av aktiva
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,9 m

150

Gnarps Fvo

ARO: 43000

Annån

av 16 m och ett medeldjup av 6,7 m. Kända
fiskarter i Annsjön är abborre, gädda, gärs och
mört.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved på
flottledsrensade och omgrävda lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Tillför död ved på homogena sand- och
grusbottnar.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarkerna vid Bostabodarna och
Nyslätt.
5. Åtgärda vandringshinder 2, 5 och 9.

Figur 5. Vandringshinder 5. Naturligt fall över häll.
Fallhöjd 1,5 m.

Vandringshinder 8 är ett naturligt fall över block
som kan försvåra fiskvandring vid riktigt låga
flöden. Med en fallhöjd av 0,4 m bedöms dock
hindret som passerbart.
Vandringshinder 9 består av en dammrest
belägen strax uppströms väg 758, där vattnet
faller över det kvarvarande skiibordet (Figur 6).
Med en fallhöjd av 1,2 m utgör dammresten ett
definitivt hinder. För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
förslagsvis skiibordet knackas bort och
fallhöjden fördelas ut över en längre sträcka
genom att delvis fylla upp botten mellan vägen
och nuvarande dammrest.

Figur 6. Vandringshinder 9. Dammrest av betong
som med en fallhöjd av 1,2 m, utgör ett definitivt
hinder.

Sjöar i vattendraget
Annsjön 688945-156402
Annsjön 118,8 ha, är en skogssjö som
huvudsakligen omges av blandskog.
Jordbruksmark och viss bebyggelse, förekommer
längs sjöns norra strand samt i den SV delen.
Vattenvegetationen i strandzonen är riklig och
domineras av bladvass. Annsjön är djupkarterad
och har en volym av 8,172 milj. m3, ett maxdjup
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Objekt 33. Ingjartjärnsbäcken

Ingjartjärnsbäcken

X 688297 Y157042 (RT 90)

Sammanfattning
Ingjartjärnsbäcken är ett kraftigt påverkat biflöde till Annån som till stora delar är omgrävt och ett
markavvattningsföretag som berör vattnet finns registrerat för detta. Omgivningen består av blandskog
och jordbruksmark med gles kantzon. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i bäcken är mycket dålig till
följd av den omgrävning vattendraget utsatts för. Ingjartjärnsbäcken är så kraftigt modifierad att det kan
bli svårt att återskapa lämpliga öringbiotoper i bäcken. Återskapas ett ringlande lopp samtidigt som
strukturer som död ved och block placeras ut bör dock lämpliga öringbiotoper kunna återskapas till den
grad att vattendraget bör kunna upprätthålla ett mindre öringbestånd på de mer strömmande lokalerna.
Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grovdetritus, lera, grus och block.
Allmän beskrivning
Ingjartjärnsbäcken är 2,0 km lång och faller över
denna sträcka 20 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-4,0 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Ingjartjärnsbäcken rinner från Uppgårdstjärnen,
belägen 7 km V Gnarp, för att via Ingjarstjärnen
mynna i Annån vid Gränsjöberget. Mellan
tjärnarna rinner bäcken genom blandskog, inslag
av kalhygge förekommer på bägge sidor nära
Uppgårdstjärnen. Mellan Ingjarstjärnen och
travbanan löper bäcken genom åkermark med
gles kantzon som ger dålig skuggning.
Resterande lopp rinner genom blandskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Strömförhållandena i bäcken utgörs
huvudsakligen av lugnflytande och svagt
strömmande biotoper. Bäcken är lugnflytande
nedströms tjärnarna, svagt strömmande
uppströms Ingjarstjärnen och nedströms
travbanan samt strömmande uppströms den väg
som korsar vattendraget ovanför Ingjarstjärnen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grovdetritus 30 %,
Lera 28 %
Grus 22 %
Block 20 %
Näckmossa 2 %

800 m (40%)
980 m (49%)
235 m (12%)

Bottensubstratet i Ingjartjärnsbäcken består i
stort av lika delar grovdetritus, lera, grus och
block. Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är låg.
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Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
405 m (20%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
1 610 m (80%)
Kalkad
Nej
Diken
3

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 610 m 2 082 m2 (86%)
Möjligt, men ej bra
405 m
342 m2 (14%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 610 m 2 082 m2 (86%)
Möjligt, men ej bra
405 m
342 m2 (14%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Ingjartjärnsbäcken är kraftigt påverkad av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och större
delen av vattendraget är omgrävt och rätat (Figur
1). Ett markavvattningsföretag som berör den
rätade sträckan mellan Ingjarstjärnen och Annån
finns registrerat, Byn-Grängsjö tf 1936. Bäcken
är även omgrävd nedströms Uppgårdstjärnen.
Den del av bäcken som bedömts opåverkad är
den strömmande sträckan uppströms
Ingjarstjärnen. Förutsättningarna för att återge
bäcken ett ringlande lopp bör utredas och
upplagd sten samt död ved bör placeras ut
manuellt. Över jordbruksmarken tillrinner tre
åkerdiken, då dikena sannolikt tillför sediment
och näringsämnen till vattendraget bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas i
dikena.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 015 m 2 424 m2 (100%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i bäcken är
mycket dålig till följd av den omgrävning
vattendraget utsatts för. Ingjartjärnsbäcken är så
kraftigt modifierad att det kan bli svårt att
återskapa lämpliga öringbiotoper i bäcken.
Återskapas ett ringlande lopp samtidigt som
strukturer som död ved och block placeras ut
bör dock lämpliga öringbiotoper kunna
återskapas till den grad att vattendraget bör
kunna upprätthålla ett mindre öringbestånd på
de mer strömmande lokalerna.
Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för bäcken.
Vid inventeringstillfället observerades heller
ingen fisk okulärt. Enligt fiskevårdsområdet var
Ingjartjärnsbäcken tidigare öringförande,
nuvarande tillstånd okänt. För att undersöka
förekomsten och kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Ingjartjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Ingjartjärnsbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

710 m (35%)
1 305 m (65%)

Vandringshinder för fisk
I Ingjartjärnsbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Uppgårdstjärnen mot Annån.

Skuggningsförhållandena i Ingjartjärnsbäcken är
goda där bäcken rinner genom skogsmark men
dåliga över jordbruksmarken nedströms
Ingjarstjärnen. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs bäcken
rekommenderas återetablering av kantzon över
jordbruksmarken.
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Ingjartjärnsbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Ingjartjärnsbäcken, numrerade från Uppgårdstjärnen, gående nedströms mot Annån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

688284
688289
688287
688302
688304

156945
156961
156977
157027
157048

0,45 km Ö Uppgårdstjärnen
0,6 km Ö Uppgårdstjärnen
0,15 km NV Ingjarstjärnen
0,4 km NO Ingjarstjärnen
0,05 km NV Travbana

Naturligt fall, block och bråte
Underjordisk
Vägtrumma, plast
Vägtrumma, plaströr
Vägtrumma, plast

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart

0,5
1
0
0
0

2-3
3-4
4-5
6-7
7-8

Vandringshinder 1 består av ett naturligt fall där
bråte fastnat mot block och orsakar ett fall av
0,5 m. Kortlivat hinder som anses partiellt. Kan
med fördel rivas om det finns kvar vid åtgärd.
Vandringshinder 2 utgörs av ett underjordiskt
parti av bäcken där vattendraget rinner under
mark i storblockig terräng. Svårbedömt hinder
som anses partiellt.
Vandringshinder 3 är den vägtrumma av plast
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms Ingjarstjärnen (L~
14,0 m, ~ 0,6 m). Trumman ligger något högt
men anses passerbar, ingen åtgärd.

Figur 2. Vy över Uppgårdstjärnen.

Ingjarstjärnen
Ingjarstjären 0,7 ha, är ett litet vatten som sänkts
för att vinna jordbruksmark. Strandzonen utgörs
av våtmark och omgivningen huvudsakligen av
åkermark samt blandskog. Vattenvegetationen är
intermediär och domineras av starr och nate.
Kända fiskarter i Ingjarstjärnen är gädda och
mört.

Vandringshinder 4 består av det plaströr som
agerar vägtrumma under den traktorväg som
korsar bäcken vid travbanan (L~8,0 m, ~ 0,6
m). Plaströr som är trasigt i ändarna, kan med
fördel ersättas med valvbåge.
Vandringshinder 5 utgörs av en vägtrumma av
plast som placerats under den korsande
traktorvägen SO travbanan (L~8,0 m, ~ 0,6
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp.
2. Etablera kantzon över jordbruksmarken.
3. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
4. Placera ut död ved och block för att återskapa
lämpliga öringbiotoper.
5. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i tjärnarna.
5. Åtgärda vandringshinder 3 och 4.

Sjöar i vattendraget
Uppgårdstjärnen 688285-156904
Uppgårdstjärnen 7,6 ha, är en sänkt tjärn som
kantas av våtmark och omges av kalhygge samt
blandskog (Figur 2). Bottesubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment och
vattenvegetationen är intermediär, huvudsakligen
bestående av tät starrvegetationen i strandzonen.
Tjärnen är tidigare rotenonbehandlad och nyttjas
som put-and-take vatten. Kända fiskarter i
Uppgårdstjärnen är gädda, mört, regnbåge och
fjällröding.
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Objekt 34. Åstjärnsbäcken

Åstjärnsbäcken

X 688334 Y 157062 (RT 90)

Sammanfattning
Åstjärnsbäcken är en liten skogsbäck som tidigare varit öringförande men där elprovfiske inte konstaterat
förekomst av fisk. Bäcken har utsatts för stora mänskliga ingrepp och större delen av vattendraget är
omgrävt och rätat. Vattendraget har ett huvudsakligen svagt strömmande lopp med stora inslag av
strömmande biotoper och bottensubstratet domineras av sand och grus. Skuggningen är bra där bäcken
rinner genom skogsmark men dålig där bäcken mellan Hoppskogen och Annån rinner genom
jordbruksmark med gles trädridå. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Åstjärnsbäcken är låg till följd av
den omfattande omgrävningen av bäcken. Mindre arealer öringbiotop av näst högsta klass återfinns på det
opåverkade partiet av bäcken uppströms jordbruksmarken. För att återskapa öringbiotopen
rekommenderas att död ved och upplagd sten placeras ut manuellt samt lekbottnar restaureras. Vidare bör
möjligheten att återge bäcken ett ringlande lopp utredas, trädridå etableras över jordbruksnmarken samt
två vägtrummor ersättas med valvbågar.
Allmän beskrivning
Åstjärnsbäcken är 3,7 km lång och faller över
denna sträcka 64 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3 m, en medelbredd av 1,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Åstjärnsbäcken
rinner från Åstjärnen, belägen 4 km NV Gnarp,
för att via Bytjärnen, mynna i Annån vid
Anntjärnsåsen. Mellan Åstjärnen och Bytjärnen
omges bäcken av blandskog. Vid Bytjärnens
utlopp utgörs omgivningen av kalhygge på V
sidan och av blandskog med dominans av gran
på Ö sidan. Ett längre parti blandskog följer
innan bäcken i höjd med Fågelmyran rinner 400
m genom granskog och sedan 250 m genom en
äng. Ett kort parti blandskog omger bäcken
innan den rinner ut över jordbruksmarken vid
Hoppskogen som består av åker- och hagmark.

Mellan väg 756 och Annån löper bäcken helt
rätad genom äng- och åkermark med inslag av
blandskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

90 m (2%)
2 370 m (64%)
1 180 m (32%)
40 m (1%)

Vattendraget har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp med stora inslag av
strömmande biotoper. Strömmande vatten
återfinns uppströms och nedströms Bytjärnen
samt över en längre sträcka i skogen uppströms
jordbruksmarken.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 28 %,
Grus 56 %
Näckmossa 0 %

Åstjärnsbäcken

Skuggningen är bra där bäcken rinner genom
skogsmark. Skuggningsförhållandena är dåliga
där bäcken mellan Hoppskogen och Annån
rinner genom jordbruksmark med gles trädridå.
För att förbättra skuggningsförhållandena i
bäcken rekommenderas etablering av lämplig
kantzon över jordbruksmarken.

Bottensubstratet i Åstjärnsbäcken utgörs
huvudsakliegn av grus men förekosten sand är
även god. Näckmossa saknas och förekomsten
död ved är låg.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 960 m 3 381 m2 (61%)
Möjligt, men ej bra
910 m 1 075 m2 (20%)
Tämligen bra
810 m 1 056 m2 (19%)
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 130 m (31%)
Försiktigt rensad
100 m (3%)
Kraftigt rensad
190 m (5%)
Omgrävd
2 260 m (61%)
Kalkad
Nej
Vattenuttag
1
Diken
3

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 640 m 1 875 m2 (34%)
Möjligt, men ej bra 1 340 m 2 722 m2 (49%)
Tämligen bra
700 m
915 m2 (17%)
Bra- mycket bra

Större delen av Åstjärnsbäckens vattenbiotop
har utsatts för rensning och huvudsakligen
omgrävning (Figur 1). Förekomsten upplagd
sten är god i anslutning till tjärnarna men låg i
övriga delar av vattendraget. Den
sammanhängande del av vattendraget som anses
opåverkad återfinns i skogsmarken mellan
Bytjärnen och jordbruksmarken. För att
återställa vattenbiotopen i bäcken bör
förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp utredas samt upplagd sten och
död ved placeras ut manuellt i bäckfåran. Tre
åkerdiken tillrinner över jordbruksmarken och
åtgärder för att minska den negativa effekten av
dessa bör genomföras.

Ståndplatser
Ej lämpligt
1 040 m 1 230 m2 (22%)
Möjligt, men ej bra 2 240 m 3 712 m2 (67%)
Tämligen bra
400 m
570 m2 (10%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Åstjärnsbäcken är låg till följd av den omfattande
omgrävningen av bäcken. Mindre arealer
öringbiotop av näst högsta klass återfinns på det
opåverkade partiet av bäcken uppströms
jordbruksmarken (Figur 2). Återskapas ett
ringlande lopp samtidigt som lekbottnar
restaureras och strukturer som död ved och
block placeras ut bör stora delar tidigare
förstörda öringbiotoper kunna återskapas.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Åstjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 2. Relativt intakt öringbiotop med fint
leksubstrat i Åstjärnsbäcken.

1 400 m (38%)
470 m (13%)
1 810 m (49%)
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Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Åstjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes i
höjd med Fågelmyran, fångades ingen fisk trots
lämplig biotop. Vid inventeringstillfället
observerades heller ingen fisk okulärt. Enligt
fiskevårdsområdet fanns öring tidigare i bäcken.
För att vidare undersöka fiskförekomsten i
bäcken rekommenderas ytterligare elprovfisken.

Åstjärnsbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Åstjärnsbäcken finns 11 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Åstjärnen mot Annån.

Tabell 1. Vandringshinder i Åstjärnsbäcken, numrerade från Åstjärnen, gående nedströms mot Annån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

688566
688571
688568
688561
688547
688507
688475
688448
688432
688403
688400

157247
157239
157217
157214
157219
157196
157168
157147
157144
157113
157103

Utopp Åstjärnen
0,1 km nedströms Åstjärnen
0,3 km N Bytjärnen
0,25 km N Bytjärnen
Inlopp Bytjärnen
0,25 km SV Bytjärnen
0,9 km Ö Fågelmyran
0,8 km V Brattåsen
0,6 km NO Simons
0,2 km Ö Simons
Väg 756

Fiskgaller
Vägtrummor, stål och plast
Vägtrumma, stål
Serie av fall
Igenväxt parti
Naturliga fall, block, 2 st
Serie av fall
Naturligt fall, block
Naturligt fall, rotsystem
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong

Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

0
0
0
2
0
0,4
3
0,5
0,5
0,05
0,5

1
1-2
2-3
3-4
4
6-7
8-9
10-11
11-12
13-14
14-15

Vandringshinder 1 består av ett fiskgaller vid
Åstjärnens utlopp, avsett att hindra inplanterad
fisk från att smita. Partiellt hinder där gallret och
konstruktionen är gammal, vilket gör att fisk
oftast kan passera.

Vandringshinder 4-9 består av naturliga hinder
som med en enskild fallhöjd av 0,4-0,6 m, utgör
partiella hinder som anses passerbara vid högre
flöden.
Vandringshinder 10 är en vägtrumma av betong
placerad under den traktorväg som korsar
vattendraget strax ovan väg 756 (L~7,0 m,
~0,5 m). Med hög lutning, hög
vattenhastighet samt ett fall vid utloppet av 0,05
m, anses trumman utgöra ett definitivt hinder
och bör ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 2 är de två vägtrummor av
plast resp. stål som placerats under den väg som
korsar vattendraget nedanför Åstjärnen (L~9,0
m, ~0,5 m). Trummorna ligger bra, ingen
åtgärd.
Vandringshinder 3 består av en vägtrumma av
stål placerad under vägen mot Horsmyran
(L~6,0 m, ~0,6 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 11 utgörs av betongtrumman
under väg 756 (L~15,0 m, ~1,2 m). Med en
fallhöjd av 0,5 m vid utloppet utgör trumman ett
definitivt hinder och bör därför ersättas med en
valvbåge.
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Sjöar i vattendraget
Åstjärnen
Åstjärnen 12,8 ha, är en humös skogstjärn som
tidigare rotenonbehandlats och nyttjas idag som
put-and-take vatten (Figur 3). Vattnet omges
huvudsakligen av tallskog och
vattenvegetationen är intermediär med dominans
av starr. Omgrävningar vid tjärnens utlopp tyder
på att vattnet är sänkt. Kända fiskarter i
Åstjärnen är regnbåge, ruda och öring.

Åstjärnsbäcken

Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp.
2. Etablera bredare och tätare trädridå över
jordbruksmarken.
3. Utför åtgärder som minskar åkerdikenas
negativa effekt.
4. Placera ut död ved och block för att återskapa
lämpliga öringbiotoper.
5. Restaurera lekbottnar.
6. Åtgärda vandringshinder 10 och 11.

Figur 2. Vy över Åstjärnen.

Bytjärnen
Bytjärnen 2,5 ha, är en fin liten skogstjärn med
humöst vatten (Figur 4). Strandzonen utgörs av
våtmark och omgivningen består huvudsakligen
av blandskog. Vattenvegetationen är intermediär
och domineras av starr och näckrosor.
Omgrävningar vid tjärnens utlopp tyder på att
vattnet är sänkt. Kända fiskarter i Bytjärnen är…

Figur 4. Vy över Bytjärnen.
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Objekt 35. Klovbäcken

Klovbäcken/Åsbäcken

X 688362 Y 156971 (RT 90)

Sammanfattning
Klovbäcken utgör ett intressant biflöde till Annån där potentialen att återställa stora arealer förstörda
öringbiotoper bedöms relativt god. Större delen av Klovbäcken har påverkats av rensning samt
omgrävning och ett markavvattningsföretag som sträcker sig över jordbruksmarken finns registrerat
(Byns, Bosta mfl df 1956). Bäcken har ett huvudsakligen svagt strömmande lopp och bottensubstratet
domineras av sand och grus. Skuggningsförhållandena i Klovbäcken är överlag goda trots stor andel
jordbruksmark. Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är mycket låg men andelen uppväxtbiotoper
bedöms nå en relativt god nivå. Återskapas ett ringlande lopp samtidigt som lekbottnar restaureras och
strukturer som död ved och block placeras ut manuellt, bör stora delar tidigare förstörda öringbiotoper
kunna återskapas i Klovbäcken, då potentialen bedöms som god även över stora delar av de svagt
strömmande lokalerna. Ett stort antal skogs- och åkerdiken tillrinner vattendraget och åtgärder för att
minska den negativa effekten av dessa bör utföras. Vidare bör vägtrumman under väg 768 ersättas med en
valvbåge, då den utgör ett definitivt vandringshinder och hindrar fiskvandring högre upp i vattendraget
redan efter 70 m. I sitt övre lopp rinner Klovbäcken genom ett Natura 2000-område med med örtrik
lövsumpskog och sötgräs. De nedersta 0,5 ha av Natura 2000-området har bäckmiljön av Skogsstyrelsen
bedömts utgöra en biotop med högt naturvärde
Allmän beskrivning
Klovbäcken är 6,3 km lång och faller över denna
sträcka 80 m. Vattendraget har en bredd av 0,2-7
m, en medelbredd av 1,5 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,1 m. Klovbäcken rinner upp vid
Klovberget, beläget 10 km N Bergsjö, för att
mynna i Annån vid Nyslätt. Nedre delen av
vattendraget namnges Åsbäcken, för förenkla
arbetet går hela vattendraget under namnet
Klovbäcken i denna sammanställning.
Klovbäcken har ett biflöde av intresse,
nedströms Snåren tillrinner Åsmyrbäcken från
Åsmyran. Bäcken var tidigare öringförande men

beståndet slogs ut under torvbrytningen av
Åsmyran. Bäcken är biotopkarterad men
beskrivs inte vidare i denna rapport.
Klovbäckens övre lopp omges huvudsakligen av
ungskog. Där vattendraget vid Jägarmon viker av
österut, utgörs omgivningen av granskog och
sedan lövdominerad blandskog. Ett mindre
kalhygge passeras innan bäcken löper 500 m
genom granskog och sedan korsas av en gammal
traktorväg belägen NV om Rödmyran. Ned mot
jordbruksmarken präglas omgivningen sedan av
granskog med inslag av löv. Mellan Åsvallen och
Mobergstorpet rinner bäcken genom
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jordbruksmark som huvudsakligen utgörs av
åkermark men där inslag av äng och högörtsäng
förekommer. Över jordbruksmarken
förekommer även inslag av skogsdungar på den
norra stranden och stora delar av den södra
sidan utgörs av granskog. Vid Mobergtorpet
rinner bäcken parallellt med väg 768 genom
blandskog. Nedströms vägen löper bäcken
genom hagmark och mynnar i Annån.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

580 m
4 210 m
1 490 m

Klovbäcken/Åsbäcken

men riklig på de strömmande biotoperna. Över
den omgrävda sträckan tillrinner hela 42 diken,
skogsdiken i de övre delarna och åkerdiken i de
nedre. Då dikena påverkar vattendragets
hydrologi samt sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till bäcken, bör lämpliga åtgärder
för att minska dikenas negativa effekt, utföras.
Vidare bör förutsättningarna för att återge
bäcken ett ringlande lopp utredas, upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt samt
lekbottnar restaureras.

(9%)
(67%)
(24%)

Klovbäcken har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper
förekommer mellan strömmar vid Mobergtorpet
och längre strömmande partier återfinns i
bäckens övre delar.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 47 %
Grus 44 %
Näckmossa 15 %

Figur 1. Klovbäcken rinner omgrävd och rätad
genom jordbruksmark med gles kantzon.

Bottensubstratet i Klovbäcken domineras av
sand och grus som i stort förekommer i samma
utsträckning. Näckmossa förekommer relativt
rikligt över strömmarna i bäckens nedre lopp
och förekomsten död ved är god över enstaka
lokaler i vattendraget övre delar men
huvudsakligen låg-måttlig.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

100 m (2%)
1 370 m (22%)
4 810 m (77%)

Skuggningsförhållandena i Klovbäcken är
överlag goda trots stor andel jordbruksmark.
Skuggningsförhållandena går dock att förbättra
på några lokaler över jordbruksmarken genom
att återetablera en tätare trädridå där denna är
gles.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 930 m (31%)
Försiktigt rensad
800 m (13%)
Kraftigt rensad
530 m (8%)
Omgrävd
3 020 m (48%)
Kalkad
Nej
Diken
42
Vattenuttag
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 170 m
Möjligt, men ej bra 3 660 m
Tämligen bra
450 m
Bra- mycket bra

Större delen av Klovbäcken har påverkats av
rening och omgrävning (Figur 1). De delar av
vattendraget som klarat sig från mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen återfinns högst upp i
vattendraget. Där bäcken vid Klovberget viker
av österut har vattendraget rensats. Från den
korsande stigen NV Rödmyran är Klovbäcken
omgrävd och rätad hela vägen ned till Annån.
Ett markavvattningsföretag som sträcker sig
över jordbruksmarken finns registrerat för
Klovbäcken (Byns, Bosta mfl df 1956).
Förekomsten upplagd sten är i allmänhet låg

3 829 m2 (41%)
4 890 m2 (52%)
700 m2 (7%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 330 m 2 394 m2 (25%)
Möjligt, men ej bra 2 670 m 3 805 m2 (40%)
Tämligen bra
2 280 m 3 220 m2 (34%)
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
350 m
Möjligt, men ej bra 3 690 m
Tämligen bra
2 240 m
Bra- mycket bra

Klovbäcken/Åsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Klovbäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
Mobergstorpet, fångades arterna stensimpa,
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var
20,1 ind/100 m2 för 0+ och 9,5 ind/100 m2 för
>0+. För att ytterligare kartlägga fiskbeståndet i
bäcken bör fler elprovfisken utföras

680 m2 (7%)
5 325 m2 (57%)
3 414 m2 (36%)

I Klovbäcken återfinns inga biotoper av högsta
klass och förekomsten lämpliga lekområden är
mycket låg och återfinns på en lokal vid
Mobergstorpet och en lokal i bäckens lopp
genom Natura 200-området. Förekomsten
lämpliga uppväxtbiotoper av näst högsta klass är
bättre och når en relativt god nivå.
Uppväxtbiotoperna återfinns på en lokal vid
Mobergstorpet samt över hela sträckan genom
Natura 2000-området.
Återskapas ett ringlande lopp samtidigt som
lekbottnar restaureras och strukturer som död
ved och block placeras ut manuellt, bör stora
delar tidigare förstörda öringbiotoper kunna
återskapas i Klovbäcken, då potentialen bedöms
som god även över stora delar av de svagt
strömmande lokalerna (Figur 2).

Särskilda naturvärden
I sitt övre lopp, mellan Jägarmon och Rödmyran,
rinner Klovbäcken 1,3 km genom ett Natura
2000-område med med örtrik lövsumpskog och
sötgräs. De nedersta 0,5 ha av Natura 2000området har bäckmiljön av Skogsstyrelsen
bedömts utgöra en biotop med högt naturvärde.
Vandringshinder för fisk
I Klovbäcken finns åtta vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Klovberget mot Annån.

Figur 2. Svagt strömmande lokal vid Mobergstorpet
med potential att bli en fin öringbiotop.
Tabell 1. Vandringshinder i Klovbäcken, numrerade från Klovberget, gående nedströms mot Annån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688395
688380
688367
688364
688373
688414
688406
688366

156538
156552
156559
156567
156682
156791
156905
156973

0,8 km SV Klovberget
0,4 km N Jägarmon
0,25 km NO Jägarmon
0,3 km NO Jägarmon
0,7 km NV Vackerberg
0,6 km N Vackerberg
0,5 km V Mobergstorpet
Väg 768 vid Nyslätt

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, plast
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Definitivt

0,4
0,02
1,2
1,2
0
0
0
0,3

2-3
3-4
4-5
5-6
10-11
14-15
20-21
27-28

vid utloppet utgör trumman ett definitivt
vandringshinder. Troligen finns inga

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av stål som
ligger under den väg som leder till Klovbergets
topp (L~5 m, ~ 0,4 m). Med ett fall av 0,4 m
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Klovbäcken/Åsbäcken

förutsättningar för fisk uppströms hindret varför
åtgärd inte bedöms motiverad.
Vandringshinder 2 är en vägtrumma av plast
som placerats under vägen från Jägarmyran (L~6
m, ~ 1 m). Med ett fall av 0,02 m vid utloppet
utgör trumman ett partiellt vandringshinder.
Troligen finns inga förutsättningar för fisk
uppströms hindret varför åtgärd inte bedöms
motiverad.
Vandringshinder 3-4 utgörs av naturliga fall som
med en fallhöjd av 1,2 m bedöms utgöra
definitiva hinder. Möjligen kan hindren passeras
vid högflöden, ytterligare besök på platsen vid
olika flöden bedöms nödvändigt för en korrekt
bedömning av hindren.

Figur 3. Vandringshinder 8. Stenbro förlängd med
betongtrumma. Definitivt vandringshinder med en
fallhöjd av 0,3 m vid utloppet.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen uppströms
kraftledningen (L~6 m, ~ 1 m). Vägen ser
övergiven ut och trumman bör därför avlägsnas
om så är fallet. Passerbart hinder.

Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp.
2. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
3. Utför åtgärder som minskar åkerdikenas
negativa effekt.
4. Placera ut död ved och block för att återskapa
lämpliga öringbiotoper.
5. Restaurera lekbottnar.
6. Hydrologisk restaurering av dikade områden.
7. Åtgärda vandringshinder 8.

Vandringshinder 6 består av en vägtrumma av
betong som placerats under den väg, avsedd för
jordbruksmaskiner, som korsar bäcken S om
Åsvallen (L~6 m, ~ 1,8 m). Trumman ligger,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 7 utgörs av den vägtrumma av
betong som ligger under den väg som korsar
bäcken strax nedströms Åsbergsbäckens inlopp
(L~4,5 m, ~ 1 m). Väg avsedd för
jordbruksmaskiner ser övergiven ut och
trumman bör därför avlägsnas om så är fallet.
Passerbart hinder.
Vandringshinder 8 består av en stenbro under
väg 768 vid Nyslätt, som vid breddning av vägen
har förlängts åt båda håll med tre meter
betongtrumma (L~17 m, ~ 1,5 m)(Figur 3).
Förlängningen orsakar ett fall vid utloppet av 0,3
m, vilket medför att hindret är att räkna som
definitivt. För att skapa passerbarhet bör de
förlängande betongsektionerna ersättas med
valvbåge. Då hindret är beläget 70 m uppströms
utloppet i Annån och spärrar vandringsvägen till
uppströms belägna reproduktionsområden, är
det mycket angeläget att hindret åtgärdas.
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Objekt 36. Dalbrandsbäcken

Dalbrandsbäcken

X 688460 Y 156959 (RT 90)

Sammanfattning
Dalbrandsbäcken rinner från Dalbrandsmyran och mynnar i Annån vid Snåret. Bäcken bedöms utgöra en
potentiell reproduktionslokal för öringbeståndet i Annån förutsatt att lämpliga återställningsåtgärder
utförs. Elprovfiske har konstaterat förekomst av stensimpa, elritsa och öring i vattendraget. Bäcken omges
huvudsakligen av lövträdsrik barrskog men inslag av kalhygge och igenväxande jordbruksmark
förekommer. Bottensubstratet domineras av lera, grus samt block och förekomsten av näckmossa är god.
Strömförhållandena är varierande i bäckens övre lopp och svagt strömmande i den nedre halvan. Större
delen av Dalbrandsbäcken har utsatts för rensningar samt omgrävning och på flera platser, exempelvis
nedströms Dalbrands, kan man se den gamla bäckfåran meandra torrlagd. Vattendragets hydrologi är
störd då Dalbrandsmyran och Horsmyran är dikade och vid Dalbrands tillrinner ett flertal åkerdiken. För
att återställa vattendraget bör vattendraget återges ett ringlande lopp och återinledas i naturlig bäckfåra där
så är möjligt. Vidare bör upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt och lekbottnar restaureras. Då
det stora antalet skogs- och åkerdiken påverkar vattendragets hydrologi samt sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till bäcken, bör lämpliga åtgärder för att minska dikenas negativa effekt, utföras genom
exempelvis dikespoppar. 300 m nedströms Dalbrandsmyran utpekas bäcken av Skogsstyrelsen som en
nyckelbiotop i form av naturlig skogsbäck med riklig förekomst av lågor och död ved. Vid Bladmyran
rinner vattendraget genom lövträdsrik barrskog som av Skogsstyrelsen bedöms ha högt naturvärde.
Dalbrands utgörs omgviningen huvudsakligen av
lövträdsrik granskog. Vid Dalbrands rinner
bäcken i utkanten av jordbruksmark som börjat
växa igen. Nedanför jordbruksmarken löper
bäcken genom lövskog med mindre inslag av
ängs- och åkermark. Nedströms den nedersta
vägen består omgivningen av blandskog med
dominans av tall på norra sidan och gran på
södra.

Allmän beskrivning
Dalbrandsbäcken är 3,9 km lång och faller över
denna sträcka 67 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-6 m, en medelbredd av 1,4 m, ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m och ett
avrinningsområde om ca 5,8 km2.
Dalbrandsbäcken rinner från Dalbrandsmyran,
belägen 6 km NV Gnarp, för att mynna i Annån
vid Snåret. Nedströms Dalbrandsmyran omges
bäcken av grandominerad blandskog. I höjd med
Bladmyran löper bäcken genom ett längre parti
med avverkad skog. Mellan Bladmyran och
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Dalbrandsbäcken

och sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdikena.

1 080 m (28%)
1 720 m (44%)
990 m (25%)
100 m (3%)

Strömförhållanden i vattendragets övre halva är
omväxlande lugnflytande, svagt strömmande och
strömmande, med överlag längre
sammanhängande partier. Den nedre halvan av
bäcken, från strax uppströms Dalbrands, är svagt
strömmande.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Lera 24 %,
Grus 57 %
Block 19 %
Näckmossa 32 %

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Dalbrandsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Dalbrandsbäckens bottensubstrat domineras
stort av grus. Lera förekommer på de
lugnflytande biotoperna och block på de
strömmande. Förekomsten av näckmossa är god
och död ved förekommer rikligt över enstaka
lokaler men förekomsten är vanligtvis låg.

300 m (8%)
500 m (13%)
3 090 m (79%)

Skuggningsförhållandena i Dalbrandsbäcken är
genomgående mycket bra. Sämre skuggning
återfinns över kalhygget vid Bladmyran samt
över jordbruksmarken vid Dalbrands. För att
förbättra skuggningen längs vattendraget
rekommenderas tätare trädridå över
jordbruksmarken vid Dalbrands.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 030 m (26%)
Försiktigt rensad
570 m (15%)
Kraftigt rensad
300 m (8%)
Omgrävd
1 990 m (51%)
Kalkad
Nej
Diken
18

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 810 m 2 421 m2 (44%)
Möjligt, men ej bra 1 580 m 2 153 m2 (39%)
Tämligen bra
500 m
900 m2 (16%)
Bra- mycket bra

Större delen av Dalbrandsbäckens lopp har
utsatts för rensningar samt omgrävning och på
flera platser, exempelvis nedströms Dalbrands,
kan man se den gamla bäckfåran meandra
torrlagd (Figur 1). Vattendraget är opåverkat vid
Bladmyran, huvudsakligen rensat mellan
Horsmyran och Dalbrands, övriga delar
omgrävda och rätade. Förekomsten upplagd sten
är huvudsakligen måttlig men god-riklig på sina
håll. Vattendragets hydrologi är störd då
Dalbrandsmyran och Horsmyran är dikade och
vid Dalbrands tillrinner ett flertal åkerdiken. För
att återställa vattendraget bör vattendraget
återges ett ringlande lopp och återinledas i
naturlig bäckfåra där så är möjligt. Vidare bör
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
och lekbottnar restaureras. Då det stora antalet
skogs- och åkerdiken påverkar vattendragets
hydrologi samt sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till bäcken, bör lämpliga åtgärder
för att minska dikenas negativa effekt, utföras
genom exempelvis dikespoppar i skogsdikena

Uppväxtområde
Ej lämpligt
850 m 1 351 m2 (25%)
Möjligt, men ej bra 1 280 m 1 425 m2 (26%)
Tämligen bra
1 260 m 1 773 m2 (32%)
Bra- mycket bra
500 m
925 m2 (17%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
500 m
Möjligt, men ej bra 1 530 m
Tämligen bra
1 860 m
Bra- mycket bra

800 m2 (15%)
1 853 m2 (34%)
2 821 m2 (51%)

Förekomsten lämpliga lekområden för öring är
mycket låg i Dalbrandsbäcken till följd av
reningar och brist på lämpligt substrat. Arealer
av näst högsta klass återfinns strax uppströms
jordbruksmarken vid Dalbrands samt över de
nedre 400 m av vattendraget. Förekomsten
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lämpliga uppväxtbiotoper i Dalbrandsbäcken är
relativt god (Figur 2). Uppväxtbiotoperna
återfinns över längre sammanhängande partier
vid Bladmyran, mellan Horsmyran och
Dalbrands samt över de nedre 400 m av
vattendraget. Utförs rekommenderade åtgärder
bedöms stora delar av vattendraget erhålla
öringbiotoper av hög klass.

Dalbrandsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Dalbrandsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms utloppet i Annån, fångades
arterna stensimpa, elritsa och öring. Tätheten av
öring var 4,6 ind/100 m2 för 0+ och 0 ind/100
m2 för >0+. För att ytterligare kartlägga
fiskbeståndet i bäcken bör fler elprovfisken
utföras.
Särskilda naturvärden
300 m nedströms Dalbrandsmyran utpekas
bäcken av Skogsstyrelsen som en nyckelbiotop i
form av naturlig skogsbäck med riklig förekomst
av lågor och död ved. Vid Bladmyran rinner
vattendraget genom lövträdsrik barrskog som av
Skogsstyrelsen bedöms ha högt naturvärde.
Vandringshinder för fisk
I Dalbrandsbäcken finns 15 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Dalbrandsmyran mot Annån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Dalbrandsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Dalbrandsbäcken, numrerade från Dalbrandsmyran, gående nedströms mot Annån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

688641
688636
688623
688614
688512
688586
688562
688555
688539
688533
688530
688481
688480
688474
688464

157097
157104
157122
157125
157119
157115
157094
157086
157066
157061
157060
157007
157004
156997
156990

0,5 km SO Dalbrandsmyran
0,6 km SO Dalbrandsmyran
0,8 km SO Dalbrandsmyran
0,5 km NNV Horsmyran
0,4 km NV Horsmyran
1 km NNO Fågelmyran
0,5 km V Horsmyran
0,6 km N Fågelmyran
0,6 km NO Dalbrands
0,7 km SV Horsmyran
0,45 km N Fågelmyran
0,5 km V Fågelmyran
1,5 km V Fågelmyran
0,7 km V Fågelmyran
0,8 km V Fågelmyran

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Naturligt fall, rotsystem
Maskinövergång, stockar
Maskinövergång, stockar
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, block
Brant parti
Vägtrummor, betong
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, betong, stål

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt

0,05
0,5
0,7
0,6
0
0,4
0,8
0,9
1,1
5
0
1,2
0
1,3
0

2-3
3-4
4-5
5-6
7-8
8-9
10-11
11-12
12-13
13-14
13-14
19-20
20-21
20-21
21-22

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av stål
placerad under den väg som korsar vattendraget
nedanför Dalbrandsmyran (L~10,0 m, ~0,8
m). Med en fallhöjd av 0,05 m vid utloppet utgör
trumman ett partiellt hinder. Tveksamt om
åtgärd är motiverad, biotopen uppströms bör
undersökas vidare först.

vid högre flöden, vissa kräver riktigt höga för att
kunna passeras.
Vandringshinder 4-5 utgörs av
maskinövergångar där man helt riktigt lagt ut
skyddande stockar vid överfart. Man har dock
lämnat kvar stockarna i vattendraget efter
avslutad avverkning. Med en fallhöjd av 0,5-0,7
m bedöms de som partiellt resp. definitivt
hinder. För att skapa passerbarhet bör stockarna
avlägsnas och spridas i bäckfåran.

Vandringshinder 2-3 och 6-10 består av naturliga
fall över rotsystem, bråte och block som med en
fallhöjd av 0,5-1,1 m, utgör partiella/definitiva
hinder. Samtliga hinder bedöms som passerbara
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Vandringshinder 11 är två vägtrummor av
betong placerade under den övergivna väg som
korsar vattendraget N Fågelmyran (L~6,0 m,
~0,3 m)(Figur 3). Vägen har spolat sönder,
trummorna ligger blottade och vattnet rinner
delvis på sidan om. För att underlätta passage
och snygga upp på platsen bör vägtrummorna
avlägsnas.

Dalbrandsbäcken

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Återge bäcken ett ringlande lopp samt
återinled bäcken i naturlig bäckfåra där så är
möjligt.
2. Placera ut upplagd sten och död ved manuellt.
3. Restaurera lekbottnar.
4. Hydrologisk restaurering av dikade områden.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
6. Etablera tätare och bredare trädridå över den
igenväxande jordbruksmarken vid Dalbrands.
7. Åtgärda vandringshinder 4, 5, 11 och 15.

Figur 3. Vandringshinder 11. Vägtrummor av betong
vid övergiven väg.

Vandringshinder 12 och 14 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 1,2 m
resp. 1,3 m, anses utgöra definitiva hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 13 är den vägtrumma av
betong som placerats under vägen mot
jordbruksmarken vid Dalbrands (L~9,0 m,
~1,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 15 består av en större
betongtrumma och tre mindre ståltrummor,
placerade under den väg som korsar vattendraget
ca 300 m uppströms Annån (L~10,0 m,
~0,6/0,4 m). Vägtrumman anses passerbar vid
lägre flöden, vid högflöden kan problem uppstå
pga av låg dimension och hög lutning, vilket kan
ge upphov till hög vattenhastighet. Hindret bör
uppsökas vi högflöde för ytterligare bedömning.
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Objekt 37. Flymyrbäcken

Flymyrbäcken

X 688682 Y 156847 (RT 90)

Sammanfattning
Flymyrbäcken är en mycket fin skogsbäck som bedöms utgöra en viktig reproduktionslokal för
öringstammen i Annån. Omgivningen utgörs huvudsakligen av äldre granskog men ett större kalhygge
återfinns på den södra sidan mellan Mörhögsvallen och väg 768. Strömförhållandena utgörs till större
delen av strömmande biotoper, bottensubstratet domineras av grus samt sten och förekomsten av
näckmossa är god. Flymybäcken har klarat sig bra från större ingrepp av vattenbiotopen. Bäcken är dock
försiktigt till kraftigt rensad över ett 880 m långt sammanhängande parti från Flymyran och uppströms.
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Flymyrbäcken är mycket god och närmare 90 % av vattendragets
areal utgörs av öringbiotoper av högsta eller näst högsta klass. Lekbottenrestaurering och
biotopåterställning av rensade lokaler bedöms skapa drygt 1 200 m2 öringbiotop av högsta klass. Tillförs
död ved där sådan saknas, bedöms ytterligare stora arealer förbättras. Mellan Flymyran och väg 768 rinner
bäcken genom lövträdsrik barrskog som av Skogsstyrelsen anses ha högt naturvärde.
Allmän beskrivning
Flymyrbäcken är 3,7 km lång och faller över
denna sträcka 121 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-4,0 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Flymyrbäcken
rinner från den tillsynes opåverkade Hällmyran,
belägen 10 km VNV Gnarp, för att mynna i
Annån strax V Skabberget, 300 m nedströms
Gammalmobäcken. Mellan Hällmyran och den
övre korsande vägen rinner bäcken först genom
blandskog, sedan kalhygge och slutligen
granskog. I den nedre delen av denna sträcka
tillrinner ett mindre biflöde från
Mörkåsmyrorna/Långmyran, vilket fördubblar
flödet i Flymyrbäcken. Vattendraget rinner sedan
genom äldre granskog ned till väg 768. I höjd
med Mörhögsvallen har dock skogen avverkats

på den södra sidan bäcken, kalhygge breder ut
sig ned till väg 768. Under vägen finns en
passerbar stenbro och bäcken rinner sedan
genom blandskog för att mynna fint i Annån.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

930 m (25%)
2 680 m (73%)
70 m (2%)

Vattendraget har huvudsakligen ett strömmande
lopp. Svagt strömmande biotoper förekommer
över ett längre parti i de mellersta delarna av
bäcken och en forsande lokal förekommer N
Mörhögsvallen.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 61 %
Sten 28 %
Näckmossa 46 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Flymyrbäcken domineras av
sten och grus. Näckmossa förekommer rikligt
och förekomsten död ved är god över några
enskilda lokaler men huvudsakligen måttlig.

Flymyrbäcken

1 070 m 1 113 m2 (22%)
2 400 m 3 538 m2 (71%)
210 m
315 m2 (6%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
670 m
Tämligen bra
3 010 m
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 800 m (76%)
Försiktigt rensad
410 m (11%)
Kraftigt rensad
470 m (13%)
Omgrävd
Kalkad
Nej

565 m2 (11%)
4 401 m2 (89%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
670 m
565 m2 (11%)
Tämligen bra
1 200 m 2 104 m2 (42%)
Bra- mycket bra
1 810 m 2 297 m2 (46%)

Flymybäcken har klarat sig bra från större
ingrepp av vattenbiotopen. Bäcken är dock
försiktigt till kraftigt rensad över ett 880 m långt
sammanhängande parti från Flymyran och
uppströms (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
är god i den nedre delen. För att återskapa
öringbiotopen på de aktuella lokalerna
rekommenderas manuell biotopåterställning och
lekbottenrestaurering.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Flymyrbäcken är mycket god och närmare 90 %
av vattendragets areal utgörs av öringbiotoper av
högsta eller näst högsta klass. De områden som
utgörs av mindre bra biotoper återfinns
uppströms det tillrinnande biflödet i
vattendragets översta delar.
Lekbottenrestaurering och biotopåterställning av
rensade lokaler bedöms skapa drygt 1 200 m2
öringbiotop av högsta klass. Tillförs död ved där
sådan saknas, bedöms ytterligare stora arealer
förbättras.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Flymyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

510 m (14%)
3 170 m (86%)

Figur 2. Fin öringbiotop i Flymyrbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Flymyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes ca
500 m uppströms Annån, fångades arterna
stensimpa och öring. Tätheten av öring var 9,1
ind/100 m2 för 0+ och 14,1 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades
öring okulärt högt upp i bäcken, redan vid det
tillrinnande biflödet Mörkåsmyrorna/
Långmyran. För att kvantifiera mängden öring i

Då Flymyrbäcken rinner hela sitt lopp genom
skogsmark är skuggningsförhållandena
genomgående mycket bra. Mindre bra skuggning
återfinns i anslutning till kalhygget mellan
Mörhögsvallen och väg 768.
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bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Flymyrbäcken

Vandringshinder för fisk
I Flymyrbäcken finns åtta vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Hällmyran mot Annån.

Särskilda naturvärden
Mellan Flymyran och väg 768 rinner bäcken
genom lövträdsrik barrskog som av
Skogsstyrelsen anses ha högt naturvärde.

Tabell 1. Vandringshinder i Flymyrbäcken, numrerade från Hällmyran, gående nedströms mot Annån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688740
688720
688701
688691
688695
688692
688697
688683

156631
156633
156667
156727
156754
156761
156793
156847

Nedströms Hällmyran
0,5 km SV Rödkullshällen
0,5 km S Rödkullshällen
0,5 km NV Mörkhögsvallen
0,4 km N Mörkhögsvallen
0,9 km SO Hällmyran
0,3 km SV Flymyran
10 m upp utlopp Annån

Brant parti
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block och bråte
Naturliga fall, block
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

40
0,15
0
0
1
2
0,6
0,3

1
1-2
2-3
4-5
6-7
7-8
10-11
13

Vandringshinder 1 består av ett brant fallande
parti av bäcken där vattendraget faller 40 m över
en sträcka av 450 m. Flera enskilda fall och
underjordiska partier. Bedöms som definitivt
och anses inte passerbart vid högre flöden.

Vandringshinder 4 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget NV Mörhögsvallen (L~11,5 m,
~1,1 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål
placerad under den väg som korsar vattendraget
nedanför Hällmyran (L~15,0 m, ~1,1
m)(Figur 3). Med en fallhöjd av 0,15 m vid
utloppet utgör trumman ett partiellt hinder och
bör ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 5-7 består av naturliga fall över
block som med en enskild fallhöjd av 0,6-1 m,
utgör partiella/definitivt hinder. Hinder 5 anses
definitivt då bråte fastnat mot block, då detta
rivs eller försvinner naturligt anses detta hinder,
likt de andra två, också partiellt och passerbart
vid högre flöden.

Figur 3. Vandringshinder 2. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,15 m.

Figur 4. Vandringshinder 5. Naturligt fall över block
och bråte. Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 3 är den vägtrumma av stål
som placerats under den mindre väg som korsar
vattendraget N Mörhögsvallshällen (L~7,0 m,
~1,1 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 8 består av en övergiven
bäverdamm belägen 10 m uppströms Annån,
som med en fallhöjd av 0,3 m, utgör ett partiellt
hinder. Dammen anses passerbar vid medelflöde
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och däröver. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver
och bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade lokaler.
2. Restaurering av lekbottnar.
3. Tillför död ved där detta saknas.
4. Åtgärda vandringshinder 2 samt eventuellt 5
och 8.
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Objekt 38. Gammalmobäcken

Gammalmobäcken

X 688707 Y 156858 (RT 90)

Sammanfattning
Gammalmobäcken är en mycket fin skogsbäck med klart och ofärgat vatten som opåverkad av rensning
och omgrävning, rinner från Godbergsmyran för att mynna i Annån strax V Skabberget. Bäcken bedöms
utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Annån. Öringbiotopen i Gammalmobäcken är
mycket fin ur alla aspekter och i stort sett hela vattendraget utgörs av opåverkade öringbiotoper av högsta
eller nästa högsta klass. De opåverkade vattenbiotoperna skapar mycket heterogena miljöer med ett
ringlande till meandrande lopp, riklig förekomst av död ved och näckmossa, djupa höljor och
överhängande strandkanter. Biotopen i Gammalmobäcken utgör ett mycket bra exempel inför naturtrogen
biotopåterställning av andra vattendrag av liknande storlek och karaktär. Elprovfiske har konstaterat god
förekomst av öring i vattendraget och vid inventeringstillfället observerades öring redan där de tre
källflödena sammanrinner och Figurar Gammalmobäcken. Omgivningen utgörs företrädesvis av äldre
granskog och ungskog. Bäcken har ett huvudsakligen strömmande lopp, bottensubstratet domineras stort
av grus och förekomsten av näckmossa och död ved är god. I höjd med Skabberget bedöms bäcken av
Skogsstyrelsen utgöra en 7,4 ha stor och 1,1 km lång nyckelbiotop i form av naturlig skogsbäck. För att
återställa de hydrologiska förhållandena i bäcken bör restaurerande åtgärder i form av dikesproppar eller
liknande anläggas i de tre flöden som samman rinner strax S Luthem.
Allmän beskrivning
Gammalmobäcken är 4,2 km lång och faller över
denna sträcka 59 m. Vattendraget har en bredd
av 0,4-3,0 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Gammalmobäcken rinner från Godbergsmyran,
belägen 7 km NV Gnarp, för att mynna i Annån
strax V Skabberget. Söder om Luthem rinner tre
mindre flöden från våtmarker ihop på samma
plats och Figurar Gammalmobäcken. Det västra
flödet är störst och vattnet är mycket klart och
ofärgat. Vid sammanflödet har avverkningar
nyligen utförts på den västra sidan bäcken.

Vattendraget rinner sedan 500 m genom äldre
granskog. I höjd med Gröne präglas
omgivningen av skogsbruk och bäcken löper 600
m omgiven av ungskog på båda sidor. Därefter
består ungskogen på den södra sidan men
övergår i granskog på den norra. Vid en mindre
våtmark N Skabberget ringlar bäcken mycket
fint genom granskog över en sträcka av 600 m.
De sista 500 m av Gammalmobäcken omges på
den södra sidan av ungskog och granskog som
övergår i ungskog på den norra sidan.
Våtmarken strax uppströms Annån var vid
inventeringstillfället uppdämd av en övergiven
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Gammalmobäcken

bäverdamm och Gammalmobäcken hade letat
sig en ny fåra runt densamma.

mellersta och nedersta lopp, där påverkan från
skogsbruket är störst.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
250 m
274 m2 (5%)
Tämligen bra
2 010 m 2 167 m2 (42%)
Bra- mycket bra
1 890 m 2 720 m2 (53%)

500 m (12%)
3 650 m (88%)

Vattendraget har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Svagt strömmande partier förekommer
uppdelade på två lokaler, 250 m respektive 2 km
uppströms Annån.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
1 240 m 1 717 m2 (33%)
Bra- mycket bra
2 910 m 3 444 m2 (67%)

Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 84 %
Sten 10 %
Näckmossa 39 %

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
190 m
190 m2 (4%)
Tämligen bra
1 880 m 2 653 m2 (51%)
Bra- mycket bra
2 080 m 2 318 m2 (45%)

Bottensubstratet i Gammalmobäcken domineras
stort av grus. Näckmossa förekommer stundtals
rikligt över de strömmande biotoperna och
förekomsten död ved är huvudsakligen måttlig.

Öringbiotopen i Gammalmobäcken är mycket
fin ur alla aspekter och i stort sett hela
vattendraget utgörs av opåverkade öringbiotoper
av högsta eller nästa högsta klass. De opåverkade
vattenbiotoperna skapar mycket heterogena
miljöer med ett ringlande till meandrande lopp,
riklig förekomst av död ved och näckmossa,
djupa höljor och överhängande strandkanter.
Biotopen i Gammalmobäcken utgör ett mycket
bra exempel inför naturtrogen
biotopåterställning av andra vattendrag av
liknande storlek och karaktär.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 150 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Gammalmobäcken är ett av få vattendrag i
Nordanstigs kommun som klarat sig från
mänskliga ingrepp som rensningar och
omgrävning av vattenbiotopen. Dock är
vattendragets hydrologi störd då de tre flöden
från våtmarker som sammanrinner och Figurar
vattendraget, samtliga är dikade. För att återställa
de hydrologiska förhållandena i bäcken bör
restaurerande åtgärder i form av dikesproppar
eller liknande anläggas i dessa flöden.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

1 390 m (34%)
2 760 m (66%)
Figur 1. Fin öringbiotop i Gammalmobäcken.

Då Gammalmobäcken rinner genom skogsmark
är skuggningsförhållandena längs bäcken
huvudsakligen goda. Vid inventeringstillfället
utgjordes dock stor andel av bäckens omgivning
av ungskog, vilket påverkat
skuggningsförhållandena i vattendraget negativt.
Mindre bra skuggning återfinns i vattendragets

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Gammalmobäcken. Vid elfisket som utfördes
500 m uppströms Annån, fångades enbart arten
öring. Tätheten av öring var goda 17,4 ind/100
m2 för 0+ och 31,2 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades öring okulärt
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redan där de tre källflödena sammanrinner och
Figurar Gammalmobäcken. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Gammalmobäcken

Särskilda naturvärden
I höjd med Skabberget bedöms bäcken av
Skogsstyrelsen utgöra en 7,4 ha stor och 1,1 km
lång nyckelbiotop i form av naturlig skogsbäck.
Vandringshinder för fisk
I Gammalmobäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Godbergsmyran mot Annån.

Tabell 1. Vandringshinder i Gammalmobäcken, numrerade från Godbergsmyran, gående nedströms mot Annån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

688805
688721
688718

157047
156885
156876

1 km N Dalbrandsmyran
Skabberget
Skabberget

Naturligt hinder, rotsystem
Naturligt hinder, rotsystem
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,7
0,7
0,7

1-2
12-13
13-14

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 1 består av ett naturligt hinder
över rotsystemet till en ca 20 år gammal gran.
Med en fallhöjd av 0,7 m anses hindret
definitivt. Hinder som med tiden kommer att
försvinna. Kan åtgärdas genom att såga av
rotsystemet.

Åtgärdsförslag
1. Hydrologisk restaurering av de tre dikade
flöden som bildar Gammalmobäcken.

Vandringshinder 2 utgörs av ytterligare ett
naturligt fall över rotsystemet till ett träd. Med
en fallhöjd av 0,7 m anses hindret definitivt.
Bäcken har här tagit en ny fåra vid en övergiven
och raserad bäverdamm. För att återskapa
passerbarhet kan vattnet enkelt styras tillbaka till
ursprunglig fåra genom att riva bort resterna av
bäverdammen manuellt. Bäcken kommer genom
erosion troligtvis söka sig tillbaka till
originalfåran på egen hand inom kort
Vandringshinder 3 är en övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 0,7 m, bedöms utgöra
ett definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
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Objekt 39. Kullbäcken

Kullbäcken

X 689020 Y 156717 (RT 90)

Sammanfattning
Kullbäcken är en mindre skogsbäck som mynnar i Annån vid Gällstavallen. Bäcken är ett av få vattendrag
i Nordanstigs kommun som klarat sig från negativ fysisk påverkan som rensning, omgrävning och dikning.
Omgivningen består till större delen av barrblandskog men några kalhyggen och ungskogsskiften
förekommer i de övre delarna. Bottensubstratet domineras av findetritus, sand, grus samt sten och
skuggningsförhållandena är genomgående bra. Förekomsten av lämpliga öringbiotoper är relativt god och
återfinns mellan källmyren och Gällstamyran. Vid elprovfiske har förekomst av elritsa och öring
konstaterats. Två biotoper med högt naturvärde som barrblandskog finns utpekade av Skosstyrelsen längs
bäcken. Då viss negativ påverkan från skogsbruket förekommer rekommenderas tillförsel av död ved samt
lekbottenrestaurering. I flödet från Västansjövallen bör tre vägtrummor ersättas med valvbågar för att
återskapa vandringsmöjligheterna och tillgängliggöra rekryteringsområden.
Allmän beskrivning
Kullbäcken är 2,1 km lång och faller över denna
sträcka 95 m. Vattendraget har en bredd av 0,13,0 m, en medelbredd av 1 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Kullbäcken rinner från en
mindre våtmark vid Lillkullen, belägen 13 km
NV Gnarp, för att mynna i Annån strax
uppströms Gästavallen. Kullbäcken rinner till en
början över en blöt och odikad våtmark som är
något bevuxen med blandskog. Därefter rinner
bäcken genom nyligen gallrad granskog. Mellan
vägen mot Västansjökullen och vägen mot
Rävberget omges vattendraget huvudsakligen av
ungskog men den nedre delen rinner delvis
meandrande genom granskog. Bäckens
resterande lopp ringlar sig genom barrblandskog
och strax uppströms utloppet i Annån passerar
vattendraget utkanten av Gällstamyran.

Nedströms Västansjövallen nära fördubblas
Kullbäckens flöde av tillrinnande vattendrag från
väster (Figur 1). Denna vattenförekomst har
biotopkarterats och har konstaterats opåverkad
med liknande karaktär som Kullbäckens övre
lopp. Tre vandringshinder i form av fellagda
vägtrummor bör åtgärdas i detta biflöde.
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Kullbäcken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

520 m (25%)
1 580 m (75%)

Då Kullbäcken rinner genom skogsmark är
skuggningsförhållandena i bäcken genomgående
bra. Mindre bra skuggning förekommer i
anslutning till kalhyggen och ungskog i bäckens
övre lopp.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Figur 1. Sammanflödet Kullbäcken och bäck från
Västansjövallen.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

270 m (13%)
1 410 m (67%)
420 m (20%)

290 m
650 m
810 m
350 m

255 m2
975 m2
605 m2
330 m2

(12%)
(45%)
(28%)
(15%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
220 m
80 m2 (4%)
Möjligt, men ej bra
820 m 1 230 m2 (57%)
Tämligen bra
1 060 m
855 m2 (40%)
Bra- mycket bra

Vattendraget har huvudsakligen ett svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper
förekommer över myren där bäcken har sitt
ursprung och strömmande vatten återfinns i
anslutning till vägen mot Rävberget.

Ståndplatser
Ej lämpligt
200 m
40 m2 (2%)
Möjligt, men ej bra
490 m
365 m2 (17%)
Tämligen bra
1 410 m 1 760 m2 (81%)
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 23 %
Sand 31 %
Grus 15 %
Sten 31 %
Näckmossa 11 %

Förekomsten av lämpliga öringbiotoper är
relativt god i Kullbäcken. De finaste biotoperna
återfinns mellan källmyren och Gällstamyran. Då
vattendraget är fysiskt opåverkat rekommenderas
inga större fiskevårdsinsatser för att förbättra
öringbiotopen i vattendraget, dock bedöms viss
negativ påverkan från skogsbruket förekomma.
För att förbättra öringbiotopen i vattendraget
kan död ved tillföras och lekbottnar som
slammats igen, restaureras.

Bottensubstratet i Kullbäcken är varierande och
består i stort av lika delar findetrus, sand, grus
och sten. Näckmossa förekommer sparsamt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved
är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 100 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2011 finns registrerat för
Kullbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 50 m
uppströms Annån, fångades arterna elritsa och
öring. Tätheten av öring var 0,8 ind/100 m2 för
0+ och 12,3 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades öring okulärt
vid vägen mot Rävberget och enligt ortsbo
förekom öring tidigare i bägge fårorna högre upp
i systemet. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Kullbäcken med biflöde är ett av få vattendrag i
Nordanstigs kommun som inte har påverkats av
mänskliga ingrepp som rensning, omgrävning
och dikning.
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Särskilda naturvärden
Mellan Västansjövallen och Rävberget omges
bäcken av en av Skogsstyrelsen utpekad
naturvärdesbiotop bestående av barrblandskog.
Från Västansjövallen och ned till Annån rinner
bäcken genom ytterligare en naturvärdesbiotop
bestående av barrblandskog.

Kullbäcken

Vandringshinder för fisk
I Kullbäcken finns fem vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Lillkullen
mot Annån.

Tabell 1. Vandringshinder i Kullbäcken, numrerade från Lillkullen, gående nedströms mot Annån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2011.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689189
689173
689140
689107
689023

156620
156643
156671
156674
156717

Lillkullen
Väg mot Västansjökullen
Väg mot Rävberget
0,4 km Ö Västansjövallen
Väg mot Gällstavallen

Naturligt fall över granrot
Vägtrumma, plast
Vägtrumma, stål
Naturligt fall över block
Vägtrumma, plast

Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Passerbart

0,5
0,3
0
0,5
0

1-2
2-3
5-6
7-8
12-13

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 1 består av ett naturligt fall
över en granrot. Med en fallhöjd av 0,5 m är
hindret att räkna som partiellt. Ingen åtgärd.

Åtgärdsförslag
1. Ersätt tre felplacerade vägtrummor i flödet
från Västansjövallen med valvbågar. Samtliga
trummor återfinns i anslutning till vallen.
2. Kartlägg öringbeståndets utbredning och
tätheter med ytterligare elprovfisken.
3. Tillför död ved och restaurera lekbottnar där
biotopen är påverkad av skogsbruk.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av plast
placerad under vägen mot Västansjökullen
(L~9,0 m, ~0,6 m). Med en fallhöjd av 0,3 m
vid utloppet utgör trumman ett definitivt hinder.
Då vattendraget på platsen är mycket litet och
naturliga hinder uppströms försvårar
framkomligheten., bedöms det i dagsläget inte
fiskevårdsmässigt motiverat att åtgärda hindret.
Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under avstickaren mot
Rävberget (L~7,0 m, ~0,6 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 består av ett naturligt fall
över block. Med en fallhöjd av 0,5 m är hindret
att räkna som partiellt och bedöms vara
passerbart vid högre flöden. Ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 är en vägtrumma av plast
placerad under vägen mot Gällstavallen (L~12,0
m, ~0,9 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Objekt 40. Svartbäcken

Svartbäcken

X 688988 Y 156550 (RT 90)

Sammanfattning
Svartbäcken är en skogsbäcken med humöst vatten som vid inventeringstillfället var mycket kraftigt
påverkad av bäver. Bäcken bedöms utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Annån och
bäcken var tidigare ett populärt bäckmetevatten. Elprovfiske utfört 2010 konstaterade förekomst av
gädda, stensimpa och öring. Omgivningen utgörs huvudsakligen av barrblandskog med stort inslag av
kalhyggen och ungskog, framförallt i de övre delarna. Förekomsten av näckmossa är god och
bottensubstratet domineras av sand och grus. Skuggningsförhållandena är goda där bäcken rinner genom
kvarvarande skog och kommer att förbättras successivt i takt med att avverkad skog växer upp. Det stora
antalet bäverdammar ger lugnflytande biotoper och uppdämda reproduktionslokaler för öring. Opåverkad
av bäverdammar bedöms Svartbäcken ha ett företrädesvis strömmande lopp i den övre halvan och ett
svagt strömmande lopp i den nedre samt betydligt större förekomst av lämpliga öringbiotoper än här
redovisade arealer. För att återskapa/förbättra öringbiotopen i Svartbäcken bör avskjutning av bäver samt
utrivning av bäverdammar övervägas, upplagd sten och död ved placeras ut samt lekbottnar restaureras.
Allmän beskrivning
Svartbäcken är 3,9 km lång och faller över denna
sträcka 55 m. Vattendraget har en bredd av 0,57,0 m, en medelbredd av 1,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,5 m. Svartbäcken
rinner från Gammsättersmyran, belägen 16 km
NV Gnarp, för att mynna i Annån 1,6 km
nedströms Annsjön. Vid inventeringstillfället var
större delen av Svartbäcken påverkad av ett stort
antal bäverdammar som dämde strömmande
biotoper som utgör viktiga reproduktionslokaler
för öring. Bäverhyddor förekom på flera ställen
längs med bäcken och Gammsättersmyran hade
varit uppdämd 2-3 m och den nyligen rasade
bäverdammen uppvisade ett månlandskap med
stora mängder sediment och död skog.

Svartbäcken rinner genom skogsmark
huvudsakligen bestående av barrblandskog.
Skogsbruk präglar stora delar av omgivningen då
förekomsten av kalhyggen och ungskog är stor
framförallt i bäckens övre halva. Längre
sammanhängande skogspartier förekommer,
trots ett större hygge vid Långmyran, i bäckens
nedre halva. Strax uppströms Lortbodarna
tillrinner ett biflöde från väster som möjligen kan
vara intressant för fisk.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Vid inventeringstillfället var Svartbäckens lopp
huvudsakligen lugnflytande som en följd av det
mycket stort antal dämmande bäverdammar
längs hela vattendraget. Opåverkad av
bäverdammar bedöms Svartbäcken ha ett
företrädesvis strömmande lopp i den övre halvan
och ett svagt strömmande lopp i den nedre.

Svartbäcken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

2 330 m (60%)
1 570 m (40%)

Skuggningsförhållandena i Svartbäcken är goda
där bäcken rinner genom kvarvarande skog. Det
stora inslaget av kalhyggen och ungskog längs
med bäcken medför dock att
skuggningsförhållandena temporärt är
försämrade. Skuggningsförhållanden längs med
hela vattendraget kommer således att förbättras i
takt med att tidigare avverkad skog växer upp.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Finddet 12 %,
Sand 43 %,
Grus 37 %
Näckmossa 40 %
Bottensubstratet i Svartbäcken domineras av
sand och grus som i stort förekommer i samma
utsträckning. Näckmossa förekommer i relativt
god omfattning och förekomsten död ved är
riklig över enstaka lokaler men huvudskligen lågmåttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 850 m (73%)
Försiktigt rensad
230 m (6%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
820 m (21%)
Kalkad
Nej

1 540 m 3 040 m2
1 310 m 2 173 m2
940 m 1 542 m2
110 m
165 m2

Uppväxtområde
Ej lämpligt
470 m
Möjligt, men ej bra 2 140 m
Tämligen bra
1 050 m
Bra- mycket bra
240 m

940 m2
3 976 m2
1 668 m2
336 m2

(44%)
(31%)
(22%)
(2%)
(14%)
(58%)
(24%)
(5%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 110 m 1 843 m2 (31%)
Tämligen bra
2 700 m 4 996 m2 (22%)
Bra- mycket bra

Svartbäcken har klarat sig relativt bra från
negativ fysisk påverkan av vattenbiotopen.
Vattendraget är omgrävt och försiktigt rensat
över en sammanhängande sträcka i bäckens
mellersta del samt vid utloppet i Annån (Figur
1). Förekomsten av upplagd sten är låg. Där det
råder brist på upplagt material kan med fördel
död ved placeras ut för att återskapa en mer
heterogen miljö.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Svartbäcken var vid inventeringstillfället relativt
låg till följd av det stora antalet bäverdammar
som dämde potentiella lek- och
uppväxtområden. Ovan redovisade arealer
lämpliga för öring bedöms därför vara betydligt
större då bäcken är opåverkad av bäverdammar.
Reproduktionslokalerna återfinns huvudsakligen
i bäckens övre halva medan den nedre delen
med ett svagt strömmande lopp över sand och
grusbottnar, har goda förutsättningar för större
fisk (Figur 2). För att återskapa/förbättra
öringbiotopen i Svartbäcken bör avskjutning av
bäver samt utrivning av bäverdammar övervägas,
upplagd sten och död ved placeras ut samt
lekbottnar restaureras.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Svartbäcken.
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Svartbäcken

gädda, stensimpa och öring. Tätheten av öring
var låga 2,1 ind/100 m2 för 0+ och 2,4 ind/100
m2 för >0+. Enligt ortsbefolkningen var
Svartbäcken tidigare ett populärt bäckmetevatten
med god förekomst av öring. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas ytterligare elprovfisken.
Särskilda naturvärden
I sitt övre lopp rinner Svartbäcken genom en
nyckelbiotop bestående av gransumpskog,
utpekad av Skogsstyrelsen.

Figur 2. Fin öringbiotop i Svartbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Svartbäcken finns nio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Gammsättersmyran mot Annån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Svartbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
precis uppströms Annån, fångades arterna

Tabell 1. Vandringshinder i Svartbäcken, numrerade från Gammsättersmyran, gående nedströms mot Annån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

689153
689145
689092
689063
689045
689028
689022
688996
688996

156388
156392
156440
156447
156451
156484
156508
156550
156550

1,2 km V Ettringsmyran
1,5 km Ö Lillåsen
0,6 km N Lortbodarna
1 km V Långmyran
Lortbodarna
0,8 km NO Annsjövallen
Långmyran
1,5 km Ö Annsjötorp
1,5 km Ö Annsjötorp

Bäverdammar, övergivna, 6 st
Bäverdammar, övergivna, 2 st
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, betong

Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Passerbart

0,7
1,6
0
1,2
0
1,0
1,1
0,4
0

2-3
3-4
7-8
10-11
11-12
12-13
13-14
15-16
15-16

Vandringshinder 1-2, 4, och 6-8 består av
övergivna bäverdammar som med en fallhöjd av
0,4-1,6 m, utgör passerbart/partiellt/definitiva
hinder. Den partiella dammen bedöms vara
passerbar via sidofåra vid högflöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 9 består av de vägtrummor av
betong som placerats under den korsande vägen
mot Annsjön (L~15,0 m, ~ 1,0 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
plast som placerats under den korsande mot
Gammsättersmyran (L~8,0 m, ~ 1,2 m).
Trumman ligger bra och kräver därför ingen
fiskevårdsåtgärd. Dock är vägtrumman helt
utrostad och bedöms kunna rasa in när som
helst, vid byte rekommenderas valvbåge.

Åtgärdsförslag
1. Biologisk återställning av rensade och
omgrävda biotoper genom manuell utplacering
av upplagt material och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Överväg avskjutning av bäver samt utrivning
av bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 5 är de två vägtrummor av stål
som placerats där vägen mot Gammsättersmyran
korsar bäcken i höjd med Långmyran (L~ 8,0 m,
~ 1,4/1,0 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

179

Bergsjö Fvo

ARO: 43000

Objekt 41. Mörkåsbäcken

Mörkåsbäcken

X 688868 Y 156368 (RT 90)

Sammanfattning
Mörkåsbäcken är en skogsbäck med humöst vatten där ett stationärt bestånd av öring förekommer. Vid
elprovfiske har även arterna stensimpa och bäcknejonöga påträffats. Omgivningen utgörs huvudsakligen
av blandskog men i de övre delarna förekommer en del våtmark och några kalhyggen. Bottensubstratet
domineras av findetritus men förekomsten grus, sten och block är också god. Stora mängder död ved
återfinns i bäckens övre lopp och näckmossa förekommer rikligt i vattendraget. Skuggningsförhållandena i
Mörkåsbäcken är bra i vattendragets nedre delar men sämre på grund av kalhyggen och våtmarker i de
övre delarna. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Mörkåsbäcken är relativt god. Lekområden av högsta
klass saknas men drygt halva bäckens areal bedöms utgöra uppväxt- och ståndplatsbiotop av högsta eller
nästa högsta klass. Lämpliga öringbiotoper återfinns huvudsakligen i den nedre halvan av vattendraget.
Större delen av vattendragets lopp är förskonat från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Strax uppströms
jordbruksmarken vid Olbjörnsnäs har dock vattendraget rensats försiktigt och bäcken är omgrävd sista
biten ned mot Annsjön. För att återställa vattenbiotopen i Mörkåsbäcken rekommenderas att
förutsättningarna för att återge bäcken ett ringlande lopp på de omgrävda lokalerna utreds samt att
manuell biotopåterställning utförs på de försiktigt rensade lokalerna. Fria vandringsvägar skapas genom att
öppna upp två dammrester och ersätta en vägtrumma med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Mörkåsbäcken är 2,1 km lång och faller över
denna sträcka 28 m. Vattendraget har en bredd
av 1,0-6,0 m, en medelbredd av 2,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Mörkåsbäcken
avvattnar Mörkåstjärnen, belägen 12 km N
Bergsjö och mynnar i Annsjön vid Olbjörnsnäs.
De övre 500 m av vattendraget rinner genom
delvis blandskogsbevuxen våtmark där flera
övergivna bäverdammar observerades vid
inventeringstillfället. Nedströms våtmarken löper
bäcken genom ett kalhygge där kantzonen på
båda sidor Mörkåsbäcken har avverkats och två

maskinöverfarter förekommer. Omgivningen
övergår sedan till lövdominerad barrskog. Vid
tillrinnande flöde från Lövkojan omges bäcken
av granskog över en sträcka av 400 m. Efter en
kortare sträcka med ungskog löper sedan bäcken
genom blandskog ned till Annsjön. Bäcken
rinner i utkanten av jordbruksmarken vid
Olbjörnsnäs där en övergiven bäverdamm
förekommer.
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Mörkåsbäcken

960 m (46%)
1 110 m (54%)

Strömförhållandena i Mörkåsbäcken består i
stort av lika delar lugnflytande och strömmande
biotoper. Lugnflytande vatten återfinns på
enstaka lokaler i vattendragets mellersta lopp
men huvudsakligen i anslutning till
Mörkåstjärnen och Annsjön. Övriga delar av
vattendraget strömmar.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Mörkåsbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findet 39 %
Grus 20 %
Sten 24 %
Block 15 %
Näckmossa 49 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet domineras av findetritus men
förekomsten grus, sten och block är också god.
Stora mängder död ved återfinns i bäckens övre
lopp och näckmossa förekommer rikligt i
vattendraget.

Skuggningsförhållandena i Mörkåsbäcken är bra
i vattendragets nedre delar. Mindre bra
skuggning förekommer över våtmarksområdet
samt efterföljande kalhygge nedströms
Mörkåstjärnen och dålig skuggning råder vid en
mindre våtmark i bäckens mellersta lopp.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 540 m (75%)
Försiktigt rensad
360 m (17%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
170 m (8%)
Kalkad
Nej
Diken
3
Maskinöverfarter
2

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

200 m (10%)
770 m (37%)
1 100 m (53%)

960 m 1 600 m2 (48%)
420 m
434 m2 (13%)
690 m 1 315 m2 (39%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
860 m 1 400 m2 (42%)
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
1 010 m 1 549 m2 (46%)
Bra- mycket bra
200 m
400 m2 (12%)

Större delen av vattendragets lopp är förskonat
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Strax
uppströms jordbruksmarken vid Olbjörnsnäs har
dock vattendraget rensats försiktigt och bäcken
är omgrävd sista biten ned mot Annsjön (Figur
1). För att återställa vattenbiotopen i
Mörkåsbäcken rekommenderas att
förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna utreds
samt att manuell biotopåterställning utförs på de
försiktigt rensade lokalerna. Förekomsten
upplagd sten är låg men restaureringen kan
kompletteras med död ved.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

860 m 1 400 m2 (42%)
910 m 1 349 m2 (40%)
300 m
600 m2 (18%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Mörkåsbäcken är relativt god. Lekområden av
högsta klass saknas men drygt halva bäckens
areal bedöms utgöra uppväxt- och
ståndplatsbiotop av högsta eller nästa högsta
klass (Figur 2). Lämpliga öringbiotoper återfinns
huvudsakligen i den nedre halvan av
vattendraget. Biotopåterställs de rensade och
omgrävda lokalerna samtidigt som lekbottnar
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restaureras förbättras öringbiotopen på en areal
av drygt 1 100 m2.

Mörkåsbäcken

Mörkåstjärnen och Annsjön, fångades arterna
stensimpa, bäcknejonöga och öring. Tätheten av
öring var låga 0,4 ind/100 m2 för 0+ och 0,8
ind/100 m2 för >0+. Vid inventeringstillfället
observerades ett tiotal öringlika fiskar i bäckens
mellersta lopp. För att kvantifiera mängden öring
i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Mörkåsbäcken finns sju vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Mörkåstjärnen mot Annsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Mörkåsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Mörkåsbäcken. Vid elfisket som utfördes mellan

Tabell 1. Vandringshinder i Mörkåsbäcken, numrerade från Mörkåstjärnen, gående nedströms mot Annsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

688752
688767
688784
688811
688824
688842
688861

156465
156455
156446
156411
156397
156373
156368

Utlopp Mörkåstjärnen
1 km NV Mörkåsen
1,1 km SV Rödkullsvallen
0,8 km S Sebbtorpet
0,6 km SO Hälsan
0,3 km S Hälsan
0,06 km S utloppet Annsjön

Dammrest
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, plast
Dammrest
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,4
0,5
0,6
0,7
0,05
1,4
0,4

1
1-2
2-3
5-6
7-8
9-10
11-12

Vandringshinder 1 utgörs av en
dammrest/dammvall vid Mörkåstjärnens utlopp.
Med en fallhöjd av 0,4 m utgör den ett partiellt
hinder. Bedöms som passerbar vid högre flöden.
För att underlätta fiskvandring bör en öppning i
dammvallen grävas.
Vandringshinder 2-4 och 7 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,4-0,7 m,
bedöms utgöra partiella/definitivt hinder för
fisk. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Figur 3. Vandringshinder 5. Vägtrummor av plast.
Fallhöjd vid utloppet, 0,05 m.

Vandringshinder 5 är två vägtrummor av plast
som placerats under den väg som korsar
vattendraget ca 800 m uppströms Annsjön (L~
6,0 m, ~ 0,9 m)(Figur 3). Trummorna ligger
högt och har ett fall vid utloppet av 0,05 m. För
att underlätta fiskvandring bör minst en av
trummorna ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 6 består av en dammrest av
sten, belägen strax uppströms jordbruksmarken
vid Olbjörnsnäs, som med en fallhöjd av 1,4 m,
bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder för
fisk (Figur 4). För att skapa passerbarhet bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäcken. Arbetet bör kunna utföras manuellt.
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Figur 4. Vandringshinder 6. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,4 m.

Sjöar i vattendraget
Mörkåstjärnen 688751-156471
Mörkåstjärnen 5,3 ha, är som namnet antyder en
mindre skogstjärn med humöst vatten (Figur 5).
Strandzonen utgörs av våtmark och
omgivningen består i Ö av våtmark men utgörs
huvudsakligen av blandskog. Vattenvegetationen
är sparsam och domineras av starr.

Figur 5. Vy över Mörkåstjärnen.

Annsjön 688945-156402
Se Annån.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk återställning samt
lekbottenrestaurering av rensade lokaler.
2. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp på de omgrävda partierna.
3. Åtgärda vandringshinder 1, 5 och 6.
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Objekt 42. Hagvallsbäcken/Rembäcken

Rembäcken/Hagvallsbäcken

X 688460 Y 156208 (RT 90)

Sammanfattning
Hagvallsbäcken/Rembäcken är en mycket fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som stora
delar ringlar kraftigt eller meandrar i granskogsbevuxen ravin med riklig förekomst av död ved. Med
undantag för någon enstaka lokal med svagt strömmande vatten, strömmar bäcken mellan Brinktjärnen
och Hagvallen och har därefter ett huvudsakligen svagt strömmande lopp ned till Annsjön. Skuggning av
högsta klass förekommer i granskogen mellan Brinktjärnen och Hagvallen och skuggning av näst högsta
klass återfinns mellan Hagvallen och Annsjön. Drygt halva Hagvallsbäckens lopp har påverkats av
rensning och omgrävning. Bäcken är omgrävd nedanför Brinktjärnen till följd av sjösänkning samt över en
1,7 km lång stäcka från Annsjön och uppströms. Försiktigt rensad är bäcken strax uppströms Remåsen
samt nedanför Hagvallen och kraftigt rensade biotoper återfinns mellan Mossrotsmyran och Hagvallen.
Vid Stråltäkten och Åkersvallen finns ett stort antal diken som påverkar vattendragets hydrologi.
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Hagvallsbäcken är relativt god i alla avseenden. Samtliga lek- och
uppväxtbiotoper av högsta eller näst högsta klass förekommer mellan Brinktjärnen och Hagvallen. Den
omgrävda och rätade sträckan mellan Hagvallen och Annsjön saknar i nuvarande tillstånd lämpliga
biotoper för lek- och uppväxt men den övre delen innehåller en del lämpliga lokaler för större fisk.
Återges bäcken ett ringlande lopp över det omgrävda partiet samtidigt som lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på de rensade lokalerna, bedöms närmare 90 % av vattendragets
areal kunna utgöras av lämpliga öringbiotoper. Två dammrester och en vägtrumma utgör vandringshinder
och bör åtgärdas. Bäcken har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett nationellt värdefullt och
regionalt särskilt värdefullt vattendrag och ett biotopskyddsområde samt två nyckelbiotoper som berör
vattendraget återfinns i bäckens övre delar, mellan Brinktjärnen och Remåsen. Skal av flopärlmussla
observerades vid inventeringstillfället.
Allmän beskrivning
Hagvallsbäcken är 8,7 km lång och faller över
denna sträcka 61 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 2,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Hagvallsbäcken
rinner från Sänningstjärnen, belägen 19 km NV
Bergsjö, för att via Brinktjärnen, mynna i

Annsjön vid Sörviken. Vid Brinktjärnens utlopp
utgörs omgivningen av en tallplantage på norra
sidan och blandskog på den södra. Därefter
rinner bäcken genom äldre granskog hela vägen
ned till Hagvallen. Stora delar av bäckens lopp
rinner över denna sträcka kraftigt ringlande till
meandrande i en ravin med branta sidor och
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riklig förekomst av död ved. Nedströms
Hagvallen omges bäcken till en början av
granskog men rinner sedan omgrävd och rätad
genom ett utdikat område där omgivningen
huvudsakligen utgörs av löv- och blandskog
samt viss del våtmark. Spår efter bäver är
frekventa och flera aktiva bäverdammar
observerades över denna sträcka vid
inventeringstillfället.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Rembäcken/Hagvallsbäcken

för det försiktigt rensade partiet strax uppströms
Remåsen, är vattendraget opåverkat över en
längre sträcka mellan Stråltäkten och
Mossrotsmyran. Förekomsten upplagd sten är
god-riklig på de kraftigt rensade lokalerna och
måttlig på de försiktigt rensade. Ett stort antal
diken som påverkar vattendragets hydrologi,
återfinns vid två områden. Vid Stråltäkten
tillrinner åtta skogsdiken på norra sidan och
längs den omgrävda och rätade sträckan vid
Åkersvallen tillrinner 6 diken eller dikade
rännilar (Figur 2). Vid biotopskyddsområdet
strax nedströms Stråltäkten har en skogsmaskin
passerat bäcken nio gånger vid sin framfart i
ravinen. Bäcken har på flera ställen börjat rinna i
de däckspår som finns på platsen. För att
undvika att bäcken helt tar ett nytt lopp bör
befintliga däckspår återställas.
För att återskapa öringbiotopen på de rensade
och omgrävda lokalerna rekommenderas
manuell biotopåterställning och
lekbottenrestaurering samt att förutsättningarna
för att återge bäcken ett ringlande lopp utreds.
Där förekomsten upplagd sten är dålig
rekommenderas att biotopåterställningen
kompletteras med utplacering av död ved. För
att återskapa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget rekommenderas lämpliga åtgärder i
anslutning till de markavvattnade områdena och
dess diken, exempelvis anläggande av
dikesproppar.

1 140 m (13%)
2 630 m (30%)
4 880 m (56%)

Strömförhållandena i Hagvallsbäcken domineras
av strömmande biotoper. Med undantag för
någon enstaka lokal med svagt strömmande
vatten, strömmar bäcken mellan Brinktjärnen
och Hagvallen. Mellan Hagvallen och Annsjön
har vattendraget ett svagt strömmande lopp och
lugnflytande biotoper återfinns i anslutning till
Brinktjärnen och Annsjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 13 %
Sand 24 %
Grus 48 %
Sten 15 %
Näckmossa 5 %
Bottensubstratet domineras av grus men inslaget
av sand, sten och findetritus är relativt stort.
Förekomsten död ved är bitvis riklig där bäcken
rinner genom granskog. Näckmossa
förekommer, men i ringa omfattning.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 090 m
Försiktigt rensad
1 210 m
Kraftigt rensad
920 m
Omgrävd
2 430 m
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter

(47%)
(14%)
(11%)
(28%)
Nej
15
9

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Hagvallsbäcken.

Drygt halva Hagvallsbäckens lopp har påverkats
av rensning och omgrävning (Figur 1). Bäcken är
omgrävd nedanför Brinktjärnen till följd av
sjösänkning samt över en 1,7 km lång stäcka från
Annsjön och uppströms, där markavvattning
bedrivits. Försiktigt rensad är bäcken strax
uppströms Remåsen samt nedanför Hagvallen
och kraftigt rensade biotoper återfinns mellan
Mossrotsmyran och Hagvallen. Med undantag
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Rembäcken/Hagvallsbäcken

övre delen innehåller en del lämpliga lokaler för
större fisk. Återges bäcken ett ringlande lopp
över det omgrävda partiet samtidigt som
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut på de rensade lokalerna,
bedöms närmare 90 % av vattendragets areal
kunna utgöras av lämpliga öringbiotoper.

Figur 2. Skogsdike vid Stråltäkten.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

30 m (0,3%)
100 m (1%)
3 120 m (36%)
5 400 m (62%)

Skuggningsförhållandena i Hagvallsbäcken är
genomgående relativt bra. Skuggning av högsta
klass förekommer i granskogen mellan
Brinktjärnen och Hagvallen och skuggning av
näst högsta klass återfinns över det
markavvattnade området mellan Hagvallen och
Annsjön, som huvudsakligen rinner genom löveller blandskog.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

2 850 m
1 290 m
2 850 m
1 660 m

6 635 m2 (32%)
2 952 m2 (14%)
7 028 m2 (34%)
4 028 m2 (20%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
900 m
Möjligt, men ej bra 2 050 m
Tämligen bra
3 530 m
Bra- mycket bra
2 170 m

2 250 m2 (11%)
4 206 m2 (20%)
8 612 m2 (42%)
5 575 m2 (27%)

Figur 3. Fin öringbiotop med gott om död ved i
Hagvallsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Hagvallsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
vid den korsande vägen NO Mossrotmyran,
fångades arterna bäcknejonöga och öring.
Tätheten av öring var 5,0 ind/100 m2 för 0+ och
7,5 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Bäcken har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats
som ett nationellt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag. 800 m nedströms
Brinktjärnen rinner bäcken genom ett av
Skogsstyrelsen upprättat biotopskyddsområde
bestående av ravinskog. Nedströms angränsande
till detta område har Holmen Skog AB utpekat
bäcken och dess ravin som nyckelbiotop över en
yta av 1,9 ha och ytterligare 700 m nedströms, N
Ramsåsmyran, har Holmen Skog AB utpekat
bäcken och dess närmsta omgivning i ännu en
nyckelbiotop, 2,3 ha.
Skal av flodpärlmussla observerades vid
biotopskyddsområdet. För att bekräfta fyndet av
flodpärlmusselskalet rekommenderas att en
musselinventering utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
250 m
690 m2 (3%)
Möjligt, men ej bra 1 960 m 3 946 m2 (19%)
Tämligen bra
3 980 m 9 649 m2 (47%)
Bra- mycket bra
2 460 m 6 358 m2 (31%)
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Hagvallsbäcken är relativt god i alla avseenden.
Samtliga lek- och uppväxtbiotoper av högsta
eller näst högsta klass förekommer mellan
Brinktjärnen och Hagvallen (Figur 3). Den
omgrävda och rätade sträckan mellan Hagvallen
och Annsjön saknar i nuvarande tillstånd
lämpliga biotoper för lek- och uppväxt men den

186

Bergsjö Fvo

ARO: 43000

Vandringshinder för fisk
I Hagvallsbäcken finns nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer

Rembäcken/Hagvallsbäcken

detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Sänningstjärnen mot Annsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Hagvallsbäcken, numrerade från Sänningstjärnen, gående nedströms mot Annsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

689091
689082
689047
689055
689012
689008
688994
688975
688971

155785
155844
155875
155903
156001
156042
156098
156158
156163

0,2 km SO Remåsen
0,3 km N Mossrotmyran
0,3 km NO Mossrotmyran
0,5 km Ö Mossrotmyran
0,5 km NO Buskmyran
Väg mot Svedsbovallen
0,25 km NV Åkersvallen
0,4 km S Vadevallen
Annsjön

Dammrest
Vägtrummor, stål, 4 st
Dammrest
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st

Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

1
0
0,5
0
1
0,03
0,5
0,3
0

12-13
16-17
19-20
20-21
26-27
27-28
29-30
30-31
31-32

öppnas upp manuellt. Kulturmiljöintresse kan
föreligga.

Vandringshinder 1 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,0 m, anses utgöra
ett definitivt hinder (Figur 4). För att återskapa
de naturliga vandringsmöjligheterna på platsen
bör dammresten öppnas upp. Arbetet bedöms
kunna utföras manuellt. Kulturmiljöintresse kan
föreligga.

Figur 5. Vandringshinder 3. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,5 m.

Vandringshinder 4 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
V om Hagvallen (L~ 12,0 m, ~ 1,0 m).
Trummorna anses passerbara och kräver ingen
åtgärd. Dock är de utrostade och kommer att
behöva bytas snart. Vid framtida byte
rekommenderas valvbåge.

Figur 4. Vandringshinder 1. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 2 är de fyra vägtrummor av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
N om Mossrotmyran (L~ 7,0 m, ~ 0,5 m).
Två grövre trummor underst och två mindre
trummor för högflöden ovanpå dem. Hindret
anses passerbart trots något hög vattenhastighet.
Trummorna är utrostade och trasiga. Vid
framtida byte rekommenderas valvbåge.

Vandringshinder 5 och 7-8 består av aktiva
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,3-1,0 m,
bedöms utgöra partiellt/definitiva
vandringshinder. Den partiella dammen anses
passerbar via sidofåra vid högflöde.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,5 m, bedöms som
passerbar (Figur 5). Då dammresten kan försvåra
fiskvandring vid låga flöden bör dammresten
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Vandringshinder 6 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Svedsbovallen (L~ 12,0 m, ~ 1,4 m)(Figur 6).
Trummorna anses utgöra ett partiellt hinder då
de är högt placerade, ligger något brant och har
ett fall vid utloppet av 0,03 m. För att underlätta
fiskvandring bör minst en av vägtrummorna
grävas ned djupare eller ersättas med en
valvbåge.

Rembäcken/Hagvallsbäcken

Brinktjärnen
Brintjärnen 3,8 ha, är en avlång skogstjärn med
humöst vatten som förbinds med
Sänningstjärnen genom en grävd kanal med
lugnflytande vatten. Vattenvegetationen är
intermediär och domineras av starr och
näckrosor. Området närmast stranden utgörs av
våtmark och omgivningen består huvudsakligen
av granskog, planterad på gammal åkermark
längs tjärnens södra sida. Tjärnen sänktes på
1910-talet i samband med sänkningen av
Sänningstjärnen. I tjärnen förekommer
fiskarterna gädda, abborre och mört.
Annsjön 688945-156402
Se Annån.
Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp på de omgrävda partierna.
2. Placera ut upplagd sten och död ved på de
rensade lokalerna.
3. Lekbottenrestaurering på omgrävda och
rensade lokaler.
4. Hydrologisk återställning av utdikade
markområden.
5. Återställ däckspår efter skogsmaskin vid
biotopskyddsområdet.
6. Inventera förekomst av flodpärlmussla.
7. Åtgärda vandringshinder 1, 3 och 6.

Figur 6. Vandringshinder 6. Vägtrummor av stål.
Fallhöjd vid utlopp 0,03 m.

Vandringshinder 9 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Annsjön (L~ 8,0 m, ~ 1,6 m)(Figur 5).
Trummorna ligger bra och kräver ingen åtgärd.
Dock är båda trummorna väldigt rostangripna i
botten och kommer att behöva bytas snart. Vid
framtida byte rekommenderas valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Sänningstjärnen 689144-155534
Sänningstjärnen 14,2 ha, är en skogstjärn med
humöst vatten och intermediär vattenvegetation
som domineras av bladvass som växer i
strandzonen. Omgivningen utgörs
huvudsakligen av tallskog men åkermark
förekommer vid tjärnens västra och östra strand.
Viss bebyggelse förekommer i anslutning till
jordbruksmarken, denna utgörs idag främst som
fritidshus men längre tillbaka brukades större
areal jord av fastboende. Ett tillrinnande flöde i
den västra delen av tjärnen, från Långtjärnen och
Stormyrtjärnen, bedöms vara fiskförande utifrån
storleken på avrinningsområdet. Sänningstjärnen
sänktes på 1910-talet flera meter i syfte att vinna
åkermark. I tjärnen förekommer fiskarterna
gädda, abborre och mört.
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Objekt 43. Hagmyrabäcken

Hagmyrabäcken

X 689084 Y 155847 (RT 90)

Sammanfattning
Hagmyrabäcken är en skogsbäck som företrädesvis rinner genom granskog. Bäcken har ett huvudsakligen
strömmande lopp. Svagt strömmande biotoper förekommer i vattendragets övre delar och lugnflytande
vatten återfinns insprängda mellan strömmarna. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av lera, grus samt
block och förekomsten död ved är riklig i de nedre delarna av bäcken. Skuggningsförhållandena i
Hagmyrabäcken är genomgående bra. Skuggning saknas dock där bäcken i sitt mellersta lopp rinner över
ett kalhygge där omgivande skog avverkats. Större delen av vattendragets lopp är förskonat från rensning
och omgrävning av vattenbiotopen. Bäcken är dock omgrävd över jordbruksmarken vid Hagmyran samt
försiktigt rensad på två strömmande lokaler. Mellan Hagmyran och Remrönningen tillrinner sju skogdiken,
då dessa påverkar vattendragets hydrologi bör förutsättningarna för att åtgärda dem med exempelvis
dikesproppar undersökas. Nedre tredjedelen av bäcken, nedströms kraftledningen, utgörs av fina
öringbiotoper ur alla aspekter, medan enstaka lokaler uppströms kraftledningen erbjuder tämligen bra
förhållanden för uppväxt och ståndplats. Restaureras lekbottnar samtidigt som upplagd sten och död ved
placeras ut på de rensade lokalerna kan närmare 1 000 m2 fin öringbiotop återskapas. Fiskvandring
återskapas genom att öppna upp fyra mindre dammrester av sten samt genom att ersätta en vägtrumma
med valvbåge. 500 m nedströms Hagmyran rinner bäcken 300 m genom barrsumpskog som av
Skogsstyrelsen bedömts ha högt naturvärde. En nyckelbiotop bestående av barrnaturskog tangerar
bäckens lopp uppströms barrsumpskogen.
Allmän beskrivning
Hagmyrabäcken är 2,5 km lång och faller över
denna sträcka 43 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-2 m, en medelbredd av 0,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Hagmyrabäcken
rinner från Hagmyran, belägen 10 km ONO
Hassela och mynnar i Hagvallsbäcken strax N
om Mossrotmyran. Vid Hagmyran är bäcken
mycket liten och rinner omgrävd och dikad över
äldre jordbruksmark. Mellan Hagmyran och
inloppet i Hagvallsbäcken/Rembäcken rinner

bäcken huvudsakligen genom granskog. Vid
Remrönningen förekommer ett parti lövskog
och strax uppströms detta rinner bäcken 250 m
genom ett kalhygge. I höjd med Remåsen var
vattendraget vid inventeringstillfället kraftigt
påverkat av bäver med ett flertal dammar och
stora arealer dämd skog.
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Hagmyrabäcken

820 m (33%)
470 m (19%)
1 210 m (48%)

Hagmyrabäcken har ett huvudsakligen
strömmande lopp. Svagt strömmande biotoper
förekommer i vattendragets övre delar och
lugnflytande vatten återfinns insprängda mellan
strömmarna.
Bottensubstrat
Lera 31 %,
Grus 38 %,
Block 20 %
Näckmossa

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Hagmyrabäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av lera,
grus och block. Förekomsten död ved är riklig i
de nedre delarna av bäcken.

250 m (10%)
350 m (14%)
1 900 m (76%)

Skuggningsförhållandena i Hagmyrabäcken är
genomgående bra. Skuggning saknas dock där
bäcken i sitt mellersta lopp rinner över ett
kalhygge där omgivande skog avverkats (Figur
2).

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 770 m (71%)
Försiktigt rensad
510 m (20%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
220 m (9%)
Kalkad
Nej
Diken
7
Större delen av vattendragets lopp är förskonat
från rensning och omgrävning av
vattenbiotopen. Bäcken är dock omgrävd över
jordbruksmarken vid Hagmyran samt försiktigt
rensad på två strömmande lokaler, vid
Remrönningen samt 350 m nedströms
Hagmyran (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
är måttlig men bör placeras ut manuellt och
kompletteras med död ved samt
lekbottenrestaurering. Om det bedöms rimligt
att återetablera ett öringbestånd över
jordbruksmarken vid Hagmyran, bör
förutsättningarna för att återge vattendraget ett
ringlande lopp på de omgrävda lokalerna
utredas. Mellan Hagmyran och Remrönningen
tillrinner sju skogdiken, då dessa påverkar
vattendragets hydrologi bör förutsättningarna för
att åtgärda dem med exempelvis dikesproppar
undersökas.

Figur 2. Kalhygge i Hagmyrabäckens mellersta lopp.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

920 m
880 m
700 m

591 m2 (31%)
640 m2 (33%)
700 m2 (36%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
250 m
125 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 1 040 m
746 m2 (39%)
Tämligen bra
1 210 m 1 060 m2 (55%)
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

840 m
960 m
700 m

Hagmyrabäcken

Fiskfauna
Inga registrerade elprovfisken eller
fiskobservationer vid inventeringstillfället. Enligt
markägare har öring förekommit vid Hagmyran
och observerades senast vid dikning av bäcken
på 1970-talet. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.

471 m2 (24%)
760 m2 (39%)
700 m2 (36%)

Förekomsten lämpliga lekområden är måttlig,
uppväxtområden relativt bra och ståndplatser
bra i Hagmyrabäcken. Nedre tredjedelen av
bäcken, nedströms kraftledningen, är fin ur alla
aspekter medan enstaka lokaler uppströms
kraftledningen erbjuder tämligen bra
förhållanden för uppväxt och ståndplats (Figur
3). Restaureras lekbottnar samtidigt som upplagd
sten och död ved placeras ut på de rensade
lokalerna kan närmare 1 000 m2 fin öringbiotop
återskapas.

Särskilda naturvärden
500 m nedströms Hagmyran rinner bäcken
300 m genom barrsumpskog som av
Skogsstyrelsen bedöms ha högt naturvärde. En
nyckelbiotop bestående av barrnaturskog
tangerar bäckens lopp uppströms
barrsumpskogen.
Vandringshinder för fisk
I Hagmyrabäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Hagmyran mot Hagvallsbäcken.

Figur 3. Fin öringbiotop i de nedre delarna av
Hagmyrabäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Hagmyrabäcken, numrerade från Hagmyran, gående nedströms mot Hagvallsbäcken.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689208
689205
689196
689138
689109

155710
155724
155751
155777
155793

Hagmyran
Hagmyran
1 km Ö Hagmyran
1,5 km SO Hagmyran
Kraftledning

Vägtrummor, 3 st, stål
Vägtrummor, 2 st, stål & betong
Dammrester 4 st
Bäverdammar, 5 st, aktiva
Vägtrumma, betong

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

0
0
1,6
2
0,2

1-2
2-3
4-5
8-9
8-9

Vandringshinder 1 består av tre vägtrummor av
plåt av olika dimensioner som ligger under en
traktorväg på jordbruksmarken nedan för
Hagmyran (L~ 5 m, ~ 0,5 m). Hindret är
svårbedömt då mynningen på den djupast
liggande trumman inte gick att finna vid
inventeringstillfället. Det rinner dock vatten
därifrån. Hindret har klassats som partiellt men
är sannolikt passerbart. För att klargöra
vandringsförhållandena på platsen bör hindret
besökas vid högre flöde.

Vandringshinder 2 utgörs av de två vägtrummor
av stål resp. betong som ligger under vägen mot
Hagmyran (L~ 5 m, ~ 0,3 m). I likhet med
hinder 1 är detta hinder också svårbedömt då
övre änden av den djupast liggande trumman
inte gick att finna vid inventeringstillfället. Det
rinner dock vatten därifrån. Hindret har klassats
som partiellt men är sannolikt passerbart. För att
klargöra vandringsförhållandena på platsen bör
hindret besökas vid högre flöde.
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Vandringshinder 3 utgörs av fyra närliggande
dammrester där den enskilda fallhöjden för
samtliga fall är 0,4 m. Övre hindret är ett fall
från en mindre träränna, övriga är rester efter
mindre stendammar. Hindren är att räkna som
partiella och bedöms som passerbara vid högre
flöden. Åtgärdas manuellt genom att omfördela
block.
Vandringshinder 4 består av fyra närliggande
bäverdammar. De tre övre dammarna är att
räkna som partiella men den nedre dammen
bedöms med en fallhöjd av 0,7 m, utgöra ett
definitivt vandringshinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 4. Vandringshinder 5. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet, utgör ett definitivt
hinder.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av betong
som ligger djupt under den mindre väg som
korsar bäcken vid kraftledningen (L~ 15 m, ~
0,5 m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,2 m vid
utloppet anses trumman utgöra ett definitivt
vandringshinder och bör därför ersättas med en
valvbåge.

Åtgärdsförslag
1. Restaurera lekbottnar samt placera ut upplagd
sten och död ved på de rensade lokalerna.
2. Hydrologisk restaurering vid skogsdiken.
3. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över jordbruksmarken vid
Hagmyran om detta anses motiverat.
4. Åtgärda vandringshinder 3 och 5 samt
återbesök hinder 1 och 2 vid olika flöden för
korrekt bedömning av dess passerbarhet.
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Objekt 44. Baståsån/Grängsjöån

Baståsån/Grängsjöån

X 688247 Y 157170 (RT 90)

Sammanfattning
Grängsjöån är ett kraftigt negativt påverkat vattendrag och hela dess lopp är starkt påverkat av rensningar
och omgrävningar. Ån är kraftig rensad i den övre halvan och omgrävd i den nedre. Ett
markavvattningsföretag finns registrerat för vattendraget och sträcker sig från Gammsättertjärnen, ned i
Grängsjöån strax uppströms väg 758 och vidare till Grängsjössjön. Vidare förekommer en rad dammar
och dammrester efter tidigare kraftutnyttjning i ån som utgör definitiva vandringshinder samt ett stort
antal lämningar i sämre skick som skvallrar om tidigare aktiviteter i Grängsjöån. Grängsjöån har ett
huvudsakligen strömmande lopp, bottensubstratet domineras av sten, grus samt lera och
skuggningsförhållandena är genomgående relativt bra. Omgivningen utgörs i den övre delen
huvudsakligen av lövskog samt jordbruksmark och vattendraget rinner genom jordbruksmark med god
trädridå i den nedre delen. Vid elprovfiske har arterna abborre, bäcknejonöga, elritsa, gädda, lake,
stensimpa och öring med låga tätheter samt flodkräfta med relativt goda tätheter fångats. 20 000 m2
öringbiotop av högsta klass i alla hänseenden kan återskapas om vattendraget biotopåterställs, lekbottnar
restaureras och vandringshinder åtgärdas.
Allmän beskrivning
Den övre delen av vattendraget heter Baståsån
och den nedre Grängsjöån, för att underlätta
beskrivningen av vattendraget i denna rapport
benämns ån fortsättningsvis Grängsjöån.
Grängsjöån är 4,6 km lång och faller över denna
sträcka 82 m. Vattendraget har en bredd av 2-12
m, en medelbredd av 5,7 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,4 m. Vattendragets
avrinningsområde är 83,4 km2 stort bestående av
5 % sjö och 81 % skog. Grängsjöån rinner från
Grännsjön, belägen 10 km V Gnarp, och
mynnar vid Västergrängsjö i Grängsjösjön. Från
Gammsättertjärnen tillrinner ett biflöde strax
uppströms väg 758. Avrinningsområdets storlek

medför att det bör undersökas vidare med
avseende på fiskförekomst dock är hela
vattendraget omgrävt genom ett regisrerat
markavvattningsföretag. De övre delarna av
Grängsjöån löper företrädesvis genom lövskog
och ängsmark. Med tilltagande bebyggelse rinner
vattendraget sedan genom blandskog och
angränsande tomter vid byn Gränsfors.
Vattendraget har över tiden nyttjats flitigt för en
mängd olika verksamheter. En stor mängd
lämningar av varierande skick kan observeras
framförallt vid Gränsfors. Vattendragets nedre
halva rinner genom jordbruksmark med
huvudsakligen god trädridå av löv. Spår av bäver
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Baståsån/Grängsjöån

förekom frekvent i vattendragets nedre del och
dammar av olika stadier observerades.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 000 m (22%)
450 m (10%)
2 970 m (65%)
170 m (4%)

Grängsjöån har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Lugnflytande biotoper förekommer i
anslutning till sjöarna och svagt strömmande
lokaler finns som enstaka inslag i de strömmande
partierna. Forsande vatten återfinns vid
Gränsfors bruk.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Grängsjöån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Lera 23 %
Grus 21 %
Sten 49 %
Näckmossa

350 m (8%)
1 730 m (38%)
2 510 m (55%)

Skuggningsförhållandena i Grängsjöån är
genomgående relativt bra. Tät och ofta bred
trädridå av löv ger god skuggning där
vattendraget nedströms väg 758 rinner genom
jordbruksmark. Mindre bra skuggning
förekommer i vattendragets övre delar där
bebyggelse och viss jordbruksmark omger ån.
Dålig skuggning återfinns i anslutning till
jordbruksmarken vid väg 758. Etablera tätare
och bredare trädridå där denna är
otillfredställande.

Grängsjöåns bottensubstrat domineras stort av
sten. Lera förekommer på de lugnflytande
lokalerna och grus på de svagt strömmande
biotoperna. Näckmossa förekommer i liten
utsträckning och förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
360 m (8%)
Kraftigt rensad
2 130 m (46%)
Omgrävd
2 100 m (46%)
Kalkad
Nej
Vattenuttag
15

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 100 m 6 450 m2 (25%)
Möjligt, men ej bra
740 m 5 000 m2 (19%)
Tämligen bra
2 340 m 14 300 m2 (54%)
Bra- mycket bra
410 m
516 m2 (2%)

Hela Grängsjöåns lopp är starkt påverkat av
rensningar och omgrävningar (Figur 1).
Vattendraget är kraftig rensat i den övre halvan,
omgrävt i nedre halvan samt försiktigt rensat
däremellan. Ett markavvattningsföretag finns
registrerat för vattendraget, Baståsån m fl tf
1932. Markavvattningsföretaget sträcker sig från
Gammsättertjärnen, ned i Grängsjöån strax
uppströms väg 758 och vidare till Grängsjössjön.
15 vattenuttag förekommer längs med
vattendraget, vissa praktiska anordningar som
försämrar vandringsmöjligheterna har upprättats
för detta syfte. För att återställa vattenbiotopen i
Grängsjöån rekommenderas att lekbottnar
restaureras och rensade lokaler biotopåterställs
manuellt/maskinellt genom utplacering av
upplagd sten. Död ved bör tillföras hela
vattendraget.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 100 m 6 450 m2 (25%)
Möjligt, men ej bra 1 360 m 7 016 m2 (27%)
Tämligen bra
2 130 m 12 800 m2 (49%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 800 m 15 666 m2 (60%)
Tämligen bra
1 790 m 10 600 m2 (40%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Grängsjöån är relativt god trots omfattande
ingrepp i vattenbiotopen och nära halva
vattendraget bedöms utgöras av öringbiotoper
av näst högsta klass. Nedströms Gränsfors
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förekommer en lekbiotop av högsta klass.
Öringbiotoperna är väl spridda i vattendraget
men saknas på de lugnflytande lokalerna i
anslutning till sjöarna. Grängsjöån har stor
potential som öringbiotop och 20 000 m2
öringbiotop av högsta klass i alla hänseenden
kan återskapas om vattendraget biotopåterställs,
lekbottnar restaureras och vandringshinder
åtgärdas.

Baståsån/Grängsjöån

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Grängsjöån. De arter som påträffades var
abborre, bäcknejonöga, elritsa, gädda, lake,
stensimpa och öring. Den totala tätheten av
öring var 0,8 respektive 3,9 ind/100 m2.
Lokalerna är belägna 500 m nedströms
Grännsjön samt nedanför Gränsfors. För att
ytterligare kartlägga fisksamhället i Grängsjöån,
rekommenderas att fler elprovfiskelokaler väl
fördelade över vattendraget upprättas.
Särskilda naturvärden
Relativt goda tätheter av flodkräfta fångades vid
elprovfiske år 2010.
Vandringshinder för fisk
I Grängsjöån finns tio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Grännsjön mot Grängsjösjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Grängsjöån.
Tabell 1. Vandringshinder i Grängsjöån, numrerade från Grännsjön, gående nedströms mot Grängsjösjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

688189
688180
688174
688161
688150
688150
688153
688143
688121
688142

156589
156617
156625
156654
156679
156694
156702
156718
156736
156899

0,15 km Ö Krusbacken
0,3 km SO Snyggtorpet
0,6 km NV Baståsen
0,25 km NV Baståsen
0,15 km NO Baståsen
0,15 km V Gränsfors museum
Gränsfors museum
Gränsfors metallindustr
0,5 km NV Styggrå
0,35 km SSV Rigen

Regleringsdamm
Dammrest
Damm
Dammrest
Dammrest
Dammrest
Damm
Dammrest
Damm
Bäverdamm

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

1,8
0,8
0,3
1,5
0,5
1,2
2,5
1,3
3
0,8

1-2
4-5
5-6
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
15-16
24-25

Vandringshinder 1 består av en regleringsdamm
placerad några hundra meter nedströms
Grännsjön (Figur 3). Dammen bestämmer nivån
på Grännsjön samt reglerar vattenflödet till
Gällsta- och Milsbro kraftstation i Gnarpsån.
Definitivt vandringshinder med en fallhöjd av
1,8 m. För att skapa passerbarhet kan ett omlöp
anläggas på den S sidan.

Figur 3. Vandringshinder 1. Regleringsdamm.
Fallhöjd 1,8 m.
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Vandringshinder 2 är en dammrest som med en
fallhöjd av 0,8 m utgör partiellt vandringshinder.
Passerbar vid högre flöden. För att skapa
passerbarhet även vid lägre flöden förordas
utrivning alternativt att en öppning tas upp.

Baståsån/Grängsjöån

Vandringshinder 6 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,2 m är att räkna
som ett definitivt hinder (Figur 6). För att skapa
passerbarhet förordas utrivning, alternativt att
en öppning tas upp. Vattenuttag i höljan som
bildas.

Vandringshinder 3 utgörs av en mindre,
dammliknande konstruktion av plank som tätats
med plast (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,3 m är
hindret att räkna som partiellt. Syftet med
dammen är oklart, möjligen som dämning till
vattenuttag. För att skapa fri vandringsväg bör
den dammliknande plankkonstruktionen rivas.

Figur 6. Vandringshinder 6. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,2 m.

Vandringshinder 7 utgörs av dammen vid
Gränsfors museum (Figur 7). Med en fallhöjd av
2,5 m är hindret att räkna som definitivt. Trångt
område där det kan vara svårt att anlägga ett
omlöp. Möjligen kan ett inlöp byggas och
fungera som fiskväg.

Figur 4. Vandringshinder 3. Dammliknande
plankkonstruktion. Fallhöjd 0,3 m.

Vandringshinder 4 består av en relativt stor
dammrest som med en fallhöjd av 1,5 m utgör
ett definitivt hinder (Figur 5). För att skapa
passerbarhet bör dammresten öppnas upp.
Vattenuttag i lugnvattnet.

Figur 7. Vandringshinder 7. Damm. Fallhöjd 2,5 m.

Vandringshinder 8 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,3 m bedöms utgöra ett
partiellt hinder. Passerbar vid högre flöden. För
att skapa passerbarhet även vid lägre flöden
förordas utrivning alternativt att en öppning tas
upp. I lugnvattnet uppströms finns en
betongbrunn för aktivt vattenuttag.

Figur 5. Vandringshinder 4. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,5 m.

Vandringshinder 5 är en mindre dammrest som
med en fallhöjd av 0,5 m bedöms som
passerbar. För att ytterligare underlätta passage
rekommenderas dock att stenen på plats
omfördelas något med handkraft och spett.

Vandringshinder 9 består av en äldre
kulturdamm som numera fungerar som
spegeldamm med vattenuttag (Figur 8). Med en
fallhöjd av 3 m, utgör dammen ett definitivt
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hinder. För återskapa vandringsmöjligheterna på
platsen rekommenderas omlöp alternativt inlöp.

Baståsån/Grängsjöån

Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning av rensade och omgrävda
biotoper.
2. Återge vattendraget en naturlig flödesregim.
3. Undersök fiskförekomst i bäck från
Gammsättertjärnen.
4. Etablera tätare och bredare trädridå där denna
är otillfredsställande.
5. Åtgärda vandringshinder 1-9.

Figur 8. Vandringshinder 9. Damm. Fallhöjd 3 m.

Vandringshinder 10 är en bäverdamm som med
en fallhöjd av 0,8 m bedöms utgöra ett definitivt
hinder för fisk. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Grännsjön 688199-156577
Grännsjön 264,2 ha, är en avlång, relativt djup
sjö, maxdjup 19 m, som huvudsakligen omges av
jordbruksmark som sluttar relativt brant ned mot
vattnet (Figur 9). Vattenvegetationen är sparsam
och domineras av säv och bladvass i
strandzonen. Vattennivån i sjön är reglerad och
bestäms av den regleringsdamm, belägen 150 m
ned i Grängsjöån, som reglerar vattenflödet till
Gällsta- och Milsbro kraftstation i Gnarpsån.
Kända fiskarter är.

Figur 9. Vy över Grännsjön.

Grängsjösjön 688204-157078
Se Gnarpsån.
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Objekt 45. Hannåsbäcken

Hannåsbäcken

X 688230 Y 156445 (RT 90)

Sammanfattning
Hannåsbäcken är en mycket fin skogsbäck som rinner från Hannåstjärnen, belägen 9 km NNV Bergsjö
och mynnar i Grännsjön nära Grännsjörå. Vid elprovfiske har enbart arten öring fångats och måttliga
tätheter förekom. Hannåsbäcken har ett kraftigt ringlande, ofta meandrande lopp genom huvudsakligen
blandskog. Hannåsbäcken har ett omväxlande svagt strömmande och strömmande lopp med dominans av
den tidigare. Lugnflytande vatten återfinns vid inloppet i Grännsjön. Bottensubstrat domineras stort av
grus och förekomsten näckmossa är god liksom förekomsten död ved i vattendragets nedre del.
Skuggningsförhållandena i Hannåsbäcken är genomgående mycket bra och hela 84 % av bäcken har
bedömts ha skuggning av högsta klass. Större delen av vattendragets lopp är förskonat från rensning och
omgrävning av vattenbiotopen. I stort sett samtliga strömmar har dock rensats försiktigt. Förekomsten
lämpliga öringbiotoper i Hannåsbäcken är mycket god i alla avseenden och väl spridda över hela
vattendraget. Om rensade lokaler biotopåterställs och lekbottnar restaureras förbättras öringbiotopen på
en yta av drygt 3 300 m2. De nedre 1 200 m av Hannåsbäcken rinner genom blandsumpskog, knuten till
bäcken, som av Skogsstyrelsen utpekats som en 9,9 ha stor biotop med högt naturvärde. För att återskapa
vandringsmöjligheterna i vattendraget bör en vägtrumma ersättas med valvbåge, en trumma om möjligt
avlägsnas helt och bråte som fastnat mot block rensas bort.
Allmän beskrivning
Hannåsbäcken är 4,5 km lång och faller över
denna sträcka 57 m. Vattendraget har en bredd
av 1,0-6,0 m, en medelbredd av 2,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Hannåsbäcken
avvattnar Hannåstjärnen, en mindre put-andtake tjärn belägen 9 km NNV Bergsjö och
mynnar i Grännsjön nära Grännsjörå.
Hannåsbäcken har ett kraftigt ringlande, ofta
meandrande lopp genom huvudsakligen
blandskog, ibland med dominans av gran.
Kalhygge förekommer vid Kålbovallen, strax
uppströms den korsande kraftledningen samt

nedanför väg 762. De nedre 1,2 km av bäcken
rinner genom blandsumpskog med högt
naturvärde.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

160 m (4%)
2 820 m (63%)
1 530 m (34%)

Hannåsbäcken har ett omväxlande svagt
strömmande och strömmande lopp med
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dominans av den tidigare. Lugnflytande vatten
återfinns vid inloppet i Grännsjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 80 %,
Sten 10 %
Näckmossa 32 %
Hannåsbäckens bottensubstrat domineras stort
av grus och förekomsten näckmossa är god
liksom förekomsten död ved i vattendragets
nedre del.

Hannåsbäcken

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
160 m
560 m2
Möjligt, men ej bra 1 230 m 2 280 m2
Tämligen bra
2 550 m 5 589 m2
Bra- mycket bra
570 m 1 140 m2

(6%)
(24%)
(58%)
(12%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
80 m
240 m2
Möjligt, men ej bra
600 m 1 180 m2
Tämligen bra
2 550 m 5 450 m2
Bra- mycket bra
1 280 m 2 699 m2

(3%)
(12%)
(57%)
(28%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
490 m
855 m2 (9%)
Tämligen bra
3 260 m 6 894 m2 (72%)
Bra- mycket bra
760 m 1 820 m2 (19%)

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 900 m (64%)
Försiktigt rensad
1 610 m (36%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Hannåsbäcken är mycket god i alla avseenden
och väl spridda över hela vattendraget (Figur 2).
De mindre bra biotoperna förekommer i
anslutning till Hannåstjärnen och Grännsjön.
Om de rensade lokalerna biotopåterställs och
lekbottnar restaureras förbättras öringbiotopen
på en yta av drygt 3 300 m2.

Större delen av vattendragets lopp är förskonat
från rensning och omgrävning av
vattenbiotopen. I stort sett samtliga strömmar
har dock rensats försiktigt (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är måttlig och
framtida manuella biotopåterställning av de
rensade lokalerna kan med fördel kompletteras
med utplacering av död ved.

Figur 2. Fin öringbiotop i Hannåsbäcken.
Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Hannåsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Hannåsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
500 m nedströms Hannåstjärnen, fångades
enbart arten öring. Tätheten av öring var
måttliga 1,7 ind/100 m2 för 0+ och 6,7 ind/100
m2 för >0+. Ett stort antal öringar observerades
okulärt längs med hela vattendraget vid
inventeringstillfället. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

420 m (9%)
300 m (7%)
3 790 m (84%)

Skuggningsförhållandena i Hannåsbäcken är
genomgående mycket bra och hela 84 % av
bäcken har bedömts ha skuggning av högsta
klass. Dålig skuggning förekommer kalhygge i
bäckens mellersta lopp samt nedströms väg 762
mot Knoppe och vid kraftledningsgatan N
Västängstjärnsberget.
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Särskilda naturvärden
De nedre 1 200 m av Hannåsbäcken rinner
genom blandsumpskog, knuten till bäcken, som
av Skogsstyrelsen utpekats som en 9,9 ha stor
biotop med högt naturvärde.

Hannåsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Hannåsbäcken finns tio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Hannåstjärnen mot Grännsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Hannåsbäcken, numrerade från Hannåstjärnen, gående nedströms mot Grännsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

688305
688304
688286
688272
688265
688234
688199
688191
688184
688184

156151
156152
156166
156177
156184
156254
156309
156337
156380
156385

Utlopp Hannåstjärn
Utlopp Hannåstjärnen
0,4 km V Kålbovallen
0,3 km SV Kålbovallen
0,6 km SV Hannåsmyran
0,9 km SO Hannåsmyran
0,8 km S Kokseskogen
1 km SV Grännsjörå
1 km NV Baståsberget
0,7 km SV Grännsjörå

Fiskgaller
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, rot + bråte
Vägtrumma, stål
Naturligt fall,
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block+ bråte

Definitivt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt

0
0
0,4
0
0,4
0,1
0
0,3
0
1,2

1
1
2-3
4-5
5-6
8-9
13-14
16-17
18-19
19-20

Vandringshinder 1 utgörs av fiskgallret vid
Hannåstjärnens utlopp. Utformat så att
inplanterad fisk inte ska kunna rymma ut i
bäcken. Årsyngel från bäcken bedöms kunna
passera genom gallret, i övrigt utgör gallret ett
definitivt hinder.

utgöra ett partiellt hinder och bör ersättas med
en valvbåge.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Hannåstjärnens utlopp (L~ 7,0 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 består av ett naturligt fall
uppkommet av bråte som fastnat i rotsystemet
till några mindre lövträd. Med en fallhöjd av 0,4
m anses hindret som partiellt. Kortlivat hinder
som anses passerbart vid de flesta flöden.

Figur 3. Vandringshinder 6. Vägtrumma av betong.
Fallhöjd vid utloppet, 0,1 m.

Vandringshinder 4 är vägtrumman av stål som
placerats under den korsande vägen vid
Kålbovallen (L~ 12 m, ~ 1,0 m). Trumman
ligger något högt men anses som passerbar. Då
vägen ser övergiven ut bör det undersökas om
trumman kan avlägsnas.

Vandringshinder 7 består av en vägtrumma av
betong placerad under vägen som korsar
vattendraget i höjd med kraftledningen (L~ 7,0
m, ~ 1,1 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
Vandringshinder 8 utgörs av ett naturligt fall
över block. Med en fallhöjd av 0,3 m anses
hindret partiellt och är passerbart vid de flesta
flöden.

Vandringshinder 5 består av ett naturligt fall
över block. Med en fallhöjd av 0,4 m anses
hindret partiellt och är passerbart vid de flesta
flöden.

Vandringshinder 9 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 762 (L~ 12,0 m, ~
1,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av betong
som placerats under den korsande vägen mot
Bodbergen (L~ 5,0 m, ~ 1,1 m)(Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet anses trumman
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Vandringshinder 10 består av bråte och död ved
som fastnat mot block och orsakat ett fall av 1,2
m. Definitivt hinder som anses föränderligt och
kortlivat. Bör rivas om det finns kvar vid åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Hannåstjärnen 688303-156155
Hannåstjärnen 5,8 ha, är en mindre skogstjärn
som nyttjas som put-and-take vatten med
inplantering av regnbåge (Figur 4). Omgivningen
utgörs huvudsakligen av blandskog men bestånd
av tall och gran liksom enstaka kalhyggen
förekommer. Vattnet är förhållandevis ljust och
bottensubstratet i strandzonen består
huvudsakligen av sand, grus och sten.
Vattenvegetationen är intermediär och
domineras av starr. Befintlig service för
besökande fiskare består av bryggor och
vindskydd.

Figur 4. Vy över Hannåstjärnen.

Grännsjön 688199-156577
Se Baståsån/Grängsjöån.
Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning av försiktigt rensade lokaler.
2. Åtgärda vandringshinder 4, 6 och 10.
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Objekt 46. Knoppebäcken

Knoppebäcken

X 688429 Y 156326 (RT 90)

Sammanfattning
Knoppebäcken är en fin skogsbäck med goda tätheter av stationär öring. Knoppebäcken avvattnar
Småtjärnarna, belägna 10 km N Bergsjö och mynnar i Grännsjön vid Spjuttorpet. Två för fisk intressanta
biflöden tillrinner vattendraget vid Vitberget, vilka ökar flödet i Knoppebäcken betydligt. Knoppebäcken
omges huvudsakligen av blandskog med omväxlande dominans av löv och gran. Vattendraget har ett
huvudsakligen strömmande lopp och lugnflytande vatten förekommer mellan Småtjärnarna samt
nedströms den nedre vattenspegeln. Skuggningsförhållandena i Knoppebäcken är genomgående mycket
bra då vattendraget omges av skogsmark. Knoppebäckens bottensubstrat domineras på de lugnflytande
biotoperna av findetritus och av grus, sten och block i övriga delar av vattendraget. Näckmossa
förekommer i relativt god omfattning och i bäckens mellersta lopp förekommer död ved rikligt över en
sträcka av 400 m. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Knoppebäcken är god i alla hänseenden och
mellan 60-70 % av vattendragets totala areal utgörs av öringbiotoper av högsta eller näst högsta klass. De
finaste öringbiotoperna återfinns mellan det övre biflödet och Spjuttorpet. Om lekbottnar restaureras och
rensade lokaler biotopåteställs manuellt, förbättras öringbiotopen över en areal av närmare 3 000 m2.
Vandringsvägarna återskapas genom att ersätta en vägtrumma med valvbåge, avlägsna en inrasad träbro
samt öppna upp fyra dammrester och stendammar. Från vägen vid Spjuttorpet och 650 m uppströms
rinner Knoppebäcken genom blandsumpskog, knuten till bäcken, som av Skogsstyrelsen utpekats som en
3,1 ha stor biotop med högt naturvärde.
Allmän beskrivning
Knoppebäcken är 2,4 km lång och faller över
denna sträcka 94 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 1,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Knoppebäcken
avvattnar Småtjärnarna, belägna 10 km N
Bergsjö och mynnar i Grännsjön vid Spjuttorpet.
Mellan Småtjärnarna rinner Knoppebäcken
genom blandskog med visst övertag av löv och
närmast tjärnarna dominerar våtmark. Två för
fisk intressanta biflöden tillrinner vattendraget

vid Vitberget, vilket ökar flödet i Knoppebäcken
betydligt. Mellan nedre Småtjärnen och
Spjuttorpet rinner bäcken huvudsakligen genom
blandskog med omväxlande dominans av löv
och gran. Ett mindre kalhygge förekommer i
höjd med Vitbergsvallen. Vid Spjuttorpet löper
bäcken genom bebyggelse med ängsmark och
granskog.
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680 m (28%)
220 m (9%)
1 280 m (53%)
230 m (10%)

Vattendraget har huvudsakligen ett strömmande
lopp. Lugnflytande vatten förekommer mellan
Småtjärnarna samt nedströms den nedre
vattenspegeln. Svagt strömmande biotoper
återfinns i anslutning till biflödena vid Vitberget
och två forsande lokaler finns strax uppströms
Spjuttorpet respektive mellan de två tillrinnande
biflödena.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Knoppebäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 27 %
Grus 15 %
Sten 32 %
Block 26 %
Näckmossa 19 %

780 m (32%)
1 630 m (68%)

Skuggningsförhållandena i Knoppebäcken är
genomgående mycket bra då vattendraget omges
av skogsmark. Skuggning av näst högsta klass
återfinns över våtmarken nedströms den nedre
tjärnen, vid ett kalhygge i höjd med
Vitbergsvallen samt genom bebyggelsen vid
Spjuttorpet.

Knoppebäckens bottensubstrat domineras av
findetritus på de lugnflytande biotoperna.
Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grus,
sten och block i övriga delar av vattendraget.
Näckmossa förekommer i relativt god
omfattning och i bäckens mellersta lopp
förekommer död ved rikligt över en sträcka av
400 m.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
800 m (33%)
Försiktigt rensad
1 160 m (48%)
Kraftigt rensad
350 m (15%)
Omgrävd
100 m (4%)
Kalkad
Nej
Vattenuttag
1
Större delen av Knoppebäcken är rensad eller
omgrävd (Figur 2). Förutom en omgrävd lokal
strax nedströms den nedre tjärnen, bedöms
vattendraget som opåverkad i de övre delarna.
Försiktigt rensad är bäcken i sitt mellersta lopp
och de nedre delarna anses kraftigt rensade.
Förekomsten upplagd sten är god på de kraftigt
rensade lokalerna men måttlig på de försiktigt
rensade partierna. För att återställa
vattenbiotopen i Knoppebäcken rekommenderas
att lekbottnar restaureras och rensade lokaler
biotopåterställs manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved. Vid Spjuttorpet
förekommer ett vattenuttag där en mindre
stentröskel anlagts i bäcken för detta ändamål, se
vandringshinder 11.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

780 m 1 120 m2 (25%)
330 m
660 m2 (15%)
1 040 m 2 130 m2 (48%)
260 m
520 m2 (12%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

550 m
775 m2
440 m
765 m2
1 220 m 2 490 m2
200 m
400 m2

(18%)
(17%)
(56%)
(9%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
100 m
100 m2 (2%)
Möjligt, men ej bra
660 m 1 095 m2 (25%)
Tämligen bra
1 650 m 3 235 m2 (73%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Knoppebäcken är god i alla hänseenden och
mellan 60-70 % av vattendragets totala areal
utgörs av öringbiotoper av högsta eller näst
högsta klass (Figur 2). De finaste
öringbiotoperna återfinns mellan det övre
biflödet och Spjuttorpet. Om lekbottnar
restaureras och rensade lokaler biotopåterställs
manuellt, förbättras öringbiotopen över en areal
av närmare 3 000 m2.
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Tätheten av öring var goda 41,9 ind/100 m2 för
0+ och 24,5 ind/100 m2 för >0+. Enligt
fiskevårdsområdet finns även bäcknejonöga i
bäcken och båda biflödena vid Vitberget ska
enligt uppgift vara öringförande i sitt nedre lopp.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Från vägen vid Spjuttorpet och 650 m
uppströms rinner Knoppebäcken genom
blandsumpskog, knuten till bäcken, som av
Skogsstyrelsen utpekats som en 3,1 ha stor
biotop med högt naturvärde

Figur 2. Fin öringbiotop i Knoppebäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Knoppebäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms den korsande vägen vid
Spjuttorpet, fångades enbart arten öring.

Vandringshinder för fisk
I Knoppebäcken finns 17 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Småtjärnarna mot Grännsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Knoppebäcken, numrerade från Småtjärnarna, gående nedströms mot Grännsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

688603
688592
688573
688559
688537
688561
688483
688466
688463
688459
688457
688452
688448
688447
688444
688439
688429

156365
156366
156380
156381
156399
156402
156369
156359
156353
156352
156348
156339
156338
156337
156336
156331
156326

Utlopp Övre Småtjärnen
0,6 km SSO Högmyran
Inlopp Nedre Småtjärnen
Utlopp Nedre Småtjärnen
0,6 km VSV Vitberget
0,75 km V Vitbergsvallen
0,5 km NO Spjuttorpet
0,7 km V Lasshöjden
0,8 km NV Vallbo
0,3 km Ö Spjuttorpet
0,25 km Ö Spjuttorpet
0,2 km Ö Spjuttorpet
0,5 km NV Vallbo
0,5 km N Porsudden
0,2 km SO Spjuttorpet
0,15 km ovan Grännsjön
Inlopp Grännsjön

Igenväxt sträcka
Vägtrumma, stål
Igenväxt sträcka
Igenväxt sträcka
Naturligt fall, block + rot
Naturligt fall, block
Naturligt fall, bråte
Brorest
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Damm för vattenuttag
Vägtrummor, stål, betong
Dammrest
Naturligt fall, block
Dammrest
Stendamm
Naturligt fall, block

Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0
0
0
0
0,9
0,4
0,4
0,4
0,8
0,5
0,4
0,4
1
0,5
1,2
0,5
0,4

1
1-2
2-3
3-4
5-6
6-7
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
16-17
17-18
17-18
17-18
17-18
18

Vandringshinder 1 och 3-4 utgörs av igenväxta
partier av bäcken i anslutning till Småtjärnarnas
in- och utlopp. Bäckfåran är här diffus och
vattenvegetationen kraftig. Passerbarheten
svårbedömd, sannolikt kan fisken leta sig fram
via underjordiska passager och liknande.
Hindren bedöms som partiella och anses
passerbara vid högre flöden.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
mellan Småtjärnarna (L~ 8,0 m, ~ 0,7 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 består av ett naturligt fall
över block och rotsystem till några lövträd (Figur
3). Med en fallhöjd av 0,9 m anses hindret
definitivt och bedöms inte vara passerbart vid
högre flöden.
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Figur 3. Vandringshinder 5. Naturligt fall över block
och rotsystem. Fallhöjd 0,9 m.

Figur 5. Vandringshinder 11. Damm för vattenuttag.
Fallhöjd 0,4 m.

Vandringshinder 6-7, 9-10, 14 och 17 utgörs av
naturliga fall över block eller bråte. Med en
fallhöjd av 0,4-0,8 m, är hindren att räkna som
partiella. Samtliga hinder passerbara vid
medelflöde och däröver.

Vandringshinder 12 är de två vägtrummor av
betong resp. stål som placerats under den
korsande vägen mot Knoppe (L~ 15,0 m, ~
1,0 m)(Figur 6). Med en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet är hindret att räkna som definitivt. För
att återskapa vandringsmöjligheterna bör
ståltrumman ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 8 består av en brorest av
stockar som rasat in i bäcken och orsakar ett fall
av 0,4 m (Figur 4). Partiellt hinder som enkelt
åtgärdas manuellt genom att avlägsna några
stockar.

Figur 6. Vandringshinder 12. Vägtrummor av betong
resp. stål. Fallhöjd vid utlopp, 0,4 m.

Vandringshinder 13 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,0 m, bedöms
utgöra ett definitivt vandringshinder för fisk
(Figur 7). För att skapa passerbarhet bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäcken.

Figur 4. Vandringshinder 8. Inrasad brorest av
stockar. Fallhöjd 0,4 m.

Vandringshinder 11 består av en damm för
vattenuttag som med en fallhöjd av 0,4 m, utgör
partiellt hinder (Figur 5). Dammen är uppbyggd
av sten samt tätande presenning. Syftet med
dammen är att underlätta vattenuttag och
tillhörande brunn kan ses på foto. Hindret anses
passerbart vid högre flöden men för att
underlätta fiskvandring vid lägre flöden bör
dammen rivas eller en öppning i dammen
skapas. Vattenuttagets användning och laglighet
bör undersökas.
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domineras av starr och vattenklöver i
strandzonen.

Figur 7. Vandringshinder 13. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 15 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,2 m, utgör
definitivt hinder (Figur 8). För att skapa
passerbarhet bör dammresten öppnas upp,
bottenstockar avlägsnas och stenen spridas i
bäcken.

Figur 9. Vy över övre Småtjärnen.

Figur 10. Vy över nedre Småtjärnen.

Grännsjön 688199-156577
Se Baståsån/Grängsjöån.
Figur 8. Vandringshinder 15. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,2 m.

Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning av rensade biotoper.
2. Återinled bäcken i den naturliga bäckfåran
nedströms vandringshinder 16.
3. Åtgärda vandringshinder 8, 11, 12, 13, 15 och
16.

Vandringshinder 16 utgörs av en nyligen
uppbyggd dammliknande konstruktion av
natursten vars syfte troligen är att styra över
merparten av vattnet i den V fåran. Med en
fallhöjd av 0,5 m är hindret att räkna som
definitivt. Den naturliga Ö fåran är i princip
torrlagd. Omledningen av vattendraget bör
utredas och vattendraget återledas till den
naturliga fåran genom avlägsnande av
stendammen
Sjöar i vattendraget
Småtjärnarna
Småtjärnarna 0,15 ha respektive 0,7 ha, är två
mindre skogstjärnar där strandkanten utgörs av
våtmark (Figur 9 och 10). Omgivningen utgörs
huvudsakligen av våtmark och blandskog.
Vattenvegetationen är intermediär och
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Kråkbäcken

X 688454 Y 156216 (RT 90)

Sammanfattning
Kråkbäcken är en mycket fin skogsbäck med ett företrädesvis kraftigt ringlande, ofta meandrande lopp
över huvudsakligen grusbotten och fina djuphöljor i ytterkurvorna. Vattendraget rinner huvudsakligen
genom gran- och blandskog som ger god skuggning. Närmare halva Kråkbäckens lopp har utsatts för
rensning och omgrävning. Samtliga strömmar med grövre bottensubstrat som sten och block har rensats
och förekomsten upplagd sten är som regel god. Elprovfiske har konstaterat förekomst av arterna
stensimpa och bäcknejonöga samt måttliga tätheter av öring. Förekomsten lämpliga öringbiotoper är
relativt god för lek och uppväxt samt god beträffande ståndplatser. Lekbiotoperna återfinns företrädesvis i
vattendragets övre halva medan de andra biotoperna är mer spridda över hela bäcken. Kråkbäcken har en
mycket stor förbättringspotential beträffande restaurering. Biotopåterställs rensade och omgrävda lokaler
samtidigt som lekbottnar restaureras och död ved tillförs vattnet, förbättras öringbiotopen på en yta av
närmare 11 000 m2. Kråkbäcksmyran har av Skogsstyrelsen utpekats som en 46,7 ha stor nyckelbiotop
bestående av skog-myrmosaik och naturlig skogsbäck.
Allmän beskrivning
Kråkbäcken är 11,1 km lång och faller över
denna sträcka 107 m. Vattendraget har en bredd
av 0,6-10 m, en medelbredd av 2,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Kråkbäcken
rinner från Skäcktjärnen, belägen 17 km NV
Bergsjö, för att via Kråkbäckssjön, mynna i den
NV delen av Grännsjön. Flera rännilar och
mindre flöden tillrinner längs Kråkbäcken, strax
nedströms Prästbovallen mynnar två flöden från
Södra Gammelbodåsmyran respektive Kulla nära
varandra på var sida vattendraget, dessa bedöms
vara av intresse för fisk och bör undersökas
vidare. Kråkbäcken har ett företrädesvis kraftigt
ringlande, ofta meandrande lopp över
huvudsakligen grusbotten och fina djuphöljor i

ytterkurvorna. Vattendraget rinner
huvudsakligen genom gran- och blandskog. Vid
Vithällarna återfinns ett bestånd av Contortatall.
Kalhygge och ungskog förekommer nedanför
Prästbovallen, Vithällarna samt Yttre
Kråkbäcksvallen. Vid Kråkbäcksmyran omges
bäcken över en längre sträckning av våtmark.
Vid inventeringstillfället observerades spår av
bäver längs hela vattendraget. Dammar och
hyddor var dock huvudsakligen lokaliserade till
Skäcktjärnen samt nedre delarna av
Kråkbäcksmyran.
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2 420 m (22%)
3 630 m (33%)
5 040 m (45%)

Kråkbäcken har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Med få undantag strömmar den övre
halvan av vattendraget. Den nedre halvan av
vattendraget har ett mer varierande lopp med
omväxlande strömmande, svagt strömmande
och lugnflytande biotoper. Lugnflytande vatten
återfinns i anslutning till sjöarna samt den nedre
delen av Kråkbäcksmyran. Längre partier med
svagt strömmande biotoper förekommer
huvudsakligen över Kråkbäcksmyran samt upprespektive nedströms densamma.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Kråkbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 20 %
Grus 48 %
Sten 17 %
Näckmossa 21 %

860 m (8%)
2 210 m (20%)
8 020 m (72%)

Skuggningsförhållandena i Kråkbäcken är
genomgående mycket bra. Dålig skuggning
förekommer i anslutning till kalhyggen.

Bottensubstratet domineras stort av grus.
Findetritus förekommer på de lugnflytande
biotoperna och sten på de strömmande.
Näckmosssa och död ved förekommer i måttlig
omfattning.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 870 m
Möjligt, men ej bra 4 080 m
Tämligen bra
3 760 m
Bra- mycket bra
380 m

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
6 570 m (59%)
Försiktigt rensad
2 550 m (23%)
Kraftigt rensad
1 310 m (12%)
Omgrävd
660 m (6%)
Kalkad
Nej

7 450 m2 (28%)
9 032 m2 (34%)
9 284 m2 (35%)
988 m2 (4%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
620 m 2 420 m2 (9%)
Möjligt, men ej bra 4 310 m 9 537 m2 (36%)
Tämligen bra
4 540 m 10 477 m2 (39%)
Bra- mycket bra
1 620 m 4 320 m2 (16%)

Närmare halva Kråkbäckens lopp har utsatts för
rensning och omgrävning (Figur 1). Samtliga
strömmar med grövre bottensubstrat som sten
och block har rensats. Omgrävd är bäcken över
en sträcka mellan Kråkbäcksmyran och Yttre
Kråkbäcksvallen, där den naturliga fåran med sitt
ringlande lopp kan skönjas. Förekomsten
upplagd sten är som regel god. Där vattendraget
rinner genom Kråkbäcksmyran har ett längre
parti av bäcken förskonats från ingrepp i
vattenbiotopen. För att återställa vattenbiotopen
i Kråkbäcken rekommenderas att lekbottnar
restaureras och rensade lokaler biotopåterställs
manuellt/maskinellt genom utplacering av
upplagd sten. Död ved bör tillföras hela
vattendraget.

Ståndplatser
Ej lämpligt
220 m 1 260 m2 (5%)
Möjligt, men ej bra 2 850 m 6 048 m2 (23%)
Tämligen bra
5 200 m 13 576 m2 (51%)
Bra- mycket bra
2 820 m 5 870 m2 (22%)
Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är
relativt god. Förutom enstaka lokaler i
vattendragets nedre del, återfinns lekbiotoperna i
vattendragets övre halva. Uppväxtbiotoper för
öring av högsta och näst högsta klass,
förekommer i relativt god omfattning och är väl
spridda över hela vattendraget (Figur 2).
Förekomsten lämpliga ståndplatsbiotoper för
större fisk är riktigt god. Förutom grunda
strömmar, erbjuder större delen av vattendraget
goda förhållanden för större öring. Om de
rensade och omgrävda lokalerna biotopåterställs,
lekbottnar restaureras och död ved tillförs

208

Bergsjö Fvo

ARO: 43000

vattnet, förbättras öringbiotopen på en yta av
närmare 11 000 m2.

Kråkbäcken

nedanför den korsande vägen mellan
Hasselasjön och Kråkbäckssjön, fångades
arterna stensimpa, bäcknejonöga och öring.
Tätheten av öring var måttliga 3,3 ind/100 m2
för 0+ och 10,1 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Kråkbäcksmyran har av Skogsstyrelsen utpekats
som en 46,7 ha stor nyckelbiotop bestående av
skog-myrmosaik och naturlig skogsbäck.
Vandringshinder för fisk
I Kråkbäcken finns 10 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Skäcktjärnen mot Grännsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Kråkbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Kråkbäcken. Vid elprovfisket som utfördes

Tabell 1. Vandringshinder i Kråkbäcken, numrerade från Skäcktjärnen, gående nedströms mot Grännsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

688844
688809
688787
688777
688708
688683
688681
688677
688628
688550
688558
688550
688459
688445

155512
155510
155539
155541
155586
155604
155610
155618
155666
155896
155911
155932
156201
156212

Skäcktjärnen
Prästbovallen
0,3 km SO Prästbodvallen
0,4 km SO Prästbodvallen
1 km Ö Marskullmyran
1,2 km Ö Marskullmyran
0,4 km VSV Vithällarna
0,45 km SV Vithällarna
0,65 km NV Kråkholmen
1 km V Yttre Kråkbäcksvallen
Väg vid Yttre Kråkbäcksvallen
1 km V Kråkbäckssjön
Knoppe
Knoppe

Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Dammrest + bråte
Naturliga fall, serie
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål 2 st
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål 2 st

Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0,4
0
0
1,1
0
0
1
2
0
0,8
0
0,6
0
0

1-2
3-4
6-7
7-8
11-12
14-15
15-16
16-17
21-22
28-29
29-30
30-31
38-39
39-40

Vandringshinder 1 är en övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd 0,4 m, anses utgöra ett
partiellt hinder. Passerbar via sidofåra vid något
högre flöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver
och bäverdammar.

Vandringshinder 3 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Skäcktjärnen (L~ 6 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra men kommer att behöva
bytas snart då botten är sönderrostad. Valvbåge
rekommenderas vid framtida byte.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen vid
Prästbodvallen (L~ 6 m, ~ 1,0 m). Trumman
lutar något för mycket för att ligga bra samt är
helt utrostad och botten har tryckts upp och
orsakar ett mindre fall mitt i. Sammantaget utgör
trumman ett partiellt hinder och bör ersättas
med en valvbåge.

Vandringshinder 4 består av ett naturligt fall
över block. Med en fallhöjd av 1,1 m är hindret
att räkna som partiellt. Bedöms som passerbart
vid låga och höga flöden. Då hindret anses
förvärrat av mänsklig rensning på platsen bör
några block flyttas manuellt för att underlätta
fiskvandring.
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Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Marskullen (L~ 6 m, ~ 1,4 m). Trumman
ligger mycket bra, ingen åtgärd.

Kråkbäcken

vid högre flöden bör strömdämpande
stentrösklar anläggas nedströms vägtrumman.
Vandringshinder 14 består av de två
vägtrummor av stål som placerats under den
korsande vägen vid Grännsjöns inlopp (L~ 20
m, ~ 1,4 m)(Figur 3). Nyanlagda vägtrummor
som anses utgöra partiellt hinder pga hög
placering samt hög vattenhastighet för så långa
trummor. Fiskvandring sker med fördel vid lägre
flöden. För att underlätta fiskvandring vid högre
flöden rekommenderas att någon form av
strömdämpande stentrösklar anläggas nedströms
vägtrummorna.

Vandringshinder 6 består av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Prästbodvallen (L~ 7 m, ~ 1,6 m).
Trumman ligger mycket bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7 utgörs av en dammrest av
sten där bråte och död ved har fastnat mot
block och orsakar ett fall av 1 m. Passerbar t vid
högre flöden. För att underlätta fiskvandring
bör bråte och död ved städas bort och en del
sten från dammresten flyttas och spridas i
bäckfåran.
Vandringshinder 8 består av en serie naturliga
fall i ett brant parti av bäcken. Totalt faller
vattendraget 2 m över en sträcka av 15 m.
Hindret är att räkna som partiellt och bedöms
som passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 9 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mellan
Hasselasjön och Kråkbäckssjön (L~ 10 m, ~
2,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Figur 3. Vandringshinder 14. Vägtrummor som
utgör partiellt hinder pga hög vattenhastighet.

Vandringshinder 10 består av en aktiv
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,8 m
bedöms utgöra ett definitivt hinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Skäcktjärnen 688850-155511
Skäcktjärnen 18,4 ha, är en fin skogstjärn
omgiven av ett kuperat landskap som
huvudsakligen består av tallskog (Figur 4).
Vattnet är förhållandevis ofärgat av
humuspartiklar och vattenvegetationen är
intermediär och domineras av starr med inslag
av bladvass i strandzonen.

Vandringshinder 11 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Yttre Kråkbäcksvallen (L~ 10 m, ~ 2,0 m).
Trummorna anses passerbara men ligger något
brant. För att underlätta fiskvandring
rekommenderas att strömdämpande stentrösklar
anläggs nedströms.
Vandringshinder 12 utgörs av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,6 m
bedöms utgöra ett definitivt hinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 13 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Kråkbäckssjöns utlopp (L~ 9 m, ~ 1,8 m).
Trumman anses utgöra ett partiellt hinder då
vattenhastigheten är hög pga lutning. Passerbar
vid lägre flöden. För att underlätta fiskvandring

Figur 4. Vy över Skäcktjärnen.
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Kråkbäckssjön 688460-156202
Kråkbäckssjön 91 ha, maxdjup 13 m, är en
relativt stor skogssjö med sparsam
vattenvegetation som huvudsakligen utgörs av
bladvass. Omgivningen är kuperad och
domineras av blandskog och jordbruksmark.
Kända fiskarter är
Grännsjön 688199-156577
Se Baståsån/Grängsjöån.
Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning av rensade och omgrävda
lokaler.
2. Tillförsel av död ved längs hela vattendraget.
3. Åtgärda vandringshinder 2, 4, 7, 11, 13 och
14.
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Objekt 48. Lombäcken

Lombäcken

X 688558 Y 156042 (RT 90)

Sammanfattning
Lombäcken är en mycket fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring. Bäcken rinner från Lomman,
belägen 13 km Ö Hassela och mynnar i Kråkbäckssjön nära Yttre Kråkbäcksvallen. Lombäcken har ett
ofta kraftigt ringlande lopp företrädesvis genom blandskog och mellan Vitmossmyran och vägen mot
Yttre Kråkbäcksvallen meandrar vattendraget. Flera rännilar och mindre flöden tillrinner längs
Lombäckens lopp, vilket ger stor effekt på flödet i vattendraget. Vattendraget har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper återfinns i vattendragets övre delar medan bäckens nedre lopp
är omväxlande strömmande och svagt strömmande, med längre partier av den senare. Bottensubstrat
domineras stort av grus, näckmossa saknas men förekomsten död ved är riklig i vattendragets nedersta
delar. Skuggningsförhållandena i Lombäcken är genomgående mycket bra och hela 85 % av vattendraget
har skuggning av högsta klass. Halva Lombäcken lopp har rensats eller blivit omgrävt. Bäcken är omgrävd
vid Lommans utlopp, vilket indikerar att tjärnen tidigare sänkts och rensad mellan Västra Nyvallen och
Vitmossmyran. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Lombäcken är bra med tanke på att stora delar av
vattendraget har rensats försiktigt. De finaste öringbiotoperna återfinns mellan Västra Nyvallen och vägen
mot Yttre Kråkbäcksvallen. Om de rensade lokalerna biotopåterställs och lekbottnar restaureras förbättras
öringbiotopen på en yta av 5 200 m2.
Allmän beskrivning
Lombäcken är 5,3 km lång och faller över denna
sträcka 56 m. Vattendraget har en bredd av 0,1-5
m, en medelbredd av 2,0 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Lombäcken avvattnar
Lomman, en mindre tjärn belägen 13 km Ö
Hassela och mynnar i Kråkbäckssjön nära Yttre
Kråkbäcksvallen. Lombäcken har ett ofta kraftigt
ringlande lopp och mellan Vitmossmyran och
vägen mot Yttre Kråkbäcksvallen meandrar
vattendraget. Flera rännilar och mindre flöden
tillrinner längs Lombäckens lopp, vilket ger stor
effekt på flödet i vattendraget. Risvedbäcken och

bäck från Östra Nyvallen bedöms vara av
intresse för fisk och bör undersökas vidare.
Mellan Lomman och Risvedbäcken rinner
bäcken genom blandskog som i den nedre delen
domineras av löv. Mellan Risvedbäcken och
Västra Nyvallen löper bäcken huvudsakligen
genom lövskog. Bäckens resterande lopp rinner
genom omgivning företrädesvis bestående av
blandskog. Vid Västra Nyvallen samt mellan V
Nyvallen och Vitmossmyran förekommer
mindre bestånd av gran och strax uppströms
Vitmossmyran rinner bäcken genom en mindre
högörtsäng.
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Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Lombäcken

1 550 m (29%)
2 530 m (48%)
1 250 m (24%)

Vattendraget har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper
återfinns i vattendragets övre delar medan
bäckens nedre lopp är omväxlande strömmande
och svagt strömmande, med längre partier av
den senare.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Lombäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findet 13 %,
Grus 58 %,
Block 13 %
Näckmossa 0 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Lombäckens bottensubstrat domineras stort av
grus. Findetritus återfinns på de lugnflytande
biotoperna och block på de strömmande
lokalerna. Näckmossa saknas men förekomsten
död ved är riklig i vattendragets nedersta delar.

Skuggningsförhållandena i Lombäcken är
genomgående mycket bra och hela 85 % av
vattendraget har skuggning av högsta klass. Dålig
skuggning förekommer vid korsande
kraftledning samt över en högörtsäng i
vattendragets nedre del.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 670 m (50%)
Försiktigt rensad
2 370 m (45%)
Kraftigt rensad
60 m (1%)
Omgrävd
230 m (4%)
Kalkad
Nej

250 m (5%)
570 m (11%)
4 510 m (85%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 360 m 1 836 m2 (17%)
Möjligt, men ej bra 1 540 m 3 221 m2 (30%)
Tämligen bra
2 270 m 5 155 m2 (49%)
Bra- mycket bra
160 m
400 m2 (4%)

Halva Lombäcken lopp har rensats eller blivit
omgrävt. Bäcken är omgrävd vid Lommans
utlopp, vilket indikerar att tjärnen tidigare sänkts.
Vattendraget har rensats mellan Västra Nyvallen
och Vitmossmyran (Figur 1). Förekomsten
upplagd sten är måttlig. För att återställa
vattenbiotopen i Lombäcken rekommenderas att
lekbottnar restaureras och rensade lokaler
biotopåterställs manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved. Eventuell sänkning
av Lomman bör undersökas och lämplig
restaureringsåtgärd utföras om så är fallet.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 140 m 1 660 m2
Möjligt, men ej bra 1 640 m 2 997 m2
Tämligen bra
1 680 m 4 000 m2
Bra- mycket bra
870 m 1 955 m2

(16%)
(28%)
(38%)
(18%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
230 m
161 m2
Möjligt, men ej bra 1 340 m 2 359 m2
Tämligen bra
3 310 m 6 967 m2
Bra- mycket bra
450 m 1 125 m2

(2%)
(22%)
(66%)
(11%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Lombäcken är bra med tanke på att stora delar
av vattendraget har rensats försiktigt. Med
undantag för ett 150 m långt parti nedströms
Risvedbäckens inlopp, återfinns de finare
öringbiotoperna mellan Västra Nyvallen och
vägen mot Yttre Kråkbäcksvallen (Figur 2). Om
de rensade lokalerna biotopåterställs och
lekbottnar restaureras förbättras öringbiotopen
på en yta av 5 200 m2.
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Lombäcken

fångades arterna stensimpa och öring. Öring 0+
saknades och tätheten av öring >0+ var låga 2,2
ind/100 m2. Vid inventeringstillfället
observerades rikligt med öring okulärt i de
mellersta delarna av vattendraget. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Figur 2. Fin öringbiotop i Lombäcken.

Vandringshinder för fisk
I Lombäcken finns åtta vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Lomman
mot Kråkbäckssjön.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lombäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
den korsande vägen strax NO Vitmossen,

Tabell 1. Vandringshinder i Lombäcken, numrerade från Lomman, gående nedströms mot Kråkbäckssjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688868
688841
688776
688757
688711
688687
688639
688573

155974
155961
155971
155993
155996
155998
156024
156064

Utlopp Lomman
0,3 km S Lomman
0,9 km S Lomman
0,6 km V Västra Nyvallen
0,75 km SV Västra Nyvallen
0,4 km NO Bergemyra
0,6 km N Vitmossmyran
Väg 0,2 km N Kråkbäckssjön

Underjordisk
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål 2 st
Naturligt fall
Bråte
Vägtrummor, stål 2 st
Vägtrummor, stål 2 st

Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Passerbart

0
0
1
0
0,4
0,2
0
0

1
2-3
7-8
9-10
13-14
15-16
20-21
27-28

Vandringshinder 5 utgörs av ett mindre, naturligt
fall som med en fallhöjd av 0,4 m är att räkna
som partiellt. Passerbart vid de flesta flöden.

Vandringshinder 1 består av ett gungflyparti vid
Lommans utlopp där vattenfåran är underjordisk
och inte synlig. Då förhållandena på platsen är
oklara bedöms hindret som definitivt. Troligtvis
är dock hindret passerbart vid höga flöden.

Vandringshinder 6 är en ansamling av bråte där
död ved, kvistar och grenar skapar ett partiellt
hinder som dock bedöms som passerbart vid de
flesta flöden. Kortlivat hinder där någon åtgärd
inte är nödvändig.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen mot
Fagerängsmyran (L~ 8,5 m, ~ 0,9 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 7 består av två vägtrummor av
stål placerade under vägen som korsar
vattendraget i höjd med Bergemyran (L~ 9,0 m,
~ 1,0 m). Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 3 utgörs av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 1 m utgör
definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.

Vandringshinder 8 utgörs av två vägtrummor av
stål placerade under vägen till Yttre
Kråkbäcksvallen (L~ 6,0 m, ~ 1,0 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 4 är två vägtrummor av stål
placerade under vägen mot Bergbodåsen (L~ 10
m, ~ 1,0 m). Trummorna ligger bra, ingen
åtgärd.
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Sjöar i vattendraget
Lomman
Lomman 0,5 ha, är en mycket fin liten skogstjärn
med humöst vatten (Figur 3). Närmast omges
tjärnen av myrmark och blandskog berör de yttre
områdena. Vattenvegetationen är sparsam och
utgörs huvudsakligen av näckrosor. Omgrävning
av bäckfåran nedströms tjärnen indikerar att
tjärnen tidigare sänkts.

Figur 3. Vy över Lomman.

Kråkbäckssjön 688460-156202
Se Kråkbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning av försiktigt rensade lokaler.
2. Eventuell sänkning av Lomman bör
undersökas och lämplig restaureringsåtgärd
utföras om så är fallet.
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Objekt 49. Vassbäcken

Vassbäcken

X 687931 Y 158428 (RT 90)

Sammanfattning
Vassbäcken är en starkt negativt påverkad havsöringsbäck med god restaurerings- och
utvecklingspotential. Bäcken rinner stora delar av sitt lopp genom Gnarps golfbana. Enstaka dungar med
träd och buskar förekommer men större delen saknar tillfredsställande kantzon då sådan saknas helt eller
utgörs av enstaka buskar och träd. Nästan hela vattendraget har utsatts för rensning och omgrävning av
vattenbiotopen. Bäcken är företrädesvis kraftigt rensad i de övre och nedre delarna samt omgrävd i
anslutning till golfbanan. Förekomsten upplagd sten är låg över golfbanan men riklig i övrigt.
Vattendragets övre lopp omges av dikade marker och ett flertal diken tillrinner bäcken. Lugnflytande och
svagt strömmande vatten förekommer i vattendragets övre och nedre delar och strömmande biotoperna
återfinns, förutom en kortare sträcka nedströms Kustvägen, sammanhängande över större delen av
golfbanan samt en bit uppströms densamma. Bottensubstratet domineras stort av grus och förekomsten
sand är god. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är låg. Förekomsten lämpliga lekbiotoper för
öring är måttlig och förekomsten lämpliga uppväxtbiotoper är trots omfattande negativ påverkan relativt
god. Utförs restaurering av lekbottnar, biologisk återställning och hydrologisk restaurering samtidigt som
skyddande kantzon anläggs över golfbanan, bedöms drygt 2 000 m2 öringbiotop av högsta klass kunna
återskapas.
Allmän beskrivning
Vassbäcken är 2,7 km lång och faller över denna
sträcka 20 m. Vattendraget har en bredd av 0,3-8
m, en medelbredd av 1,0 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Vassbäcken rinner från
Hustabomyran, belägen 6 km OSO Gnarp och
mynnar i Bottenhavet vid Varpsands badplats.
Nedanför Hustabomyran rinner bäcken genom
ett kortare parti med tallskog. Därefter omges
bäcken av blandskog. Vassbäcken rinner sedan
drygt 1 km genom Gnarps golfbana. Enstaka
dungar med träd och buskar förekommer men
större delen saknar tillfredsställande kantzon då

sådan saknas helt eller utgörs av enstaka buskar
och träd. Nedanför golfbanan rinner bäcken
under Kustvägen och dess resterande lopp går
huvudsakligen genom blandskog med inslag av
tallskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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910 m (34%)
1 180 m (45%)
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Vassbäcken

Vattendraget har huvudsakligen ett strömmande
lopp men förekomsten av lugnflytande och svagt
strömmande biotoper är goda. Lugnflytande och
svagt strömmande vatten förekommer i
vattendragets övre och nedre delar och
strömmande biotoperna återfinns, förutom en
kortare sträcka nedströms Kustvägen,
sammanhängande över större delen av golfbanan
samt en bit uppströms densamma.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 27 %
Grus 56 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Vassbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet domineras stort av grus och
förekomsten sand är god. Näckmossa saknas
och förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
250 m (9%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
1 270 m (48%)
Omgrävd
1 130 m (43%)
Kalkad
Nej
Diken
4
Dräneringsrör
2
Golfbana
1

950 m (36%)
120 m (5%)
1 580 m (60%)

Skuggningsförhållandena i Vassbäcken är goda
där bäcken rinner genom skogsmark. Över
golfbanan är dock skuggningen riktigt dålig då
endast enstaka träd och buskar förekommer
(Figur 2). För att förbättra
skuggningsförhållandena över stora delar av
bäcken för förutsättningarna för att anlägga en
tätare och bredare kantzon där bäcken rinner
över golfbanan utredas.

Nästan hela vattendraget har utsatts för rensning
och omgrävning av vattenbiotopen. Vassbäcken
är företrädesvis kraftigt rensad i de övre och
nedre delarna samt omgrävd i anslutning till
golfbanan (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
är låg över golfbanan men riklig i övrigt.
Vattendragets övre lopp omges av dikade marker
och ett flertal diken tillrinner bäcken här. Över
golfbanan som får anses väl dränerad, tillrinner
några synliga dräneringsrör. För att återställa
vattenbiotopen i Vassbäcken bör hydrologisk
restaurering av de markavvattnade områdena
uppströms golfbanan utföras, upplagd sten och
död ved tillföras bäcken manuellt samt
lekbottnar restaureras.

Figur 2. Dålig skuggning där Vassbäcken rinner
genom Gnarps golfbana.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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560 m
690 m2
970 m 1 011 m2
920 m
756 m2
200 m
160 m2

(26%)
(39%)
(29%)
(6%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
380 m
510 m2
Möjligt, men ej bra
500 m
404 m2
Tämligen bra
1 570 m 1 543 m2
Bra- mycket bra
200 m
160 m2

(20%)
(15%)
(59%)
(6%)

Gnarps Fvo

ARO: 43044

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 280 m
Tämligen bra
1 370 m
Bra- mycket bra

Vassbäcken

uppströms golfbanan. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

1 294 m2 (49%)
1 323 m2 (51%)

Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är
måttlig. Ett längre sammanhängande parti med
lekbiotoper av högsta och näst högsta klass
återfinns uppströms golfbanan och enstaka
lokaler förekommer i den övre delen av
golfbanan samt nedanför densamma.
Förekomsten lämpliga uppväxtbiotoper är trots
omfattande negativ påverkan relativt god (Figur
3). Uppväxtbiotoperna återfinns nedströms
golfbanan, i den övre delen av golfbanan samt
uppströms densamma. Utförs restaurering av
lekbottnar, biologisk återställning och
hydrologisk restaurering samtidigt som
skyddande kantzon anläggs över golfbanan,
bedöms drygt 2 000 m2 öringbiotop av högsta
klass kunna återskapas.

Figur 3. Fin öringbiotop i Vassbäcken.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Vassbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 100
m uppströms Bottenhavet, fångades enbart arten
öring. Tätheten av öring var goda 41,0 ind/100
m2 för 0+ och 5,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades en havsöring

Vandringshinder för fisk
I Vassbäcken finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Hustabomyran mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Vassbäcken, numrerade från Hustabomyran, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

1
2
3

687969
687951
687931

158321
158387
158423

0,9 km NNO Gruvberget
Kustvägen
Väg vid Varpsands badplats

Naturligt fall, stock
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong

Partiellt
0,3
Passerbart 0
Passerbart 0

Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall
över en stock som ligger tvärs över bäcken. Med
en fallhöjd av 0,3 m, är hindret att räkna som
partiellt. Anses passerbart vid de flesta flöden.

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor
9-10
12-13
15-16

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biologisk återställning genom
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Restaurering av lekbottnar.
3. Utred förutsättningarna för att etablera en
tätare och bredare kantzon där bäcken rinner
över golfbanan.
4. Hydrologisk restaurering av utdikad mark i
vattendragets övre lopp.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under Kustvägen som korsar
vattendraget nedströms golfbanan (L~ 12,0 m,
~ 0,6 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 består av en vägtrumma av
betong som placerats under den väg som korsar
bäcken vid Varpsands badplats (L~ 5,0 m, ~
0,7 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Objekt 50. Rundamyrbäcken

Rundamyrbäcken

X 687685 Y 158341 (RT 90)

Sammanfattning
Rundamyrbäcken utgör ett mycket viktigt reproduktionsvatten för havsöring och höga tätheter av öring
har konstaterats vid elprovfiske. Bäcken omges i sitt övre lopp företrädesvis av blandskog och av kalhygge,
tallskog och Hårte fritidshusområde i sitt nedre lopp. Vattendraget har huvudsakligen ett svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper återfinns i bäckens övre delar och två korta strömmar
förekommer i anslutning till fritidshusområdet i Hårte. Bottensubstrat domineras av grus och sten men
förekomsten findetritus är stor på de lugnflytande lokalerna. Näckmossa saknas och förekomsten död ved
i bäcken är måttlig. Större delen av vattendragets lopp har utsatts för rensning och omgrävning. Bäcken är
omgrävd i sitt översta lopp och försiktigt rensad uppströms Kustvägen samt genom fritidshusområdet i
Hårte. Förekomsten upplagd sten är god på de omgrävda lokalerna men måttlig på de rensade.
Rundamyrbäckens hydrologi störs av utdikningar i vattendragets övre lopp som härstammar från våtmark
och ett flertal skogsdiken tillrinner bäcken. För att återskapa den naturliga flödesdynamiken i vattendraget
bör hydrologisk restaurering av det markavvattnade området utföras. Utförs föreslagna åtgärder som
lekbottenrestaurering samt biotopåterställning genom utplacering av upplagd sten och död ved, bedöms
1 660 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas.
Allmän beskrivning
Rundamyrbäcken är 2,1 km lång och faller över
denna sträcka 30 m. Vattendraget har en bredd
av 0,4-3 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Rundamyrbäcken har sitt ursprung från
våtmarken Leska, men har biotopkarterats från
Rundamyran, belägen ca 7 km NO Jättendal, och
mynnar i Bottenhavet vid Hårte. Mellan
Rundamyran och Kustvägen omges bäcken
huvudsakligen av blandskog men ungskog från
en tidigare avverkning förekommer mitt på
sträckan. Nedanför Kustvägen rinner bäcken
500 m genom ett nyligen avverkat område där

enstaka frötallar lämnats. Omgivningen övergår
sedan i gles tallskog där bäcken stundtals har ett
meandrande lopp. Därefter löper bäcken genom
fritidshusområdet i Hårte som omges av gles
tallskog och slutligen mynnar bäcken exponerat
på sandstranden vid Hårte.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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440 m
1 520 m
140 m

(21%)
(72%)
(7%)
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Vattendraget har huvudsakligen ett svagt
strömmande lopp. Lugnflytande biotoper
återfinns i bäckens övre lopp och två korta
strömmar förekommer i anslutning till
fritidshusområdet i Hårte.

Rundamyrbäcken

över kalhygget nedanför Kustvägen. Skuggning
av högsta klass förekommer mellan Rundamyran
och Kustvägen samt strax uppströms
fritidshusområdet.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 18 %
Grus 41 %
Sten 39 %
Näckmossa 0 %
Rundamyrbäckens bottensubstrat domineras av
grus och sten men förekomsten findetritus är
stor på de lugnflytande lokalerna. Näckmossa
saknas och förekomsten död ved i bäcken är
måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
720 m
Försiktigt rensad
890 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
490 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

Figur 1. Omgrävd sträcka i Rundamyrbäcken.

(35%)
(42%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
190 m
162 m2 (8%)
Möjligt, men ej bra
490 m
492 m2 (23%)
Tämligen bra
1 420 m 1 473 m2 (69%)
Bra- mycket bra

(23%)
Nej
4
1

Större delen av vattendragets lopp har utsatts för
rensning och omgrävning (Figur 1). Bäcken är
omgrävd i sitt översta lopp och försiktigt rensad
uppströms Kustvägen samt genom
fritidshusområdet i Hårte. Förekomsten upplagd
sten är god på de omgrävda lokalerna men
måttlig på de rensade. Rundamyrbäckens
hydrologi störs av utdikningar i vattendragets
övre lopp som härstammar från våtmark.
Rundamyran liksom omgivande marker har
dikats och ett flertal skogsdiken tillrinner bäcken.
För att återskapa den naturliga flödesdynamiken
i vattendraget bör hydrologisk restaurering av
det markavvattnade området utföras. För att
återställa vattenbiotopen i bäcken bör lekbottnar
restaureras samt omgrävda och rensade lokaler
biotopåterställas manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Uppväxtområde
Ej lämpligt
90 m
72 m2 (3%)
Möjligt, men ej bra
590 m
582 m2 (27%)
Tämligen bra
1 420 m 1 473 m2 (69%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
90 m
72 m2 (3%)
Möjligt, men ej bra
850 m
868 m2 (41%)
Tämligen bra
1 160 m 1 187 m2 (56%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Rundamyrbäcken är god trots stor negativ
påverkan av vattenbiotopen (Figur 2). Inga
biotoper av högsta klass förekommer men
närmare 70 % av bäckens areal bedöms utgör
lek- och uppväxtbiotoper av näst högsta klass
som är väl fördelade över vattendraget. Utförs
föreslagna åtgärder som lekbottenrestaurering
samt biotopåterställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved,
bedöms 1 660 m2 öringbiotop av högsta klass
återskapas.

70 m (3%)
500 m (24%)
470 m (22%)
1 060 m (51%)

Skuggningsförhållandena i Rundamyrbäcken är
relativt bra men varierar mycket. Skuggning
saknas eller är dålig i anslutning till Rundamyran,
Kustvägen samt fritidshusområdet i Hårte där
kantzonen röjts. Mindre bra skuggning återfinns
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100 m uppströms mynningen i havet fångades
enbart arten öring. Tätheten av öring var goda
41,0 ind/100 m2 för 0+ och 62,8 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades även
rikligt med öring okulärt i bäcken. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att fler elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Figur 2. Fin öringbiotop i Rundamyrbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Rundamyrbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Rundamyran mot Bottenhavet.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Rundamyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes

Tabell 1. Vandringshinder i Rundamyrbäcken, numrerade från Rundamyran, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

687777
687774
687765
687708
687702
687694

158292
158296
158306
158325
158320
158326

0,6 km SO Rundamyran
0,9 km NO Anders-Hansmyran
0,8 km SO Rundamyran
0,4 km N Norr på sanden
0,5 km VNV Nästet
0,2 km N Norr på sanden

Naturligt fall
Fall över bråte
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Stendamm
Vägtrumma

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart

0,8
0,5
0,15
0
0,7
0

6-7
7-8
8-9
13-14
14-15
15-16

underlätta fiskvandring bör hindret öppnas upp
och stenen spridas i vattendraget.

Vandringshinder 1 består av ett naturligt fall
över rötter och block som med en fallhöjd av 0,8
m, bedöms som definitivt. Rötterna kan med
fördel huggas upp för att tillgängliggöra
uppströms belägna reproduktionsområden.
Vandringshinder 2 utgörs av ett 0,5 m fall över
bråte som ansamlats i bäcken. Hindret som
anses partiellt kan med fördel rivas om det finns
kvar vid åtgärd.
Vandringshinder 3 är vägtrumman av stål som
placerats under Kustvägen (L~9,0 m, ~ 1,0
m). Med en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet
utgör trumman ett partiellt hinder och bör
ersättas med en valvbåge. Trumman är utrostad
i botten, vilket bör påskynda en framtida åtgärd.

Figur 3. Vandringshinder 5. Stendamm som med en
fallhöjd av 0,7 m utgör ett partiellt hinder.

Vandringshinder 4 är en vägtrumma av stål som
placerats under vägen mot Bredstrand (L~10,0
m, ~ 1,0 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
Vandringshinder 5 består av en mindre
stendamm som med en fallhöjd av 0,7 m anses
utgöra ett partiellt hinder (Figur 3). För att

Vandringshinder 6 utgörs av en betongtrumma
placerad under en mindre, tillsynes oanvänd väg,
strax uppströms bäckens mynning i havet (L~5,0
m, ~ 0,7 m). Trumman är något underdimensionerad men anses passerbar.
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Förutsättningarna för att helt avlägsna trumman
bör undersökas.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden i bäckens övre delar.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 3, 5 och 6.
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Objekt 51. Stenmyrbäcken

Stenmyrbäcken

X 687665 Y 158315 (RT 90)

Sammanfattning
Stenmyrbäcken utgör ett mycket viktigt reproduktionsvatten för havsöring och höga tätheter av öring har
konstaterats vid elprovfiske. Bäcken omges i sitt övre lopp företrädesvis av våtmark, nedströms
Stenmmyran rinner bäcken i tur och ordning en genom blandskog, granskog och tallskog samt ett mindre
fritidshusområde vid Hårte. Över Stenmyran har bäcken ett lugnflytande lopp över findetritus. Nedanför
Stenmyran har bäcken ett omväxlande svagt strömmande och strömmande lopp med ofta längre partier av
de båda strömbiotoperna och grövre bottensubstrat som grus, sten och block. Halva bäckens areal
bedöms utgöras av fina öringbiotoper i alla hänseende och dessa återfinns på sträckan mellan Stenmyran
och Bottenhavet. Drygt halva Stenmyrbäckens lopp har utsatts för rensning eller omgrävning. Bäcken är
omgrävd ovanför Stenmyran samt över en mindre våtmark nedströms Stenmyran. Större delen av bäckens
lopp mellan Stenmyran och Bottenhavet är försiktigt rensat och utloppet ur Stenmyran är kraftigt rensat.
Vattendragets hydrologi är störd då Kavelbromyran, Myckelmyran, Stenmyran och den mindre våtmarken
strax nedströms Stenmyran har dikats. För att återskapa den naturliga flödesdynamiken i vattendraget bör
hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena utföras. Utförs föreslagna åtgärder som
lekbottenrestaurering samt biotopåterställning genom utplacering av upplagd sten och död ved, bedöms
drygt 5 000 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas
Allmän beskrivning
Stenmyrbäcken är 5,4 km lång och faller över
denna sträcka 45 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-4 m, en medelbredd av 1,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Stenmyrbäcken
rinner från Kavelbromyran, belägen 6 km SO
Gnarp, för att via Myckelmyran och Stenmyran,
mynna i Bottenhavet vid Hårte. I sitt övre lopp
rinner vattendraget 1,6 km över den sparsamt
bevuxna Stenmyran. Stenmyrbäcken löper sedan
huvudsakligen genom blandskog ned till AndersHansmyran. Därefter omges bäcken av granskog
över en sträcka av närmare 500 m. Från 300 m

uppströms Kustvägen och ned till mynningen i
havet, rinner vattendraget genom tallskog, gles
sådan bland fritidshusen i Hårte.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

2 250 m
1 470 m
1 630 m

(42%)
(28%)
(31%)

Strömförhållandena i Stenmybäcken består i
stort av lika delar lugnflytande, svagt
strömmande och strömmande vatten men de
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lugnflytande biotoperna, huvudsakligen
förekommande över Stenmyran, dominerar dock
något. Nedanför Stenmyran har bäcken ett
omväxlande svagt strömmande och strömmande
lopp med ofta längre partier av de båda
strömbiotoperna.
Bottensubstrat
Findetritus 38 %
Grus 13 %
Sten 24 %
Block 25 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Omgrävd sträcka i Stenmyrbäcken.

Dominansen av lugnflytande biotoper slår
igenom på bottensubstratet och findetritus utgör
det vanligast förekommande substratet i
Stenmyrbäcken. Sten och block återfinns på de
strömmande biotoperna och grus förekommer
företrädesvis på de svagt strömmande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg till måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 290 m
Försiktigt rensad
2 410 m
Kraftigt rensad
80 m
Omgrävd
570 m
Kalkad
Diken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

950 m (17%)
540 m (10%)
1 800 m (34%)
2 060 m (39%)

Skuggningsförhållandena i Stenmyrbäcken är
genomgående relativt bra. Bra skuggning
återfinns huvudsakligen i höjd med AndersHansmyran, skuggning saknas eller är dålig över
våtmarkerna i bäckens övre delar.

(43%)
(45%)
(1%)
(11%)
Nej
5

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 100 m 2 842 m2 (34%)
Möjligt, men ej bra
300 m
599 m2 (7%)
Tämligen bra
2 720 m 4 358 m2 (53%)
Bra- mycket bra
230 m
460 m2 (6%)

Drygt halva Stenmyrbäckens lopp har utsatts för
rensning eller omgrävning (Figur 1). Bäcken är
omgrävd ovanför Stenmyran samt över den
mindre våtmarken nedströms Stenmyran. Större
delen av bäckens lopp mellan Stenmyran och
Bottenhavet är försiktigt rensat och utloppet ur
Stenmyran är kraftigt rensat. Bäckens anses
opåverkad där den rinner över Stenmyran.
Förekomsten upplagd sten är företrädesvis
måttlig men god på några enstaka lokaler.
Vattendragets hydrologi är störd då
Kavelbromyran, Myckelmyran, Stenmyran och
den mindre våtmarken strax nedströms
Stenmyran har dikats. För att återskapa den
naturliga flödesdynamiken i vattendraget bör
hydrologisk restaurering av de markavvattnade
områdena utföras. För att återställa
vattenbiotopen i bäcken bör lekbottnar
restaureras samt omgrävda och rensade lokaler
biotopåterställas manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 030 m 2 737 m2 (33%)
Möjligt, men ej bra
600 m
894 m2 (11%)
Tämligen bra
2 490 m 4 168 m2 (51%)
Bra- mycket bra
230 m
460 m2 (5%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
2 030 m
Möjligt, men ej bra
770 m
Tämligen bra
2 550 m
Bra- mycket bra

2 737 m2 (33%)
1 229 m2 (15%)
4 293 m2 (52%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Stenmyrbäcken är god om man betänker att hela
bäckens lopp över Stenmyran lämpar sig mindre
bra för öring. Halva bäckens areal bedöms
utgöras av fina öringbiotoper i alla hänseende
och dessa återfinns på sträckan mellan
Stenmyran och Bottenhavet. Utförs föreslagna
åtgärder som lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning genom utplacering av
upplagd sten och död ved, bedöms drygt
5 000 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas.
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Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Stenmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
350 m uppströms Kustvägen, fångades enbart
arten öring. Tätheten av öring var goda 80,1
ind/100 m2 för 0+ och 5,9 ind/100 m2 för >0+.
Vid inventeringstillfället observerades även
rikligt med öring okulärt i bäcken. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att fler elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Figur 2. Fin öringbiotop i Stenmyrbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Stenmyrbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Myckelmyran mot Bottenhavet.
Tabell 1. Vandringshinder i Stenmyrbäcken, numrerade från Myckelmyran, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

687781
687811
687809
687798
687772
687703

157952
158111
158111
158196
158222
158294

0,7 km SO Gräsmyran
0,1 km SO Krokmyran
0,3 km N Flyckjemyran
0,6 kmVSV Rundamyran
0,5 km N Anders-Hansmyran
0,5 km NV Norr på sanden

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Vägtrumma, plast
Fall över block och bråte
Gammal bro
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart

0
0,8
0,02
0,4
0,5
0

1
5-6
5-6
14-15
17-18
23-24

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget uppströms Stenmyran (L~9,0 m,
~ 1,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

kan med fördel rivas om det finns kvar vid
åtgärd.
Vandringshinder 5 utgörs av en inrasad träbro
som skapar ett fall av 0,5 m (Figur 3). Hindret
bedöms som definitivt och bron bör avlägsnas
samt stockarna från bron spridas i vattendraget.

Vandringshinder 2 är ett naturligt fall över block
som med en fallhöjd av 0,8 m bedöms utgöra ett
definitivt hinder. Möjligen är hindret passerbart
vid höga flöden, för en korrekt bedömning av
passerbarheten rekommenderas därför att
hindret återbesöks vid högflöde.
Vandringshinder 3 är en vägtrumma av plast
som placerats under den väg som korsar bäcken
nedströms Stormyran (L~9,0 m, ~0,7 m). Med
ett litet fall vid utloppet och låg dimension bör
trumman ersättas med en valvbåge.
Vandringshinder 4 består av ett 0,4 m högt fall
där stockar och bråte har fastnat mot block.
Kortlivat hinder som bedöms som partiellt och

Figur 3. Vandringshinder 5. Inrasad träbro som med
en fallhöjd av 0,5 m, utgör ett definitivt hinder.
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Vandringshinder 6 är vägtrumman av stål som
placerats under Kustvägen (L~9,0 m, ~1,2 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden i bäckens övre delar.
4. Åtgärda vandringshinder 3, 4 och 5.
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Objekt 52. Stortjärnsbäcken

Stortjärnsbäcken

X 687596 Y 158276 (RT 90)

Sammanfattning
Stortjärnsbäcken är det största av tre havsöringsförande vattendrag som mynnar i Hårte. Elprovfiske har
konstaterat goda tätheter av öring och enligt ortsbo utgör Stortjärnsbäcken en viktig reproduktionslokal
för stäm. Vattendraget har ett huvudsakligen strömmande lopp över stenbotten, näckmossa saknas och
förekomsten död ved är måttlig. Omgivningen utgörs i de övre delarna av sparsamt bevuxen våtmark samt
barrskog och i de nedre delarna av jordbruksmark med gles kantzon. Närmare halva bäckens lopp har
blivit omgrävt eller rensat. Stortjärnsbäcken är rensad mellan Nils-Petters och mynningen i havet,
kraftigare sådan i den övre delen samt försiktigt nedströms Kustvägen. En omgrävd lokal återfinns mitt på
den annars opåverkade sträckan mellan Stortjärnen och väg 789. Förekomsten upplagd sten är i allmänhet
god. Två avancerade vattenuttag med brunnar finns längs bäcken och fyra åkerdiken tillrinner över
jordbruksmarken. Drygt halva Stortjärnsbäcken areal bedöms utgöras av öringbiotoper av högsta eller näst
högsta klass. De finaste lekområdena återfinns vid Mullerbackarna samt från 600 m uppströms NilsPetters och ned till mynningen i havet. Lämpliga uppväxtbiotoper förekommer mellan Mullerbackarna
och Nils-Petters samt nedströms Kustvägen. För att gynna fiskbeståndet i bäcken rekommenderas
lekbottenrestaurering, biotopåterställning genom manuell utplacering av upplagd sten och död ved,
sedimentationsdammar vid utloppet på åkerdiken samt etablering av tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken. Vandringsmöjligheterna förbättras genom att riva en stendamm, ersätta en trumma med
en valvbåge samt avlägsna stockar från en gammal maskinöverfart.
Allmän beskrivning
Stortjärnsbäcken är 3,2 km lång och faller över
denna sträcka 55 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,5 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Stortjärnsbäcken rinner från Stortjärnen, belägen
5 km Ö Jättendal och mynnar i Bottenhavet vid
Hårte. Stortjärnsbäcken är den största av tre
havsöringsförande bäckar som mynnar i Hårte.

Vid Nils-Petters tillrinner ett biflöde från
Skinnarmyran som sannolikt är fiskförande
åtminstone i de nedre delarna. Biflödet är inte
biotopkarterat eller elprovfiskat men bör så
göras. Mellan Stortjärnen och Mullerbackarna
rinner bäcken huvudsakligen genom sparsamt
bevuxen våtmark. Mellan Mullerbackarna och
Nils-Petters omges bäcken företrädesvis av
barrskog som domineras av tall. Mellan Nils-
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Petters och mynningen i havet rinner
Stortjärnsbäcken huvudsakligen genom
jordbruksmark med gles kantzon. På ett ställe
rinner bäcken under en större lada och vid flera
lokaler löper vattendraget intill tomter (Figur 1).

Närmare halva bäckens lopp har blivit omgrävt
eller rensat. Stortjärnsbäcken är rensad mellan
Nils-Petters och mynningen i havet, kraftigare
sådan i den övre delen samt försiktigt nedströms
Kustvägen. En omgrävd lokal återfinns mitt på
den annars opåverkade sträckan mellan
Stortjärnen och väg 789. Förekomsten upplagd
sten är i allmänhet god. För att återställa
vattenbiotopen i bäcken bör lekbottnar
restaureras samt omgrävda och rensade lokaler
biotopåterställas manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved. Två avancerade
vattenuttag med brunnar finns längs bäcken,
varav det ena utgör ett definitivt vandringshinder
då en stendamm byggts för att underlätta
vattenuttaget (se vandringshinder 6). Där
vattendraget i sitt nedre lopp rinner genom
jordbruksmark tillrinner fyra diken. För att
minska sedimenttillförseln från dessa bör någon
form av sedimentationsdamm anläggas i
mynningsområdet.

Figur 1. Stortjärnsbäcken rinner i sitt nedre lopp
under en gammal lada.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Stortjärnsbäcken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

680 m (21%)
910 m (29%)
1 600 m 50%)

Vattendraget har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Lugnflytande vatten förekommer i bäckens
översta lopp nedströms Stortjärnen och svagt
strömmande biotoper återfinns mitt på sträckan
mellan Stortjärnen och väg 789 samt mellan väg
789 och Kustvägen.

1 050 m (33%)
650 m (20%)
1 490 m (47%)

Skuggningsförhållandena i Stortjärnsbäcken är i
allmänhet goda. Dålig skuggning förekommer
naturligt där bäcken i sitt övre lopp rinner
genom sparsamt bevuxen våtmark samt över
jordbruksmarken och nära tomter i bäckens
nedre lopp där kantzonen gallrats/röjts (Figur 2).
För att förbättra skuggningsförhållandena i
bäcken rekommenderas tätare och bredare
etablering av en trädridå mellan Nils-Petters och
havet.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 32 %
Grus 17 %
Sten 51 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Stortjärnsbäcken följer tydligt
strömförhållandena där sten dominerar på de
strömmande biotoperna och findetritus samt
grus förekommer vid lugnflytande respektive
svagt strömmande vatten. Näckmossa saknas
och förekomsten död ved är i allmänhet måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 790 m
Försiktigt rensad
530 m
Kraftigt rensad
740 m
Omgrävd
130 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

(56%)
(17%)
(23%)
(4%)
Nej
4
2

Figur 2. Kantzon saknas bitvis där Stortjärnsbäcken i
sitt nedre lopp rinner genom jordbruksmark.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
740 m 1 180 m2 (26%)
Möjligt, men ej bra
470 m
705 m2 (15%)
Tämligen bra
1 570 m 2 135 m2 (46%)
Bra- mycket bra
410 m
593 m2 (13%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
680 m 1 000 m2 (22%)
Möjligt, men ej bra
660 m 1 080 m2 (23%)
Tämligen bra
1 440 m 1 940 m2 (42%)
Bra- mycket bra
410 m
593 m2 (13%)
Figur 3. Fin öringbiotop i Stortjärnsbäcken.

Ståndplatser
Ej lämpligt
450 m
705 m2 (15%)
Möjligt, men ej bra 1 280 m 1 960 m2 (43%)
Tämligen bra
1 460 m 1 948 m2 (42%)
Bra- mycket bra

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Stortjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
150 m uppströms mynningen i havet fångades
enbart arten öring. Tätheten av öring var goda
79,1 ind/100 m2 för 0+ och 76,3 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades även
rikligt med öring okulärt i bäcken. Enligt ortsbor
stiger stora mängder vitfisk, sannolikt stäm, för
lek i bäcken under våren. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att fler elprovfisken utförs.

Drygt halva Stortjärnsbäcken areal bedöms
utgöras av öringbiotoper av högsta eller näst
högsta klass (Figur 3). De finaste lekområdena
återfinns vid Mullerbackarna samt från 600 m
uppströms Nils-Petters och ned till mynningen i
havet. Lämpliga uppväxtbiotoper förekommer
mellan Mullerbackarna och Nils-Petters samt
nedströms Kustvägen. Anmärkningsvärt är att
samtliga öringbiotoper av högsta klass återfinns
uppströms Nils-Petters och två definitiva hinder
nedströms hindrar havsöring att nå dessa
områden. Utförs lekbottenrestaurering samt
biotopåterställning genom utplacering av
upplagd sten och död ved, bedöms närmare
3 000 m2 öringbiotop av högsta klass återskapas.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Stortjärnsbäcken finns elva vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stortjärnen mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Stortjärnsbäcken, numrerade från Stortjärnen, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

687488
687511
687526
687588
687598
687599
687600
687601
687606
687602
687584

158061
158081
158096
158150
158186
158189
158190
158189
158195
158218
158246

Stortjärnens utlopp
0,4 km NV Stortjärnen
0,4 km SO Mullerbackarna
0,5 km VSV Nils-Petters
0,1 km S Nils-Petters
0,5 km SV Bojorden
0,6 km V Litens
0,6 km V Nystugan
0,5 km VNV Litens
0,2 km NV Litens
0,2 km SV Nystugan

Fiskgaller
Stockar
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Stenbro
Stendamm
Naturligt fall över bråte och rot
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart

0
0
0,5
0,6
0
0,9
0,8
0
0,2
0
0

1
2-3
5-6
12-13
14-15
15-16
15-16
15-16
16-17
17-18
19-20
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Vandringshinder 1 består av ett fiskgaller vid
Stortjärnens utlopp som ska hindra inplanterad
fisk från att rymma. Hindret är definitivt och bör
avlägsnas så fort utplanteringarna i tjärnen
upphör.

Stortjärnsbäcken

utloppet och låg dimension, bedöms trumman
utgöra ett definitivt vandringshinder och bör
ersättas med en valvbåge som anpassas till flödet
i bäcken.

Vandringshinder 2 utgörs av stockar från en
gammal maskinöverfart som lämnats kvar i
bäcken. Då hindret bedöms som definitivt bör
det avlägsnas och stockarna spridas i
vattendraget.
Vandringshinder 3-4 och 7 är naturliga fall över
bråte som fastnat mot rötter eller block. Med en
fallhöjd av 0,5-0,8 m, är hindren att räkna som
partiella/definitiva. Hindren anses kortlivade
med kan med fördel öppnas upp om de finns
kvar vid åtgärd.
Figur 5. Vandringshinder 9. För högt satt vägtrumma
av betong. Fallhöjd vid utloppet 0,2 m.

Vandringshinder 5 utgörs av en låg stenbro
under den gamla väg som korsar bäcken strax
uppströms väg 789 mot Hårte. Passerbar, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 10 är den vägtrumma av
betong som placerats under den passagen under
väg 789 (L~11,0 m, ~1,3 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 6 består av en stendamm som
sannolikt anlagts för någon form av vattenuttag
ur befintlig brunn (Figur 4). Med en fallhöjd av
0,9 m, anses stendammen utgöra ett definitivt
hinder. För att skapa passerbarhet bör
stendammen rivas och blocken spridas i bäcken.

Vandringshinder 11 består av den vägtrumma av
betong som placerats under Kustvägen (L~11,0
m, ~1,3 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Stortjärnen
Stortjärnen 3,2 ha, är en mindre skogstjärn som
omges av våtmark och tallskog (Figur 6). Vattnet
är mycket humöst och vattenvegetationen är
sparsam med dominans av starr och näckrosor.
Stortjärnen används som put-and-take vatten.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Anlägg sedimentationsdammar i mynningen
på åkerdiken.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken mellan Nils-Petters och havet.
5. Biotopkartera och elprovfiska biflödet från
Skinnarmyran.
6. Åtgärda vandringshinder 2, 6 och 8.

Figur 4. Vandringshinder 6. Stendamm för
vattenuttag.

Vandringshinder 8 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 789 mot Hårte (L~15,0
m, ~1,3 m). Trumman ligger bra men är dock
rostangripen och kan med fördel ersättas med en
valvbåge då Trafikverket byter den.
Vandringshinder 9 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax nedströms väg 789 (L~5,0 m,
~0,6 m)(Figur 5). Med en fallhöjd av 0,2 m vid
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Objekt 53. Gruvmobäcken

Gruvmobäcken

X 687717 Y 158590 (RT 90)

Sammanfattning
Gruvmobäcken är en liten havsmynnande bäck som påverkats mycket negativt av mänskliga ingrepp som
markavvattning samt rensning och omgrävning av vattenbiotopen. Utförs hydrologisk restaurering,
lekbottenrestaurering samt manuell biotopåterställning genom utplacering av upplagd sten och död ved,
bedöms goda förutsättningar skapas för ett framtida havsöringsbestånd i Gruvmobäcken. Vid elprovfiske i
bäcken fångades ingen fisk och inte heller observerades någon fisk vid inventeringstillfället. Fler
elprovfisken rekommenderas för att vidare undersöka eventuell fiskförekomst i vattendraget, visar det sig
att bäcken är fisktom, bör föreslagna åtgärder genomföras och öring från närliggande vattendrag
återintroduceras. Gruvmobäcken rinner huvudsakligen genom blandskog med stort inslag av tall. Ett
mindre våtmarksområde återfinns 600 m uppströms mynningen i Bottenhavet och de nedersta delarna av
bäcken löper genom granskog. Strömförhållandena i Gruvmobäcken utgörs företrädesvis av svagt
strömmande biotoper, bottensubstratet domineras stort av sten och förekomsten grus är god. Näckmossa
saknas och förekomsten död ved är låg. Då Gruvmobäcken rinner hela sitt lopp genom skogsmark är
skuggningsförhållandena i bäcken mycket bra och skuggning av högsta klass råder längs hela bäcken med
undantag för den exponerade mynningen i havet. Gruvmobäckens mynningsområde ligger i Gnarpskatens
naturreservat som även är Natura 2000-område.
delarna av bäcken löper genom granskog. I
bäckens mellersta lopp tillrinner ett likvärdigt
flöde från söder. Denna bäck har biotopkarterats
och bedöms ha likvärdig karaktär och negativ
påverkan som Gruvmobäckens övre lopp.

Allmän beskrivning
Gruvmobäcken är 1,8 km lång och faller över
denna sträcka 15 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-2 m, en medelbredd av 0,5 m, ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m och ett
avrinningsområde som är 1,3 km2.
Gruvmobäcken rinner upp från Gruvmon,
belägen 9 km OSO Gnarp och mynnar i
Bottenhavet vid Södra Hjällstaviken.
Gruvmobäcken rinner huvudsakligen genom
blandskog med stort inslag av tall. Ett mindre
våtmarksområde återfinns 600 m uppströms
mynningen i Bottenhavet och de nedersta

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Gruvmobäcken

Strömförhållandena i Gruvmobäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper. I bäckens
mellersta lopp återfinns en kortare sträcka med
lugnflytande vatten.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 28 %,
Sten 63 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet domineras stort av sten och
förekomsten grus är god. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är låg.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Gruvmobäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
40 m (2%)
Försiktigt rensad
60 m (3%)
Kraftigt rensad
570 m (32%)
Omgrävd
1 100 m (62%)
Kalkad
Nej
Diken
5

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

40 m (2 %)
1 730 m (98%)

Då Gruvmobäcken rinner hela sitt lopp genom
skogsmark är skuggningsförhållandena i bäcken
mycket bra och skuggning av högsta klass råder
längs hela bäcken med undantag för den
exponerade mynningen i havet.

I stort sett hela Gruvmobäcken har rensats
kraftigt eller blivit omgrävd och bara utloppet
anses orört (Figur 1). Vattendraget är omgrävt
och rätat i de övre delarna och rensat i den nedre
delen. Förekomsten upplagd sten är god på de
omgrävda lokalerna men måttlig på de rensade.
Vattendragets hydrologi är kraftigt störd då
omgivande marker har utsatts för
markavvattning och flera skogsdiken mynnar i
bäcken och de två våtmarker som Figurar den N
fåran är bägge utdikade. För att återskapa
vattenbiotopen i Gruvmobäcken och möjliggöra
en etablering av ett havsöringsbestånd i
vattendraget, bör hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena utföras tillsammans
med restaurering av lekbottnar samt manuell
biotopåterställning av rensade och omgrävda
lokaler. Vidare bör förutsättningarna för att
återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna utredas.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

1 100 m
210 m
460 m

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 270 m
Tämligen bra
500 m
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 440 m
Tämligen bra
330 m
Bra- mycket bra

506 m2 (58%)
123 m2 (14%)
243 m2 (28%)

616 m2 (71%)
256 m2 (29%)

707 m2 (81%)
165 m2 (19%)

Den stora negativa påverkan på vattenbiotopen i
Gruvmobäcken avspeglar sig i förekomsten
lämpliga öringbiotoper, vilken är låg. Lek- och
uppväxtområden av näst högsta klass återfinns i
de nedre delarna av vattendraget. Utförs
hydrologisk restaurering, lekbottenrestaurering
samt biotopåterställning genom utplacering av
upplagd sten och död ved, bedöms goda
förutsättningar skapas för ett framtida
havsöringsbestånd i Gruvmobäcken.
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Gruvmobäcken

fisk. Vid inventeringstillfället av Gruvmobäcken
observerades heller ingen fisk. För att vidare
undersöka förekomst av öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs. Visar det sig att bäcken är
fisktom, bör föreslagna åtgärder genomföras och
öring från närliggande vattendrag
återintroduceras.
Särskilda naturvärden
Gruvmobäckens mynningsområde ligger i
Gnarpskatens naturreservat som även är Natura
2000-område.

Figur 2. Öringbiotop med potential i
Gruvmobäcken.

Vandringshinder för fisk
I Gruvmobäcken finns ett vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindret beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnat nedströms gående från
Gruvmon mot Bottenhavet.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Gruvmobäcken. Vid elfisket som utfördes ca
100 m uppströms Bottenhavet, fångades ingen

Tabell 1. Vandringshinder i Gruvmobäcken, numrerade från Gruvmon, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1

687719

158587

40 m uppströms Bottenhavet

Bråte

Partiellt

0,4

7-8

Vandringshinder 1 består av en ansamling bråte
och sågade stockar som med en fallhöjd av 0,4
m, utgör ett partiellt hinder. Kortlivat hinder av
delvis artificiell natur, som med fördel kan rivas
om det finns kvar vid åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden.
2. Biologisk återställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade och omgrävda lokaler.
3. Restaurering av lekbottnar.
4. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp över de omgrävda partierna.
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Objekt 54. Edsmyrån

Edsmyrån

X 687245 Y 158057 (RT 90)

Sammanfattning
Edsmyrån är Nordanstigs kommuns fjärde största havsmynnande vattendrag. Vattendraget rinner stora
delar omgiven av jordbruksmark och har ett huvudsakligen svagt strömmande till strömmande lopp. Vid
elprovfiske har nio fiskarter, däribland flodnejonöga fångats och enligt obekräftade uppgifter från
ortsbefolkningen ska både flodkräfta och flodpärlmussla förekomma i vattendraget. Hela Edsmyråns lopp
är starkt påverkat av rensningar och omgrävningar. Rensningarna har utförts i anslutning till Kvarnmon
och övriga delar av vattendraget är omgrävt. Ett markavvattningsföretag som berör de nedre delarna av
vattendraget finns registrerat. Edsmyrån anses utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för många fiskarter
och historiskt bör omfattande lekvandring av många arter förekommit innan dammar byggdes,
Jättendalssjön sänktes och lämpliga översvämningsytor för lek dikades. Fiskevårdsarbetet i Edsmyrån bör
därför riktas in på fler fiskarter än öring och exempelvis lekvandring upp till Jättendalssjön bör säkerställas
för arter som gädda, abborre och vitfisk. Förekomsten lämpliga lek- och uppväxtområden för öring i
Edsmyrån är låg till följd av de omfattande resningarna av vattendraget. Närmare 10 000 m2 lek- och
uppväxtbiotop för öring av högsta klass bedöms kunna återskapas i det fall upplagd sten placeras ut och
lekbottnar restaureras på de strömmande lokalerna samtidigt som tillförd sten och död ved placeras ut på
det svagt strömmande avsnittet mellan Kvarnmon och Mellanfjärden. Vid Kvarnmon finns två
dammrester och en vägtrumma som utgör vandringshinder för fisk och bör åtgärdas.
och mellan Kvarnmon och Mellanfjärden,
företrädesvis av ohävdad sådan. Vid Kvarnmon
löper vattendraget genom bebyggelse med
mindre inslag av skog. Uppströms Kustvägen är
vattendraget kraftigt nedgrävd och rinner i
utkanten av ett mindre verkstadsområde.
Edsmyrån mynnar sedan omgärdad av fritidshus
i Bottenhavet vid Mellanfjärden (Figur 1).

Allmän beskrivning
Edsmyrån är 3,2 km lång och faller över denna
sträcka 15 m. Vattendraget har en bredd av 2,510 m, en medelbredd av 5,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,6 m. Vattendragets
avrinningsområde är 45,4 km2 stort bestående av
6 % sjö och 76 % skog. Edsmyrån rinner från
Jättendalssjön, belägen 11 km Ö Bergsjö, och
mynnar relativt skyddat i Bottenhavet vid
fiskeläget Mellanfjärden. Edsmyrån rinner stora
delar omgiven av jordbruksmark. Vid
Jättendalssjöns utlopp utgörs denna av åkermark
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Hela Edsmyråns lopp är starkt påverkat av
rensningar och omgrävningar (Figur 2).
Rensningarna har utförts i anslutning till
Kvarnmon, övriga delar av vattendraget är
omgrävt, i de övre delarna på grund av sänkning
av Jättendalssjön och i de nedre delarna på grund
av markavvattning. Förekomsten upplagd sten är
riklig på rensade lokalerna samt vid
Mellanfjärden, övriga omgrävda partier saknar
upplagd sten. Ett markavvattningsföretag som
berör de nedre delarna av vattendraget finns
registrerat, Edsmyrbäcken df 1922. Dessutom
finns ett markavvattningsföretag som berör ett
mindre biflöde till Edmyrån registrerat, Hällan df
1953. Över den till stora delar ohävdade
jordbruksmarken mellan Kvarnmon och
Mellanfjärden tillrinner sju åkerdiken
vattendraget. För att minska den förmodade
sedimenttillförseln från dessa rekommenderas att
någon form sedimentationsdamm eller liknande
anläggs vid dikesmynningarna. För att återställa
vattenbiotopen i vattendraget bör upplagd sten
placeras ut på de strömmande lokalerna och
lekbottnar restaureras. Över det längre svagt
strömmande avsnittet mellan Kvarnmon och
Mellanfjärden bör tillförd sten och död ved
placeras ut.

Figur 1. Vy över Edsmyråns mynning i Bottenhavet
som kantas av fritidshus.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Edsmyrån

690 m (22%)
1 080 m (34%)
1 260 m (40%)
150 m (5%)

Edsmyrån har ett huvudsakligen svagt
strömmande till strömmande lopp. Lugnflytande
biotoper förekommer i anslutning till
Jättendalssjön och Bottenhavet. Ett längre
sammanhängande avsnitt med svagt
strömmande vatten förekommer över det dikade
området över jordbruksmarken mellan
Kvarnmon och Mellanfjärden. Längre
sammanhängande strömbiotoper återfinns
mellan väg 786 till strax nedströms Kvarnmon
samt uppströms Kustvägen vid Mellanfjärden.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 54 %
Sand 18 %
Block 17 %
Näckmossa 11 %
Bottensubstratet i Edsmyrån domineras stort av
findetritus som återfinns på de lugnflytande och
svagt strömmande biotoperna i vattendraget.
Näckmossa förekommer måttligt och
förekomsten död ved är relativt god men kan
avsevärt förbättras.

Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i Edsmyrån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
1 850 m (58%)
Mindre bra skuggning
780 m (25%)
Bra skuggning
550 m (17%)
Skuggningsförhållandena i Edsmyrån är
övervägande dåliga och beror på gles kantzon
där vattendraget rinner över jordbruksmark . Vid
Kvarnmon tuktas kantzonen genom röjning och
gallring vilket försämrat skuggningsförhållandena
på platsen. Skuggningen anses bra mellan väg
786 och Kvarnmon. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs Edsmyrån
rekommenderas att en tätare och bredare

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
170 m (5%)
Kraftigt rensad
760 m (24%)
Omgrävd
2 250 m (71%)
Kalkad
Nej
Diken
7
Vattenuttag
3
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trädridå etableras över jordbruksmarken samt
vid Kvarnmon.

Fiskfauna
Tre elprovfisken utförda 2009-2012, fördelade
på tre lokaler i vattendraget, finns registrerade
för Edsmyrån. Vid elprovfiskena har arterna
abborre, benlöja, flodnejonöga, gädda, lake,
mört, stensimpa, stäm och öring fångats. Den
totala tätheten av öring varierar mellan 0-15,6
ind/100 m2, medelvärde 6,9 ind/100 m2. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs samt att flodnejonögebeståndet inventeras
med nettingfällor. Edsmyrån anses utgöra ett
viktigt reproduktionsvatten för många fiskarter
och historiskt bör omfattande lekvandring av
många arter förekommit innan dammar byggdes,
Jättendalssjön sänktes och lämpliga
översvämningsytor för lek dikades.
Fiskevårdsarbetet i Edsmyrån bör därför riktas
in på fler fiskarter än öring. Lekvandring upp till
Jättendalssjön bör säkerställas för arter som
exempelvis gädda, abborre och vitfisk.
Förutsättningarna för att gynna reproduktionen
av gädda i Jättendalssjön genom att återskapa
översvämningsytor under våren bör utredas.
Vidare bör förutsättningarna för att anlägga en
6-8 ha stor översvämningsvåtmark för gäddlek
över den tidigare markavvattnade jordbruksmarken mellan Kvarnmon och Mellanfjärden
utredas.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 590 m 8 940 m2 (55%)
Möjligt, men ej bra 1 040 m 4 560 m2 (28%)
Tämligen bra
450 m 2 225 m2 (14%)
Bra- mycket bra
100 m
600 m2 (4%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 590 m 8 940 m2 (55%)
Möjligt, men ej bra 1 010 m 4 425 m2 (27%)
Tämligen bra
580 m 2 960 m2 (18%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

900 m 4 500 m2 (28%)
2 180 m 11 375 m2 70%)
100 m

Edsmyrån

450 m2 (3%)

Förekomsten lämpliga lek- och uppväxtområden
för öring i Edsmyrån är låg till följd av de
omfattande resningarna av vattendraget och
mindre än 20 % av vattendragets totala areal
anses lämpad. Öringbiotoperna är knutna till de
strömmande lokalerna i anslutning till
Kvarnmon. Närmare 10 000 m2 lek- och
uppväxtbiotop för öring av högsta klass bedöms
kunna återskapas i det fall upplagd sten placeras
ut och lekbottnar restaureras på de strömmande
lokalerna samtidigt som tillförd sten och död ved
placeras ut på det svagt strömmande avsnittet
mellan Kvarnmon och Mellanfjärden.

Särskilda naturvärden
Enligt obekräftade uppgifter från
ortsbefolkningen ska både flodkräfta och
flodpärlmussla förekomma i vattendraget. För
att bekräfta dessa uppgifter bör en inventering
av de båda arterna utföras.
Vandringshinder för fisk
I Edsmyrån finns fem vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Jättendalssjön mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Edsmyrån, numrerade från Jättendalssjön, gående nedströms mot Bottenhavet. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

687342
687341
687341
687322
687256

157892
157937
157937
157937
158048

0,1 km N Edsmyrsvallen
0,1 km NV Edsfors
0,2 km SV Kvarnmon
0,1 km SV Edsfors
0,4 km N Stupskatan

Valvbåge, betong
Dammrest
Vägtrumma, stål
Dammrest
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart

0
3
0,2
1
0

1-2
5-6
6-7
7-8
12-13
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Edsmyrån

Vandringshinder 1 består av en valvbåge av
betong under väg 786 (L~20,0 m, B~ 6,0 m).
Valvbågen är passerbar, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 är en dammrest vid
Kvarnmon som med en fallhöjd av 3 m utgör ett
definitivt vandringshinder för fisk (Figur 3). För
att underlätta fiskvandring på platsen förordas
utrivning av dammresten. Om detta inte låter sig
göras finns möjlighet att utnyttja en öppning i
dammen och anlägga ett omlöp på södra sidan
vattendraget, där delar av vattnet redan idag
rinner bland stora block som orsakar höga fall.

Figur 4. Vandringshinder 3. Underdimensionerad
vägtrumma vid Kvarnmon med hög lutning och ett
fall vid utloppet av 0,2 m.

Vandringshinder 4 består av en mindre
dammrest med en fallhöjden är 1 m, vilket
innebär att hindret bedöms som
partiellt/definitivt (Figur 5). För att underlätta
fiskvandring på platsen bör dammresten öppnas
upp och stenen spridas i vattendraget.

Figur 3. Vandringshinder 2. Dammrest vid
Kvarnmon som med en fallhöjd av 3 m utgör ett
definitivt vandringshinder.

Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Kvarnmon (L~15,0 m, ~ 2,0
m) (Figur 4). Då trumman bedöms underdimensionerad, lutar kraftigt och har ett fall vid
utloppet av 0,2 m, bedöms den utgöra ett
partiellt vandringshinder som sannolikt är
mycket svår att passera vid höga vattenflöden.
För att skapa passerbarhet bör trumman ersättas
med en valvbåge väl anpassad till flödet i
vattendraget. Alternativt kan det gå att tröskla
nedanför trumman för att dämpa
vattenhastigheten och reducera fallet

Figur 5. Vandringshinder 4. Dammrest vid
Kvarnmon som med en fallhöjd av 1 m utgör ett
partiellt vandringshinder.

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
placerats under Kustvägen i Mellanfjärden
(L~20,0 m, ~ 3,5 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Jättendalssjön 687338-157862
Jättendalssjön 147,6 ha, ger ett näringsrikt
intryck och omges huvudsakligen av
jordbruksmark (Figur 6). Sjön är tidigare sänkt,
sannolikt för att vinna jordbruksmark.
Vattenvegetationen i sjön är intermediär och
utgörs främst av täta bladvass bestånd i
strandzonen. Jättendalssjön är känd som ett fint
gäddfiskevatten och gäddor över tiokilo fångas
regelbundet.
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Figur 6. Vy över Jättendalssjön.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning av omgrävda och rensade
lokaler genom utplacering av upplagd sten och
död ved.
2. Restaurera lekbottnar för öring.
3. Utred förutsättningarna för att anlägga en
översvämningsvåtmark över jordbruksmarken
mellan Kvarnmon och Mellanfjärden.
4. Utred förutsättningarna för att gynna
reproduktionen av gädda i Jättendalssjön genom
att återskapa översvämningsytor under våren.
5. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken samt vid Kvarnmon.
6. Inventera förekomst av flodkräfta samt
flodpärlmussla och beståndet av flodnejonöga
bör inventeras med nettingfällor.
7. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
8. Åtgärda vandringshinder 2-4.
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Objekt 55. Åbäcken

Åbäcken

X 687461 Y 157678 (RT 90)

Sammanfattning
Åbäcken är en medelstor bäck som rinner mellan de huvudsakligen jordbruksomgivna sjöarna Bälingsjön
och Jättendalssjön. Vattendraget omges framför allt av löv- och blandskog, men enstaka kalhyggen och
jordbruksmark förekommer i de övre delarna och de nedre delarna löper genom åkermarken vid Å.
Strömförhållandena i Åbäcken består i stort av lika delar lugnflytande, svagt strömmande och strömmande
biotoper. Svagt strömmande biotoper återfinns huvudsakligen i den övre halvan av bäcken och
strömmande lokaler förekommer företrädesvis i den nedre halvan av vattendraget. Större delen av
Åbäckens vattenbiotop har utsatts för omgrävning eller rensning. Omgrävningarna förekommer främst
närmast Bälingsjön, sannolikt som en följd av att sjön tidigare sänkts, samt där vattendraget i sitt mellersta
lopp rinner parallellt med järnvägen. Enstaka rensade lokaler förekommer i vattendragets övre delar men
rensningarna återfinns huvudsakligen mellan Sandbäcken och Jättendalssjön. Öringbeståndet i Åbäcken
anses stationärt, historiskt har dock Åbäcken sannolikt utgjort ett viktigt reproduktionsvatten för
havsöring innan dammar byggdes i både Edsmyrån och Åbäcken. Öppnas vandringsvägarna upp i
Edsmyrån skapas dock förutsättningar för att vattendraget i framtiden kommer att utgöra en betydelsefull
reproduktionslokal för ett havsvandrande bestånd av öring. Till följd av de omfattande omgrävningarna
och rensningarna i Åbäcken är förekomsten lämpliga öringbiotoper i vattendraget låg. Då
strömförhållandena är goda och förekomsten upplagd sten riklig, har vattendraget hög
utvecklingspotential och drygt 7 000 m2 öringbiotop av högsta klass bedöms kunna återskapas om bäcken
biotopåterställs genom utplacering av upplagd sten samt död ved och lekbottnar restaureras. Vid Å finns
två dammrester och en damm som utgör definitiva vandringshinder och bör åtgärdas.
Allmän beskrivning
Åbäcken är 3,4 km lång och faller över denna
sträcka 32 m. Vattendraget har en bredd av 1,525 m, en medelbredd av 4,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Åbäcken rinner
från Bälingsjön, belägen intill väg E4, 4 km S
Gnarp, för att mynna i Håckstaviken i
Jättendalssjön. Mellan Bälingsjön och Å rinner
Åbäcken huvudsakligen genom löv- eller

blandskog. Enstaka ängs- och åkerområden
samt några kalhyggen förekommer över
sträckningen och är företrädesvis belägna på den
östra sidan vattendraget. I bäckens mellersta
lopp observerades spår efter gamla
bäverdammar samt hyddor och vattendraget
rinner rätad parallellt med Ostkustbanan. Vid Å
utgörs omgivningen av jordbruksmark
huvudsakligen bestående av åker och viss
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bebyggelse förekommer. Utloppet i
Jättendalssjön omges av lövskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 020 m
970 m
1 350 m
40 m

Åbäcken

dikesmynningarna. Mellan Å och Djursta
tillrinner ett mindre flöde från Fällberget där ett
registrerat markavvattningsföretag förekommer,
Djursta df 1958.

(30%)
(29%)
(40%)
(1%)

Strömförhållandena i Åbäcken består i stort av
lika delar lugnflytande, svagt strömmande och
strömmande biotoper. Lugnflytande vatten
återfinns i anslutning till sjöarna samt över en
längre sträcka där bäcken rinner parallellt med
järnvägen. Svagt strömmande biotoper återfinns
huvudsakligen i den övre halvan av bäcken och
strömmande lokaler förekommer företrädesvis i
den nedre halvan av vattendraget.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka med god förekomst
av upplagd sten i Åbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 38 %
Sand 18 %
Sten 13 %
Block 31 %
Näckmossa

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet domineras av findetritus på de
lugnflytande lokalerna och av sten och block på
de strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är måttlig.

1 400 m (41%)
490 m (15%)
1 490 m (44%)

Skuggningsförhållandena i Åbäcken varierar
mycket. Längre partier med bra skuggning
förekommer vid Sjömyran, i anslutning till
Sandbäcken samt närmast Jättendalssjön. Dålig
skuggning förekommer mellan Rönningen och
Åmyran till följd av bristande kantzon vid
ängsmark och kalhygge samt närheten till
järnvägen. Där bäcken rinner genom byn Å
anses skuggningen vara mindre bra på grund av
bristande trädridå. För att förbättra
skuggningsförhållandena i Åbäcken
rekommenderas att en tätare och bredare
trädridå etableras på ovan nämnda lokaler.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
960 m (28%)
Försiktigt rensad
310 m (9%)
Kraftigt rensad
1 040 m (31%)
Omgrävd
1 070 m (32%)
Kalkad
Nej
Diken
4
Större delen av Åbäckens vattenbiotop har
utsatts för omgrävning eller rensning (Figur 1).
Omgrävningarna förekommer främst närmast
Bälingsjön, sannolikt som en följd av att sjön
tidigare sänkts, samt där vattendraget i sitt
mellersta lopp rinner parallellt med järnvägen.
Enstaka rensade lokaler förekommer i
vattendragets övre delar men rensningarna
återfinns huvudsakligen mellan Sandbäcken och
Jättendalssjön. Förekomsten upplagd sten är i
allmänhet riklig. För att återställa vattenbiotopen
i Åbäcken bör upplagd sten och död ved
placeras ut och lekbottnar restaureras. I bäckens
mellersta lopp tillrinner flera diken vid ängsmark
belägen på vattendragets östra strand. För att
förhindra eventuell sedimenttillförsel från
omgivande marker rekommenderas att
sedimentationsdammar anläggs vid

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 540 m 7 405 m2 (54%)
Möjligt, men ej bra
600 m 2 025 m2 (15%)
Tämligen bra
1 240 m 4 275 m2 (31%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 420 m 6 925 m2 (51%)
Möjligt, men ej bra
820 m 2 755 m2 (20%)
Tämligen bra
1 140 m 4 025 m2 (29%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 340 m
Tämligen bra
1 040 m
Bra- mycket bra
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Till följd av de omfattande omgrävningarna och
rensningarna i Åbäcken är förekomsten lämpliga
öringbiotoper i vattendraget låg. Enstaka lekoch uppväxtområden av näst högsta klass
återfinns i vattendragets övre del men
majoriteten av de lämpliga lokalerna förekommer mellan Sandbäcken och vägen mellan
Jättendal och Mellanfjärden. Då
strömförhållandena är goda och förekomsten
upplagd sten riklig, har vattendraget hög
utvecklingspotential och drygt 7 000 m2
öringbiotop av högsta klass bedöms kunna
återskapas om bäcken biotopåterställs genom
utplacering av upplagd sten samt död ved och
lekbottnar restaureras.

Åbäcken

av öring var 10,3 ind/100 m2 för 0+ och 20,1
ind/100 m2 för >0+. Öringbeståndet i Åbäcken
anses stationärt, historiskt har dock Åbäcken
sannolikt utgjort ett viktigt reproduktionsvatten
för havsöring innan dammar byggdes i både
Edsmyrån och Åbäcken. Öppnas vandringsvägarna upp i Edsmyrån skapas dock
förutsättningar för att vattendraget i framtiden
kommer att utgöra en betydelsefull
reproduktionslokal för ett havsvandrande
bestånd av öring.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Åbäcken finns sju vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Bälingsjön mot
Jättendalssjön.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Åbäcken. Vid elprovfisket som utfördes strax
nedströms Sandbäcken, fångades arterna
bäcknejonöga, gädda, mört och öring. Tätheten

Tabell 1. Vandringshinder i Åbäcken, numrerade från Bälingsjön, gående nedströms mot Jättendalssjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

687703
687591
687563
687511
687506
687496
687482

157569
157624
157640
157654
157651
157649
157657

0,1 km NV Norrtäkten
0,3 km NO Åmyran
0,8 km V Fällberget
0,6 km NV Håckstaviken
0,7 km SSO Åmyran
0,5 km NO Hembygdsgården
0,4 km NO Håckstaviken

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Fall över lera
Dammrest, sten
Dammrest, sten
Damm
Vägtrumma, stål

Passerbart
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
0
1
0,8
1
2,2
0

1-2
13-14
15-16
19-20
20-21
21-22
23-24

Vandringshinder 1 består av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Sjömyran (L~8,0 m, ~ 1,5 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 4 är en delvis stensatt
dammrest som med en fallhöjd av 0,8 m,
bedöms utgöra ett definitivt hinder (Figur 2).
Hindret åtgärdas enklast genom att öppna upp
en passerbar fåra i stensättningen.

Vandringshinder 2 är en passerbar vägtrumma
av betong som ligger under en till synes
övergiven väg där vattendraget rinner parallellt
och nära inpå järnvägen (L~12,0 m, ~ 1,0 m).
Trumman bör grävas upp om vägen inte
används.
Vandringshinder 3 utgörs av sedimenterat
finmaterial som är kvarleva efter tidigare
bäverdamm. Två fall om vardera 0,5 m utgör
passerbart hinder och sannolikt kommer
passerbarheten bara att öka med tiden då
hindret eroderar vid högflöden. I annat fall kan
en fåra enkelt skapas med handkraft och spade.

Figur 2. Vandringshinder 4. Delvis stensatt
dammrest som med en fallhöjd av 0,8 m, utgör ett
definitivt hinder.
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Vandringshinder 5 utgörs av ytterligare en
dammrest av sten som med en fallhöjd av 1 m
bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder
(Figur 3). Hindret åtgärdas enklast genom att
öppna upp dammresten och sprida stenen i
vattendraget.

Åbäcken

Sjöar i vattendraget
Bälingsjön 687705-157567
Bälingsjön 93,5 ha, är ett njurformat vatten som
har karaktären av en slättlandssjö trots att
omgivande terräng är kuperad (Figur 5). Sjön
omges av jordbruksmark, blandskog och
granskog. Jordbruksmarken omger
huvudsakligen de norra delarna av sjön.
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
företrädesvis av starr och bladvass i strandzonen.
Bälingsjön är sänkt och spår av detta går att
finna i de övre delarna av Åbäcken som
nedgrävd. Bälingsjön utgör ett populärt
gäddfiskevatten och gäddor över 10 kilo fångas
regelbundet. Kända fiskarter är

Figur 3. Vandringshinder 5. Dammrest som med en
fallhöjd av 1 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 6 utgörs av en mindre damm
som med en fallhöjd av 2,2 m, klassas som ett
definitivt hinder (Figur 4). Utrivning av dammen
förordas men om detta inte låter sig göras kan
ett omlöp möjligen anläggas på den Ö sidan
vattendraget. Omgivande terräng medför dock
att ett eventuellt omlöp blir djupt nedskuret i
marken och kommer ta mycket mark i anspråk.

Figur 5. Vy över Bälingsjön.

Jättendalssjön 687338-157862
Se Edsmyrån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning av rensade och omgrävda
lokaler genom utplacering av upplagd sten och
död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Anlägg sedimentationsdammar i
mynningsområdet på tillrinnande åkerdiken.
4. Etablera tätare och bredare kantzon där denna
är bristfällig i anslutning till jordbruksmark.
5. Åtgärda vandringshinder 4-6 samt undersök
om vägtrumman som utgör vandringshinder 2
kan avlägsnas.

Figur 4. Vandringshinder 4. Damm som med en
fallhöjd av 2,2 m utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 7 består av den stora
vägtrumman av stål som placerats under vägen
mellan Jättendal och Mellanfjärden (L~14,0 m,
~ 2,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Objekt 56. Sandsvedbäcken

Sandsvedbäcken

X 687849 Y 157571 (RT 90)

Sammanfattning
Sandsvedbäcken är en liten skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring. Bäcken rinner från Ladmyran,
belägen 3 km SV Gnarp och mynnar i den NV delen av Bälingsjön. Vattendraget omges i sitt övre lopp
huvudsakligen av tallskog och i sitt nedre lopp företrädesvis av ung blandskog. Strömförhållandena i
Sandsvedbäcken består i stort av lika delar svagt strömmande och strömmande biotoper. Med något
undantag är vattendraget svagt strömmande i den övre halvan och strömmande i den nedre.
Bottensubstratet i bäcken domineras av sand och sten. Näckmossa förekommer ytterst sparsamt och
förekomsten död ved är relativt god. Skuggningsförhållandena i Sandsvedbäcken är genomgående mycket
bra då bäcken huvudsakligen rinner genom skogsmark. Närmare halva bäckens lopp har utsatts för
rensning. Resningar återfinns i den nedre halvan av bäcken och är försiktiga i den övre delen och kraftiga i
den nedre. Förekomsten upplagd sten varierar men är överlag god. Förekomsten lämpliga lek- och
uppväxtområden för öring är väldigt god i Sandsvedbäcken och i stort sett hela bäcken nedströms
Bälingbodarna utgörs av fina miljöer för öring. Biotopåterställs bäcken genom utplacering av upplagd sten
och död ved samtidigt som lekbottnar restaureras, bedöms större delen av bäckens totala areal utgöras av
öringbiotoper av högsta klass. Fem dammrester och vägtrumman under väg E4 utgör vandringshinder och
bör åtgärdas.
Allmän beskrivning
Sandsvedbäcken är 1,8 km lång och faller över
denna sträcka hela 95 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-3 m, en medelbredd av 1,2 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Sandsvedbäcken rinner från Ladmyran, belägen
3 km SV Gnarp och mynnar i den NV delen av
Bälingsjön. Bäcken omges till en början av
blandskog med dominans av gran. Vid
Bälingbodarna rinner bäcken genom våtmark.
Därefter följer en längre sträcka med tallskog,
stundtals tät sådan. Vid den övre korsande vägen
försedd med gammal stenbro, passeras ett skifte

granskog. Mellan den korsande vägen och väg
E4 utgörs omgivningen sedan av blandad
ungskog. På sträckan korsas bäcken av
Ostkustbanan som också är försedd med en
gammal stenbro som inte utgör något hinder för
fisk och bäcken har bitvis ett meandrande lopp
genom en bred ravin. Mellan E4 och Bälingsjön
löper bäcken huvudsakligen genom åkermark
och kantzon saknas.
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Sandsvedbäcken

130 m (7%)
780 m (43%)
920 m (50%)

Strömförhållandena i Sandsvedbäcken består i
stort av lika delar svagt strömmande och
strömmande biotoper. Med något undantag är
vattendraget svagt strömmande i den övre
halvan och strömmande i den nedre.
Lugnflytande vatten förekommer över kortare
lokal vid Bälingbodarna.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Sandsvedbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 44 %
Grus 14 %
Sten 42 %
Näckmossa %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i bäcken domineras av sand och
sten. Näckmossa förekommer ytterst sparsamt
och förekomsten död ved är relativt god.

120 m (7%)
550 m (30%)
1 160 m (63%)

Skuggningsförhållandena i Sandsvedbäcken är
genomgående mycket bra då bäcken
huvudsakligen rinner genom skogsmark. Mindre
bra skuggning återfinns vid gammalt kalhygge
som nu består av ungskog strax uppströms
Ostkustbanan och dålig skuggning förekommer
över jordbruksmarken mellan väg E4 och
Bälingsjön.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 060 m (58%)
Försiktigt rensad
370 m (20%)
Kraftigt rensad
400 m (22%)
Omgrävd
Maskinöverfarter
4

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Närmare halva bäckens lopp har utsatts för
rensning. Resningar återfinns i den nedre halvan
av bäcken och är försiktiga i den övre delen och
kraftiga i den nedre. Förekomsten upplagd sten
varierar men är överlag god. För att återställa
vattenbiotopen i bäcken bör upplagd sten och
död ved placeras ut manuellt och lekbottnar
restaureras. Fyra maskinöverfarter observerades i
de övre delarna av vattendraget vid
inventeringstillfället. Då sediment kan spola ned
i bäcken via hjulspåren bör marken vid dessa
maskinöverfarter återställas.

150 m
75 m2 (4%)
600 m
454 m2 (21%)
820 m 1 196 m2 (55%)
260 m
432 m2 (20%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
650 m
Tämligen bra
1 060 m
Bra- mycket bra
120 m
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
720 m
Tämligen bra
1 110 m
Bra- mycket bra

429 m2 (20%)
1 548 m2 (72%)
180 m2 (8%)

499 m2 (23%)
1 658 m2 (77%)

Förekomsten lämpliga lek- och uppväxtområden
för öring är väldigt god i Sandsvedbäcken och i
stort sett hela bäcken nedströms Bälingbodarna
utgörs av fina miljöer för öring, dock
företrädesvis av näst högsta klass (Figur 2).
Biotopåterställs bäcken genom utplacering av
upplagd sten och död ved samtidigt som
lekbottnar restaureras, bedöms större delen av
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bäckens totala areal utgöras av öringbiotoper av
högsta klass.

Sandsvedbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2011 finns registrerat för
Sandsvedbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
uppströms den väg som korsar vattendraget
ovanför järnvägen., fångades enbart arten öring.
Tätheten av öring var 0 ind/100 m2 för 0+ och
13,0 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Sandsvedbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Ladmyran mot Bälingsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Sandsvedbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Sandsvedbäcken, numrerade från Ladmyran, gående nedströms mot Bälingsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2011.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

687889
687882
687878
687880
687873
687862

157485
157496
157501
157520
157529
157550

0,5 km NO Flytjärnen
0,6 km NO Flytjärnen
10 m nedströms stenbro
0,2 km NV Sandsvedjan
0,1 km NV Sandsvedjan
Väg E4

Dammrest, sten
Dammrest, sten
Dammrest, sten
Dammrest, sten
Dammrest, sten
Vägtrumma, betong

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

1,2
1,5
2,0
1,5
1,0
0,5

6-7
7-8
8-9
11-12
12-13
13-14

Vandringshinder 1-5 består samtliga av fall över
gamla dammrester av sten (Figur 3 och 4). Med
en fallhöjd av 1,0-2,0 m, bedöms samtliga hinder
som definitiva. För att skapa passerbarhet bör
dammresterna öppnas upp och stenen spridas i
bäcken. Arbetet kan utföras manuellt.

Figur 4. Vandringshinder 4. Dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,5 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 6 är den vägtrumma av betong
som placerats under väg E4 (L~27,0 m, ~1,5
m)(Figur 5). Med hög vattenhastighet och en
fallhöjd av 0,5 m vid utloppet, utgör trumman
ett definitivt hinder och bör ersättas med en
valvbåge.

Figur 3. Vandringshinder 1. Dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,2 m, utgör ett definitivt hinder.

245

Jättendals Fvo

ARO: 43044

Figur 5. Vandringshinder 6. Vägtrumma under väg
E4 som med en fallhöjd av 0,5 m vid utloppet, utgör
ett definitivt hinder.

Sjöar i vattendraget
Bälingsjön 687705-157567
Se Åbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning av rensade lokaler genom
manuell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återställ marken vid fyra maskinöverfarter i
bäckens övre lopp.
4. Åtgärda vandringshinder 1-6.
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Objekt 57. Koffsandsbäcken

Koffsandsbäcken

X 687040 Y 158074 (RT 90)

Sammanfattning
Koffsandsbäcken utgör ett viktigt reproduktionsvatten för havsöring och goda tätheter av öring har
konstaterats vid elprovfiske. Vattendraget rinner i sitt övre lopp genom Stenmyran och därefter
huvudsakligen genom tallskog. Strömförhållandena i Koffsandsbäcken består i stort av lika delar
lugnflytande, svagt strömmande och strömmande biotoper. De lugnflytande biotoperna förekommer över
våtmarken vid Stenmyran. Nedströms Stenmyran är vattendraget omväxlande svagt strömmande och
strömmande, ofta med längre partier av varje biotop. Bottensubstratet i Koffsandsbäcken domineras stort
av findetritus som huvudsakligen återfinns på de lugnflytande biotoperna. Sand, grus och sten
förekommer på biotoper med snabbare vatten. Koffsandsbäcken har klarat sig mycket bra från mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen. Två kortare sträckor bland fritidshusen i Koffsand har dock bedömts vara
påverkade av rensning. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Koffsandsbäcken är måttlig och utgör en
tredjedel av vattendragets sammanlagda areal. De finaste öringbiotoperna återfinns huvudsakligen i den
nedre halvan av vattendraget. Då vattendraget är så gott som orört är förbättringspotentialen i bäcken låg,
upplagd sten bör dock återutplaceras manuellt på de rensade lokalerna. Lekbottnar bör ses över och
restaureras efter behov och död ved kan med fördel placeras ut längs hela vattendraget för att förbättra
uppväxtbiotopen. Vid Koffsand bör en vägtrumma som utgör definitivt hinder ersättas med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Koffsandsbäcken är nära 2 km lång och faller
över denna sträcka 35 m. Vattendraget har en
bredd av 0,2-10 m, en medelbredd av 0,7 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Koffsandsbäcken rinner upp från Stenmyran,
belägen 5 km ONO Harmånger och mynnar i
Bottenhavet vid utkanten av en badstrand i
anslutning till ett mindre fritidshusområde vid
Koffsand. I sitt övre lopp rinner bäcken över
den tillsynes opåverkade Stenmyran som är glest
bevuxen. Förutom en mindre våtmark i
vattendragets mellersta lopp utgörs omgivningen

sedan av tallskog. Strax nedströms Stenmyran
har skogen avverkats och frötallar lämnats och
vid Koffsand rinner bäcken förvånansvärt
naturligt genom Koffsand där enstaka mindre
fritidshus förekommer.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Strömförhållandena i Koffsandsbäcken består i
stort av lika delar lugnflytande, svagt
strömmande och strömmande biotoper. De
lugnflytande biotoperna förekommer över
våtmarken vid Stenmyran. Nedströms
Stenmyran är vattendraget omväxlande svagt
strömmande och strömmande, ofta med längre
partier av varje biotop.
Bottensubstrat
Findetritus 50 %
Sand 17 %
Grus 13 %
Sten 16 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Koffsandsbäcken domineras
stort av findetritus som huvudsakligen återfinns
på de lugnflytande biotoperna. Sand, grus och
sten förekommer på biotoper med snabbare
vatten. Näckmossa saknas men förekomsten död
ved är relativt god.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
670 m
Möjligt, men ej bra 680 m
Tämligen bra
550 m
Bra- mycket bra
60 m

361 m2 (25 %)
570 m2 (40 %)
431 m2 (30%)
60 m2 ( 4%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
550 m
Möjligt, men ej bra 800 m
Tämligen bra
550 m
Bra- mycket bra
60 m

325 m2 (23%)
606 m2 (43%)
431 m2 (30%)
60 m2 ( 4%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
450 m
Möjligt, men ej bra 900 m
Tämligen bra
550 m
Bra- mycket bra
60 m

225 m2 (16%)
706 m2 (50%)
431 m2 (30%)
60 m2 ( 4%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Koffsandsbäcken är måttlig och utgör en
tredjedel av vattendragets sammanlagda areal.
De finaste öringbiotoperna återfinns
huvudsakligen i den nedre halvan av
vattendraget. Då vattendraget är så gott som
orört är öringbiotopen i bäcken i stort så bra den
kan vara och förbättringspotentialen i bäcken
därmed låg. Upplagd sten bör dock
återutplaceras manuellt på de rensade lokalerna.
Lekbottnar bör ses över och restaureras efter
behov och död ved kan med fördel placeras ut
längs hela vattendraget för att förbättra
uppväxtbiotopen.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 840 m (93%)
Försiktigt rensad
50 m (3%)
Kraftigt rensad
70 m (4%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Vattenuttag
1
Koffsandsbäcken har klarat sig mycket bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Två kortare
sträckor bland fritidshusen i Koffsand har dock
bedömts vara påverkade av rensning.
Förekomsten upplagd sten på de rensade
lokalerna är god och kan med fördel utplaceras
manuellt. Vid Koffsand finns ett mindre
vattenuttag.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Koffsandsbäcken

1 120 m (57 %)
630 m (32 %)
210 m (11 %)

Skuggningsförhållandena i Koffsandsbäcken är
i allmänhet dåliga eller mindre bra. Dålig
skuggning är oftast naturlig och förekommer
över den sparsamt bevuxna våtmarken i bäckens
övre lopp. Mindre bra skuggning är ofta en följd
av gles tallskog.

Figur 1. Fin öringbiotop i Koffsandsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Koffsandsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
75 m uppströms mynningen i havet, fångades
enbart arten öring. Tätheten av öring var goda
40,1 ind/100 m2 för 0+ och 54,2 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades även
enstaka öringar okulärt. För att kvantifiera
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mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Koffsandsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Koffsandsbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stenmyran mot Bottenhavet.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Tabell 1. Vandringshinder i Koffsandsbäcken, numrerade från källflödet strax ovan Stenmyran, gående nedströms
mot Bottenhavet. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

687068
687057
687049
687041

157992
158027
158037
158061

0,3 km NO Vassmyran
0,6 km NV Koffsand
0,3 km V Koffsand
0,2 km V Koffsand

Underjordisk passage
Serie naturliga fall
Vägtrumma
Vägtrumma

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart

0
1,5
0,1
0

4-5
8-9
10-11
13-14

Vandringshinder 4 är en vägtrumma placerad
under en mindre väg inom fritidshusområdet
vid Koffsand (L~6,0 m, ~0,5m). Den anses
som passerbar och några åtgärder är därför inte
nödvändiga.

Vandringshinder 1 består av en kort
underjordisk passage i de övre myrmarkerna.
Partiellt vandringshinder som bedöms vara
passerbart vid de flesta flöden.
Vandringshinder 2 är en serie naturliga fall med
en total fallhöjd av ca 1,5 m. Den enskilda
fallhöjden är dock låg, varför hindret har
bedömts som partiellt och anses passebart vid de
flesta flöden.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning av 120 m.
2. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
3. Placera ut död ved längs hela bäcken.
4. Åtgärda vandringshinder 3.

Vandringshinder 3 utgörs av en kraftigt
rostangripen vägtrumma som ligger under vägen
till fritidshusområdet vid Koffsand (L~6,0 m,
~0,7 m) (Figur 2). Trumman är placerad för
högt vilket orsakar ett fall på 0,1 m vid
mynningen. För att skapa vandringsmöjligheter
för fisk bör trumman bytas ut mot en valvbåge
eller liknande.

Figur 2. Vandringshinder 3. För högt satt
vägtrumma. Fallhöjd 0,1m.
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Objekt 58. Lönnångersbäcken

Lönnångersbäcken

X 686931 Y157969 (RT 90)

Sammanfattning
Lönnångersbäcken är ett havsöringsförande vattendrag som påverkats mycket negativt av mänskliga
aktiviteter. I stort sett hela vattendraget är omgrävt eller kraftigt rensat och omges huvudsakligen av
jordbruksmark som bedömds ha stor negativ effekt företrädesvis i form av tillförsel av sediment samt
bristande trädridå. Två markavvattningsföretag finns registrerade för Lönnångersbäcken samt ett för det
tillrinnande biflödet från Kolmyran. Den nedre halvan av bäcken har ett huvudsakligen svagt strömmande
lopp. Med ett huvudsakligen lugnflytande lopp dominerar findetritus bottensubstratet i Lönnångersbäcken. Sand och grus återfinns på lokaler med snabbare vatten. Det är tydligt att sedimenttransporten i
vattendraget är hög då finsediment ligger i djupa lager även på lokaler med svagt strömmande till
strömmande vatten. I stort sett alla lämpliga öringbiotoper i Lönnångersbäcken har gått förlorade vid
omgrävningarna av vattendraget. Det bedöms som svårt och mycket kostsamt att återställa
Lönnångersbäcken till ursprungligt skick men förutsättningarna för öringreproduktion kan avsevärt
förbättras med relativt enkla insatser. Problematiken liknar den man möter i södra Sveriges slättlandskap
där flera lyckade exempel på restaurering av liknande vattendrag finns. Tillförs sten och död ved på lokaler
med lite snabbare vatten, dvs svagt strömmande och strömmande biotoper, samtidigt som lekbottnar
restaureras, kantzon etableras över jordbruksmarken, sedimentdammar anläggs vid dikesmynningar och
skogsdiken proppas, bedöms förutsättningarna för öring förbättras betydligt. Ett stort antal vägar avsedda
för jordbruksmaskiner korsar vattendraget. Dessa utgör inga hinder för fiskvandring men det
rekommenderas att förutsättningarna för att avlägsna en eller flera av trummorna utreds. Vägtrumman
under väg 784 anses utgöra ett partiellt vandringshinder, för att underlätta fiskvandring rekommenderas att
någon form av stentröskel eller liknande anläggas nedströms trummans mynning.
Allmän beskrivning
Lönnångersbäcken är 6 km lång och faller över
denna sträcka 52 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-4 m, en medelbredd av 1,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Lönnångersbäcken avvattnar Koltjärnen, belägen
5 km NO Harmånger och mynnar i
Lönnångersfjärden, Bottenhavet. Ett biflöde från

Kolmyran tillrinner vattendraget i de mellersta
delarna och bidrar till en god ökning av flödet i
bäcken. Lönnångersbäcken rinner till en början
genom granskog. Vid Källmyran passeras några
mindre åker- och ängsområden mellan bestånd
av blandskog. Bäckens resterande lopp löper
sedan genom jordbruksmark huvudsakligen
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bestående av åkermark där kantzonen är gles och
stundtals saknas.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Lönnångersbäcken

I stort sett hela Lönnångersbäcken har blivit
omgrävd eller rensats kraftigt. Två
markavvattningsföretag finns registrerade för
Lönnångersbäcken. SV Kyrkberget berörs
bäcken av Älfstadikningen 1929 och mellan
Stranden och Lönnbo, berörs vattendraget av
Lönnånger df 1937. Biflödet från Kolmyran har
även det dikats och rätats, Kålbäcken rf 1920.
Förekomsten upplagd sten är god i den övre
halvan av vattendraget med saknas i stort sett i
den nedre halvan. Tio skogs- och åkerdiken
tillrinner vattendraget och sannolikt tillkommer
ett stort antal dräneringsrör som inte
observerades vid inventeringstillfället. För att
återställa de hydrologiska förhållandena i
vattendraget rekommenderas dikesproppar eller
liknande i skogsdikena vid Fjålmyran. För att
minska sedimenttillförseln från omgivande
jordbruksmark till Lönnångersbäcken föreslås att
sedimentationsdammar eller liknande, som kan
fånga upp sedimenten innan de når bäcken,
anläggs i mynningen på varje åkerdike. Det
bedöms som svårt och mycket kostsamt att
återställa Lönnångersbäcken till ursprungligt
skick. Förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp bör dock utredas och de svagt
strömmande och strömmande lokalerna
biotopåterställas genom manuell utplacering av
upplagd eller tillförd sten och död ved samt
lekbottnar restaureras.

3 730 m (62%)
1 730 m (29%)
550 m (9%)

Vattendraget har ett huvudsakligen lugnflytande
lopp och dessa biotoper återfinns företrädesvis i
den övre halvan av bäcken. Den nedre halvan av
bäcken har ett huvudsakligen svagt strömmande
lopp med enstaka inslag av lugnflytande lokaler
(Figur 1). Strömmande vatten återfinns vid
Källmyran, Västergården samt vid Lönnbo.

Figur 1. Svagt strömmande lokal där
Lönnångersbäcken rinner genom jordbruksmark.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 49 %
Sand 34 %
Grus 10 %
Näckmossa 3 %

1 840 m (31%)
1 390 m (23%)
2 780 m (46%)

Skuggningsförhållandena i Lönnångersbäcken är
goda där bäcken i sitt övre lopp huvudsakligen
rinner genom skogsmark. Dålig och mindre bra
skuggning återfinns i den nedre halvan av
bäcken som huvudsakligen löper genom
jordbruksmark med gles eller obefintlig trädridå
(Figur 2). För att förbättra skuggningsförhållandena längs bäcken rekommenderas att
en tätare och bredare trädridå etableras där
bäcken rinner genom jordbruksmark.

Med ett huvudsakligen lugnflytande lopp
dominerar findetritus bottensubstratet i
Lönnångersbäcken. Sand och grus återfinns på
lokaler med snabbare vatten. Det är tydligt att
sedimenttransporten i vattendraget är hög då
finsediment ligger i djupa lager även på lokaler
med svagt strömmande till strömmande vatten.
Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
280 m (4%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
630 m (11%)
Omgrävd
5 100 m (85%)
Kalkad
Nej
Diken
10
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vid Källmyran, strax uppströms Nyänget samt
vid Lönnbo. Det bedöms som svårt och mycket
kostsamt att återställa Lönnångersbäcken till
ursprungligt skick men förutsättningarna för
öringreproduktion kan avsevärt förbättras med
relativt enkla insatser. Problematiken liknar den
man möter i södra Sveriges slättlandskap där
flera lyckade exempel på restaurering av liknande
vattendrag finns. Tillförs sten och död ved på
lokaler med lite snabbare vatten, dvs svagt
strömmande och strömmande biotoper,
samtidigt som lekbottnar restaureras, kantzon
etableras över jordbruksmarken,
sedimentdammar anläggs vid dikesmynningar
och skogsdiken proppas, bedöms
förutsättningarna för öring förbättras betydligt.

Figur 2. Omgrävd sträcka i Lönnångersbäcken som
rinner genom jordbruksmark där skyddande trädridå
saknas.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
4 950 m 5 864 m2 (74%)
Möjligt, men ej bra
670 m 1 733 m2 (22%)
Tämligen bra
390 m
348 m2 (4%)
Bra- mycket bra

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lönnångersbäcken. Vid elfisket som utfördes vid
Lönnbo, fångades arterna elritsa och öring.
Tätheten av öring var låga 0 ind/100 m2 för 0+
och 4,0 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
4 690 m 5 696 m2 (72%)
Möjligt, men ej bra
890 m 1 776 m2 (22%)
Tämligen bra
430 m
473 m2 (6%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 870 m
Möjligt, men ej bra 3 880 m
Tämligen bra
260 m
Bra- mycket bra

Lönnångersbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

2 924 m2 (37%)
4 803 m2 (61%)
218 m2 (3%)

Vandringshinder för fisk
I Lönnångersbäcken finns hela arton
vandringshinder, varav sexton utgörs av
vägtrummor och hela elva av dessa är anlagda
enbart för jordbruksmaskiner (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Koltjärnen mot
Lönnångersfjärden i Bottenhavet.

I stort sett alla lämpliga öringbiotoper i
Lönnångersbäcken har gått förlorade vid
omgrävningarna av vattendraget och endast
några få procent av bäcken bedöms idag utgöra
öringbiotop av näst högsta klass. Dessa är
fördelade på tre mindre områden som återfinns
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Lönnångersbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Lönnångersbäcken, numrerade från Koltjärnen, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

687163
687114
687097
687085
687077
687053
687036
687034
687032
687028
687018
687009
687004
686994
686985
686979
686963
686941

157644
157669
157706
157726
157739
157755
157767
157773
157789
157793
157809
157818
157822
157832
157840
157842
157872
157945

0,25 km S Fjålmyran
0,25 km NV Källmyran
0,2 km V Källmyran
0,8 km S Kyrkberget
0,6 km OSO Källmyran
0,2 km SV Västergatan
0,15 km Sör på backen
0,1 km NO Sör på backen
0,5 km SV Sörgården
0,5 km VSV Sandarna
0,6 km NV Nyänget
0,5 km S Sörgården
0,7 km NV Stranden
0,2 km NV Nyänget
0,1 km NV Nyänget
Nyänget
0,25 km NO Stranden
0,3 km SO Lönnbo

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, bråte
Vägtrumma, plast
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Naturliga fall, bråte
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart

0
0,9
0
0
0
5
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-3
6-7
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
25-26
29-30

Vandringshinder 1 består av en vägtrumma av
stål som placerats under en mindre väg som
korsar vattendraget mellan Källmyran och
Fjålmyran (L~3,0 m, ~ 0,6 m). Trumman
ligger bra men då vägen ger ett övergivet intryck
bör det undersökas om den går att avlägsna.

Vandringshinder 7 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under väg 784 S om
Lönnånger (L~22,0 m, ~1,5 m)(Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,05 m vid utloppet bedöms
trumman utgöra ett partiellt hinder. För att
underlätta fiskvandring på platsen bör någon
form av stentröskel eller liknande anläggas
nedströms trummans mynning.

Vandringshinder 2 utgörs av ett naturligt hinder
där bråte fastnat mot block och orsakar ett fall
av 0,9 m. Kortlivat hinder som med fördel kan
rivas om det finns kvar vid tid för åtgärd.
Vandringshinder 3 består av en vägtrumma av
plast som placerats under en mindre väg avsedd
för jordbruksmaskiner vid Källmyran (L~6,0 m,
~0,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under en infart till ett
bostadshus S om Kyrkberget (L~6,0 m, ~1,0
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Figur 3. Vandringshinder 7. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,05 m vid utloppet utgör ett partiellt
hinder.

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Tennsätter
(L~10,0 m, ~1,0 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.

Vandringshinder 8-17 är samtliga korta
vägtrummor som placerats i bäcken över
jordbruksmarken för att underlätta passage av
jordbruksmaskiner. Samtliga trummor har
bedömts som passerbara men då de innebär ett
ingrepp i vattendraget bör det undersökas om
det går att ta bort en eller flera av trummorna.

Vandringshinder 6 består av en serie naturliga
fall där bråte fastnat mot block. Med en
sammanlagd fallhöjd av ca 5 m är hindren att
räkna som partiella och bedöms vara passerbara
vid högre flöden.
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Lönnångersbäcken

Åtgärdsförslag
1. Utred förutsättningarna för att återge bäcken
ett ringlande lopp.
2. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd eller tillförd sten och död ved.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Anlägg dikesproppar eller liknande i
skogsdikena vid Fjålmyran.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
mynningsområdet på åkerdiken.
6. Etablera tätare och bredare trädridå där
bäcken rinner över jordbruksmark.
7. Åtgärda vandringshinder 7 samt utred
förutsättningarna för att avlägsna en eller flera av
trummorna som placerats under det stora antalet
vägar avsedda för jordbruksmaskiner.

Vandringshinder 18 består av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms mynningen i havet
(L~9,0 m, ~1,5 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Koltjärnen 687205-157735
Koltjärnen 4,8 ha, är en mindre skogstjärn med
mycket humöst vatten som namnet antyder
(Figur 4). Tjärnen omges av våtmark, tallskog
och kalhyggen. Vattenvegetationen är
intermediär och domineras av fräken och
näckrosor.

Figur 4. Vy över Koltjärnen.
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Objekt 59. Gäddviksbäcken

Gäddviksbäcken

X 686807 Y 158057 (RT 90)

Sammanfattning
Gäddviksbäcken är en liten havsmynnande bäck som enligt obekräftade uppgifter tidigare hyste ett
havsvandrande bestånd av öring. Bäcken omges huvudsakligen av sparsamt bevuxen våtmark och vid
inventeringstillfället hade skogen nyligen avverkats över stora delar längs bäckens södra sida. Vattendraget
har ett huvudsakligen lugnflytande lopp. Svagt strömmande lokaler förekommer som korta inslag mellan
längre partier med lugnflytande vatten. Strömmande vatten återfinns vid utloppet i havet samt över en
kortare lokal belägen 600 m uppströms havet. Den stora andelen lugnflytande biotoper i Gäddviksbäcken
medför att findetritus utgör det dominerande bottensubstratet i vattendraget. Grus och block förekommer
sparsamt på de svagt strömmande och strömmande lokalerna. Näckmossa saknas och förekomsten död
ved är mycket låg. Då stora delar av bäcken rinner genom sparsamt bevuxen våtmark och många
kalhyggen med dåligt sparad kantzon förekommer längs vattendraget, är skuggningsförhållandena i
Gäddviksbäcken generellt dåliga. Vattenbiotopen i Gäddviksbäcken är opåverkad och har inte rensats eller
blivit omgrävd. De hydrologiska förhållandena i bäcken förefaller även de vara opåverkade och inga
tecken på dikning eller liknande som kan störa flödesregimen i vattendraget återfanns vid inventeringstillfället. Andelen lämpliga öringbiotoper i Gäddviksbäcken är naturligt låg, framförallt bristen på lämpligt
leksubstrat bedöms utgöra den främsta begränsningen för öring. Kan fler lämpliga lekbäddar skapas är det
möjligt att lyckas med en framtida återintroduktion av öring i vattendraget men förutsättningarna att
lyckas bedöms som relativt små.
Allmän beskrivning
Gäddviksbäcken är 1,8 km lång och faller över
denna sträcka 28 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-5 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Gäddviksbäcken rinner från Oppbergsmyran,
belägen 5 km Ö Harmånger och mynnar i
Bottenhavet vid ön Södra Vattingen.
Gäddviksbäcken omges till stora delar av
sparsamt bevuxen våtmark längs hela sitt lopp.
Längs bäckens södra sida hade stora delar av

omgivande skog nyligen avverkats vid
inventeringstillfället. Kvarvarande skog
domineras av tall men blandbestånd
förekommer.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Gäddviksbäcken

Vattendraget har ett huvudsakligen lugnflytande
lopp. Svagt strömmande lokaler förekommer
som korta inslag mellan längre partier med
lugnflytande vatten med riklig förekomst av
vattenvegetation. Strömmande vatten återfinns
vid utloppet i havet samt över en kortare lokal
belägen 600 m uppströms havet.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 85 %
Grus 9 %
Block 7 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Maskinöverfart i Gäddviksbäcken.

Den stora andelen lugnflytande biotoper i
Gäddviksbäcken medför att findetritus utgör det
dominerande bottensubstratet i vattendraget.
Grus och block förekommer sparsamt på de
svagt strömmande och strömmande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
mycket låg.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

1 260 m (68%)
270 m (15%)
310 m (17%)

Då stora delar av bäcken rinner genom sparsamt
bevuxen våtmark och många kalhyggen med
dåligt sparad kantzon förekommer längs
vattendraget, är skuggningsförhållandena i
Gäddviksbäcken generellt dåliga.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 840 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Maskinöverfart
2

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 380 m 1 805 m2 (81%)
Möjligt, men ej bra
340 m
318 m2 (14%)
Tämligen bra
120 m
120 m2 (5%)
Bra- mycket bra

Vattenbiotopen i Gäddviksbäcken är opåverkad
och har inte rensats eller blivit omgrävd. De
hydrologiska förhållandena i bäcken förefaller
även de vara opåverkade och inga tecken på
dikning eller liknande som kan störa
flödesregimen i vattendraget återfanns vid
inventeringstillfället. Vid ett kalhygge i de
mellersta delarna av bäcken har dock en
skogsmaskin passerat bäcken vilket orsakat fula
sår i marken som tillför sediment till bäcken
(Figur 1). För att minska sedimenttillförseln till
Gäddviksbäcken bör såren från
maskinöverfarten återställas.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 380 m 1 805 m2 (81%)
Möjligt, men ej bra
340 m
318 m2 (14%)
Tämligen bra
120 m
120 m2 (5%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 230 m 1 760 m2 (79%)
Möjligt, men ej bra
490 m
363 m2 (16%)
Tämligen bra
120 m
120 m2 (5%)
Bra- mycket bra
Andelen lämpliga öringbiotoper i Gäddviksbäcken är naturligt låg som en följd av bristen på
lämpligt bottensubstrat och lämpliga
strömförhållanden. 120 m2 öringbiotop av näst
högsta klass anses inte tillräckligt för att i
längden upprätthålla ett livskraftigt bestånd av
öring (Figur 2). Framförallt bristen på lämpligt
leksubstrat bedöms utgöra den främsta
begränsningen. Kan fler lämpliga lekbäddar
skapas är det möjligt att lyckas med en framtida
återintroduktion av öring i vattendraget men
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förutsättningarna att lyckas bedöms som relativt
små.

Gäddviksbäcken

obekräftade uppgifter var Gäddviksbäcken
tidigare lokal för ett havsvandrande bestånd av
öring. Nuvarande läge oklart, ingen fisk
observerades okulärt vid inventeringstillfället.
För att kvantifiera eventuell öringförekomst i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs. Har
öringbeståndet i bäcken slagits ut,
rekommenderas försök till återintroduktion av
havsöring genom årlig utplantering av årsyngel
från närliggande vattendrag.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Figur 2. Fin öringbiotop i Gäddviksbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Gäddviksbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Oppbergsmyran mot Bottenhavet.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Gäddviksbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
20 m uppströms mynningen i Bottenhavet,
fångades arterna elritsa och småspigg. Enligt

Tabell 1. Vandringshinder i Gäddviksbäcken, numrerade från Oppbergsmyran, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

686817
687511
687526
687588
687598

157923
158081
158096
158150
158186

0,2 km S Oppbergsmyran
0,4 km NV Stortjärnen
0,4 km SO Mullerbackarna
0,5 km VSV Nils-Petters
0,1 km S Nils-Petters

Växtlighet
Växtlighet
Maskinövergång
Växtlighet
Växtlighet

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0
0,5
0
0,5
1,5

1
2-3
2-3
3-4
5-6

Vandringshinder 1-2 och 4-5 utgörs av kraftigt
igenväxta våtmarksavsnitt i bäcken som bedöms
utgör partiella hinder på grund av tät
vattenvegetation. Hindren bedöms vara
passerbara vid högre flöden.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Återställ marken vid maskinöverfart.
2. Avlägsna stockmatta vid gammal
maskinöverfart.
3. Anlägg lekbottnar och försök återintroducera
ett bestånd av öring genom att flytta yngel från
närliggande vattendrag.

Vandringshinder 3 består av en maskinövergång
där använd stockmatta lämnats kvar och
försvårar fiskvandring vid lägre flöden. Partiellt
hinder där stockarna bör avlägsnas och spridas i
vattendraget.
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Objekt 60. Vallbäcken

Vallbäcken

X 686574 Y 158043 (RT 90)

Sammanfattning
Vallbäcken anses utgöra ett väldigt viktigt reproduktionsvatten för havsöring och elprovfiske har
konstaterat mycket höga tätheter av öring i bäcken. Enligt obekräftade uppgifter från ortsbefolkningen,
tjänstgör bäcken även som reproduktionslokal för flodnejonöga. Vallbäcken omges huvudsakligen av
våtmark och kalhygge och rinner i sitt nedre lopp i utkanten av ett bostadsområde. Vattendraget har ett
huvudsakligen strömmande lopp och bottensubstratet i bäcken består i stort av lika delar findetritus, grus,
sten och block. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är låg. Vallbäcken har
påverkats kraftig av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och 80 % av vattendraget är omgrävt eller rensat.
Öringbiotopen i Vallbäcken är kraftigt påverkad av de rensningar som utförts och utvecklingspotentialen
vid en framtida restaurering är stor. Biotopåterställs bäcken genom manuell utplacering av upplagd sten
och död ved samtidigt som lekbottnar restaureras bedöms 3 200 m2 lek- och uppväxtbiotop för öring av
högsta klass återskapas. En vägtrumma av betong utgör ett partiellt vandringshinder och bör åtgärdas.
Nära mynningen i havet återfinns en längre betongkulvert som bevisligen är delvis passerbar men där
tillfredsställande passerbarhet för fisk bör säkerställas
Allmän beskrivning
Vallbäcken är 2,4 km lång och faller över denna
sträcka 25 m. Vattendraget har en bredd av 0,515 m, en medelbredd av 1,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Vallbäcken
rinner från Åsbölesjön, belägen 5 km OSO
Harmånger, och mynnar i Bottenhavet vid
hamnen i Stocka. Mellan Åsbölesjön och
Flymyran rinner bäcken genom våtmark och
omgivande skog har nyligen avverkats. Därefter
löper bäcken över Flymyran som naturligt är
glest bevuxen. Mellan Flymyran och Vikavallen
har huvuddelen av skogen avverkats och
omgivningen utgörs av kalhygge. Ett mindre
bestånd av tallskog förekommer dock strax

uppströms Vikavallen. Bäcken rinner slutligen i
utkanten av bostadsområdet Vikavallen där
kantzonen gallrats och röjts, för att mynna
skyddat vid hamnen i Stocka.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

460 m (19%)
550 m (23%)
1 420 m (58%)

Bäcken har ett huvudsakligen strömmande lopp.
Lugnflytande vatten förekommer över Flymyran
och svagt strömmande biotoper återfinns i
anslutning till Åsbölesjön och Bottenhavet.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 23 %
Grus 17 %
Sten 26 %
Block 21 %
Näckmossa 3 %
Bottensubstratet i Vallbäcken består i stort av
lika delar findetritus, grus, sten och block.
Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
500 m
Försiktigt rensad
330 m
Kraftigt rensad
1 440 m
Omgrävd
160 m
Kalkad

Figur 2. Dammrest i Vallbäcken belägen 350 m
uppströms mynningen i havet.

(20%)
(14%)
(59%)
(7 %)
Nej

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Vallbäcken har påverkats kraftig av mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen och 80 % av
vattendraget är omgrävt eller rensat (Figur 1).
Bäcken är försiktigt rensad mellan Åsbölesjön
och Flymyran, omgrävd strax nedströms
Flymyran och sedan kraftigt rensad ned mot
havet. Den enda del av bäcken som klarat sig
från ingrepp är där vattendraget rinner över
Flymyran. Förekomsten upplagd sten är riklig
nedströms Flymyran. För att återskapa
vattenbiotopen i Vallbäcken bör upplagd sten
placeras ut manuellt och lekbottnar restaureras.
350 m uppströms havet finns en dammrest av
betong som bör rivas (Figur 2).

300 m (12%)
670 m (28%)
1 230 m (51%)
230 m (10%)

Skuggningsförhållandena i Vallbäcken är
huvudsakligen mindre bra. Skuggning saknas
naturligt över Flymyran och den stora andelen
kalhyggen som går ned mot bäcken påverkar
skuggningsförhållandena negativt. Skuggningen
är dessutom dålig där bäcken i sitt nedre lopp
rinner i utkanten av ett bostadsområde där
kantzonen röjts och gallrats (Figur 3). För att
förbättra skuggningsförhållandena i bäcken bör
en tätare och bredare trädridå etableras där
bäcken rinner i utkanten av bostadsområdet.
Kvarvarande skog bör i framtiden avverkas utan
att kantzonen närmast vattendraget påverkas.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka med god förekomst
upplagd sten i Vallbäcken.

Figur 3. Dålig skuggning i Vallbäckens nedre lopp.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
460 m 2 340 m2 (51%)
Möjligt, men ej bra
600 m
718 m2 (16%)
Tämligen bra
1 370 m 1 505 m2 (33%)
Bra- mycket bra
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
460 m 2 340 m2 (51%)
Möjligt, men ej bra
350 m
520 m2 (11%)
Tämligen bra
1 620 m 1 703 m2 (38%)
Bra- mycket bra

Vallbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Vallbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 200 m
uppströms mynningen i Bottenhavet, fångades
enbart arten öring. Tätheten av öring var hela
210,4 ind/100 m2 för 0+ och 138,3 ind/100 m2
för >0+. Enligt ortsbefolkningen är Vallbäcken
en viktig reproduktionslokal för havsöring och
flodnejonöga. Beståndet av flodnejonöga bör
inventeras med nettingfällor. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
300 m 2 100 m2 (46%)
Möjligt, men ej bra
760 m
960 m2 (21%)
Tämligen bra
1 370 m 1 503 m2 (33%)
Bra- mycket bra
Öringbiotopen i Vallbäcken är kraftigt påverkad
av de rensningar som utförts i vattendraget och
utvecklingspotentialen vid en framtida
restaurering är stor. Öringbiotoper av högsta
klass saknas men i dagsläget utgör drygt 30 % av
bäcken lek- och uppväxtbiotop för öring av näst
högsta klass. Enstaka lämpliga arealer
förekommer mellan Åsbölesjön och Flymyran
men huvuddelen återfinns nedströms Flymyran.
Biotopåterställs bäcken genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved
samtidigt som lekbottnar restaureras bedöms
3 200 m2 lek- och uppväxtbiotop för öring av
högsta klass återskapas.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Vallbäcken finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Åsbölesjön mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Vallbäcken, numrerade från Åsbölesjön, gående nedströms mot Bottenhavet. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

686664
686602
686583

157939
158014
158035

Flymyran
0,1 km S Vikavallen
0,1 km N Bjälkgropen

Växtlighet
Vägtrumma, betong
Vägtrummor, betong, 2 st

Partiellt
Partiellt
Partiellt

0
0,05
0

5-6
11-12
13-14

Vandringshinder 3 består av en 30 m lång
kulvert av betong under huvudleden i Stocka
som leder till Rönnskär (L~30,0 m, ~ 0,6
m)(Figur 4). Med en relativt låg diameter, en
något hög lutning och dess längd, bedöms
kulverten utgöra ett partiellt vandringshinder.
Enligt ortsbor klarar havsöring och flodnejonöga
att passera genom kulverten. För att undersöka
hur stor del av bestånden som klarar av
kulverten bör hindret besökas vid tid för
lekvandring. Om passerbarheten är dålig bör
betongkulverten ersättas med en valvbåge eller
annan lämplig åtgärd som underlättar
fiskvandringen företas.

Vandringshinder 1 utgörs av en 200 m lång och
kraftigt igenväxt sträcka där bäcken rinner över
Flymyran. Ingen markerad bäckfåra medför
sannolikt vissa svårigheter för fisk att passera,
varför hindret bedöms som partiellt.
Vandringshinder 2 är en vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar bäcken
vid Vikavallen (L~9,0 m, ~ 1,0 m). Med en
fallhöjd av 0,05 m vid utloppet anses trumman
utgöra ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med en
valvbåge eller bottennivån höjas nedströms.
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Åtgärdsförslag
1. Manuell biotopåterställning genom utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Etablera bredare och tätare trädridå vid
bostadsområdet i bäckens nedre lopp.
4. Inventera flodnejonögebeståndet med
nettingfälla.
5. Riv dammresten av betong som inte används.
6. Utred om Åsbölessjön är sänkt och åtgärda
om så är fallet.
7. Åtgärda vandringshinder 2 samt säkerställ att
betongkulverten som utgör vandringshinder 3
kan passeras i tillfredsställande utsträckning, om
inte, åtgärda hindret.

Figur 4. Vandringshinder 3. 30 m lång kulvert av
betong som bedöms utgöra ett partiellt
vandringshinder.

Sjöar i vattendraget
Åsbölesjön 686675-157871
Åsbölesjön är en 35,5 ha stor klarvattensjö med
ett maxdjup av 4 m (Figur 5). Omgivningen
utgörs huvudsakligen av tallskog och
bottensubstratet i strandzonen domineras av
sand med enstaka block. Vattenvegetationen är
sparsam och utgörs främst av ett glest bladvassbestånd i strandzonen. Rensningar i
utloppsbäcken antyder att sjön tidigare har
sänkts. Om så är fallet bör undersökas och
åtgärdas. Kända fiskarter är…

Figur 5. Vy över Åsbölesjön.
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Objekt 61. Harmångersån

Harmångersån

X 686190 Y 158075 (RT 90)

Sammanfattning
Harmångersån är Nordanstigs kommuns största vattendrag med källflöde i Västernorrlands län, Ånge
kommun, och rinner genom hela kommunen för att slutligen mynna tudelat i Bottenhavet vid Stocka, som
utgör en artificiell kanal och i Strömsbruk, som utgör den ursprungliga kungsådran. Nedströms gående
från V Ässjösjön heter vattendraget Skansån, Edeån, Rexforsån, Nybodån, Älgeredsån, Vadeån, Kyrkbyån
och först nedanför Storsjön, benämns vattendraget Harmångersån. För att förenkla sammanställningen av
vattendraget, kallas det i denna rapport för Harmångersån hela vägen från V Ässjösjön ned till havet.
Vattendraget rinner omväxlande genom jordbruksmark, skogsmark och bebyggelse och ett flertal biflöden
vilka sannolikt utgör viktiga reproduktionsvatten för bland annat öringbeståndet i Harmångersån, tillrinner
vattendraget och de sjöar som ingår i vattensystemet. Harmångersån har ett huvudsakligen lugnflytande
lopp, delvis på grund av uppdämda partier. Drygt 6 km av vattendraget strömmar och en mindre andel av
ån har ett svagt strömmande eller forsande lopp. Harmångersån var tidigare en viktig flottled och
vattendraget har således utsatts för kraftiga ingrepp i vattenbiotopen och endast vissa lugnflytande
biotoper är att anse som opåverkade. Ingreppen utgörs huvudsakligen av rensningar, företrädesvis kraftiga
sådana, då hela flottleden i slutet av flottningsepoken, rensades med bulldozers och grävmaskiner. Till
följd av de omfattande flottledsrensningarna i vattendraget, som förstört och kraftigt försämrat stora
arealer fina miljöer för öring, är förekomsten lämpliga biotoper för öring låg i alla hänseenden och knappt
några biotoper av högsta klass förekommer längs Harmångersån. Nuvarande arealer utgör således bara en
bråkdel av det naturliga tillståndet och förbättringspotentialen för Harmångersån är mycket stor. Närmare
300 000 m2 öringbiotop av högsta klass bedöms kunna återskapas om lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut maskinellt på samtliga negativt påverkade lokaler i vattendraget. Längs
Harmångersån förekommer fem kraftstationer som samtliga saknar fiskvägar för upp och nedströms
vandring. Väl fungerande lösningar för upp- och nedströms vandring av fisk vid samtliga förekommande
kraftstationer och regleringsdammar i Harmångersån anses vara en av de högst prioriterade
fiskevårdsåtgärderna att utföra inom Nordanstigs kommun. Tillstånden för befintliga anläggningar bör
omprövas och förutsättningarna för att lösa in och riva några av kraftstationerna bör övervägas. Skapas
fria vandringsvägar vid kraft- och regleringsdammarna kan fisken nå närmare 9 mil upp i Harmångersåns
vattensystem och nå betydande arealer lämpliga reproduktionsytor i huvudflöde och biflöden. I dagsläget
har fisken endast tillgång till 1,6 km av Harmångersån, detta i Strömsbruk. Harmångersån har av
länsstyrelsen i Gävleborg, utpekats som ett regionalt värdefullt vatten. 14 fiskarter har fångats på
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elprovfiske i Harmångersån, flodkräfta förekommer längs hela vattendraget, flodnejonöga påträffas
nedströms regleringsdammen i Strömsbruk och förekomst av signalkräfta har konstaterats till en
begränsad lokal i Hasselasjön.
Allmän beskrivning
Harmångersån är 28,4 km lång och faller över
denna sträcka 130 m. Vattendraget har en bredd
av 5-100 m, en medelbredd av 28 m och ett
längdviktat medeldjup av 1,3 m. Vattendragets
avrinningsområde som avvattnar området från
länsgränsen mellan Gävleborg och
Västernorrland ned till kusten, är 1 197,1 km2
stort, bestående av 7 % sjö och 87 % skog.
Harmångersån rinner från V Ässjösjön, belägen
5 km V Hassela, för att via N Ässjösjön,
Dalvikssjön, Sörtjärnen, Norrtjärnen,
Hasselasjön, Längsterbodsjön, Flärktjärnen,
Älgeredssjön, Kyrksjön, Storsjön,
Kyrksjön,Sörsjön-Norrsjön, Tvissingstjärnen
och Tillsjötjärnen, mynna i Bottenhavet med två
fåror, Stocka och Strömsbruk. Strömsbruks
fåran utgör gamla kungsådran medan utloppet i
Stocka har mänskligt ursprung och leds via en
kraftstation. Vattendraget har olika namn
beroende på var det rinner längs sitt lopp från V
Ässjön till Bottenhavet vid Strömsbruk.
Nedströms gående från V Ässjösjön heter
vattendraget Skansån, Edeån, Rexforsån,
Nybodån, Älgeredsån, Vadeån, Kyrkbyån och
först nedanför Storsjön, benämns vattendraget
Harmångersån. För att förenkla
sammanställningen av vattendraget, kallas det i
denna rapport för Harmångersån hela vägen från
V Ässjösjön ned till havet. Flera biflöden
intressanta för öring sammanflödar med
Harmångersån och sjöarna som ingår i
vattensystemet. Nedströms gående från V
Ässjösjön tillrinner Kölsbäcken,
Djupflarkbäcken, Framsängsån/Skansån,
Flybäcken, Häggsjöbäcken,
Viggtjärnsbäcken/Skomakarbäcken, Rollbäcken,
Medskogsbäcken, Älvåsbäcken, Åsvallsbäcken,
Nipbäcken, Gimmaån, Åsbergsbäcken,
Fiskviksbäcken, Källsvedbäcken,
Öfttjärnsbäcken, Homobäcken, Djupdalsbäcken,
Harsjöbäcken och Kunnsjöbäcken. Sannolikt
utgör flera av biflödena viktiga
reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Harmångersån. Harmångersån rinner stora delar
av sitt lopp genom bebyggelse och bidrar stort
till karaktären av samhällena Bergsjö, Harmånger
och Strömbruk. Jordbruksmark förekommer
längs stora delar av vattendraget och skogmark
återfinns huvudsakligen längs Rexforsån,
Älgeredsån samt mellan Kyrksjön och SörsjönNorrsjön.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

17 390 m
2 300 m
6 115 m
2 555 m

(61%)
(8%)
(22%)
(9%)

Harmångersån har ett huvudsakligen
lugnflytande lopp, delvis på grund av uppdämda
partier. Drygt 6 km av vattendraget strömmar
och en mindre andel av ån har ett svagt
strömmande eller forsande lopp. Längre
sammanhängande partier med strömmande och
forsande vatten förekommer vid Hasselasjöns
utlopp, Längsterbodsjöns inlopp, merparten av
Älgeredsån, övre halvan av Vadeån, vid
Storsjöns utlopp, stora delar av sträckan mellan
Kyrksjön och Sörsjön-Norrsjön samt övre
halvan av kungsådran i Strömsbruk. Strömvattenbiotoperna i Harmångersån kan utökas
med flera hundra meter om främst dämningen
av Vade kraftstation, Forssa nedre kraftstation
samt den nivåhållande tröskeln i Vadeån Bergsjö,
tas bort.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 45 %
Sand 10 %
Sten 10 %
Block 34 %.
Näckmossa 26 %
Bottensubstratet i Harmångersån utgörs främst
av findetritus. Block återfinns på de strömmande
och forsande biotoperna medan sand och sten är
mindre vanligt förekommande. Näckmossa
förekommer stundtals relativt rikligt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved
är vanligtvis låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
13 620 m (48%)
Försiktigt rensad
2 830 m (10%)
Kraftigt rensad
10 050 m (35%)
Omgrävd
1 860 m (7%)
Kalkad
Nej
Harmångersån var tidigare en viktig flottled och
vattendraget har således utsatts för kraftiga
ingrepp i vattenbiotopen och endast vissa
lugnflytande biotoper är att anse som
opåverkade. Ingreppen utgörs huvudsakligen av
rensningar, företrädesvis kraftig sådan, då hela
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flottleden i slutet av flottningsepoken, rensades
med bulldozers och grävmaskiner (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är riklig längs större
delen av vattendraget. För att återskapa
vattenbiotopen i Harmångersån bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut maskinellt.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

7 485 m (26%)
12 090 m (43%)
8 625 m (30%)
160 m (1%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

18 650 m 596 740 m2 (76%)
7 240 m 120 885 m2 (15%)
2 470 m 72 440 m2 (9%)

11 745 m
9 615 m

383 375 m2 (49%)
251 420 m2 (32%)

6 870 m

153 100 m2 (19%)

130 m

57 450 m2 (0,3%)

219 710 m2 (28%)
264 220 m2 (33%)

9 200 m

248 685 m2 (32%)

1 670 m

57 450 m2 (7%)

Fiskfauna
29 elprovfisken fördelade på 25 lokaler finns
registrerade för Harmångersån. Vid
elprovfiskena som utförts under perioden 19932006 på lokaler fördelade mellan Hasselasjön
och Strömsbruk, har 14 arter fångats; abborre,
benlöja, bäcknejonöga, elritsa, flodkräfta, gers,
gädda, harr, lake, mört, stensimpa, storspigg, ål
och öring. Öring har fångats vid 21 av de 29
elprovfisketillfällena. Vid de elprovfisketillfällen
där öring fångats, varierar tätheten mellan 0,192,3 ind/100 m2, medelvärde 7,9 ind/100 m2.
Harr har fångats vid 17 av de 29
elprovfisketillfällena. Vid de elprovfisketillfällen
där harr fångats, varierar tätheten mellan 0,2-2,6
ind/100 m2, medelvärde 0,8 ind/100 m2. Vid
kvalitativ inventering med nättingtinor utförd år
2003, fångades sex adulta individer av
flodnejonöga i Harmångersån vid Strömsbruk.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs. Harrbeståndets utbredning
och struktur bör utredas. Då harr vanligtvis är
svår att fånga vid elprovfiske rekommenderas att
harrbeståndet kartläggs genom förslagsvis
dykinventering eller elfiskebåt

Skuggningsförhållandena längs Harmångersån är
genomgående dåliga. Den huvudsakliga
anledningen till detta är att vattendragets bredd
medför att omgivande trädridåer bara klarar att
skugga delar av ån.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

7 150 m
10 340 m

Till följd av de omfattande flottledsrensningarna
i vattendraget, som förstört och kraftigt
försämrat stora arealer fina miljöer för öring, är
förekomsten lämpliga biotoper för öring låg i alla
hänseenden och knappt några biotoper av
högsta klass förekommer längs Harmångersån.
Nuvarande arealer utgör således bara en bråkdel
av det naturliga tillståndet och
förbättringspotentialen för Harmångersån är
mycket stor. Närmare 300 000 m2 öringbiotop
av högsta klass bedöms kunna återskapas om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut maskinellt på samtliga
negativt påverkade lokaler i vattendraget.
Befintliga öringbiotoper förekommer
företrädesvis över de strömmande biotoper som
redovisats tidigare.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Harmångersån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Harmångersån
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Särskilda naturvärden
Harmångersån har av länsstyrelsen i Gävleborg,
utpekats som ett regionalt värdefullt vatten. Vid
Älgered har Holmen Skog AB utpekat flera
nyckelbiotoper, bestående av biotoptyperna
brink och strandskog. Flodkräfta förekommer
längs hela vattendraget, från Hasselasjön ned till
Strömsbruk. Beståndet anses välmående och
årligen bedrivs kräftfiske i Harmångersån.
Flodkräftbeståndet hotas dock av att förekomst
av signalkräfta konstaterades i Hasselasjön år
2007. Hassela fiskevårdsområde har sedan
upptäckten arbetat aktivt för att fiska ut
signalkräftorna, vars förekomst bara har
konstaterats vid det smala sundet vid Fjusnäs.
Reproduktion har konstaterats vid mjärdfiske
samt då dykare dammsugit bottensedimentet.
Signalkräftorna är potentiella bärare av kräftpest
och ett utbrott hotar att helt slå ut

Harmångersån

flodkräftbeståndet i Harmångersån, vilket skulle
innebära en mycket stor ekonomisk och
biologisk förlust. Det anses därför vara av
yttersta vikt att fortsätta bekämpa signalkräftorna
i Hasselasjön. I flera av biflödena till
Harmångersån förekommer flodpärlmussla. Det
är därför möjligt att flodpärlmussla även
förekommer i Harmångersån men inga
bekräftade fynd har konstaterats. En översiktlig
inventering av lämpliga lokaler i vattendraget
rekommenderas för att undersöka eventuell
förekomst av flodpärlmussla i Harmångersån.
Vandringshinder för fisk
I Harmångersån finns 13 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Västra Ässjösjön mot Bottenhavet.

Tabell 1. Vandringshinder i Harmångersån, numrerade från Västra Ässjösjön, gående nedströms mot Bottenhavet.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.
Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

688822
688853
687711
687587
687560
687513
687053
687036
687023
687008
686463
686517
686296

154482
154583
155034
156398
156439
156627
157141
157192
157227
157309
157992
158063
157943

Sörtjärnens utlopp
Franshammar
Älgered
Utloppet Älgeredssjön
Vade
Bergsjö
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Stocka
Stocka
Strömsbruk

Nivåhållande tröskel
Partiellt
2
Regleringsdamm, tröskel
Partiellt
2
Dammrest
Passerbart 0
Nivåhållande tröskel
Passerbart 0,4
Kraftstation, Vade
Definitivt 4
Nivåhållande tröskel/damm Passerbart 1
Regleringsdamm
Definitivt 4
Kraftstation, Forssa Övre
Definitivt 20
Kraftstation, Forssa kvarn
Definitivt 1,5
Kraftstation, Forssa Nedre Definitivt 4
Regleringsdamm
Partiellt
2
Kraftstation
Definitivt 4
Regleringsdamm
Definitivt 4

Motsvarande
inventeringssträckor
4-5
5-6
76-77
79-80
82-83
90-91
92-93
93-94
94-95
95-96
115-116
116-117
117-118

Vandringshinder 1 består av en nivåhållande
stenströskel vid Sörtjärnens utlopp (Figur 2).
Stenströskeln ersatte en tidigare flottningsdamm
och anlades år 2003. Tröskeln har en
lågvattenfåra och anses passerbar vid de flesta
flöden men riktigt låga flöden kan medföra vissa
vandringssvårigheter.

Figur 2. Vandringshinder 1. Nivåhållande sjötröskel
vid Sörtjärnens utlopp.
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Vandringshinder 2 utgörs av ytterligare en
nivåhållande stentröskel, belägen vid
Franshammar (Figur 4). Tröskeln fungerar som
fiskväg vid en större överfallsdamm och är
placerad på N sidan vattendraget. Då tröskeln är
brant, medför den sannolikt vissa svårigheter för
vandringssvagare fiskarter och yngre fisk, men
ingjutna block skapar viloplatser och turbulent
vatten som medför att fiskvägen anses utgöra ett
partiellt hinder som bör fungera väl.

Harmångersån

Vandringshinder 5 är Vade kraftstation med
tillhörande regleringsdamm, belägen vid fd
Trima i Bergsjö (Figur 5). Då kraftstationen
saknar fiskväg samt anordning för nedströms
passage och fallhöjden på platsen är 4 m, utgör
stationen ett definitivt hinder för fisk.
Det finns goda möjligheter att skapa en väl
fungerande fiskväg på platsen genom att anlägga
ett omlöp i en gammal torrfåra längs S stranden.
Då kraftstationen har låg effekt, spills mycket
vatten genom regleringsdammen vid något
högre flöden. Istället för att spilla detta vatten
genom dammen bör det istället spillas i en
framtida fiskväg och åtgärder för nedströms
passage av ål, yngre fisk och kelt bör upprättas
vid kraftstationen. Kraftstationen saknar
tillstånd ( Thorfve 2004), för att skapa väl
fungerande upp- och nedströms vandring för
fisk vid kraftstationen bör dess existens
omprövas i domstol. Byggår 1923,
Francisturbin, fallhöjd 4 m, effekt 110 kW,
normal årsproduktion 750 MWh/år
(http://vattenkraft.info).

Figur 3. Vandringshinder 2. Stentröskel vid
Franshammar som fungerar som fiskväg vid en större
överfallsdamm.

Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest vid
Älgered, som med en fallhöjd av 0,5 m, är att
betrakta som ett passerbart hinder. För att
underlätta fiskvandring på platsen bör dock
dammresten öppnas upp.
Vandringshinder 4 är en nivåhållande stentröskel
vid Älgeredssjöns utlopp (Figur 4). Tröskel som
anlades i slutet av 1970-talet, syftar till att hålla
vattennivån i Älgeredssjön på en jämn nivå även
vid låga flöden. Tröskeln utgör ett passerbart
hinder då fallhöjden fördelas över en längre
sträcka.

Figur 5. Vandringshinder 5. Vade kraftstation.

Vandringshinder 6 består av en nivåhållande
tröskel belägen i Vadeån, Bergsjö (Figur 6).
Tröskeln utgör ett passerbart hinder då
fallhöjden fördelas över en längre sträcka. Syftet
med tröskeln som anlades under 1970-talet, är
att hålla en jämn nivå på vattnet uppströms
densamma, oavsett vattenföring i ån. Då
tröskeln dämmer upp en tidigare relativt lång
strömsträcka bör det övervägas att öppna upp
den så att lämpliga rekryteringsområden
återskapas om vattnet åter strömmar genom
Bergsjö.

Figur 4. Vandringshinder 4. Nivåhållande stentröskel vid
Älgeredssjöns utlopp.
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platsen, se förslag vandringshinder 7. Byggår
1906, tre aggregat, fallhöjd 20 m, effekt 1,5 MW,
normal årsproduktion 8,5 GWh/år
(http://vattenkraft.info).

Figur 6. Vandringshinder 6. Nivåhållande tröskel
Vadeån, Bergsjö.

Vandringshinder 7 utgörs av regleringsdammen
vid Storsjöns utlopp (Figur 7). Dammen täpper
till Harmångersån kungsådra och styr vattnet
genom en lång kanal till nedströms belägna
kraftstation, se vandringshinder 8. Med en
fallhöjd av 4 m utgör dammen ett definitivt
hinder. Fiskväg förbi hindret kan skapas genom
att avsätta och leda in vatten i en befintlig
torrfåra längs N stranden och sedan låta vattnet
löpa i gamla åfåran, som numera bara används
för spill av överskottsvatten. På så sätt passeras
även vandringshinder 8 och 9. För att skapa väl
fungerande lösningar för upp- och nedströms
vandring vid anläggningen bör dess tillstånd
omprövas i domstol.

Figur 8. Vandringshinder 10. Forsa övre kraftstation.

Vandringshinder 9 är en mindre kraftstation
med tillhörande överfalls- och regleringsdamm,
benämnd Lill-Sindra eller Forssa kvarn, belägen
350 m nedanför Forssa övre kraftstation (Figur
9). Då kraftstationen saknar fiskväg, utgör den
ett definitivt vandringshinder för fisk. För att
skapa väl fungerande lösningar för upp- och
nedströmsvandring av fisk på platsen, se förslag
vandringshinder 7. Byggår 1915, effekt 125 kW,
normal årsproduktion 285 MWh/år
(http://vattenkraft.info).

Figur 7. Vandringshinder 7. Forssa övre,
regleringsdamm för Storsjön.

Figur 9. Vandringshinder 9. Reglerings- och överfallsdamm

Vandringshinder 8 består av Forssa övre
kraftstation, belägen vid Storsjön utlopp (Figur
8). Kraftstationen har placerats i nedre delen av
en grävd kanal, vilket innebär att kungsådran
torrlagts och används bara för spill av
överskottsvatten. Då kraftstationen saknar
fiskväg, utgör den ett definitivt vandringshinder
för fisk. För att skapa väl fungerande lösningar
för upp- och nedströmsvandring av fisk på

Vandringshinder 10 utgörs av kraftstationen
Forssa nedre, belägen 2 km nedanför Storsjön
(Figur 10). Då kraftstationen saknar fiskväg,
utgör den ett definitivt vandringshinder för fisk.
För att skapa väl fungerande lösningar för uppoch nedströms vandring för fisk vid
anläggningen, bör dess tillstånd omprövas i
domstol. För att skapa en väl fungerande fiskväg
för uppströms vandring på platsen, föreslås att

vid kraftstation Forssa kvarn.
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vatten avsätts till ett omlöp som kan grävas på S
sidan anläggningen och mynna nära turbinerna.
Omlöp på platsen innebär korsning av väg samt
djup schakt, då vattendraget ligger djupt
nedskuret i förhållande till omgivande landskap.
Konstruktion för nedströms vandring av ål,
yngre fisk och kelt bör anläggas i anslutning till
turbinintaget. Byggår 1930, två aggregat, effekt
740 kW, normal årsproduktion 3 GWh/år
(http://vattenkraft.info).

Harmångersån

Vandringshinder 12 är Stocka kraftstation i
Stocka (Figur 12). Kraftstationen har placerats i
en mänskligt grävd kanal och flödet i
Harmångersåns kungsådra vid Strömsbruk har
strypts kraftigt till förmån för kraftproduktionen
i Stocka. Kraftstationen utgör ett definitivt
vandringshinder för fisk då konstruktioner för
både upp- och nedströms vandring för fisk
saknas. För att skapa väl fungerande lösningar
för upp- och nedströms vandring vid
anläggningen bör dess tillstånd omprövas i
domstol. Byggår 1932, effekt 500 kW, normal
årsproduktion 2,2 GWh/år
(http://vattenkraft.info).

Figur 10. Vandringshinder 11. Forssa nedre
kraftstation.

Vandringshinder 11 består av en gammal
regleringsdamm belägen mellan Norrsjön och
Tvissingstjärnen (Figur 11). Dammen är
sannolikt knuten till regleringen av flödet till
kraftstationen i Stocka. Regleringsdammen
anses utgöra ett partiellt hinder, passerbart vid
uppfällt läge men utgör ett definitivt hinder i
nedfällt läge. Ingen fiskevårdande åtgärd föreslås
då dammen står i uppfällt läge för
vattenförsörjning till nedströms belägna
kraftstation.

Figur 12. Vandringshinder 12. Stocka kraftstation.

Vandringshinder 13 utgörs av en
regleringsdamm vid Strömsbruk som stänger
Harmångeråns kungsådra och styr över vattnet
till det grävda utloppet vid Stocka kraftstation
(Figur 13). Verksamhetsutövaren vid Stocka
kraftverk skall släppa en vattenmängd om minst
1 m3/s under perioden 15 oktober-14 april och
minst 2,4 m3/s under resterande del av året i
gamla älvfåran genom dammen vid
Hammarbron i Strömsbruk och därvid i första
hand släppa en del av minimitappningen, ca 0,5
m3/s, genom fiskvägen i dammen (Dom 200412-15 M 3008-4). Vid regleringsdammen finns
en bassängtrappa i betong för fiskvandring,
tillståndsansökan utförd av Nordanstigs
kommun (Dom 1985-11-21 VA 18/85).
Fisktrappans funktion har utvärderats och visat
sig fungera mycket dåligt. För att underlätta
fiskvandring på platsen bör ett omlöp utformat
till biokanal, anläggas längs den N stranden och
mynna där dagens trappa mynnar, vilket under
omständigheterna anses utgöra det lämpligaste
läget (pers. komm. Olle Calles, Karlstads
Universitet).

Figur 11. Vandringshinder 11. Regleringsdamm till
Stocka kraftstation.
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Forssa övre kraftstation och den mindre Forssa
kvarn, skulle kunna passeras genom att släppa ett
tillfredsställande flöde i gamla kungsådran från
regleringsdammen som håller Storsjön. Väl
fungerande lösning för nedströmsvandring kan
konstrueras vid intaget till Forssa övre
kraftstationen. Vid Forssa kvarn bedöms
konstruktion för nedströms vandring överflödig
då kraftverket har så låg effekt att denna station
spiller vatten över en överfallsdamm vid normala
flöden. Vade kraftstation saknar tillstånd och
dess existens bör följaktligen prövas i domstol.
Då kraftstationen har låg effekt anses det
lämpligt att lösa in och riva detta kraftverk. Det
finns dock goda möjligheter att spilla
överskottsvatten i en gammal torrfåra längs den
södra stranden samtidigt som relevanta åtgärder
för nedströmsvandring bör konstrueras vid
intaget till kraftstationen.

Figur 13. Vandringshinder 13. Regleringsdamm i
Strömsbruk.

Sammanfattning vandringshinder i
Harmångersån.
Harmångersåns tudelade utlopp i Bottenhavet,
Stocka och Strömsbruk, medför stora
svårigheter att styra fisken rätt både vid upprespektive nedströms vandring. Lämpligast vore
om fisken självmant valde att vandra både upp –
och nedströms vid regleringsdammen i
Strömsbruk. Då merparten av flödet dock leds
via kraftstationen i Stocka följer nedströms
vandrande fisk som smolt, ål och kelt den
starkaste vattenströmmen mot Stocka och
riskerar att dödas i turbinerna då någon
fungerande konstruktion för nedströms vandring
inte finns på platsen. Vid uppvandring luras
fisken att vandra mot det högsta flödet i Stocka,
för att sedan hindras att nå uppströms belägna
reproduktionsområden av kraftstationen. Den
trånga passagen mellan Sörsjön och Norrsjön
skapar förutsättningar för att fysiskt hindra
nedvandrande fisk från att nå kraftstationen i
Stocka och istället tvinga fisken genom
Strömsbruk. Några väl beprövade och
fungerande lösningar för detta finns dock inte,
varför detta inte anses utgöra något lämpligt
alternativ. För att säkerställa väl fungerande
fiskvandringsmöjligheter både uppströms och
nedströms, anses det därför nödvändigt att
anlägga fungerande lösningar för detta både vid
kraftstationen i Stocka och regleringsdammen i
Strömsbruk. Kostnaden för detta är dock
betydande, varför det bör övervägas att lösa in
kraftstationen i Stocka och återleda
Harmångersån genom kungsådran i Strömsbruk.
Nedanför Storsjön ligger tre kraftstationer tätt.
Vid Forssa nedre kraftstation finns goda
möjligheter att anlägga ett väl fungerande omlöp
på södra sidan ån samtidigt som väl fungerande
lösning för nedströmsvandring kan konstrueras
vid intaget till kraftstationen. Åtgärden kräver
dock att anläggningens tillstånd omprövas.

Sjöar i vattendraget
Sjönamn
Sjö ID
Västra Ässjösjön
Norra Ässjösjön
Dalvikssjön
Sörtjärnen
Norrtjärnen
Hasselasjön
Längsterbodsjön
Flärktjärnen
Älgeredssjön
Kyrksjön
Storsjön
Kyrksjön
SörsjönNorrsjön
Tvissingstjärnen
Tillsjötjärnen
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688900154239
688880154287
688822154427
688821154481
688860154541
688400155279
687931155555
687939155675
687575156420
687195156697
687058157146
686762157622
686295157937
686476158026
686504158051

Areal
(ha)
66,8

Maxdjup
(m)
15

55,1

5

51,2

9

19,1

5

9,6

9

839,3

17

435,1

-

10,5

-

310,8

15

283,2

20

1 279

32

33,6

-

175,9

4

4,0

-

5,1

-

Hassela- Bergsjö- Harmånger Fvo

ARO: 44000

Kända fiskarter som förekommer i sjöarna är
abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda,
gös, id, lake, nors, ruda, sarv, sik, siklöja, ål och
öring.
Ett utplanterat gösbestånd har etablerat sig i
Hasselasjön och enstaka gösar har fångats i
Storsjön. Ytterligare utplantering av gös
rekommenderas inte då detta i allra flesta fall har
ingen eller mycket låg påverkan på ett redan
etablerat bestånd. Istället rekommenderas att
lämpliga förvaltningsregler inrättas och
reproduktionsgynnande fiskevårdsåtgärder
utförs för att stärka gösbeståndet.
Enstaka öringar fångas i Storsjön. Historiskt har
sjön sannolikt hyst ett tämligen välmående
insjöbestånd av öring. Förutsättningarna för att
återetablera ett bestånd av insjööring i Storsjön
anses goda, förutsatt att föreslagna åtgärderna i
denna fiskevårdsplan genomförs, då sjön är
relativt stor och djup samt hyser nors och
siklöja. Nors stiger årligen från Storsjön för lek i
Kyrkbyån, Bergsjö.
Sörsjön-Norrsjön anses utgöra en mycket
lämplig reproduktionslokal för kustbestånden av
abborre, gädda och vitfisk, det anses därför
angeläget att upprätta väl fungerande fiskvägar
för dessa arter vid Stocka och Strömsbruk.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Fortsätt bekämpa signalkräftorna i
Hasselasjön.
4. Ompröva miljödomarna för befintliga
kraftstationer för att skapa väl fungerande
lösningar för upp- och nedströmsvandring av
fisk i Harmångersån.
5. Åtgärda vandringshinder 3, 5-10 samt 12-13.
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Objekt 62. Kunnsjöbäcken

Kunnsjöbäcken

X 686387 Y 157797 (RT 90)

Sammanfattning
Kunnsjöbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Kunnsjön, belägen 7 km SSO Harmånger och
mynnar i Sörsjön vid Aspviken. Bäcken rinner huvudsakligen genom blandskog, i bäckens övre och nedre
lopp kantas den av våtmark och vid inventeringstillfället var de mellersta delarna av bäcken uppdämda av
tre övergivna bäverdammar. Strömförhållandena i Kunnsjöbäcken domineras stort av lugnflytande
biotoper och endast en kort sträcka av vattendraget strömmar. Bottensubstratet utgörs företrädesvis av
findetritus, näckmossa förekommer relativt rikligt över den strömmande biotopen och förekomsten död
ved är vanligtvis låg-måttlig. Flödesregimen i vattendraget är störd då våtmarken Alderråna har
markavvattnats och ett dike från denna tillrinner bäcken strax nedströms den korsande vägen. För att
återskapa den natayrliga flödesregimen i vattendraget bör Alderråna restaureras hydrologiskt. De kraftiga
resningar som utförts vid Kunnsjöns utlopp kan ha syftat till att sänka nivån i sjön. Detta bör utredas och
återskapas om så är fallet, då sjöns utjämnande effekt på flödet i bäcken minskat om vattenytan sänkts.
Kunnsjöbäcken har klarat sig förvånansvärt bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är
kraftigt rensad vid utloppet ur Kunnsjön och försiktigt rensad i anslutning till den korsande vägen.
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Kunnsjön är mycket låg, främst på grund av bristen på lämpliga
strömvattenbiotoper. Bristen på strömvattenbiotoper medför att det bedöms mycket svårt att upprätta ett
livskraftigt öringbestånd i Kunnsjöbäcken. Möjligen kan fler strömvattenbiotoper återskapas om
förekommande bäverdammar rivs. Öppnas vandringsvägarna upp i Stocka/Strömsbruk utgör bäcken ett
potentiellt reproduktionsvatten för havsöring. Det anses av samma anledning som ovan, även svårt för ett
sådant bestånd att etablera sig i vattendraget. För att möjliggöra detta kan dock lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Fria vandringsvägar skapas
genom att ersätta en vägtrumma med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Kunnsjöbäcken är 1,6 km lång och faller över
denna sträcka 11 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Kunnsjöbäcken
rinner från Kunnsjön, belägen 7 km SSO
Harmånger och mynnar i Sörsjön vid Aspviken.

Kunnsjöbäcken rinner huvudsakligen genom
blandskog. I bäckens övre och nedre lopp kantas
den av våtmark och vid inventeringstillfället var
de mellersta delarna av bäcken uppdämda av tre
övergivna bäverdammar. En mindre grusväg
med en för högt satt vägtrumma korsar bäcken
mitt på sträckan mellan Kunnsjön och Sörsjön.
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Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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1 140 m
290 m
130 m

placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.
Flödesregimen i vattendraget är störd då
våtmarken Alderråna har markavvattnats och ett
dike från denna tillrinner bäcken strax nedströms
den korsande vägen. För att återskapa den
natayrliga flödesregimen i vattendraget bör
Alderråna restaureras hydrologiskt. De kraftiga
resningar som utförts vid Kunnsjöns utlopp kan
ha syftat till att sänka nivån i sjön. Detta bör
utredas och återskapas om så är fallet, då sjöns
utjämnande effekt på flödet i bäcken minskat om
vattenytan sänkts.

(73%)
(19%)
(8%)

Strömförhållandena i Kunnsjöbäcken domineras
stort av lugnflytande biotoper medan svagt
strömmande lokaler återfinns sammanhängande
nedanför Kunnsjön och strömmande vatten
påträffas vid den väg som korsar bäckens
mellersta lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 84 %
Grus 14 %
Näckmossa 2 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Då Kunnsjöbäcken har ett huvudsakligen
lugnflytande lopp, består bottensubstratet i
bäcken företrädesvis av findetritus. Näckmossa
förekommer relativt rikligt över den
strömmande biotopen och förekomsten död ved
är vanligtvis låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 260 m
Försiktigt rensad
270 m
Kraftigt rensad
30 m
Omgrävd
Kalkad
Dike

Kunnsjöbäcken

1 090 m (69%)
320 m (21%)
150 m (10%)

Skuggningsförhållandena i Kunnsjöbäcken är
vanligtvis dåliga då vattendraget till stora delar
omges av våtmark där omgivande träd dött av
att marken varit uppdämd av bäverdammar.
God skuggning återfinns bara genom
blandskogen vid Kunnsjöns utlopp.

(81%)
(17%)
(2%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 430 m 2 931 m2 (94%)
Möjligt, men ej bra
130 m
175 m2 (6%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Nej
1

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 140 m 2 665 m2 (86%)
Möjligt, men ej bra
320 m
311 m2 (10%)
Tämligen bra
100 m
130 m2 (4%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 460 m 2 976 m2 (96%)
Tämligen bra
100 m
130 m2 (4%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Kunnsjöbäcken är mycket låg, främst på grund
av bristen på lämpliga strömvattenbiotoper. Det
förbättrar inte förhållandena att dessa få
biotoper också har rensats (Figur 2). Inga riktigt
lämpliga lekområden förekommer i bäcken och
endast den strömmande lokalen utgör en
tämligen bra biotop för öring avseende uppväxt
och ståndplaster. Bristen på strömvattenbiotoper
medför att det bedöms mycket svårt att upprätta
ett livskraftigt öringbestånd i Kunnsjöbäcken.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Kunnsjöbäcken.

Kunnsjöbäcken har klarat sig förvånansvärt bra
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är kraftigt rensad vid utloppet ur Kunnsjön och
försiktigt rensad i anslutning till den korsande
vägen. Förekomsten upplagd sten är god över
den kraftigt rensade lokalen men måttlig över det
försiktigt rensade partiet. För att återskapa
vattenbiotopen i Kunnsjöbäcken bör lekbottnar
restareras och upplagd sten samt död ved

272

Harmångers Fvo

ARO: 44000

Kunnsjöbäcken

Möjligen kan fler strömvattenbiotoper
återskapas om förekommande bäverdammar
rivs. Öppnas vandringsvägarna upp i
Stocka/Strömsbruk utgör bäcken ett potentiellt
reproduktionsvatten för havsöring. Det anses av
samma anledning som ovan, även svårt för ett
sådant bestånd att etablera sig i vattendraget.
För att möjliggöra detta kan dock lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.

fiskevårdsområdet var bäcken tidigare
öringförande och det är troligt att beståndet
fortlever. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Kunnsjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
på den strömmande lokalen nedanför den
korsande vägen, fångades enbart gädda. Enligt

Vandringshinder för fisk
I Kunnsjöbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Kunnsjön mot Sörsjön.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Tabell 1. Vandringshinder i Kunnsjöbäcken, numrerade från Kunnsjön, gående nedströms mot Sörsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

686277
686321
686335
686341
686361

157758
157742
157757
157766
157783

0,015 km N Kunnsjön
0,5 km SO Alderråna
0,7 km NV Nymansmyran
0,6 km Ö Alderråna
0,6 km V Bredviken

Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,3
0,4
0,7
0,2
0,9

1-2
3-4
4-5
5-6
7-8

Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 0,3 m
bedöms utgöra ett partiellt hinder som anses
passerbart vid något högre flöden.
Vandringshinder 2-3 och 5 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,4-0,9 m
utgör partiellt/definitiva hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 4 är en vägtrumma av stål som
placerats under den mindre väg som korsar
bäcken efter halva dess lopp (L~9 m, ~ 0,8 m)
(Figur 2). Med en fallhöjd av 0,2 m vid utloppet
är vägtrumman att räkna som ett definitivt
hinder. För att skapa passerbarhet bör trumman
ersättas med valvbåge eller liknande.

Figur 2. Vandringshinder 4. Vägtrumma som utgör
definitivt hinder.

Sjöar i vattendraget
Kunnsjön 686274-157759
Kunnsjön 11,2 ha, är en mindre skogssjö som
delvis kantas av våtmark och omges av tall
dominerad blandskog (Figur 3). Sjö förefaller
vara grund och vattnet är relativt humöst.
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av
finsediment och vattenvegetationen är
intermediär, huvudsakligen bestående av starr
men bladvass och bland annat näckrosor
förekommer. Utloppet ur sjön är kraftigt rensat
vilket möjligen kan indikera att vattennivån i

273

Harmångers Fvo

ARO: 44000

sjön tidigare sänkts. Det bör därför utredas om
vattennivån i sjön sänkts och det naturliga
tillståndet återskapas om så är fallet. Uppgifter
om förekommande fiskarter i Kunnsjön saknas.

Figur 3. Vy över Kunnsjön.

Sörsjön-Norrsjön 686295-157937
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de rensade
lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av våtmarken
Alderråna.
4. Utred om Kunnsjön sänkts och återskapa
vattennivån om så är fallet.
5. Åtgärda vandringshinder 4.
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Harsjöbäcken

Objekt 63. Harsjöbäcken

X 686505 Y 157767 (RT 90)

Sammanfattning
Harsjöbäcken rinner från Kittesjön, belägen 8 km SSO Bergsjö, för att via Vattlångssjön, Svedtjärnen,
Vattrångstjärnen och Harsjön, mynna i Harmångersån vid Holm. Delen mellan Kittesjön och
Vattlångssjön heter egentligen Vattlångsån och delen mellan Vattlångssjön och Harsjön egentligen
Vattrångsån. För att förenkla arbetet benämns hela vattendraget Harsjöbäcken i denna sammanställning.
Harsjöbäcken har historiskt sannolikt utgjort ett viktigt reproduktionsvatten för havsöring innan ingrepp i
vattenbiotopen utfördes och vandringshinder anlades. Återskapas bäckmiljön samtidigt som
vandringsvägarna till havet öppnas upp, bedöms Harsjöbäcken åter få stor betydelse som lek- och
uppväxtområde för havsöring. Samtliga strömmande och forsande lokaler i Harsjöbäcken är rensade och
majoriteten av de lugnflytande och svagt strömmande biotoperna är omgrävda. Förekomsten lämpliga
öringbiotoper i Harsjöbäcken är mycket låg till följd av de omfattande ingreppen i vattendraget där
samtliga strömmande biotoper mer eller mindre fördärvats. De biotoper av näst högsta klass som återfinns
i vattendraget, förekommer på de försiktigt rensade lokalerna mitt på sträckan mellan Svedtjärnen och
Vattrång samt i de mellersta delarna av sträckningen mellan Harsjön och Harmångersån.
Förbättringspotential är mycket stor i Harsjöbäcken och närmare 40 000 m2 öringbiotop av högsta klass
bedöms kunna återskapas om de rensade lokalerna och vissa omgrävda partier biotopåterställs och
lekbottnar restaureras. Flodkräfta förekommer i hela systemet från Kittesjön till Harmångersån och
flodpärlmussla förekommer mellan Svedtjärnen och Vattrångstjärnen. För att kartlägga
populationsstruktur samt utbredning rekommenderas en grundlig inventering av bestånden. För att gynna,
skydda samt för framtiden bevara bestånden av flodkräfta och flodpärlmussla i Harsjöbäcken är det av
stor vikt att vattendraget biotopåterställs. För att skapa fria vandringsvägar i vattendraget bör fem
dammrester och två stentrösklar öppnas upp samt ett om- eller inlöp anläggas vid en nyligen renoverad
linskäkt.
stort bestående av 6 % sjö och 84 % skog.
Harsjöbäcken rinner från Kittesjön, belägen 8
km SSO Bergsjö, för att via Vattlångssjön,
Svedtjärnen, Vattrångstjärnen och Harsjön,
mynna i Harmångersån vid Holm. Delen mellan
Kittesjön och Vattlångssjön heter egentligen

Allmän beskrivning
Harsjöbäcken är 13 km lång och faller över
denna sträcka 76 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-50 m inklusive dammar, en medelbredd
av 6,6 m och ett längdviktat medeldjup av 0,5 m.
Vattendragets avrinningsområde är 100,3 km2
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Vattlångsån och delen mellan Vattlångssjön och
Harsjön egentligen Vattrångsån. För att förenkla
arbetet benämns hela vattendraget Harsjöbäcken
i denna sammanställning. Den del av
vattendraget som heter Vattlångsån rinner i stort
sett uteslutande genom jordbruksmark
huvudsakligen bestående av åkermark. I höjd
med Rolyckan förekommer ett mindre skifte
granskog och i den nedre delen av sträckningen
förekommer vissa inslag av lövskog samt viss
bebyggelse. Vattrångsån omges i den övre halvan
företrädesvis av blandskog, stundtals med
dominans av gran. Den nedre halvan av
Vattrångsån rinner genom jordbruksmark
huvudsakligen bestående av åker. Den del av
vattendraget som heter Harsjöbäcken löper
genom skogsmark huvudsakligen bestående av
blandskog men enstaka skiften med tall- eller
granskog förekommer. Vid inventeringstillfället
observerades viss förekomst av bäver framförallt
i den nedre halvan av Vattlångsån. Vattendraget
bedöms dock vara så pass stort att bävern har
svårt att bygga dammar som består över en
längre tid.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

4 470 m
4 195 m
1 955 m
2 330 m

Vattlångsån, är i princip täckta av näckmossa.
Förekomsten död ved är riklig över de svagt
strömmande biotoperna nedanför Svedbacka
men återfinns i liten mängd i övriga delar av
vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 125 m (9%)
Försiktigt rensad
1 760 m (14%)
Kraftigt rensad
2 890 m (22%)
Omgrävd
7 175 m (55%)
Kalkad
Ja
Diken
65
Vattenuttag
8
Samtliga strömmande och forsande lokaler i
Harsjöbäcken är rensade och majoriteten av de
lugnflytande och svagt strömmande biotoperna
är omgrävda. Förekomsten upplagd sten är
övervägande god-riklig på de rensade lokalerna.
De opåverkade lokalerna återfinns
huvudsakligen över det svagt strömmande
partiet nedanför Svedbacka. För att återskapa
vattenbiotopen i Harsjöbäcken bör död ved och
upplagd sten placeras ut och lekbottnar
restaureras. Vidare bör förutsättningarna för att
återge bäcken ett ringlande lopp över vissa
omgrävda partier utredas. Ett stort antal
åkerdiken tillrinner vattendraget, Vattlångsån 46
diken, Vattrångsån 19 diken, inga diken
Harsjöbäcken. Då dikena sannolikt tillför
sediment och näringsämnen till bäcken bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas i
dikesmynningarna. Harsjön är sänkt och mellan
väg E4 vid Vattrång till 800 m nedströms
Harsjön finns ett registrerat sjösänkningsföretag,
Harsjösänkningen 1927.

(35%)
(32%)
(15%)
(18%)

Strömförhållandena i Harsjöbäcken domineras
av lugnflytande och svagt strömmande biotoper.
Längre sammanhängande partier med
strömmande och forsande vatten återfinns
mellan Kittesjön och Rolyckan, uppströms väg
760, mellan Vattlångssjön och Lustes, vid väg E4
samt i de mellersta delarna av sträckningen
mellan Harsjön och Harmångersån. Flera hundra
meter viktiga strömvattenbiotoper bedöms
kunna återskapas om befintliga dammrester
öppnas upp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 41 %
Sand 21 %
Sten 15 %
Block 20 %
Näckmossa 19 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Harsjöbäcken.

Findetritus är det vanligast förekommande
bottensubstratet i Harsjöbäcken och återfinns på
de lugnflytande biotoperna. Sand, sten och block
förekommer på lokaler med snabbare vatten.
Näckmossa förekommer vanligtvis måttligt men
vissa strömlokaler, exempelvis elfiskelokalen i

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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1 550 m
5 545 m
3 750 m
2 105 m

(12%)
(43%)
(29%)
(16%)
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Skuggningsförhållandena i Harsjöbäcken variera
stort och är företrädesvis bristande. Den
huvudsakliga orsaken till bristande skuggning
längs Harsjöbäcken beror på stor andel
jordbruksmark längs bäcken och att trädridån
över dessa marker ofta är gles (Figur 2). För att
förbättra skuggningsförhållandena längs
vattendraget rekommenderas att tätare och
bredare trädridå etableras över jordbruksmark.

öringbiotop av högsta klass bedöms kunna
återskapas om de rensade lokalerna och vissa
omgrävda partier biotopåterställs och lekbottnar
restaureras. Vissa restaureringsinsatser har redan
utförts mellan Harsjön och Harmångersån, det
rekommenderas dock att dessa åtgärder
kompletteras med ytterligare stenutläggning.
Harsjöbäcken har historiskt sannolikt utgjort ett
viktigt reproduktionsvatten för havsöring innan
ingrepp i vattenbiotopen utfördes och
vandringshinder anlades. Återskapas bäckmiljön
samtidigt som vandringsvägarna till havet
öppnas upp, bedöms Harsjöbäcken åter få stor
betydelse som lek- och uppväxtområde för
havsöring.

Figur 2. Gles trädridå där Harsjöbäcken rinner över
jordbruksmark. .

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
7 575 m 53 360 m2 (62%)
Möjligt, men ej bra 4 295 m 25 836 m2 (30%)
Tämligen bra
1 080 m 6 765 m2 (8%)
Bra- mycket bra

Figur 3. Fin och relativt orörd öringbiotop i Harsjöbäcken.

Fiskfauna
Vid elprovfiske i den del av vattendraget som
heter Harsjöbäcken har öring, flodkräfta, gädda,
abborre, mört, benlöja, stensimpa, lake samt
nejonöga av obestämd art påträffats. Totalt sex
elprovfisken fördelade på fyra närliggande
lokaler belägna mellan Harsjön och
Harmångersån har utförts 1993-2002. Den
totala tätheten av öring varierar mellan 0,2-198,2
ind/100 m2, medianvärde 1,3 ind/100 m2.
Vattlångsån elprovfiskades 2012, 200 m
uppströms väg 760. Vid elprovfisket fångades
arterna abborre och öring samt ett stort antal
flodkräftor. Tätheten av öring var 0,7 ind/100
m2 för 0+ och 4,7 ind/100 m2 för >0+.
Vattrångsån elprovfiskades 2012 mellan
Svedbacka och Vattrång. Vid elprovfisket
fångades arterna mört, stensimpa och öring samt
ett antal flodkräftor av mindre storlek. Tätheten
av öring var 5,1 ind/100 m2 för 0+ och 2,3
ind/100 m2 för >0+. För att ytterligare kartlägga
fisksamhället i vattendraget bör elfiskelokaler i
andra delar av ån upprättas.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
7 760 m 53 910 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra 3 995 m 23 695 m2 (28%)
Tämligen bra
1 195 m 8 356 m2 (10%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
6 940 m 47 810 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra 3 950 m 22 676 m2 (26%)
Tämligen bra
1 760 m 13 075 m2 (15%)
Bra- mycket bra
300 m 2 400 m2 (3%)
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Harsjöbäcken är mycket låg till följd av de
omfattande ingreppen i vattendraget där samtliga
strömmande biotoper mer eller mindre
fördärvats. De biotoper av näst högsta klass som
återfinns i vattendraget, förekommer på de
försiktigt rensade lokalerna mitt på sträckan
mellan Svedtjärnen och Vattrång samt i de
mellersta delarna av sträckningen mellan Harsjön
och Harmångersån (Figur 3).
Förbättringspotential är mycket stor i
Harsjöbäcken och närmare 40 000 m2
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Särskilda naturvärden
Elprovfiske samt uppgifter från
lokalbefolkningen visar att flodkräfta
förekommer i hela systemet från Kittesjön till
Harmångersån. För att kartlägga
populationsstrukturen rekommenderas en
grundlig inventering av flodkräftbeståndet i
vattendraget. Flodpärlmussla förekommer
mellan Svedtjärnen och Vattrångstjärnen,
bitvismycket höga tätheter. Beståndsstruktur och
utbredningsområde är dock oklart varför en

grundlig inventering av flodpärlmusselbeståndet
rekommenderas. För att gynna, skydda samt för
framtiden bevara bestånden av flodkräfta och
flodpärlmussla i Harsjöbäcken är det av stor vikt
att vattendraget biotopåterställs.
Vandringshinder för fisk
I Harsjöbäcken finns tolv vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Kittesjön mot Harmångersån.

Tabell 1. Vandringshinder i Harsjöbäcken, numrerade från Kittesjön, gående nedströms mot Harmångersån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2005.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

686566
686560
686545
686578
686609
686605
686593
686602
686601
686618
686696
686701

156594
156610
156640
156688
156736
156751
156787
157041
157046
157077
157250
157258

Vattlång
Vattlång
Vattlång
Skomakars
Myran
Påsgården
Vattlångssjön
Svedbackabruk
Svedbackabruk
Svedbackabruk
Vattrång
E4

Dammrest
Dammrest
Stentröskel
Bäverdamm
Stentröskel
Damm
Bäverdamm
Dammrest
Dammrest
Bäverdamm
Dammrest
Vägtrumma, betong

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart

1,5
2
0,6
0,4
0,4
1,1
0,6
4,5
3
0,3
0,6
0

10-11
11-12
12-13
14-15
15-16
17-18
19-20
24-25
25-26
27-28
39-40
41-42

Vandringshinder 1 består av en dammrest vid en
gammal ramsåg (Figur 4). Med en fallhöjd av 1,5
m är hindret att räkna som definitivt. För att
skapa passerbarhet förordas att en öppning i
dammen tas upp. Om detta inte låter sig göras
pga kulturmiljöintresse eller liknande kan ett
omlöp anläggas på den S sidan.

leds allt vatten genom ett stålrör av låg
dimension (Figur 5). Nuvarande funktion är som
nivåhållare till uppströms spegeldamm där ett
vattenuttag upprättats. Med en fallhöjd av 2 m
bedöms hindret som definitivt. För att skapa
passerbarhet förordas utrivning. Önskas
bibehållen nivå i dammen kan en fast tröskel
ersätta nuvarande konstruktion och en passerbar
fåra utformas.

Figur 4. Vandringshinder 1. Dammrest som med en
fallhöjd av 1,5 m, utgör ett definitivt hinder.
Figur 5. Vandringshinder 2. Dammrest som med en
fallhöjd av 2 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 2 utgörs av en mycket ful
damm/dammrest som man försökt täta med
plast, presenningar och dunkar. Vid lågt flöde
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Vandringshinder 3 är en mindre stentröskel som
fungerar som nivåhållare för uppströms liggande
spegeldamm. Fastighetsägarens bygge medför
kraftigt försvårande passage vid låg vattenföring.
Med en fallhöjd av 0,6 m bedöms hindret som
partiellt. Skapas en öppning i stentröskeln med
lägre fallhöjd där fisk kan passera, anses
stentröskeln kunna bestå.

hindret även är naturligt. Detta bör undersökas
vidare innan åtgärd.

Vandringshinder 4, 7, och 10 är bäverdammar
som med en fallhöjd av 0,3-0,6 m utgör partiella
hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 5 är ytterligare en stentröskel
anlagd av fastighetsägaren. Med en fallhöjd av
0,4 m försvåras fiskpassage något vid lågflöde.
Partiellt hinder som bör rivas och blocken från
den spridas ut i fåran så att öringbiotopen
förbättras.

Figur 7. Vandringshinder 8. Dammrest vid
Svedbacka bruk som med en fallhöjd av 4,5 m, utgör
ett definitivt hinder.

Vandringshinder 9 är en dammrest som är
kvarleva av tidigare ramsåg (Figur 8). Definitivt
vandringshinder med en fallhöjd av 3 m. För att
skapa passerbarhet bör en öppning i dammen
tas upp.

Vandringshinder 6 består av en damm vid en
linskäkt (Figur 6). Kulturmiljöprojekt där damm
och linskäkt har renoverats av
hembygdsföreningen. Med en fallhöjd av 1,1 m
är hindret att räkna som definitivt. För att skapa
passerbarhet kan ett omlöp förläggas till den S
sidan eller inlöp anläggas genom att öppna upp
det S utskovet. Fiskväg på platsen bedöms inte
skada befintlig kulturmiljö.

Figur 8. Vandringshinder 9. Dammrest vid
Svedbacka bruk som med en fallhöjd 3 m, utgör ett
definitivt hinder.

Vandringshinder 11 består av en dammrest som
med en fallhöjd av 0,6 m bedöms som ett
definitivt hinder (Figur 9). Sannolikt passerbar
vid höga flöden. För att skapa passerbarhet även
vid normala flöden bör dammresten öppnas
upp. En mindre fåra rundar hindret på S sidan
och kan gå att använda för fiskpassage.
Utrymme för omlöp finns på S sidan.

Figur 6. Vandringshinder 6. Återuppbyggd linskäkt
som med en fallhöjd 1,1 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 8 utgörs av en dammrest vid
Svedbacka bruk som är kvarleva från tidigare
vattenhjuldriven anläggning (Figur 7). Definitivt
vandringshinder med en fallhöjd av 4,5 m. För
att skapa passerbarhet krävs att dammen öppnas
upp och att block från denna sprids ut för att
fördela fallhöjden över en längre sträcka.
Omfattande rensningar och sprängningar i
vattendraget medför svårigheter att bedöma om
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stränderna kantas av täta säv- och
bladvassbestånd. Harmångers fiskevårdsområde
planterade 2012 ut 10 000 gösar i Vattlångssjön.
Utloppet ur Vattlångssjön är nedgrävt och
vattennivån i sjön är sänkt. Kända fiskarter i
Vattlångssjön är abborre, gädda, lake, benlöja,
braxen och mört.

Figur 9. Vandringshinder 11. Dammrest som med en
fallhöjd av 0,6 m, utgör ett partiellt hinder.

Vandringshinder 12 är en stor trumma av
betong placerad under väg E4 (L~ 24,0 m, ~
5,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Kittesjön 686715-156491
Kittesjön 228 ha, maxdjup 16 m, är en avlång sjö
som omges av ett kuperat landskap,
huvudsakligen besående av jordbruksmark och
blandskog. Vattenvegetationen är intermediär
och stränderna kantas av säv- och
bladvassbestånd. Kittesjön har kalkats tre gånger
1989, 2002 samt 2004, med syfte att bevara
flodkräfta i systemet. Åtgärdsområdet
upprättades 1988 och avslutades 2007.
Utloppet ur Kittesjön är nedgrävt och
vattennivån i sjön är sänkt. Kända fiskarter i
Kittesjön är abborre, gädda, lake, benlöja, braxen
och mört.

Figur 11. Vy över Vattlångssjön.

Svedtjärnen
Svedtjärnen 5,8 ha, är en mindre tjärn som är
helt igenväxt sånär som på en kanal där
Harsjöbäcken rinner genom (Figur 12).
Vattenvegetationen utgörs främst av säv,
bladvass, fräken och gul näckros. Omgivande
marker är något kuperade och utgörs
huvudsakligen av åker och blandskog. Utloppet
ur Svedtjärnen är nedgrävt och vattennivån i
tjärnen är sänkt. Kända fiskarter i Svedtjärnen är
abborre, gädda, lake, benlöja, braxen och mört.

Figur 12. Vy över Svedtjärnen.
Figur 10. Vy över Kittesjön.

Vattrångstjärnen
Vattrångstjärnen 2,1 ha, är ett grunt vatten med
riklig förekomst av vattenvegetation,
huvudsakligen bestående av säv och gul näckros
(Figur 13). Tjärnen ger ett näringsrikt intryck och
omges av åkermark, lövskog och blandskog.
Tjärnen är sänkt och ett sjösänkningsföretag för
detta finns registrerat, Harsjösänkningen 1927.

Vattlångssjön 686536-156964
Vattlångssjön 73,5 ha, är en grund sjö som ligger
som i en gryta omgiven av ett kuperat landskap
(Figur 11). Omgivningen utgörs huvudsakligen
av blandskog men stor andel jordbruksmark
liksom viss bebyggelse förekommer.
Vattenvegetationen är intermediär och
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Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ några av de omgrävda partierna
samt samtliga rensade lokaler.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Inventera bestånden av flodkräfta och
flodpärlmussla.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmark där denna är gles.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande
vid mynningsområdet på åkerdiken.
6. Utred förutsättningarna för att återge
vattendraget ett ringlande lopp över vissa
omgrävda partier.
7. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i de sänkta sjöarna.
8. Åtgärda vandringshinder 1-3, 5-6, 8-9 och 11
samt skapa vandringsförbindelse med
Bottenhavet genom fiskväg i Harmångersån,
Strömsbruk.

Kända fiskarter i Vattrångstjärnen är abborre,
gädda, lake, benlöja, braxen och mört.

Figur 13. Vy över Vattrångstjärnen.

Harsjön 686482-157588
Harsjön 206,5 ha, är en medelstor sjö med några
mindre öar och en flikig strandzon med många
vikar (Figur 14). Vattnet är mörkt och lite
grumligt och vattenvegetationen är intermediär,
huvudsakligen bestående av säv. Den något
kuperade omgivningen utgörs till större delen av
talldominerad blandskog. Harsjön är
djupkarterad och har en volym av 9,408 milj. m3,
ett maxdjup av 10 m och ett medeldjup av 3,7 m.
Harsjön är sänkt och ett sjösänkningsföretag för
detta finns registrerat, Harsjösänkningen 1927.
Kända fiskarter i Harsjön är abborre, gädda,
lake, benlöja, braxen och mört.

Figur 14. Vy över Harsjön.
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Objekt 64. Igeltjärnsbäcken

Igeltjärnsbäcken

X 686472 Y 157389 (RT 90)

Sammanfattning
Igeltjärnsbäcken rinner från Igeltjärnen, belägen 4 km S Harmånger och mynnar i Harsjön strax S om
Björknäsudden. Merparten av vattendragets biotoper har påverkats negativt av mänskliga ingrepp och
bäcken är försiktigt rensad i sitt övre lopp och omgrävd i den nedre delen. Strömförhållandena i
Igeltjärnsbäcken domineras av strömmande biotoper vilka huvudsakligen återfinns i den nedre delen av
vattendraget. En forsande lokal förekommer i de övre delarna av bäcken och övriga biotoper återfinns
däremellan. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Igeltjärnsbäcken är låg till följd av de omfattande
ingreppen i vattenbiotopen. 30 % av bäckens totala areal bedöms dock utgöras av lek- och
uppväxtbiotoper av näst högsta klass och dessa återfinns på de strömmande och forsande lokalerna.
Biotopåterställs vattendraget genom manuell utplacering av upplagd sten och död ved samtidigt som
lekbottnar restaureras och bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna, kan närmare
70 % av bäckens totala areal återskapas till öringbiotoper av högsta klass. Då bäcken är kort och smal blir
arealerna små men förutsättningarna för Igeltjärnsbäcken att upprätthålla ett livskraftigt bestånd av öring
förbättras dock avsevärt. Vid elprovfiske har låga tätheter av bäckröding samt arterna bäcknejonöga och
lake påträffats och enligt obekräftade uppgifter från fiskevårdsområdet förekommer öring i vattendraget.
Bäckens ringa storlek gör det möjligt att med elfiske hålla nere bäckrödingsbeståndet till förmån för
öringen i vattendraget. Att helt kunna slå ut bäckrödingsbeståndet i bäcken med denna metod anses dock
näst intill ogörligt. För att underlätta fiskvandringen i vattendraget bör en vägtrumma avlägsnas eller
ersättas med en valvbåge. Vid inventeringstillfället var delar av vattendragets mellersta lopp dämt av två
bäverdammar.
Allmän beskrivning
Igeltjärnsbäcken är 0,7 km lång och faller över
denna sträcka 15 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-4 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Igeltjärnsbäcken
rinner från Igeltjärnen, belägen 4 km S
Harmånger och mynnar i Harsjön strax S om
Björknäsudden. Igeltjärnsbäcken rinner sitt korta
lopp genom blandskog som domineras av gran.

Tallskog förekommer nedanför Igeltjärnen och
ren granskog förekommer i vattendragets
mellersta delar. Vid inventeringstillfället var delar
av vattendragets mellersta lopp dämt av två
bäverdammar.
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Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

ARO: 44000

190 m
120 m
310 m
100 m

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(26%)
(17%)
(43%)
(14%)

Strömförhållandena i Igeltjärnsbäcken domineras
av strömmande biotoper vilka huvudsakligen
återfinns i den nedre delen av vattendraget. En
forsande lokal förekommer i de övre delarna av
bäcken och övriga biotoper återfinns däremellan.

Igeltjärnsbäcken

40 m (6%)
40 m (6%)
270 m (38%)
370 m (51%)

Skuggningsförhållandena i Igeltjärnsbäcken är
genomgående relativt bra då bäcken omges av
skog. Skuggning saknas under den korsande
kraftledningen där skogen röjs.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 43 %
Sten 31 %
block 26 %
Näckmossa 0 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
230 m
Möjligt, men ej bra 120 m
Tämligen bra
370 m
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Igeltjärnsbäcken domineras av
findetritus medan sten och block förekommer på
de strömmande och forsande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
måttlig.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
230 m
Möjligt, men ej bra 120 m
Tämligen bra
370 m
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
190 m
Försiktigt rensad
270 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
260 m
Kalkad

Ståndplatser
Ej lämpligt
40 m
100 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 490 m 1 118 m2 (79%)
Tämligen bra
190 m
193 m2 (14%)
Bra- mycket bra

(26%)
(38%)
(36%)
Nej

882 m2
100 m2
429 m2

(63%)
(7%)
(30%)

882 m2 (63%)
100 m2 (7%)
429 m2 (30%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Igeltjärnsbäcken är låg till följd av de omfattande
ingreppen i vattenbiotopen. 30 % av bäckens
totala areal bedöms dock utgöras av lek- och
uppväxtbiotoper av näst högsta klass och dessa
återfinns på de strömmande och forsande
lokalerna. Biotopåterställs vattendraget genom
manuell utplacering av upplagd sten och död ved
samtidigt som lekbottnar restaureras och bäcken
återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna, kan närmare 70 % av bäckens totala
areal återskapas till öringbiotoper av högsta
klass. Då bäcken är kort och smal blir arealerna
små men förutsättningarna för Igeltjärnsbäcken
att upprätthålla ett livskraftigt bestånd av öring
förbättras dock avsevärt.

Merparten av vattendragets biotoper har
påverkats negativt av mänskliga ingrepp.
Igeltjärnsbäcken är försiktigt rensad i sitt övre
lopp och omgrävd i den nedre delen (Figur 1).
Bäcken bedöms som opåverkad i sitt mellersta
lopp. Förekomsten upplagd sten är god på en
lokal men annars måttlig. För att återställa
vattenbiotopen i vattendraget bör upplagd sten
samt död ved placeras ut manuellt, lekbottnar
restaureras samt bäcken återges ett ringlande
lopp över de omgrävda lokalerna.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat i
Igeltjärnsbäcken Vid elprovfisket som utfördes
100 m uppströms Harsjön, fångades arterna
bäcknejonöga, bäckröding och lake. Den totala
tätheten av bäckröding var 0,8 ind/100 m2.
Enligt obekräftade uppgifter från
fiskevårdsområdet finns även öring i bäcken och
vid inventeringstillfället observerades flera

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Igeltjärnsbäcken.
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öringlika fiskar okulärt. För att kvantifiera
mängden öring och bäckröding i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs. Bäckens ringa storlek gör
det möjligt att med elfiske hålla nere
bäckrödingsbeståndet till förmån för öringen i
vattendraget. Att helt kunna slå ut
bäckrödingsbeståndet i bäcken med denna
metod anses dock näst intill ogörligt.

Igeltjärnsbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Igeltjärnsbäcken finns sju vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Igeltjärnen mot Harsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Igeltjärnsbäcken, numrerade från Igeltjärnen, gående nedströms mot Harsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

686477
686466
686460
686460
686459
686461
686471

157345
157350
157352
157354
157367
157372
157385

Utlopp Igeltjärnen
0,1 km V Storsveden
0,5 km VNV Fåfängan
0,6 km OSO Spångmyran
0,3 km NV Fåfängan
0,7 km NNV Storrönningen
0,4 km SV Björknäsudden

Underjordisk
Naturligt fall, block
Naturliga fall, serie
Naturligt fall, block
Bäverdammar, övergivna, 2 st
Vägtrumma, stålrör
Stenbro

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
0,8
5
0,4
1,8
0
0

Vandringshinder 1 utgörs av en 30 m lång
underjordisk passage vid Igeltjärnens utlopp
(Figur 2). Bäckfåran går inte att finna i våtmark
av gungfly. Möjligen kan hindret vara passerbart
vid högre flöden. Hindret har bedömts som
definitivt men kan sannolikt vara partiellt.

1
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av stål som
placerats under en mindre vägövergång som
korsar bäcken efter halva dess lopp (L~5 m, ~
0,5 m) (Figur 3). Till synes provisorisk och inte
använd övergång. Då trumman bedöms utgöra
ett definitivt vandringshinder bör den avlägsnas
om användning uteblir, alternativt ersättas med
valvbåge eller liknande.

Figur 2. Vandringshinder 1. Underjordisk passage.

Vandringshinder 2-4 består av naturliga fall över
block som med en enskild fallhöjd av 0,4-0,8 m,
bedöms utgöra partiella hinder som anses
passerbara vid högre flöden.

Figur 3. Vandringshinder 6. Vägtrumma som utgör
definitivt hinder.

Vandringshinder 6 är en låg stenbro av huggen
sten av klassisk modell under vägen till Björknäs.
Passerbart hinder med naturlig botten. Ingen
åtgärd.

Vandringshinder 5 består av två bäverdammar
som med en fallhöjd av 1,8 m utgör definitivt
hinder för öring. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
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Sjöar i vattendraget
Igeltjärnen
Igeltjärnen 1,2 ha, är en liten skogstjärn där
området närmast strand består av våtmark och
omgivningen utgörs av kalhygge och tallskog
(Figur 4). Vattnet är humöst och
vattenvegetationen sparsam, huvudsakligen
bestående av starr. Bäckröding planterades av
fiskevårdsområdet ut i tjärnen i slutet av 1970talet och arten har lyckats etablera ett bestånd i
tjärnen och den avvattnande bäcken.

Figur 4. Vy över Igeltjärnen.

Harsjön 686482-157588
Se Harsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Bekämpa bäckrödingen i vattendraget med
elfiske.
5. Åtgärda vandringshinder 6.
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Objekt 65. Målsjöbäcken

Målsjöbäcken

X 686484 Y 156962 (RT90)

Sammanfattning
Målsjöbäcken är en liten bäck som rinner från Lill-Målsjön, belägen 6 km S Harmånger, för att via StorMålsjön mynna i det SÖ hörnet av Vattlångssjön. Bäcken rinner i sitt övre lopp genom tallskog men
merparten av vattendraget löper genom inhägnad hagmark med mycket gles trädridå som ger dålig
skuggning. Strömförhållandena i Målsjöbäcken domineras stort av lugnflytande biotoper. Svagt
strömmande vatten återfinns mellan Målsjöarna samt vid inloppet till Vattlångssjön och ett strömmande
parti förekommer vid utloppet ur Stor-Målsjön. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus,
näckmossa förekommer rikligt över den strömmande lokalen och förekomsten död ved är vanligtvis låg.
De mänskliga ingreppen i Målsjöbäcken har varit betydande och endast den strömmande lokalen vid StorMålsjöns utlopp anses opåverkad, medan övriga delar av vattendraget är omgrävt. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Målsjöbäcken är mycket låg då andelen strömmande biotoper är mycket liten och
merparten av vattendraget har blivit omgrävt. Endast den strömmande lokalen vid Stor-Målsjöns utlopp
anses utgöra en tämligen bra öringbiotop beträffande lek- och uppväxtmiljö. Bristen på strömmande
biotoper medför att förutsättningarna för ett livskraftigt öringbestånd i vattendraget är små. Möjligen kan
vissa strömbiotoper återskapas genom att återge bäcken ett ringlande lopp över de omgrävda partierna.
För att skapa ytterligare förutsättningar för öring bör lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död
ved placeras ut. Lill- och Stor-Målsjön har kalkats minst fyra gånger, senast 2003, i syfte att bevara den
naturliga öringstammen. Kalkningsområdet avslutades 2007. Fria vandringsvägar skapas genom att ersätta
en vägtrumma med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Målsjöbäcken är 1,2 km lång och faller över
denna sträcka 21 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-3 m, en medelbredd av 0,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Målsjöbäcken
rinner från Lill-Målsjön, belägen 6 km S
Harmånger, för att via Stor-Målsjön mynna i det
SÖ hörnet av Vattlångssjön. Den korta sträckan
mellan Målsjöarna omges av tallskog. Nedanför
Målsjön faller bäcken kraftigt genom tallskog

över en sträcka av 150 m och korsas i den nedre
delen av en mindre grusväg med för högt satt
vägtrumma. Därefter löper bäcken större delen
av sitt lopp genom inhägnad hagmark med kor
samt getter och korsas av ytterligare en mindre
grusväg strax uppströms Vattlångssjön. Inloppet
till Vattlångssjön kantas av lövskog.
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970 m
40 m
150 m

Målsjöbäcken

(84%)
(3%)
(13%)

Strömförhållandena i Målsjöbäcken domineras
stort av lugnflytande biotoper. Svagt
strömmande vatten återfinns mellan Målsjöarna
samt vid inloppet till Vattlångssjön och ett
strömmande parti förekommer vid utloppet ur
Stor-Målsjön.
Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Målsjöbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 84 %
Block 13 %
Näckmossa 13 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Då Målsjöbäcken har ett huvudsakligen
lugnflytande lopp, domineras bottensubstratet av
findetritus medan block återfinns över den
strömmande lokalen. Näckmossa förekommer
rikligt över den strömmande lokalen och
förekomsten död ved är vanligtvis låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
150 m
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
1 010 m
Kalkad

900 m (78%)
260 m (22%)

Skuggningsförhållandena i Målsjöbäcken är
huvudsakligen dåliga då bäcken rinner merparten
av sitt lopp genom hagmark med mycket gles
trädridå (Figur 2). Bäcken är dock bra skuggad
både upp- och nedströms hagmarken. För att
förbättra skuggningsförhållandena längs
Målsjöbäcken rekommenderas att en tätare och
bredare trädridå etableras över det inhägnade
hagmarksområdet.

(13%)
(87%)
Ja

De mänskliga ingreppen i Målsjöbäcken har varit
betydande och endast den strömmande lokalen
vid Stor-Målsjöns utlopp anses opåverkad,
medan övriga delar av vattendraget är omgrävt.
(Figur 1). Förekomsten upplagd sten är måttlig
genom det inhägnade området men saknas i
övrigt. För att återskapa vattenbiotopen i
vattendraget bör lekbottnar restaureras, bäcken
återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna och upplag sten samt död ved placeras
ut manuellt. Flödesregimen i Målsjöbäcken
förefaller opåverkad då inga tecken på
markavvattning observerades vid
inventeringstillfället. Lill- och Stor-Målsjön har
kalkats minst fyra gånger, senast 2003, i syfte att
bevara den naturliga öringstammen.
Kalkningsområdet avslutades 2007.

Figur 1. Målsjöbäckens lopp genom inhägnad
hagmark med mycket gles trädridå.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 010 m 994 m2
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
150 m 90 m2
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 010 m 994 m2
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
150 m 90 m2
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
1 010 m 994 m2 (92%)
(8%)
Möjligt, men ej bra
150 m 90 m2
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Målsjöbäcken

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för
Målsjöbäcken. Enligt fiskevårdsområdet
förekommer bäcknejonöga och öringförekomst
är okänd men anses möjlig. Då tidigare
kalkningar syftat till att bevara naturlig öring, får
man förmoda att bäcken åtminstone historiskt
varit öringförande. För att kvantifiera eventuell
förekomst av öring samt påvisa förekomsten av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Målsjöbäcken är mycket låg då andelen
strömmande biotoper är mycket liten och
merparten av vattendraget har blivit omgrävt
(Figur 2). Endast den strömmande lokalen vid
Stor-Målsjöns utlopp anses utgöra en tämligen
bra öringbiotop beträffande lek- och
uppväxtmiljö. Bristen på strömmande biotoper
medför att förutsättningarna för ett livskraftigt
öringbestånd i vattendraget är små. Möjligen kan
vissa strömbiotoper återskapas genom att återge
bäcken ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna. För att skapa ytterligare förutsättningar
för öring bör lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Målsjöbäcken finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från LillMålsjön mot Vattlångssjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Målsjöbäcken, numrerade från Lill-Målsjön, gående nedströms mot Vattlångssjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

1
2
3

686452
686448
686480

157050
157034
156964

0,6 km NV N. Daltjärnsberget
0,8 km NO Lortbroberget
0,1 km SO Svedjabad

Naturligt, blockparti
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong

Definitivt
2,0
Definitivt
0,8
Passerbart 0

Vandringshinder 1 utgörs av en 50 m lång
sträcka vid Stor-Målsjöns utlopp där bäcken
faller 2 m i mycket storblockig terräng. Vattnet
sipprar mellan de stora blocken och partiet har
bedömts utgöra ett definitivt hinder. Möjligen
kan hindret passeras vid riktigt höga flöden. För
en korrekt bedömning av hindrets passerbarhet,
bör det återbesökas vid högflöde.

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor
2
2-3
3-4

Sjöar i vattendraget
Lill-Målsjön 686491-157079
Lill-Målsjön 8,0 ha, är en liten skogssjö med klart
och ljust vatten, som huvudsakligen omges av
tallskog (Figur 3). Bottensubstratet i strandzonen
utgörs vanligtvis av finsediment men en del
block förekommer längs stränderna.
Vattenvegetationen är sparsam och domineras av
bladvass. Kända fiskarter i Lill-Målsjön är
abborre, gädda, mört och öring.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
strax nedströms Stor-Målsjön (L~10,0 m, ~
1,0 m). Med en fallhöjd av 0,8 m vid utloppet,
utgör trumman ett definitivt hinder. För att
återskapa vandringsmöjligheterna bör trumman
ersättas med en valvbåge.
Vandringshinder 3 är den vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar bäcken
strax uppströms inloppet i Vattlångssjön (L~6,0
m, ~ 1,0 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Figur 3. Vy över Lill-Målsjön.
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Stor-Målsjön 686451-157057
Stor-Målsjön 15,3 ha, är en mindre skogssjö med
klart och ljust vatten, som huvudsakligen omges
av tallskog (Figur 4). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment med stor
andel grovdetritus. Vattenvegetationen är
sparsam och domineras av bladvass. En mindre
badplats finns vid sjön. Kända fiskarter i StorMålsjön är abborre, gädda, mört och öring.

Figur 4. Vy över Stor-Målsjön.

Vattlångssjön 686536-156964
Se Harsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över det
inhägnade hagmarksområdet.
5. Åtgärda vandringshinder 2.

289

Målsjöbäcken

Ilsbo Fvo

ARO: 44000

Objekt 66. Långtjärnsbäcken

Långtjärnsbäcken

X 686484 Y 156953 (RT 90)

Sammanfattning
Långtjärnsbäcken rinner från Långtjärnen, belägen 2 km NO Ilsbo, för att mynna i den SÖ delen av
Vattlångssjön. Bäcken omges huvudsakligen av skogsmark men rinner i sitt nedre lopp genom ett större
hjorthägn. Strömförhållandena i Långtjärnsbäcken domineras stort av svagt strömmande biotoper och
bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grus. Näckmossa liksom död ved förekommer sparsamt.
Bra precis halva Långtjärnens lopp har påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Ingreppen som
huvudsakligen utgörs av försiktig rensning, är spridda längs bäcken och koncentrerade till lokaler med
snabbare vatten. Förekomsten lämpliga öringbiotoper för lek och uppväxt i Långtjärnsbäcken är mycket
låg och beror till stora delar på mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Lekbiotoperna återfinns över en
kortare sträcka i vattendragets mellersta lopp medan uppväxtbiotoperna är med spridda över vattendraget,
men främst återfinns i den övre halvan av bäcken. Närmare 3 000 m2 öringbiotop av högsta klass kan
återskapas om upplagd sten och död ved placeras samt lekbottnar restaureras på de påverkade lokalerna.
Enligt fiskevårdsområdet har öring levt i vattendraget men inga okulära observationer gjordes vid
inventeringsstillfället och ingen fisk påträffades vid elprovfiske på lämplig lokal för öring.
Långtjärnsbäcken anses ha förutsättningar för öring och om det visar sig att tidigare öringbestånd slagits ut
bör rekommenderade åtgärder utföras och öring från ett närliggande vatten introduceras.
Allmän beskrivning
Långtjärnsbäcken är 2,9 km lång och faller över
denna sträcka 49 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 1,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Långtjärnsbäcken rinner från Långtjärnen,
belägen 2 km NO Ilsbo, för att mynna i den SÖ
delen av Vattlångssjön. Närmast Långtjärnen
kantas bäcken av kalhygge längs den N sidan och
av tallskog på den S. Nedanför den korsande
vägen mot Stortjärnen övergår omgivningen till
granskog och sedan blandskog. Efter den N
vägen mot Stortjärnen följer ett mindre

våtmarksområde och sedan löper bäcken en
längre sträcka genom tallskog. Vattendragets
mellersta lopp rinner över en kort sträcka genom
kalhygge och granskog längs den N sidan och
blandskog på den S. Vid Rönningen rinner
Långtjärnsbäcken in i ett hjorthägn där
omgivningen utgörs av betesmark som i S kantas
av blandskog. I nedre delen av hjorthägnet finns
en mindre damm som regleras med en munk.
Den sista biten ned mot Vattlångssjön kantas
bäcken av lövskog och omges av ängsmark. Vid
inventeringstillfället var flera områden längs
vattendraget nästan ockuperade av bäver och
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dess dammar och på flera platser var omgivande
marker dämda eller hade nyligen varit det. De
värst drabbade områdena återfinns strax
uppströms hjorthägnet samt mellan Långtjärnen
och den N vägen mot Stortjärnen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Långtjärnsbäcken

flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk
restaurering av dessa utföras.

580 m (20%)
1 740 m (61%)
340 m (12%)
190 m (7%)

Strömförhållandena i Långtjärnsbäcken
domineras stort av svagt strömmande biotoper.
Strömmande och forsande lokaler återfinns NV
Brattmyrberget, SSO Vikarberget samt
nedströms den munkreglerade dammen i
vattendragets nedre del. De lugnflytande
biotoperna förekommer som enstaka lokaler i
vattendragets mellersta lopp samt nedströms
Långtjärnen och genom den munkreglerade
dammen.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Långtjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

50 m (2%)
230 m (8%)
660 m (23%)
1 910 m (67%)

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findet 19 %
Sand 14 %
Grus 48 %
Block 13 %
Näckmossa 6 %

Skuggningsförhållandena i Långtjärnsbäcken är
genomgående bra. Dålig skuggning förekommer
över bäveruppdämda lokaler där omgivande
skog dött och skuggning saknas över den
munkreglerade dammen.

Bottensubstratet i Långtjärnsbäcken domineras
stort av grus. Öviga substrat förekommer i
mindre omfattning väl knutna till
vattenhastigheten. Näckmossa liksom död ved
förekommer sparsamt.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

770 m 3 182 m2 (51%)
1 970 m 2 805 m2 (45%)
40 m
108 m2 (2%)
70 m
119 m2 (2%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

280 m 2 492 m2 (40%)
1 780 m 2 558 m2 (41%)
610 m
984 m2 (16%)
180 m
180 m2 (3%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

280 m 2 492 m2 (40%)
880 m 1 237 m2 (20%)
1 560 m 2 095 m2 (34%)
130 m
390 m2 (6%)

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 400 m
Försiktigt rensad
1 050 m
Kraftigt rensad
200 m
Omgrävd
200 m
Kalkad
Diken

(49%)
(37%)
(7%)
(7%)
Nej
2

Bra precis halva Långtjärnens lopp har påverkats
av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1).
Ingreppen som huvudsakligen utgörs av försiktig
rensning, är spridda längs bäcken och
koncentrerade till lokaler med snabbare vatten.
Förekomsten upplagd sten är god på några
lokaler men företrädesvis måttlig. För att
återskapa vattenbiotopen i bäcken bör upplagd
sten och död ved placeras samt lekbottnar
restaureras på de påverkade lokalerna.
Två skogsdiken mynnar vid en granplantering i
vattendragets mellersta lopp. För att återskapa

Förekomsten lämpliga öringbiotoper för lek och
uppväxt i Långtjärnsbäcken är mycket låg och
beror till stora delar på mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Lekbiotoperna återfinns över en
kortare sträcka i vattendragets mellersta lopp
medan uppväxtbiotoperna är med spridda över
vattendraget, men främst återfinns i den övre
halvan av bäcken (Figur 2). Närmare 3 000 m2
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öringbiotop av högsta klass kan återskapas om
upplagd sten och död ved placeras samt
lekbottnar restaureras på de påverkade lokalerna.

Långtjärnsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat i
Långtjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
på en lämplig öringbiotop i bäckens mellersta
lopp, fångades ingen fisk. Vid inventeringstillfället observerades heller ingen fisk men enligt
fiskevårdsområdet förekommer öring i bäcken.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs. Långtjärnsbäcken anses ha
förutsättningar för öring och om det visar sig att
tidigare öringbestånd slagits ut bör
rekommenderade åtgärder utföras och öring från
ett närliggande vatten introduceras.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Figur 2. Fin öringbiotop i Långtjärnsbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Långtjärnsbäcken finns 12 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Långtjärnen mot Vattlångssjön.
Tabell 1. Vandringshinder i Långtjärnsbäcken, numrerade från Långtjärnen, gående nedströms mot Vattlångssjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

686370
686372
686386
686390
686399
686418
686434
686439
686449
686454
686484
686477

156792
156794
156809
156811
156827
156840
156850
156857
156889
156911
156954
156961

Utlopp Långtjärnen
50 m nedströms Långtjärnen
Väg mot Långtjärnen
50 m nedan väg mot Långtj.
0,3 km NO väg
0,25 km SO väg
Väg mot Stortjärnen
1 km NV Lortbroberget
0,5 km V Rönningen
Rönningen
0,5 km Ö Rönningen
0,6 km Ö Rönningen

Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, aktiva, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Bäverdammar, aktiva, 4 st
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, plast
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Damm
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0,3
0,4
0
0,8
0,9
1,5
0
0,3
0,7
1,6
2
0

Vandringshinder 1-2, 4-6 och 9-10 består av
aktiva bäverdammar som med en fallhöjd av
0,3-1,6 m, utgör partiella/definitiva hinder. De
partiella dammarna passerbara via sidofåra vid
högflöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver
och bäverdammar.

1
1-2
2-3
3-4
6-7
7-8
9-10
10-11
14-15
16-17
18-19
19-20

Vandringshinder 7 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Stortjärnen (L~9,0 m, ~ 0,6 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 8 är vägtrumman av plast som
placerats under en nybruten väg strax nedströms
vägen mot Stortjärnen (L~7,0 m, ~ 0,4
m)(Figur 3). Vägen ser ut att vara en tillfällig
lösning vid avverkning. Vattnet har börjat bryta
igenom vägbanken och mycket sediment har
spolats ut i bäcken. Med en fallhöjd av 0,3 m vid

Vandringshinder 3 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Långtjärnen (L~10 m, ~ 0,6 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
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utloppet utgör trumman ett definitivt hinder
och bör därför ersättas med en valvbåge eller
vägen och vägtrumman helt tas bort och
strandkanten återställas i ursprungligt skick.

Långtjärnsbäcken

Sjöar i vattendraget
Långtjärnen 686367-156796
Långtjärnen 18,1 ha, är en lite större skogstjärn
med klart vatten och sparsam vattenvegetation,
som huvudsakligen utgörs av starr, bladvass,
vattenklöver och näckrosor (Figur 4).
Omgivande terräng är kuperad och består av
blandskog, tallskog och kalhygge.

Figur 3. Vandringshinder 8. Vägtrumma av plast.
Fallhöjd vid utlopp, 0,3 m.

Vandringshinder 11 utgörs av den artificiella
spegeldammen i hjorthägnet Ö om Rönningen
(Figur 4). Syftet med dammen okänt. Dammen
regleras med en munk och med en fallhöjd av
2 m är hindret att räkna som definitivt. För att
skapa passerbarhet kan ett omlöp enkelt
anläggas på den S sidan.

Figur 5. Vy över Långtjärnen.

Vattlångssjön 686536-156964
Se Harsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av två skogsdiken.
4. Åtgärda vandringshinder 8 och 11.

Figur 4. Vandringshinder 11. Spegeldamm som
regleras med munk. Fallhöjd 2 m.

Vandringshinder 12 utgörs av den vägtrumma
av stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms inloppet i
Vattlångssjön (L~8,0 m, ~ 0,6 m). Trumman
ligger bra och kräver ingen åtgärd, dock bedöms
trumman underdimensionerad för flödet i
bäcken.
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Objekt 67. Stortjärnsbäcken

Stortjärnsbäcken

X 686562 Y156838 (RT 90)

Sammanfattning
Stortjärnsbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Stortjärnen, belägen 4 km NNO Ilsbo, för att
mynna i Vattlångssjön vid Vattlångsåns inlopp. Vattendraget rinner huvudsakligen genom äldre granskog
och lövskog. Strömförhållandena i Stortjärnsbäcken domineras av lugnflytande biotoper som förekommer
i halva bäckens lopp i anslutning till sjöarna. Den andra halvan utgörs av lika delar svagt strömmande och
strömmande lokaler som förekommer omväxlande mellan de lugnflytande partierna. Bottensubstratet i
Stortjärnsbäcken domineras stort av findetritus medan block återfinns på de strömmande lokalerna.
Näckmossa förekommer fläckvis i rikliga mängder över strömmande biotoper och förekomsten död ved
är måttlig. Större delen av Stortjärnsbäcken har klarat sig från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är dock omgrävd vid Stortjärnens utlopp och kraftigt rensad därefter. Andelen lämpliga öringbiotoper i
Stortjärnsbäcken är mycket låg trots att stora delar av vattendraget är opåverkat. Endast en kortare sträcka
i bäckens övre lopp och en i dess nedre, bedöms utgöra tämligen bra biotoper. Sannolikheten att
vattendraget är fisktomt är relativt stor då Stortjärnsbäcken är en liten bäck där flödet kanske inte är
tillräckligt för att upprätthålla ett bestånd av öring. Avrinningsområdets ringa storlek medför att
Stortjärnsbäcken sannolikt riskerar att torrläggas under perioder med liten nederbörd. Påträffas ingen fisk
vid framtida elprovfisken får detta anses utgöra ett naturligt tillstånd och några fiskevårdande insatser
bedöms inte motiverade såvida det inte historisk kan beläggas att vattendraget tidigare varit fiskförande.
Allmän beskrivning
Stortjärnsbäcken är 1,3 km lång och faller över
denna sträcka 53 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-10 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Stortjärnsbäcken rinner från Stortjärnen, belägen
4 km NNO Ilsbo, för att mynna i Vattlångssjön
vid Vattlångsåns inlopp. Vid Stortjärnens utlopp
kantas bäcken av kalhygge på båda sidor.
Nedströms den korsande vägen rinner
vattendraget sedan 600 m genom äldre granskog.
Därefter löper bäcken genom lövskog och

mynnar slutligen diffust genom kraftig
vattenvegetation i Vattlångssjön, angränsande till
åkermark längs den Ö stranden.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

670 m (53%)
310 m (24%)
290 m (23%)

Strömförhållandena i Stortjärnsbäcken
domineras av lugnflytande biotoper som
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förekommer i halva bäckens lopp i anslutning till
sjöarna. Den andra halvan utgörs av lika delar
svagt strömmande och strömmande lokaler som
förekommer omväxlande mellan de lugnflytande
partierna.

Skuggningsförhållandena i Stortjärnsbäcken är
genomgående mycket bra. Skuggning saknas
dock naturligt vid inloppet till Vattlångssjön där
bäcken rinner genom vattenvegetation.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 69 %
Block 19 %
Näckmossa 17 %
Bottensubstratet i Stortjärnsbäcken domineras
stort av findetritus medan block återfinns på de
strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer
fläckvis i rikliga mängder över strömmande
biotoper och förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
870 m
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
230 m
Omgrävd
170 m
Kalkad

Stortjärnsbäcken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

(69%)
(18%)
(13%)
Nej

680 m 1 312 m2 (75%)
550 m
395 m2 (23%)
40 m
32 m2 (2%)

530 m
660 m
80 m

1 170 m2 (67%)
509 m2 (29%)
60 m2 (4%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
160 m
Möjligt, men ej bra 1 030 m
Tämligen bra
80 m
Bra- mycket bra

800 m2 (46%)
879 m2 (51%)
60 m2 (4%)

Större delen av Stortjärnsbäcken har klarat sig
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är dock omgrävd vid Stortjärnens utlopp och
kraftigt rensad därefter (Figur 1). Förekomsten
upplagd sten är god på den rensade lokalen. För
att återskapa vattenbiotopen i bäcken bör bäcken
återges ett ringlande lopp över det omgrävda
partiet och lekbottnar restaureras samt upplagd
sten och död ved placeras ut på det rensade
avsnittet.

Andelen lämpliga öringbiotoper i
Stortjärnsbäcken är mycket låg trots att stora
delar av vattendraget är opåverkat. Endast en
kortare sträcka i bäckens övre lopp och en i dess
nedre, bedöms utgöra tämligen bra biotoper
(Figur 2). Förbättringspotentialen i bäcken är låg
och endast 300 m2 lämplig öringbiotop kan
återskapas om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på den
rensade lokalen.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Stortjärnsbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Stortjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Fiskfauna
Inga registrerade elprovfisken eller
fiskobservationer vid inventeringstillfället i
Stortjärnsbäcken. För att undersöka
fiskförekomsten i vattendraget, rekommenderas
att minst två elprovfisken utförs. Sannolikheten

160 m (13%)
170 m (13%)
940 m (74%)
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att vattendraget är fisktomt är relativt stor då
Stortjärnsbäcken är en liten bäck där flödet
kanske inte är tillräckligt för att upprätthålla ett
bestånd av öring. Avrinningsområdets ringa
storlek medför att Stortjärnsbäcken sannolikt
riskerar att torrläggas under perioder med liten
nederbörd. Påträffas ingen fisk vid framtida
elprovfisken får detta anses utgöra ett naturligt
tillstånd och några fiskevårdande insatser
bedöms inte motiverade såvida det inte historisk
kan beläggas att vattendraget tidigare varit
fiskförande.

Stortjärnsbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Stortjärnsbäcken finns nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stortjärnen mot Vattlångssjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Stortjärnsbäcken, numrerade från Stortjärnen, gående nedströms mot Vattlångssjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

686484
686484
686523
686538
686541
686544
686548
686557
686569

156807
156809
156829
156833
156833
156833
156836
156837
156834

0,6 km SO Flatmyran
0,5 km V Vikarberget
0,6 km Ö Flatmyran
0,6 km S Sör på näset
0,7 km V Svartnäset
0,6 km V Skräddarviken
0,5 km SV Bockholmen
0,45 km S Påsgården
0,4 km S Stolpgården

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Underjordisk/torrfåra
Naturligt fall + underjordisk
Maskinövergång, stockmatta
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Valvbåge, plast
Igenväxt sträcka

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

0,05
0,9
2
0,6
0,1
0,9
0,5
0
0

1-2
1-2
7-8
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14

avverkning har man dock lämnat kvar stockar i
bäcken som nu utgör definitivt vandringshinder.
För att återskapa vandringsmöjligheterna bör
stockarna avlägsnas.

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
nedanför Stortjärnen (L~11 m, ~ 0,8 m). Med
en fallhöjd av 0,05 m vid utloppet är trumman
att räkna som partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med
valvbåge alternativt stentrösklar anläggas
nedströms.
Vandringshinder 2 och 6-7 är naturliga fall över
block som med en fallhöjd av 0,5-0,9 m, anses
utgöra partiella/definitivt hinder. De partiella
hindren bedöms som passerbara vid högflöden.
Vandringshinder 3 består av ett 60 m långt parti
där bäcken rinner underjordiskt. Passerbarheten
svårbedömd, bedöms som definitivt hinder men
bör uppsökas vid högflöde för ytterligare
bedömning.

Figur 3. Vandringshinder 5. Kvarlämnad stockmatta
som utgör definitivt hinder.

Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt fall
över block och ett kort underjordisk parti.
Hindret anses partiellt och är passerbart vid
högre flöden.

Vandringshinder 8 består av en valvbåge av
plast placerad under den väg som korsar
vattendraget nära inloppet i Vattlångssjön
(L~4,0 m, ~ 0,5 m). Valvbågen ligger bra,
ingen åtgärd.

Vandringshinder 5 utgörs av en maskinövergång
där man helt riktigt lagt ut stockar för att skydda
bäcken vid övergång (Figur 3). Efter avslutad
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Vandringshinder 9 är det kraftigt
vegetationsbevuxna och igenväxta inloppet till
Vattlångssjön där bäckfåran är något diffus.
Partiellt hinder som anses passerbart vid högre
flöden.
Sjöar i vattendraget
Stortjärnen 686477-156794
Stortjärnen 7,9 ha, är en liten skogstjärn som
omges av kalhyggen, tallskog och mindre inslag
av våtmark (Figur 4). Vattnet är förhållandevis
ljust och vattenvegetationen sparsam,
huvudsakligen bestående av starr och näckrosor.
Utloppet på tjärnen är omgrävt vilket indikerar
att vattennivån i tjärnen tidigare sänkts.

Figur 4. Vy över Stortjärnen.

Vattlångssjön 686536-156964
Se Harsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Elprovfiska för att undersöka fiskförekomst.
2. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
5. Åtgärda vandringshinder 1 och 5.
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Objekt 68. Ålhusbäcken

Ålhusbäcken

X 686543 Y 156646 (RT 90)

Sammanfattning
Ålhusbäcken rinner från Holsjön, belägen 3 km N Ilsbo, för att mynna i Vattlångsån strax Ö om
Figuremonteringen i Vattlång. Den övre halvan av Ålhusbäcken rinner genom jordbruksmark och den
nedre halvan av vattendraget löper företrädesvis genom lövskog. Strömförhållandena i Ålhusbäcken
domineras av svagt strömmande biotoper. Strömmande lokaler återfinns sammanhängande i vattendragets
mellersta delar och lugnflytande vatten förekommer i bäckens översta lopp. Bottensubstratet i
Ålhusbäcken domineras av grus och lera, näckmossa förekommer rikligt på de strömmande lokalerna och
död ved återfinns i måttliga mängder. Större delen av Ålhusbäckens lopp har påverkats negativt av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Påverkansgraden minskar i omfattning med avståndet från Holsjön
och den nedre delen av vattendraget anses opåverkad. Ett markavvattningsföretag som sträcker sig från
Bergsjövägen och 500 m nedströms finns registrerat i vattendraget, Vattlång tf 1947. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring i Ålhusbäcken är måttlig till följd av de omfattande mänskliga ingreppen i
vattenbiotopen. Förbättringspotentialen är dock stor och närmare 2 000 m2 öringbiotop av högsta klass
kan återskapas om upplagd sten och död ved placeras ut manuellt och lekbottnar restaureras på de
påverkade lokalerna. Befintliga öringbiotoper återfinns på den längre strömmande sträckan i vattendragets
mellersta lopp. Ett mindre bestånd av flodkräfta förekommer i Ålhusbäcken och Holsjön. För att
kartlägga utbredning och beståndsstruktur bör en omfattande inventering av beståndet utföras. Fria
vandringsvägar skapas genom att öppna upp en dammrest av sten samt genom att ersätta en vägtrumma
med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Ålhusbäcken är 1,7 km lång och faller över
denna sträcka 15 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-6 m, en medelbredd av 2,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Ålhusbäcken
rinner från Holsjön, belägen 3 km N Ilsbo, för
att mynna i Vattlångsån strax Ö om
Figuremonteringen i Vattlång. Ett tidigare
öringförande biflöde från Igeltjärnen tillrinner
vattendraget strax uppströms Vattlångsån. Den

övre halvan av Ålhusbäcken rinner genom
jordbruksmark, huvudsakligen bestående av åker
med gles trädridå. Den nedre halvan av
vattendraget löper företrädesvis genom lövskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Ålhusbäcken

Strömförhållandena i Ålhusbäcken domineras av
svagt strömmande biotoper. Strömmande lokaler
återfinns sammanhängande i vattendragets
mellersta delar och lugnflytande vatten
förekommer i bäckens översta lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Lera 32 %
Grus 35 %
Sten 10 %
Block 10 %
Näckmossa 18 %
Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Ålhusbäcken.

Bottensubstratet i Ålhusbäcken domineras av
grus och lera, den senare förekommande på de
lugnflytande lokalerna. Näckmossa förekommer
rikligt på de strömmande lokalerna och död ved
återfinns i måttliga mängder.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
570 m
Försiktigt rensad
510 m
Kraftigt rensad
320 m
Omgrävd
270 m
Kalkad
Vattenuttag
Diken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(34%)
(31%)
(19%)
(16%)
Nej
1
1

630 m (38%)
250 m (15%)
790 m (47%)

Den nedre halvan av vattendraget skuggas väl av
omgivande skog. Dålig skuggning förekommer i
vattendragets övre lopp där bäcken rinner över
jordbruksmark med gles trädridå. För att
förbättra skuggningsförhållandena längs
Ålhusbäcken rekommenderas att en tätare och
bredare trädridå etableras över jordbruksmarken.

Större delen av Ålhusbäckens lopp har påverkats
negativt av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
(Figur 1). Påverkansgraden minskar i omfattning
med avståndet från Holsjön och den nedre delen
av vattendraget anses opåverkad. Ett
markavvattningsföretag som sträcker sig från
Bergsjövägen och 500 m nedströms finns
registrerat i vattendraget, Vattlång tf 1947.
Förekomsten upplagd sten god på de rensade
lokalerna samt i nedre delen av det
markavvattnade området. För att återskapa
vattenbiotopen i Ålhusbäcken bör upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt och lekbottnar
restaureras. Vid jordbruksmarken nedanför
Figuremonteringen tillrinner ett åkerdike. Då
diket sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till vattendraget bör en
sedimentationsdamm eller liknande anläggas vid
dikesmynningen.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 160 m
Möjligt, men ej bra
30 m
Tämligen bra
350 m
Bra- mycket bra
130 m
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

2 350 m2 (68%)
30 m2 (1%)
765 m2 (22%)
325 m2 (9%)

810 m
560 m
300 m

1 650 m2 (48%)
1 090 m2 (31%)
730 m2 (21%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
90 m
Möjligt, men ej bra 1 280 m
Tämligen bra
300 m
Bra- mycket bra

135 m2 (4%)
2 605 m2 (75%)
730 m2 (21%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Ålhusbäcken är måttlig till följd av de
omfattande mänskliga ingreppen i
vattenbiotopen. Förbättringspotentialen är dock
stor och närmare 2 000 m2 öringbiotop av
högsta klass kan återskapas om upplagd sten och
död ved placeras ut manuellt och lekbottnar
restaureras på de påverkade lokalerna. Befintliga
öringbiotoper återfinns på den längre
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strömmande sträckan i vattendragets mellersta
lopp (Figur 2).

Ålhusbäcken

en lokal mindre lämpliga för öring, 150 m
uppströms Vattlångsån, fångades arterna
bäcknejonöga och gädda samt några flodkräftor.
Enligt fiskevårdsområdet är vattendraget
öringförande. För att kvantifiera mängden öring
i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Ett mindre bestånd av flodkräfta förekommer i
Ålhusbäcken och Holsjön. För att kartlägga
utbredning och beståndsstruktur bör en
omfattande inventering av beståndet utföras.
Vandringshinder för fisk
I Ålhusbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Holsjön mot Vattlångsån.

Figur 2. Relativt fin öringbiotop i Ålhusbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Ålhusbäcken. Vid elprovfisket som utfördes på

Tabell 1. Vandringshinder i Ålhusbäcken, numrerade från Holsjön, gående nedströms mot Vattlångsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

686515
686515
686492
686492
686535

156549
156557
156607
156613
156636

Väg 758
0,2 km S Vallen
0,6 km N Stormyran
0,6 km NO Stormyran
0,6 km SO Nytäkten

Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Dammrest, sten
Naturligt fall, block
Vägtrummor, stål

Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0
0,1
1
0,5
0

1-2
2-3
8-9
10-11
12-13

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under väg 758 (L~25 m,
~ 1,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 är den vägtrumma av betong
som placerats under den traktorväg som korsar
vattendraget strax nedströms väg 758 (L~4,0 m,
~ 1,0 m)(Figur 3). Med ett fall vid utloppet av
0,1 m, anses trumman utgöra ett partiellt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör vägtrumman
grävas ned djupare eller ersättas med en
valvbåge.
Figur 3. Vandringshinder 2. Vägtrumma av betong.
Fallhöjd vid utlopp, 0,1 m.

Vandringshinder 3 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,0 m, utgör
definitivt hinder (Figur 4). För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.
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Figur 4. Vandringshinder 3. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 0,5 m, är att
räkna som partiellt. Anses passerbart vid
medelflöde och däröver.
Vandringshinder 5 utgörs av de två vägtrummor
av stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget 200 m uppströms utloppet i
Vattlångsån (L~10 m, ~ 0,7 m). Nyanlagd
traktorväg där trummorna ligger något högt
men bedöms som passerbara. Hindret bör hållas
under uppsikt så att inte framtida erosion
orsakar fall vid utloppet.
Sjöar i vattendraget
Holsjön 686516-156543
Holsjön 69,3 ha, omges huvudsakligen av
jordbruksmark och tillhörande bebyggelse.
Vattenvegetationen är intermediär och återfinns
företrädesvis i strandzonen. Ett mindre bestånd
av flodkräfta förekommer i sjön och kända
fiskarter är abborre, gädda, mört och lake.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
4. Anlägg sedimentationsdamm eller liknande i
tillrinnande åkerdike.
5. Inventering av flodkräftbeståndet.
6. Åtgärda vandringshinder 2 och 3.
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Objekt 69. Igeltjärnsbäcken

Igeltjärnsbäcken

X 686535 Y 156635 (RT 90)

Sammanfattning
Igeltjärnsbäcken är en mycket liten skogsbäck med humöst vatten, som rinner från Igeltjärnen, belägen 2,5
km NNO Ilsbo, för att mynna i den nedre delen av Ålhusbäcken. Vattendraget omges av blandskog med
inslag av våtmark närmast Igeltjärnen. Igeltjärnsbäcken har ett huvudsakligen lugnflytande lopp. Svagt
strömmande vatten återfinns i bäckens mellersta lopp och vattendraget faller kraftigt närmast
Ålhusbäcken, vilket ger en strömmande karaktär. Bottensubstratet i Igeltjärnsbäcken utgörs av findetritus
och sand på de lugnflytande lokalerna medan grus och block återfinns över de svagt strömmande
respektive strömmande biotoperna. Näckmossa saknas men förekomsten död ved är relativt god längs
hela vattendraget. Större delen av Igeltjärnsbäckens lopp är omgrävt och rätat. Omgrävningen härrör från
en kraftig sänkning av Igeltjärnen, där motivet sannolikt varit att vinna produktiv skogsmark genom
markavvattning. Utmed bäckens lopp mynnar 14 skogsdiken i vattendraget, vilket tyder på stora
markavvattnade arealer. Markavvattningen innebär att Igeltjärnsbäcken har en kraftigt störd flödesregim.
För att återskapa en naturlig flödesregim i vattendraget rekommenderas restaurering av Igeltjärnen och
dess tidigare vattennivå samt hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena. Förekomsten
lämpliga öringbiotoper i Igeltjärnsbäcken är mycket dålig beträffande lekområden och bara 1/10 av
vattendragets totala areal bedöms utgöras av tämligen bra biotoper lämpliga för uppväxt och ståndplatser
för större fisk. Denna biotop anses opåverkad och återfinns strax uppströms utloppet i Ålhusbäcken.
Enligt uppgift från närboende var Igeltjärnen och Igeltjärnsbäcken tidigare öringförande, men beståndet
slogs sannolikt ut vid markavvattningen och sänkningen av Igeltjärnen. Inga utpekade naturvärden
förekommer längs Igeltjärnsbäcken. Fria vandringsvägar skapas genom att åtgärda två
underdimensionerade vägtrummor som placerats under en tillsynes övergiven traktorväg.
Allmän beskrivning
Igeltjärnsbäcken är 1,0 km lång och faller över
denna sträcka 63 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-2 m, en medelbredd av 0,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Igeltjärnsbäcken
rinner från Igeltjärnen, belägen 2,5 km NNO
Ilsbo, för att mynna i den nedre delen av
Ålhusbäcken. Bäcken rinner uteslutande genom

blandskog, inslag av våtmark förekommer
närmast Igeltjärnen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Igeltjärnsbäcken

Igeltjärnsbäcken har ett huvudsakligen
lugnflytande lopp. Svagt strömmande vatten
återfinns i bäckens mellersta lopp och
vattendraget faller kraftigt närmast Ålhusbäcken,
vilket ger en strömmande karaktär.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 36 %
Sand 15 %
Grus 29 %
Block 13 %
Näckmossa 0 %
Figur 1. Omgrävd sträcka i Igeltjärnsbäcken.

Bottensubstratet i Igeltjärnsbäcken utgörs av
findetritus och sand på de lugnflytande lokalerna
medan grus och block återfinns över de svagt
strömmande respektive strömmande biotoperna.
Näckmossa saknas men förekomsten död ved är
relativt god längs hela vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
130 m
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
890 m
Kalkad
Diken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

70 m (7%)
950 m (93%)

Skuggningsförhållandena i Igeltjärnsbäcken är
genomgående mycket bra då bäcken rinner
genom tät skogsmark. Dålig skuggning återfinns
närmast Ålhusbäcken.

(13%)
(87%)
Nej
14

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
590 m 365 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra 430 m 215 m2 (37%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Större delen av Igeltjärnsbäckens lopp är
omgrävt och rätat (Figur 1). Omgrävningen
härrör från en kraftig sänkning av Igeltjärnen,
där motivet sannolikt varit att vinna produktiv
skogsmark genom markavvattning. Utmed
bäckens lopp mynnar 14 skogsdiken i
vattendraget, vilket tyder på stora
markavvattnade arealer. Markavvattningen
innebär att Igeltjärnsbäcken har en kraftigt störd
flödesregim. För att återskapa en naturlig
flödesregim i vattendraget rekommenderas
restaurering av Igeltjärnen och dess tidigare
vattennivå samt hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena. Om detta är ogörligt
kan öringbiotopen i bäcken förbättras genom
manuell utplacering av upplagd sten och död ved
på de omgrävda lokalerna.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
590 m 365 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra 300 m 150 m2 (26%)
Tämligen bra
130 m 65 m2 (11%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
590 m 365 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra 300 m 150 m2 (26%)
Tämligen bra
130 m 65 m2 (11%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Igeltjärnsbäcken är mycket dålig beträffande
lekområden och bara 1/10 av vattendragets
totala areal bedöms utgöras av tämligen bra
biotoper lämpliga för uppväxt och ståndplatser
för större fisk. Denna biotop anses opåverkad
och återfinns strax uppströms utloppet i
Ålhusbäcken (Figur 2).
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Igeltjärnsbäcken

För att påvisa förekomsten av öring och andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
elprovfisken utförs. För en lyckad
återintroduktion av öring i Igeltjärnsbäcken
krävs med största sannolikhet en omfattande
hydrologisk restaurering av Igeltjärnen och
omgivande marker, då vattendragets kraftigt
störda flödesregim bedöms ha orsakat
utslagningen av öringbeståndet.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
Igeltjärnsbäcken.

Figur 2. Tämligen fin öringbiotop i Igeltjärnsbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Igeltjärnsbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Igeltjärnen mot Ålhusbäcken.

Fiskfauna
Enligt uppgift från närboende var
Igeltjärnsbäcken tidigare öringförande men
beståndet slogs sannolikt ut vid
markavvattningen och sänkningen av Igeltjärnen.

Tabell 1. Vandringshinder i Igeltjärnsbäcken, numrerade från Igeltjärnen, gående nedströms mot Ålhusbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2013.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2

686503
686527

156672
156639

0,4 km uppströms Ålhusbäcken
0,1 km uppströms Ålhusbäcken

Vägtrummor, stål
Brant fallande parti

Definitivt
Partiellt

0,3
20

4-5
6

Vandringshinder 2 utgörs av ett naturligt hinder
där bäcken strax uppströms Ålhusbäcken faller
20 m över en sträcka av 130 m. Hindret anses
partiellt, då det bedöms vara möjligt att passera
vid högre flöden.

Vandringshinder 1 är två vägtrummor av stål
som placerats under en mindre traktorväg som
korsar bäcken 400 m uppströms Ålhusbäcken
(L~6 m, ~ 0,2 m)(Figur 3). Vattnet sipprar på
sidan om vägtrummorna som med en mycket
låg dimension, anses utgöra ett definitvit hinder.
Då traktorvägen ger ett övergivet intryck
rekommenderas att trummorna avlägsnas från
bäcken, alternativt ersätts med en valvbåge som
anpassas till bäckens bredd och flöde.

Sjöar i vattendraget
Igeltjärnen
Igeltjärnen 0,7 ha, är en liten fin skogstjärn med
humöst vatten och riklig vattenvegetation,
huvudsakligen bestående av näckrosor och
fräken, som kantas av våtmark och omges av
tallskog (Figur 4). Tjärnen är tidigare kraftigt
sänkt och kan innan sjösänkningen ha innehaft
en yta av närmare 7 ha. Förutsättningarna för en
restaurering av Igeltjärnen bör utredas och
genomföras om möjligt. Tidigare fanns ett
naturligt reproducerande bestånd av öring i
tjärnen, sannolikt har detta bestånd slagits ut
genom de störda hydrologiska förhållandena.
För att undersöka eventuell fiskförekomst i
Igeltjärnen, rekommenderas att ett standardiserat
nätprovfiske utförs.

Figur 3. Vandringshinder 1. Två vägtrummor med
låg dimension som utgör ett definitivt
vandringshinder för fisk.
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Figur 4. Vy över Igeltjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de omgrävda
lokalerna.
2. Hydrologisk restaurering av Igeltjärnen och
omgivande skogsmark.
3. Åtgärda vandringshinder 1.
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Objekt 70. Axelsbäcken

Axelsbäcken

X 686420 Y 156396 (RT 90)

Sammanfattning
Axelsbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Krabbtjärnen-Holbovallsmyran, belägen 5 km NV
Ilsbo, för att mynna i Holsjön vid Holbosand. Hela Axelsbäckens lopp har utsatts för rensning eller
omgrävning och flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då samtliga våtmarksområden i bäckens
övre lopp anses markavvattnade. Vitmossa förekommer på flera lokaler i de övre delarna av vattendraget.
Förekomsten vitmossa indikerar på surt vatten i bäcken och lämplig pH-provtagning bör utföras för att
utreda dessa förhållanden. Strömförhållandena i Axelsbäcken domineras av strömmande biotoper och
bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus och grus. Trots att stora delar av vattendraget har
fördärvats är förekomsten tämligen bra lek- och uppväxtbiotoper god i Axelsbäcken och återfinns
huvudsakligen i den nedre halvan av vattendraget. Förbättringspotentialen är av förklarliga skäl god och
närmare 2 500 m2 öringbiotop av högsta klass kan återskapas om upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt samt lekbottnar restaureras. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
samtliga våtmarksområden som förekommer i bäckens övre lopp restaureras hydrologiskt. Axelsbäcken
förefaller vara fisktom då ingen fisk fångades vid elprovfiske på lämplig lokal för öring. Ytterligare
elprovfisken bör dock utföras innan detta kan säkerställas.
Allmän beskrivning
Axelsbäcken är 5,1 km lång och faller över
denna sträcka 104 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3,5 m, en medelbredd av 0,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Avrinningsområdets storlek är ca 3,9 km2.
Axelsbäcken rinner från KrabbtjärnenHolbovallsmyran, belägen 5 km NV Ilsbo, för
att mynna i Holsjön vid Holbosand. Vid
inventeringstillfället rann inget vatten ur
Krabbtjärnen och över den sparsamt bevuxna
Holbovallsmyran kunde bäcken bara skönjas
som ett våtare parti över myren. Först där fåran
från Krabbtjärnen möter den västra bäckfåran

från myren i den N delen av Holbovallsmyran,
liknar flödet en bäck. Nedströms
Holbovallsmyran rinner bäcken genom
blandskog. Vid Tvistskogen löper bäcken i
utkanten av en våtmark och kantas av ungskog.
Nedanför vägen mot Krabbtjärnen rinner
Axelsbäcken omväxlande genom gran- och
blandskog för att vid Sörgården rinna ut över
jordbruksmark huvudsakligen bestående av åker
och sedan mynna i Holsjön vid Holbosand.
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Axelsbäcken

och tre skogsdiken tillrinner här Axelsbäcken.
Krabbtjärnen liksom Holbovallsmyran förefaller
även de vara utsatta för markavvattning. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör samtliga våtmarksområden som
förekommer i bäckens övre lopp restaureras
hydrologiskt.

1 540 m (31%)
1 160 m (23%)
2 355 m (47%)

Strömförhållandena i Axelsbäcken domineras av
strömmande biotoper. De lugnflytande lokalerna
förekommer sammanhängande över
Holbovallsmyran och svagt strömmande vatten
återfinns sammanhängande från Tvistskogen till
600 m nedströms vägen mot Krabbtjärnen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 36 %
Grovdetritus 10 %
Grus 39 %
Sten 13 %
Näckmossa 17 %
Bottensubstratet i Axelsbäcken domineras av
findetritus och grus. Näckmossa förekommer
huvudsakligen måttligt men över vissa strömmar
ät tillgången god. Död ved förekommer i små
mängder. Vitmossa förekommer på flera lokaler
i de övre delarna av vattendraget. Förekomsten
vitmossa indikerar på surt vatten i bäcken och
lämplig pH-provtagning bör utföras för att
utreda dessa förhållanden.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
655 m
Kraftigt rensad
1 190 m
Omgrävd
3 210 m
Kalkad
Diken

Figur 1. Omgrävd och kraftigt rensad sträcka i
Axelsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

810 m (16%)
150 m (3%)
1 470 m (29%)
2 625 m (52%)

Skuggningsförhållandena i Axelsbäcken är
relativt goda. Bra skuggning förekommer
nedanför Holbovallsmyran samt mellan den
korsande vägen mot Krabbtjärnen och
Uddtäkten. Skuggning saknas naturligt över
Holbovallsmyran. S om Tvistskogen kantas
bäcken huvudsakligen av ungskog, skuggningen
förväntas här bli bättre allt medan skogen växer
upp.

(13%)
(24%)
(64%)
Nej
3

Hela Axelsbäckens lopp har utsatts för rensning
eller omgrävning, huvudsakligen den senare
(Figur 1). Rensningarna förekommer
företrädesvis mellan vägen mot Krabbtjärnen
och Uddtäkten, försiktig sådan i den övre delen
och kraftigare längre ned. Enstaka rensade
lokaler förekommer i andra delar av vattendraget
men merparten av bäckens övriga lopp är
omgrävt och bäcken har tillsynes använts som
ett dike för att få bort vattnet vid
dikningsarbeten utförda framförallt i den övre
halvan av Axelsbäcken. Förekomsten upplagd
sten är god på de svagt strömmande och
strömmande lokalerna där bottensubstratet är
grövre. För att återskapa vattenbiotopen i
Axelsbäcken bör bäcken återges ett ringlande
lopp över de rätade lokalerna samt upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt och lekbottnar
restaureras. Våtmarken vid Tvistskogen är dikad

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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1 540 m
404 m2 (11%)
1 755 m 1 455 m2 (40%)
1 170 m 1 309 m2 (36%)
590 m
472 m2 (13%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 800 m
Möjligt, men ej bra 1 070 m
Tämligen bra
2 185 m
Bra- mycket bra

495 m2 (14%)
808 m2 (22%)
2 337 m2 (64%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
1 980 m
Möjligt, men ej bra 1 475 m
Tämligen bra
1 600 m
Bra- mycket bra

567 m2 (16%)
1 244 m2 (34%)
1 829 m2 (50%)
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Trots att stora delar av vattendraget har
fördärvats är förekomsten tämligen bra lek- och
uppväxtbiotoper god i Axelsbäcken och
återfinns huvudsakligen i den nedre halvan av
vattendraget (Figur 2). Förbättringspotentialen är
av förklarliga skäl god och närmare 2 500 m2
öringbiotop av högsta klass kan återskapas om
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
samt lekbottnar restaureras.

Axelsbäcken

fiskobservationer förekom vid
inventeringstillfället. För att undersöka
fiskförekomsten i vattendraget rekommenderas
att ytterligare elprovfisken utförs.
Avrinningsområdets storlek samt bäckens övriga
karaktär medför att ett vattendrag som
Axelsbäcken bör vara fiskförande, då vanligtvis
av öring. Saknas fisk i bäcken kan det naturligtvis
bero på en mängd olika orsaker men det ligger
nära till hands att anta att den störda
flödesregimen tillsammans med vandringshinder
och förstörda lek- och uppväxtbiotoper har stor
del i detta. Vattenkvaliteten, främst med
avseende på pH, bör dock undersökas först då
förekomsten av vitmossa indikerar surt vatten.
Är vattenkvaliteten god bedöms
förutsättningarna för att återintroducera öring i
Axelsbäcken goda om rekommenderade
återställningsförslag genomförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Figur 2. Relativt fin öringbiotop i Axelsbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Axelsbäcken finns 19 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Krabbtjärnen-Holbovallsmyran mot Holsjön.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat i
Axelsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
Uddtäkten fångades ingen fisk och inga okulära

Tabell 1. Vandringshinder i Axelsbäcken, numrerade från Krabbtjärnen-Holbovallsmyran, gående nedströms mot
Holsjön. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

686454
686520
686535
686531
686524
686519
686470
686467
686467
686465
686447
686447
686445
686446
686447
686440
686438
686431
686429

156150
156115
156117
156222
156239
156262
156308
156311
156311
156317
156343
156354
156357
156358
156358
156371
156372
156381
156387

Krabbtjärnen
Holbovallsmyran
Holbovallsmyran
0,45 km N Intaget
1,2 km N Getberget
0,45 km NO Intaget
0,35 km NV Uddtäkten
0,5 km V Uddtorpet
0,3 km NV Uddtäkten
0,22 km NV Uddtäkten
Uddtäkten
0,15 km S Uddtorpet
0,5 km NV Holbosand
0,48 km NV Holbosand
0,15 km V Sörgården
0,3 km NV Holbosand
0,1 km SO Sörgården
0,18 km NV Holbosand
0,15 km ovan Holsjön

Vägtrumma, stålrör
Underjordisk över myr
Vägtrumma, stål
Igenväxt sträcka
Vägtrumma, stål
Naturliga fall, block, 2 st
Naturligt fall, block
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, stockar
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, plast, 2 st
Dammrest, sten
Vägtrummor, plast, 2 st
Naturligt fall, block
Dammrest, sten
Vägtrumma, betong
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0
0
0,2
0
0
1,6
1
0,4
1,2
0,4
0
1,3
0,9
0,5
0,5
0,9
0,1
0,6
0,1
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2-4
2-3
10-11
11-12
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15-16
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16-17
17-18
20-21
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22-23
23-24
24-25
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Axelsbäcken

Vandringshinder 1 är ett stålrör som agerar
vägtrumma under den korsande vägen nedanför
Krabbtjärnen (L~8,0 m, ~ 0,5 m). Stålröret
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 utgörs av en diffus och
huvudsakligen underjordisk bäckfåra över
Holbovallsmyran där bäcken bara kan skönjas
som ett lite våtare parti i våtmarken. Hindret är
1 km långt och anses som definitivt.
Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget nedströms Holbovallsmyran
(L~9,0 m, ~ 0,5 m). Med en fallhöjd av 0,2 m
vid utloppet utgör trumman ett definitivt hinder.
Liten förtjänst att åtgärda hindret med tanke på
biotopen uppströms. Bör åtgärdas då
vägtrumman är uttjänt.

Figur 3. Vandringshinder 12. Vägtrummor av plast,
fallhöjd vid utloppet, 1,3 m.

Vandringshinder 13 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,9 m, utgör
definitivt hinder (Figur 4). För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Vandringshinder 4 består av ett vegetationsrikt
och nära nog helt igenväxt parti av bäcken över
våtmarken N om Intaget. Diffus fåra där fisken
bör kunna leta sig fram även vid lägre flöden,
passerbar vid högflöde.
Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Krabbtjärnen (L~8,0 m, ~ 0,6 m). Trumman
ligger något högt placerad men anses passerbar,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 6-10 och 15 är alla naturliga
fall över block eller bråte, som med en fallhöjd
av 0,4-1,2 m, utgör partiella vandringshinder
som bedöms passerbara vid högre flöden.

Figur 4. Vandringshinder 13. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,9 m.

Vandringshinder 11 utgörs av den vägtrumma
av stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Uddtäkten (L~6,0 m, ~ 0,5
m). Trumman anses passerbar och kräver ingen
åtgärd, dock bör det undersökas om den kan
avlägsnas då den inte bedöms fylla något syfte.

Vandringshinder 14 är de två vägtrummor av
plast som placerats under den väg som korsar
vattendraget V om Sörgården (L~6,0 m, ~ 0,6
m)(Figur 5). Med en fallhöjd av 0,5 m vid
utloppet utgör trummorna ett definitivt hinder
och bör ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 12 är de två vägtrummor av
plast som placerats under den väg som korsar
vattendraget S om Uddtorpet (L~6,0 m, ~ 0,6
m)(Figur 3). Trummorna ligger i ett brant parti
av bäcken och har ett fall vid utloppet av 1,3 m
inräknat det branta partiet nedströms. Definitivt
hinder där trummorna bör ersättas med en
valvbåge.
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Axelsbäcken

Vandringshinder 19 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Holbosand (L~8,0m, ~ 1,1 m). Med en
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet utgör trumman
ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med
valvbåge alternativt stentrösklar anläggas
nedströms.
Sjöar i vattendraget
Krabbtjärnen
Krabbtjärnen 0,6 ha, är en mycket fin liten
skogstjärn som omges av ljung-, skvattram- och
martallsbevuxen våtmark (Figur 7). Vattnet är
klart och vattenvegetationen är mycket sparsam,
huvudsakligen bestående av starr, vitmossa och
vide. Omgivande våtmark är mycket torr och
sannolikt dikad. Utloppet ur Krabbtjärnen är
kanaliserat och nedgrävt vilket tyder på att
området dikats och vattennivån i tjärnen sänkts.
Hydrologisk restaurering av Krabbtjärnen och
omgivande våtmarksområde rekommenderas.

Figur 5. Vandringshinder 14. Vägtrummor av plast,
fallhöjd vid utloppet, 0,5 m.

Vandringshinder 16 består av ytterligare en
dammrest av sten som med en fallhöjd av 0,9 m,
utgör definitivt hinder. För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.
Vandringshinder 17 utgörs av den vägtrumma
av betong som placerats under den väg som
korsar vattendraget SO Sörgården (L~4,5 m,
~ 0,75 m). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet utgör trumman ett definitivt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör trumman
ersättas med valvbåge alternativt stentrösklar
anläggas nedströms.
Vandringshinder 18 är en dammrest av sten och
kvarvarande bottenstockar som med en fallhöjd
av 0,6 m, utgör partiellt hinder (Figur 6). För att
återskapa vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Figur 7. Vy över Krabbtjärnen.

Holsjön 686516-156543
Se Ålhusbäcken.
Åtgärdsförslag
1. pH-provtagning.
2. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade lokalerna.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Hydrologisk restaurering av samtliga
våtmarksområden i bäckens övre lopp
5. Åtgärda vandringshinder 1, 12-14 och 16-18.
Figur 6. Vandringshinder 18. Dammrest av sten och
bottenstockar. Fallhöjd 0,6 m.
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Objekt 71. Söderåsbäcken

Söderåsbäcken

X 686700 Y 156325 (RT 90)

Sammanfattning
Söderåsbäcken är ett mycket fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring som rinner från ett
våtmarksområde strax S om Söderåsvallen, beläget 7 km NV Ilsbo, för att via Söderåstjärnen, mynna i
Kittesjön vid Söderåsen. Söderåsbäcken har mycket intressanta hydrologiska förhållanden då den på kort
tid går från att vara en liten bäck till att likna en mindre å. Andelen tillrinnande rännilar och andra flöden
är låg, varför man kan anta att grundvattenutflödet i vattendraget är stort. Bäcken har ett huvudsakligen
kraftigt ringlande, stundtals meandrande lopp och ett humöst men klart vatten. Strömförhållandena i
Söderåsbäcken domineras stort av svagt strömmande biotoper men andelen strömmande lokaler är god
och förekommer över längre sammanhängande områden från Ängsmon och 1 200 m uppströms samt
nedanför Sånkråsmyran. Bottensubstratet i Söderåsbäcken utgörs i stort av lika delar sand, grus samt
block. Näckmossa förekommer mycket sparsamt men förekomsten död ved är mycket god mellan
Sånkråsmyran och Ängsmon. Huvuddelen av Södersåsbäcken har klarat sig från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen och de ingrepp som förekommit har utförts i de nedre delarna av vattendraget. Då större
delen av vattendraget är opåverkat är förekomsten lämpliga öringbiotoper i Söderåsbäcken mycket god
med avseende på uppväxt och ståndplatser för äldre fisk och god beträffande lekbiotoper. Med undantag
för det omgrävda partiet i de nedre delarna av vattendraget, förekommer öringbiotoperna längs hela
vattendraget. Relativt stora arealer, 4 000 m2, öringbiotop kan återskapas eller förbättras om de rensade
och omgrävda lokalerna biotopåterställs. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp en dammrest.
Från Ängsmon och 1 700 m uppströms kantas bäcken av barrblandskog som av Skogsstyrelsen utpekats
som en biotop med högt naturvärde. Vid inventeringstillfället var flera områden längs vattendraget nästan
ockuperade av bäver och dess dammar. Aktiva bäverdammar som dämde stora arealer förekom S om
Vallmyran och ett större område V om Tvistskogen hade nyligen varit uppdämt med skogsdöd som följd.
Allmän beskrivning
Söderåsbäcken är 6,5 km lång och faller över
denna sträcka 99 m. Vattendraget har en bredd
av 0,4-9 m, en medelbredd av 2,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Söderåsbäcken

rinner från ett våtmarksområde strax S om
Söderåsvallen, beläget 7 km NV Ilsbo, för att via
Söderåstjärnen, mynna i Kittesjön vid Söderåsen.
Söderåsbäcken har mycket intressanta
hydrologiska förhållanden då vattendraget på
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kort tid går från att vara en liten bäck till att likna
en mindre å. Andelen tillrinnande rännilar och
andra flöden är låg, varför man kan anta att
grundvattenutflödet i vattendraget är stort.
Söderåsbäcken har ett huvudsakligen kraftigt
ringlande, stundtals meandrande lopp och ett
humöst men klart vatten. De övre delarna omges
av blandskog och bäcken rinner i utkanten av en
våtmark vilket stundtals ger blöta områden
närmast strand. Uppströms Sånkråsmyran löper
bäcken genom två relativt stora kalhyggen. Längs
med Sånkråsmyran kantas bäcken av våtmark i
N och av granskog i S. Nedanför myren omges
bäcken av granskog ned till Tvistskogen, där S
sidan utgörs av ungskog och den N av våtmark
samt blandskog. Mellan Tvistskogen och
Ängsmon rinner vattendraget genom
barrblandskog med dominans av tall. Mellan
Ängsmon och Kittesjön kantas bäcken av
jordbruksmark, främst bestående av ängs- och
hagmark. Vid inventeringstillfället var flera
områden längs vattendraget nästan ockuperade
av bäver och dess dammar. Aktiva bäverdammar
som dämde stora arealer förekom S om
Vallmyran och ett större område V om
Tvistskogen hade nyligen varit uppdämt med
skogsdöd som följd.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Söderåsbäcken

mycket god mellan Sånkråsmyran och Ängsmon
(Figur 1 och 2).

Figur 1. Svagt strömmande biotop med god
förekomst död ved i Söderåsbäcken.

380 m (6%)
4 070 m (62%)
2 070 m (32%)

Strömförhållandena i Söderåsbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper. De
lugnflytande lokalerna förekommer allra högts
upp i vattendraget samt nedanför
Söderåstjärnen. Strömmande vatten återfinns
som enstaka lokaler i vattendragets övre och
nedre lopp men över längre sammanhängande
områden från Ängsmon och 1 200 m uppströms
samt nedanför Sånkråsmyran.

Figur 2. Strömmande biotop med god förekomst
död ved i Söderåsbäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 640 m
Försiktigt rensad
890 m
Kraftigt rensad
160 m
Omgrävd
830 m
Kalkad
Diken

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 30 %
Grus 35 %
Block 27 %
Näckmossa 1,5 %
Bottensubstratet i Söderåsbäcken utgörs i stort
av lika delar sand, grus samt block. Sand och
grus förekommer på de svagt strömmande
biotoperna och block återfinns på de
strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer
mycket sparsamt men förekomsten död ved är

(70%)
(14%)
(3%)
(13%)
Nej
3

Huvuddelen av Södersåsbäcken har klarat sig
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och de
ingrepp som förekommit har utförts i de nedre
delarna av vattendraget. Bäcken är rensad
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uppströms Ängsmon och omgrävd mellan
Ängsmon och Kittesjön (Figur 3). Ett registrerat
markavvattningsföretag, Söderåsen och Hogland
df 1921, sträcker sig från Nygården och upp i det
dike som tillrinner bäcken söderifrån vid
Ängsmon. Ett registrerat
markavvattningsföretag, Söderåsens df 1958,
återfinns i det dike som tillrinner Söderåstjärnen
norrifrån. Förekomsten upplagd sten är god över
strömmen vid Nygården, annars måttlig. För att
återskapa vattenbiotopen i Söderåsbäcken bör
upplagd sten placeras ut manuellt och lekbottnar
restaureras på de renades och omgrävda
lokalerna. Vidare bör bäcken återges ett
ringlande lopp över de rätade partierna. Tre
åkerdiken tillrinner vattendraget mellan Ängmon
och Kittesjön. Då sediment och näringsämnen
sannolikt spolas ut i vattendraget,
rekommenderas att sedimentationsdammar eller
liknande anläggs vid dikesmynningarna.

Söderåsbäcken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
180 m
Möjligt, men ej bra 2 510 m
Tämligen bra
3 120 m
Bra- mycket bra
710 m

410 m2 (3%)
3 970 m2 (33%)
6 206 m2 (51%)
1 540 m2 (13%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
180 m
Möjligt, men ej bra 1 010 m
Tämligen bra
3 360 m
Bra- mycket bra
1 970 m

410 m2 (3%)
1 270 m2 (11%)
6 534 m2 (54%)
3 912 m2 (32%)

Då större delen av vattendraget är opåverkat är
förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Söderåsbäcken mycket god med avseende på
uppväxt och ståndplatser för äldre fisk och god
beträffande lekbiotoper (Figur 4). Med undantag
för det omgrävda partiet i de nedre delarna av
vattendraget, förekommer öringbiotoperna längs
hela vattendraget. Relativt stora arealer, 4 000
m2, öringbiotop kan återskapas eller förbättras
om de rensade och omgrävda lokalerna
biotopåterställs.

Figur 3. Kraftigt rensad sträcka i Söderåsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

500 m (8%)
2 240 m (34%)
3 780 m (58%)

Figur 4. Fin öringbiotop i Söderåsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Söderåsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
700 m S Söderåstjärnen, fångades arterna gädda
och öring. Tätheten av öring var 6,0 ind/100 m2
för 0+ och 1,7 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades öring så högt
upp i systemet som i det bäveruppdämda
området S om Vallmyran. Enligt ortsbor leker
bäcknejonöga på grusbotten mellan Nygården
och Söderåstjärnen. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Skuggningsförhållandena i Söderåsbäcken är i
allmänhet god då vattendraget huvudsakligen
rinner genom skogsmark. Dålig skuggning
förekommer över jordbruksmarken mellan
Ängsmon och Södråstjärnen. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs bäcken
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

180 m
410 m2 (3%)
2 600 m 5 138 m2 (42%)
3 740 m 6 578 m2 (54%)
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Särskilda naturvärden
Från Ängsmon och 1 700 m uppströms kantas
bäcken av barrblandskog som av Skogsstyrelsen
utpekats som en biotop med högt naturvärde.
Den sammanlagda ytan på biotopen är 10,9 ha.

Söderåsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Söderåsbäcken finns tio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Söderåsvallen mot Kittesjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Söderåsbäcken, numrerade från Söderåsvallen, gående nedströms mot Kittesjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

686570
686578
686587
686594
686593
686569
686601
686609
686632
686694

155986
155991
156000
156009
156015
156063
156229
156303
156288
156319

0,8 km SO Vallmyran
0,6 km SO Vallmyran
0,4 km SO Vallmyran
0,3 km SO Vallmyran
0,25 km SO Vallmyran
0,5 km SV Vallmyran
Tvistskogen
Ängsmon
Nygården
Målgården

Bäverdammar, aktiva, 10 st
Bäverdammar, aktiva, 4 st
Bäverdammar, aktiva, 3 st
Bäverdammar, aktiva, 3 st
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål, 3 st
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart

6
3
2
2
1
0
1,3
0
0
0

Vandringshinder 1-5 utgörs av ett tjugotal aktiva
bäverdammar i det av bäver ockuperade
våtmarksområdet S om Vallmyran. Vissa av
dammarna är passerbara via sidofåra vid
högflöden men den sammantagna bedömningen
är att de utgör definitiva hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
14-15
16-17
17-18
20-21

Vandringshinder 8 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Ängsmon (L~8,0 m, ~ 1,2 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 9 utgörs av de vägtrummor av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Nygården (L~6,0 m, ~ 0,8
m). Huvudtrumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 6 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget mellan Vallmyran och
Sånkråsmyran (L~6,0 m, ~ 0,7 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 10 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget mellan Söderåstjärnen och
Kittesjön (L~18 m, ~ 1,6 m). Trumman ligger
mycket bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 7 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1,3 m, utgör
definitivt hinder (Figur 5). För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Sjöar i vattendraget
Söderåstjärnen 686685-156311
Söderåstjärnen 6,4 ha, är en liten tjärn belägen
som i en gryta i mycket kuperad omgivning.
Strandzonen är sumpig och tjärnen omges av
flack jordbruksmark bestående av åker- och
hagmark. Vattnet är relativt humöst och
vattenvegetationen är riklig, huvudsakligen
bestående av säv, näckrosor och topplösa.
Omgrävning mellan Söderåstjärnen och
Kittesjön indikerar att vattennivån i tjärnen
tidigare sänkts, sannolikt för att vinna
jordbruksmark.
Kittesjön 686715-156491
Se Harsjöbäcken.

Figur 5. Vandringshinder 7. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,3 m.
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Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
mynningsområdet på åkerdiken.
6. Åtgärda vandringshinder 7.
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Objekt 72. Kittebäcken

Kittebäcken

X 686817 Y 156248 (RT 90)

Sammanfattning
Kittebäcken har sitt ursprung i området mellan Dyrvalls-Stormyran och Järnblästhöjden i Hudiksvalls
kommun, beläget 15 km SV Bergsjö och mynnar i Kittesjön vid Kitte. Vattenbiotopen i Kittebäcken har
klarat sig mycket väl från mänskliga ingrepp och vattendraget anses vara ett av Nordanstigs kommuns
finaste vattendrag avseende karaktär och påverkansgrad gällande vattenbiotop och närmsta omgivning. De
övre delarna av vattendraget omges ofta av våtmark men bäcken kantas huvudsakligen av barrblandskog
med dominans av gran. Kittebäcken har ett kraftigt ringlande, ofta meandrande lopp som inte sällan rinner
genom ravin. Näckmossa förekommer stundtals rikligt på de strömmande lokalerna och förekomsten död
ved är i allmänhet mycket god längs hela Kittebäckens lopp. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är
mycket god i Kittebäcken och andelen bedöms i stort motsvara de naturliga förhållandena då de lokaler
som redovisats som försiktigt rensade påverkats i ringa omfattning av att enstaka större block flyttats åt
sidan. Öringbiotoperna är väl spridda över hela vattendraget. Lekbiotoper av högsta klass återfinns där
vattendraget rinner i Hudiksvalls kommun samt strax uppströms Kitte. Kittebäcken erbjuder fina
uppväxtlokaler över de strömmande partierna och ståndplatsbiotoperna förekommer huvudsakligen över
de svagt strömmande biotoperna som ringlar kraftigt eller meandrar över grusbotten där förekomsten död
ved och djupa höljor vanligtvis är mycket god. Vid inventeringstillfället var stora delar av bäcken påverkad
av bäver och ett stort antal övergivna och aktiva dammar som dämde eller nyligen hade dämt upp relativt
stora arealer förekom. Bäverdammarna återfanns huvudsakligen vid Stormyran, Bodrönningsmyran och
Friarmyran. Större delen av Kittebäckens lopp kantas av någon form av nyckelbiotop eller biotop med
högt naturvärde, utpekade av Skogsstyrelsen. För att säkra vandringsvägarna för fisk i vattendraget bör tre
dammrester öppnas upp och en vägtrumma ersättas med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Kittebäcken är 7,8 km lång och faller över denna
sträcka 83 m. Vattendraget har en bredd av 1-10
m, en medelbredd av 3,3 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,4 m. Kittebäcken har sitt
ursprung i området mellan Dyrvalls-Stormyran
och Järnblästhöjden i Hudiksvalls kommun,
beläget 15 km SV Bergsjö och mynnar i

Kittesjön vid Kitte. Övre delarna kallas
Kalbäcken. För att begränsa och anpassa arbetet
till kommungränsen har Kittebäcken inventerats
från ca 1,5 km V Söderåsen. I de övre delarna av
vattendraget tillrinner Blästbäcken, som utgör ett
öringförande biflöde till Kittebäcken.
Kittebäcken har ett kraftigt ringlande, ofta
meandrande lopp som inte sällan kantas av
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granskogsbeklädd ravin. Vattendraget rinner
huvudsakligen genom barrblandskog som ofta
domineras av gran. Den övre halvan av
vattendraget omges ofta av våtmark med inslag
av högörtsäng. Enstaka kalhyggen förekommer
utmed vattendraget men då marken närmast
bäcken ofta är skyddad, har en väl tilltagen
trädridå sparats på de flesta ställen. I sitt nedersta
lopp rinner vattendraget rätat genom
jordbruksmarken vid Kitte. Vid
inventeringstillfället var stora delar av bäcken
påverkad av bäver och ett stort antal övergivna
och aktiva dammar som dämde eller nyligen
hade dämt upp relativt stora arealer förekom.
Bäverdammarna återfanns huvudsakligen vid
Stormyran, Bodrönningsmyran och Friarmyran.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

4 350 m
1 350 m
1 960 m
185 m

Kittebäcken

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 890 m (62%)
Försiktigt rensad
2 400 m (31%)
Kraftigt rensad
285 m (4%)
Omgrävd
270 m (3%)
Kalkad
Nej
Diken
2
Vattenuttag
1
Vattenbiotopen i Kittebäcken har klarat sig
mycket väl från mänskliga ingrepp. 2 400 m av
vattendraget bedöms vara försiktigt rensat. De
försiktigt rensade lokalerna är dock vanligtvis
ytterst försiktigt rensade och endast enstaka
stora block bedöms ha flyttats, varför bäckens
karaktär i stort bedöms ha påverkats i mycket
liten omfattning över dessa lokaler. Vattendraget
är rätat, omgrävt och kraftigt rensat där det i sitt
nedre lopp rinner över jordbruksmarken vid
Kitte (Figur 1). Förekomsten upplagd sten är
måttlig över samtliga påverkade lokaler. För att
återställa vattenbiotopen i Kittebäcken
rekommenderas att enstaka större block återförs
vattendraget på de försiktigt rensade lokalerna.
Vidare bör vattendraget återges ett ringlande
lopp över jordbruksmarken vid Kitte. Över
jordbruksmarken vid Kitte tillrinner två
åkerdiken. Då dikena sannolikt tillför sediment
och näringsämnen till vattendraget
rekommenderas att sedimentationsdammar eller
liknande anläggs vid dikesmynningarna. 700 m
uppströms Kitte ligger en vattenslang avsedd för
vattenuttag i bäcken. Då slangen är trasig och ger
ett förfulade intryck, bör den avlägsnas.

(55%)
(17%)
(25%)
(2%)

Kittebäcken har ett huvudsakligen lugnflytande
lopp som täcker drygt halva bäckens sträckning.
Längre sammanhängande partier med svagt
strömmande vatten återfinns vid
Bodrönningsmyran samt där bäcken rinner i
Hudiksvalls kommun. Strömmande biotoper
förekommer främst i anslutning till Blästbäcken,
nedanför Bodrönningsmyran samt mellan
Friarmyran och jordbruksmarken vid Kitte. Två
forsande lokaler återfinns i den nedre halvan av
vattendraget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 14 %,
Grus 49 %
Block 23 %
Näckmossa 32 %
Bottensubstratet i Kittebäcken utgörs
huvudsakligen av grus som är det dominerande
substratet i halva bäcken. Block förekommer på
de strömmande lokalerna medan findetritus
återfinns på de lugnflytande biotoperna.
Näckmossa förekommer stundtals rikligt på de
strömmande lokalerna och förekomsten död ved
är i allmänhet mycket god längs hela
Kittebäckens lopp.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Kittebäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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Kittebäcken

Skuggningsförhållandena i Kittebäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
återfinns över det nyligen bäverdämda våtmarksoch högörtsängsliknande området mellan
kommungränsen och den större kraftledning
som korsar vattendraget längre ned samt över
jordbruksmarken vid Kitte, där skyddande
trädridå är mycket gles (Figur 1). För att
förbättra skuggningsförhållandena längs
Kittebäcken bör tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken vid Kitte.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Figur 2. Fin öringbiotop i Kittebäcken.

2 450 m 7 050 m2 (27%)
2 985 m 11 543 m2 (44%)
1 210 m 4 575 m2 (18%)
1 200 m 2 850 m2 (11%)

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Kittebäcken. Vid elprovfisket som utfördes strax
uppströms Blästbäckens inlopp, fångades arterna
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var
5,4 ind/100 m2 för 0+ och 7,5 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades ett
stort antal öringar okulärt längs hela bäcken samt
abborre och mört vid inloppet i Kittesjön. För
att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 920 m 6 785 m2 (26%)
Möjligt, men ej bra 1 255 m 4 018 m2 (15%)
Tämligen bra
3 820 m 13 365 m2 (51%)
Bra- mycket bra
850 m 1 850 m2 (7%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
270 m 2 160 m2 (8%)
Möjligt, men ej bra 1 385 m 3 448 m2 (13%)
Tämligen bra
4 020 m 14 250 m2 (55%)
Bra- mycket bra
2 170 m 6 160 m2 (24%)

Särskilda naturvärden
Större delen av Kittebäckens lopp kantas av
någon form av nyckelbiotop eller biotop med
högt naturvärde, utpekade av Skogsstyrelsen.
Den inventerade delen av vattendraget som
rinner i Hudiksvalls kommun omfattas av en 700
m lång nyckelbiotop som även utgör en
biotopskyddsyta där bäcken och dess närmsta
omgivning avses skyddas. På andra sidan
kommungränsen rinner bäcken 800 m genom en
biotop av barrblandskog som anses ha högt
naturvärde. Angränsande till denna
naturvärdesbiotop följer sedan en 2 800 m lång
nyckelbiotop där Kittebäcken och dess
bäckravin utpekas. Från jordbruksmarken i Kitte
och 1 000 m uppströms rinner bäcken genom en
biotop av barrblandskog som anses ha högt
naturvärde.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är
mycket god i Kittebäcken och andelen bedöms i
stort motsvara de naturliga förhållandena då de
lokaler som redovisats som försiktigt rensade
påverkats i ringa omfattning av att enstaka större
block flyttats åt sidan. Öringbiotoperna är väl
spridda över hela vattendraget. Lekbiotoper av
högsta klass återfinns där vattendraget rinner i
Hudiksvalls kommun samt strax uppströms
Kitte. Kittebäcken erbjuder fina uppväxtlokaler
över de strömmande partierna och
ståndplatsbiotoperna förekommer huvudsakligen
över de svagt strömmande biotoperna som
ringlar kraftigt eller meandrar över grusbotten
där förekomsten död ved och djupa höljor
vanligtvis är mycket god. För att återskapa
biotoper för öring rekommenderas att enstaka
större block återförs de försiktigt rensade
lokalerna samt att lekbottnar ses över och
restaureras vid behov. Vidare bör vattendraget
återges ett ringlande lopp över det rätade partiet
vid Kitte.

Vandringshinder för fisk
I Kittebäcken finns tjugofyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Kalen mot Kittesjön.
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Tabell 1. Vandringshinder i Kittebäcken, numrerade från Kalen, gående nedströms mot Kittesjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

686542
686559
686569
686572
686572
686588
686601
686604
686605
686606
686624
686638
686644
686678
686696
686699
686726
686731
686742
686751
686753
686773
686777
686820

155854
155871
155892
155905
155918
155943
155952
155956
155957
155966
155983
155991
155990
156032
156051
156051
156084
156090
156095
156118
156125
156131
156134
156225

0,4 km SV Stormyran
0,03 km V Stormyran
0,1 km NO Stormyran
0,3 km NO Stormyran
0,4 km ONO Stormyran
0,6 km SO Kittevallen
0,8 km V Vallmyran
0,7 km SO Kittevallen
0,6 km SV Bodrönningsm.
0,7 km VSV Vallmyran
0,5 km V Vallmyran
0,2 km S Bodrönningsmyran
0,4 km NV Vallmyran
0,2 km NO Bodrönningsm.
0,2 km N Storskålmyran
0,7 km S Ladmyran
0,7 km NV Lillskålmyran
0,5 km SV Friarmyran
0,4 km SO Ladmyran
0,2 km SV Friarmyran
0,6 km N Lillskålmyran
0,8 km SV Inigården
0,5 km V Grillberget
0,1 km S Östigården

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, häll
Naturliga fall, häll
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm och dammrest
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Dammrest
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart

0,4
0,6
1,5
0,2
0,15
0,05
0,4
0,4
0,5
0,5
0,3
1,3
0,2
0
1
3,5
0,5
0,7
1,4
1,5
1,2
0,25
0,8
0

Vandringshinder 1-5, 11-12 och 17-19 består av
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,2-1,5 m, utgör partiella/definitiva
hinder. De partiella dammarna är passerbara via
sidofåra vid högflöde. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
11-12
12-13
12-13
13-14
16-17
18-19
19-20
22-23
26-27
27-28
30-31
31-32
32-33
34-35
35-36
37-38
38-39
45-46

Vandringshinder 20 utgörs av en aktiv
bäverdamm som vilar mot en dammrest (Figur
3). Med en fallhöjd av 1,5 m bedöms hindret
som definitivt och bäverdammen och
dammresten bör öppnas upp och befintlig sten
spridas i bäcken.

Vandringshinder 6-10, 15-16 och 21 utgörs av
naturliga fall över bråte, block eller häll, som
med en fallhöjd av 0,05-3,5 m, anses som
partiella hinder som bedöms vara passerbara vid
medelflöde och däröver.
Vandringshinder 13 utgörs av en dammrest i en
svagt strömmande del av bäcken. Möjlig
flottningsdamm där bara några bottenstockar
kvarstår. Med en fallhöjd av 0,2 m är hindret att
räkna som partiellt. För att underlätta vandring
vid låga flöden kan med fördel bottenstockarna
avlägsnas och spridas som död ved i
vattendraget.

Figur 3. Vandringshinder 20. Bäverdamm som vilar
mot en dammrest. Med en fallhöjd av 1,5 m bedöms
hindret definitivt.

Vandringshinder 14 är en vägtrumma av stål
placerad under den väg som korsar bäcken vid
Stor-Skålmyran (L~9,0 m, ~1,5 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 22 är en vägtrumma av stål
placerad under den väg som korsar bäcken vid
Friarmyran (L~13,0 m, ~1,8 m)(Figur 4). Med
en fallhöjd av 0,25 m vid utloppet utgör
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vägtrumman ett partiellt/definitivt hinder. För
att underlätta fiskvandring bör vägtrumman
ersättas med en valvbåge.

Kittebäcken

Åtgärdsförslag
1. Återför enstaka större block manuellt på de
försiktigt rensade lokalerna.
2. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över
jordbruksmarken vid Kitte.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Kitte.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdikena vid Kitte.
6. Avlägsna förbrukad vattenslang.
7. Åtgärda vandringshinder 13, 20, 22 och 23

Figur 4. Vandringshinder 22. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,25 m vid utloppet.

Vandringshinder 23 utgörs av en dammrest där
kvarvarande bottenstockar orsakar ett fall av
0,8 m, vilket medför att hindret bedöms som
definitivt (Figur 5). För att öppna upp
vandringsvägarna på platsen bör
bottenstockarna avlägsnas och spridas som död
ved i vattendraget.

Figur 5. Vandringshinder 23. Dammrest som med en
fallhöjd 0,8 m utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 24 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Kitte (L~15,0 m, ~1,8 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Kittesjön 686715-156491
Se Harsjöbäcken.
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Objekt 73. Blästbäcken

Blästbäcken

X 686606 Y 155966 (RT 90)

Sammanfattning
Blästbäcken är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring som rinner från Porsmyran i
Hudiksvalls kommun, belägen 7 km V Ilsbo, och mynnar i Kittebäcken mellan Stormyran och Vallmyran.
Flödesregimen i Blästbäcken anses naturlig då Porsmyran bedöms vara opåverkad. Vattendraget kantas
huvudsakligen av granskog och strömförhållande domineras av strömmande biotoper. Bottensubstratet i
Blästbäcken domineras av block men förekomsten sand och grus är god. Näckmossa förekommer
sparsamt och förekomsten död ved är huvudsakligen låg-måttlig men riklig där vattendraget i sitt nedre
lopp rinner i granskogsbeklädd ravin. Blästbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen och bar 1/3 av vattendraget har påverkats av försiktig rensning eller omgrävning.
Vattendraget är omgrävt och rätat där det rinner genom Järnblästen och försiktigt rensad är bäcken över
två längre partier i de mellersta delarna. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god i Blästbäcken. Få
biotoper av högsta klass påträffas och detta har både naturliga och artificiella orsaker. Lekområdena
påträffas nedströms Järnblästen och övriga parametrar är väl spridda längs hela vattendraget. Då bäcken är
relativt opåverkad är förbättringspotentialen låg, men öringbiotopen kan förbättras över en yta av 1 500
m2. För att underlätta fiskvandring i vattendraget bör en damm och en dammrest öppnas upp samt två
underdimensionerade vägtrummor ersättas med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Blästbäcken är 4,5 km lång och faller över denna
sträcka 94 m. Vattendraget har en bredd av 0,33,5 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Blästbäcken
rinner från Porsmyran i Hudiksvalls kommun,
belägen 7 km V Ilsbo, och mynnar i Kittebäcken
mellan Stormyran och Vallmyran. De övre
delarna av Blästbäcken rinner över den
långsmala Porsmyran, området närmast strand
består av våtmark och omgivningen utgörs av
blandskog med dominans av tall. Nedanför
Porsmyran löper bäcken genom ett kalhygge och

korsas av en större kraftledning. Ett kort parti
granskog följer innan bäcken rinner rätad genom
Järnblästen där omgivningen utgörs av
igenväxande jordbruksmark. Nedströms
Järnblästen rinner Blästbäcken genom ett mindre
skifte med granskog för att sedan meandra över
ett våtmarksområde som vid inventeringstillfället
var kraftigt påverkat av övergivna bäverdammar.
Resterande delar av Blästbäcken rinner
huvudsakligen genom äldre granskog som i de
nedersta delarna växer i en relativt kraftig ravin. I
höjd med Stormyran förekommer enstaka
kalhyggen och ungskog av tall. Förekomsten
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övergivna bäverdammar är stor i den nedre
halvan av bäcken och stora arealer har tidigare
varit uppdämda.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Blästbäcken

tillrinner över den nu igenväxande
jordbruksmarken vid Järnblästen. Så länge
marken inte brukas, bedöms dikenas påverkan
som låg, varför några restaureringsåtgärder inte
anses aktuella. Flödesregimen i Blästbäcken
anses naturlig då Porsmyran bedöms vara
opåverkad.

500 m (11%)
1 110 m (25%)
2 510 m (56%)
400 m (9%)

Strömförhållandena i Blästbäcken domineras av
strömmande biotoper som återfinns i drygt halva
bäcken. Lugnflytande vatten återfinns över
Porsmyran, svagt strömmande lokaler
förekommer som korta inslag längs hela
vattendraget och forsande vatten hittas 500 m
uppströms Kittebäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 11 %
Grus 27 %
Sten 27 %
Block 35 %
Näckmossa 11 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Blästbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Blästbäcken domineras av
block men förekomsten sand och grus är god.
Findetritus återfinns på den lugnflytande lokalen
över Porsmyran. Näckmossa förekommer
sparsamt och förekomsten död ved är
huvudsakligen låg-måttlig men riklig där
vattendraget i sitt nedre lopp rinner i
granskogsbeklädd ravin.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 030 m
Försiktigt rensad
960 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
530 m
Kalkad
Diken

1 430 m (32%)
3 090 m (68%)

Skuggningsförhållandena i Blästbäcken är
genomgående goda då bäcken huvudsakligen
kantas av skogsmark. Mindre bra skuggning
förekommer över ett kalhygge mellan Porsmyran
och Järnblästen samt längs den igenväxande
jordbruksmarken vid Järnblästen, där trädridån
är något gles. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs vattendraget
rekommenderas att en tätare och bredare
trädridå etableras vid Järnblästen.

(67%)
(21%)
(12%)
Nej
3

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Blästbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och bara 1/3
av vattendraget har påverkats av försiktig
rensning eller omgrävning (Figur 1).
Vattendraget är omgrävt och rätat där det rinner
genom Järnblästen och försiktigt rensad är
bäcken över två längre partier i de mellersta
delarna. Förekomsten upplagd sten är god över
det omgrävda partiet men måttlig på de rensade
lokalerna. För att återskapa vattenbiotopen i
Blästbäcken bör upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt samt lekbottnar restaureras.
Vidare bör bäcken återges ett ringlande lopp
över det rätade området. Tre äldre åkerdiken

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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840 m
622 m2 (14%)
2 260 m 1 842 m2 (43%)
840 m 1 104 m2 (26%)
580 m
740 m2 (17%)
1 380 m 1 043 m2 (24%)
3 040 m 3 155 m2 (73%)
100 m
110 m2 (3%)

1 100 m 1 276 m2 (30%)
3 420 m 3 032 m2 (70%)

Ilsbo Fvo

ARO: 44000

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god
i Blästbäcken (Figur 2). Få biotoper av högsta
klass påträffas och detta har både naturliga och
artificiella orsaker. Lekområdena påträffas
nedströms Järnblästen och tre lokaler av högsta
klass förekommer väl fördelade mellan
Järnblästen och Kittebäcken. Övriga parametrar
är väl spridda längs hela vattendraget. Då bäcken
är relativt opåverkad är förbättringspotentialen
låg, men öringbiotopen kan förbättras över en
yta av 1 500 m2 om lekbottnar restaureras och
biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved utförs på de
negativt påverkade lokalerna.

Blästbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Blästbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 300
m uppströms Kittebäcken, fångades enbart
öring. Tätheten av öring var 11,0 ind/100 m2 för
0+ och 7,6 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Området där Blästbäcken mynnar i Kittebäcken
har av Skogsstyrelsen utpekats som en
nyckelbiotop där bäcken och dess ravin skyddas.
Vandringshinder för fisk
I Blästbäcken finns sju vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Porsmyran mot Kittebäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Blästbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Blästbäcken, numrerade från Porsmyran, gående nedströms mot Kittebäcken. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

686403
686432
686436
686444
686455
686459
686570

155921
155936
155943
155951
155959
155960
155959

0,5 km SSV Järnblästen
Järnblästen
Väg förbi Järnblästen
Järnblästen
Järnblästen
Järnblästen
1 km N Järnblästen

Damm av stockar
Vägtrummor, betong
Vägtrumma, stål
Dammrest, sten
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdammar, övergivna, 3 st

Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0,8
0
0
0,8
0,5
1
1,4

4-5
6-7
7-8
8-9
10-11
11-12
16-17

Vandringshinder 1 utgörs av en damm av
stockar som med en fallhöjd av 0,8 m, anses
som ett definitivt hinder (Figur 3). Syftet med
dammen som är belägen nära Järnblästvallen
och har sett sina bästa dagar, är okänt. För att
skapa passerbarhet bör dammen öppnas upp.

Figur 3. Vandringshinder 1. Damm av stockar.
Fallhöjd 0,8 m.
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Vandringshinder 2 är de två vägtrummor av
betong som placerats under infarten till
Järnblästvallen (L~6 m, ~ 0,2 m). Trummorna
bedöms vara allt för underdimensionerade för
fiskpassage och bör ersättas med en valvbåge.
Vandringshinder 3 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen förbi Järnblästvallen
(L~10 m, ~ 0,7 m). Trumman ligger bra men
stora delar av vattnet rinner på sidan om
trumman vilket kan leda till stora
erosionsskador på vägbanken och stor tillförsel
av sediment till bäcken. Bör åtgärdas.
Vandringshinder 4 utgörs av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,8 m, anses som
ett definitivt hinder (Figur 4). För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Figur 4. Vandringshinder 4. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,8 m.

Vandringshinder 5-7 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,5-1,0 m,
utgör partiella hinder. Dammar anses passerbara
via sidofåra vid högflöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
rätade partiet.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över den
igenväxande jordbruksmarken vid Järnblästen
5. Åtgärda vandringshinder 1, 2 och 4.
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Objekt 74. Rödmyrbäcken

Rödmyrbäcken

X 686932 Y 156198 (RT 90)

Sammanfattning
Rödmyrbäcken är en fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som rinner från Rödmyran,
belägen 10 km NV Ilsbo, och mynnar i den NV delen av Kittesjön, strax N om Häggnäset.
Strömförhållandena i Rödmyrbäcken domineras stort av strömmande biotoper men förekomsten svagt
strömmande lokaler är också god. Forsande vatten förekommer i höjd med Orrantjärnen och de svagt
strömmande lokalerna återfinns nedanför Rödmyran samt över ett längre sammanhängande parti i
vattendragets mellersta del. Bottensubstratet i Rödmyrbäcken domineras stort av grus. Näckmossa
förekommer sparsamt men förekomsten död ved i vattendraget är god, framförallt i den övre halvan.
Rödmyrbäcken är rensad, huvudsakligen försiktig sådan, i sitt nedre lopp, från strax uppströms bäcken
från Orrantjärnen ned till Kittesjön. Vattendraget är omgrävt nedanför Rödmyran vilket indikerar att
vattendragets hydrologi är störd och markavvattning utförts. För att återskapa den naturliga flödesregimen
i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av Rödmyran. Då vattendraget är förhållandevis
opåverkat är förekomsten lämpliga öringbiotoper mycket god i alla hänseenden och påträffas väl spridda
över hela Rödmyrbäcken. Förbättringspotentialen är således låg men om manuell biotopåterställning samt
lekbottenrestaurering utförs på de rensade lokalerna kan 1 000 m2 öringbiotop av näst högsta klass
förbättras. I sitt mellersta lopp rinner bäcken 200 m genom barrblandskog som av Skogsstyrelsen utpekats
som en biotop med högt naturvärde. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp två dammrester av
sten samt ersätta två fellagda vägtrummor med valvbågar.
Allmän beskrivning
Rödmyrbäcken är 3,8 km lång och faller över
denna sträcka 120 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-6,0 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Rödmyrbäcken
rinner från Rödmyran, belägen 10 km NV Ilsbo,
och mynnar i den NV delen av Kittesjön, strax
N om Häggnäset. Rödmyrbäcken rinner hela sitt
övre lopp genom barrblandskog huvudsakligen
bestående av gran och tall. I den nedre delen av
vattendraget tillrinner ett mindre flöde från

Orrantjärnen och från detta löper bäcken genom
blandskog med dominans av löv. Vid inloppet i
Kittesjön kantas bäcken av jordbruksmark då
den över ett kort rinner i utkanten av byn
Häggnäset.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Strömförhållandena i Rödmyrbäcken domineras
stort av strömmande biotoper men förekomsten
svagt strömmande lokaler är också god.
Forsande vatten förekommer i höjd med
Orrantjärnen och de svagt strömmande
lokalerna återfinns nedanför Rödmyran samt
över ett längre sammanhängande parti i
vattendragets mellersta del.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

400 m (10%)
3 400 m (90%)

Skuggningsförhållandena i Rödmyrbäcken är
genomgående mycket bra då vattendraget
huvudsakligen rinner genom skogsmark.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 9 %
Grus 81 %
Näckmossa 15 %
Bottensubstratet i Rödmyrbäcken domineras
stort av grus. Näckmossa förekommer sparsamt
men förekomsten död ved i vattendraget är god,
framförallt i den övre halvan.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 340 m
Försiktigt rensad
1 000 m
Kraftigt rensad
110 m
Omgrävd
350 m
Kalkad
Vattenuttag
Diken

Rödmyrbäcken

(62%)
(26%)
(3%)
(9%)
Nej
2
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

110 m
132 m2 (3%)
750 m
543 m2 (14%)
2 830 m 3 036 m2 (78%)
110 m
165 m2 (4%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

1 010 m
900 m2 (23%)
2 190 m 1 956 m2 (51%)
600 m 1 020 m2 (26%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rödmyrbäcken är rensad, huvudsakligen
försiktig sådan, i sitt nedre lopp, från strax
uppströms bäcken från Orrantjärnen ned till
Kittesjön (Figur 1). Förekomsten upplagd sten är
god på de kraftigt rensade lokalerna och måttlig
på de försiktigt rensade biotoperna. För att
återskapa vattenbiotopen i Rödmyrbäcken bör
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
och lekbottnar restaureras på de rensade
lokalerna. Vattendraget är omgrävt nedanför
Rödmyran vilket indikerar att vattendragets
hydrologi är störd och markavvattning utförts.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av Rödmyran.

1 010 m
900 m2 (23%)
2 790 m 2 976 m2 (77%)

Då vattendraget är förhållandevis opåverkat är
förekomsten lämpliga öringbiotoper mycket god
i alla hänseenden och påträffas väl spridda över
hela Rödmyrbäcken (Figur 2).
Förbättringspotentialen är således låg men om
manuell biotopåterställning samt
lekbottenrestaurering utförs på de rensade
lokalerna kan 1 000 m2 öringbiotop av näst
högsta klass förbättras.

Figur 2. Fin öringbiotop i Rödmyrbäcken.
Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Rödmyrbäcken.
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Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Rödmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
400 m uppströms Kittesjön, fångades enbart
öring. Tätheten av öring var 7,6 ind/100 m2 för
0+ och 23,7 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades också rikligt
med öring okulärt. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Rödmyrbäcken

Särskilda naturvärden
I sitt mellersta lopp rinner bäcken 200 m genom
barrblandskog som av Skogsstyrelsen utpekats
som en biotop med högt naturvärde. Den
sammanlagda ytan på biotopen är 1,7 ha.
Vandringshinder för fisk
I Rödmyrbäcken finns 15 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Rödmyran mot Kittesjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Rödmyrbäcken, numrerade från Rödmyran, gående nedströms mot Kittesjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

686945
686946
686957
686970
686969
686961
686956
686950
686946
686946
686942
686942
686940
686940
686935

155952
155957
156016
156057
156074
156084
156100
156147
156152
156151
156161
156166
156168
156174
156185

0,8 km NV Skinnfällstjärnen
0,6 km SO Hökåsen
1 km N Skinnfällsberget
0,45 km SV Orrantjärnen
0,7 km SV Orrantjärnen
0,4 km S Orrantjärnen
0,9 km S Frankrike
0,6 km NV Häggnäset
0,8 km V Sporrbacken
0,79 km V Sporrbacken
0,4 km NV Häggnäset
0,65 km V Sporrbacken
0,7 km S Frankrike
0,6 km V Sporrbacken
0,3 km N Häggnäset

Naturliga fall, bråte och rot, 4 st
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturliga fall, block, 3 st
Naturligt fall, block
Naturligt fall, bråte
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, bråte
Dammrest, sten
Dammrest av sten och bråte
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, block
Dammrest och bråte
Vägtrumma, stål

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

3
0,4
0,6
4
0,8
0,8
1
0,8
1,2
1
0,5
0,6
0,4
0,6
0,5

2-3
3-4
5-6
7-8
8-9
10-11
11-12
13-14
14-15
14-15
15-16
15-16
16-17
17-18
18-19

Vandringshinder 1-6, 8, och 12-13 består av
naturliga fall över block eller bråte som med en
enskild fallhöjd av 0,4-0,8 m, utgör
partiella/definitiva hinder. Samtliga fall över
block anses partiella och passerbara vid högre
flöde. Fallen över bråte är kortlivade och
föränderliga hinder som inte kvarstår länge,
dessa kan med fördel rivas om de finns kvar vid
åtgärd.
Vandringshinder 7 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 1,0 m,
utgör definitivt hinder. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 9. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,2 m.

Vandringshinder 9 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,2 m, utgör definitivt hinder
(Figur 3). För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Vandringshinder 10 utgörs en dammrest av sten
där det fastnat mycket bråte (Figur 4). Med en
fallhöjd av 1,0 m är hindret att räkna som
definitivt. För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.
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Rödmyrbäcken

Figur 4. Vandringshinder 10. Dammrest och bråte.
Fallhöjd 1,0 m.

Figur 6. Vandringshinder 14. Dammrest och bråte.
Fallhöjd 0,6 m.

Vandringshinder 11 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Bredhällsberget
(L~20 m, ~ 1,3 m)(Figur 5). Med en fallhöjd
av 0,5 m vid utloppet, utgör trumman ett
definitivt hinder och bör därför ersättas med en
valvbåge.

Vandringshinder 15 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Häggnäset (L~12 m, ~1,5 m)(Figur 7). Med
en fallhöjd av 0,5 m vid utloppet, utgör
trumman ett definitivt hinder och bör därför
ersättas med en valvbåge.

Figur 5. Vandringshinder 11. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,5 m.

Figur 7. Vandringshinder 15. Vägtrumma av stål.
Fallhöjd vid utlopp, 0,5 m.

Vandringshinder 14 utgörs av en dammrest av
sten och stockar där det fastnat mycket bråte
(Figur 6). Med en fallhöjd av 0,6 m är hindret att
räkna som definitivt. För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
bäckfåran.

Sjöar i vattendraget
Kittesjön 686715-156491
Se Harsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av Rödmyran.
4. Åtgärda vandringshinder 9-11 och 14-15.
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Objekt 75. Djupdalsbäcken

Djupdalsbäcken

X 687027 Y 157200 (RT 90)

Sammanfattning
Djupdalsbäcken är en liten bäck som enligt obekräftade uppgifter är öringförande. Vattendraget rinner
från Långmyran, belägen 3 km VSV Harmånger och mynnar i Harmångersån precis nedanför
kraftstationen Forsa Övre vid Storsjöns utlopp. Den övre halvan av bäcken omges av skogsmark medan
den nedre halvan av vattendraget kantas av jordbruksmark. Bäcken har ett huvudsakligen strömmande
lopp och bottensubstratet domineras av lera och sand. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
måttlig-god genom skogen, men saknas över jordbruksmarken. Skuggning saknas eller är dålig där bäcken
rinner över jordbruksmark, då skyddande trädridå är gles eller saknas. Flödesregimen i vattendraget är
kraftigt störd då Långmyran är utdikad och två registrerade markavvattningsföretag berör området över
jordbruksmarken. För att återskapa den naturliga flöderegimen i vattendraget bör Långmyran och
Kilmyran restaureras hydrologiskt och dräneringen av jordbruksmarken ses över och så långt möjligt
anpassas för att gynna bäcken. Tillrinnande åkerdiken tillför stora mängder sediment och näringsämnen till
bäcken och den V fåran från Hånick är kraftigt övergödd med rikliga blomningar av alger. V fåran har
också omfattande erosionsskador i slänten ned mot bäcken/diket, delvis orsakade av betesdjur. Den västra
fåran från Hånick anses bidra med så mycket näringsämnen och sediment, att en grundlig utredning bör
tillsättas för att minska denna negativa påverkan. Större delen av Djupdalsbäckens lopp har utsatts för
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är omgrävd nedanför Långmyran och över jordbruksmarken
samt kraftigt rensad mellan väg 760 och Harmångersån. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Djupdalsbäcken är låg, delvis på grund av det låga flödet i bäcken men främst på grund av de omfattande
ingreppen i vattenbiotopen och de markavvattningar som utförts i tillrinningsområdet. Biotoper av näst
högsta och högsta klass återfinns mellan väg 760 och Harmångersån samt strax uppströms
jordbruksmarken, där bäcken stundtals är mycket fin. För att skapa fria vandringsvägar i bäcken bör två
vägtrummor samt fallet vid mynningen i Harmångersån åtgärdas.
Allmän beskrivning
Djupdalsbäcken är 2,6 km lång och faller över
denna sträcka 47 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-5 m, en medelbredd av 1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Djupdalsbäcken
rinner från Långmyran, belägen 3 km VSV

Harmånger och mynnar i Harmångersån precis
nedanför kraftstationen Forsa Övre vid
Storsjöns utlopp. Nedanför Långmyran rinner
bäcken genom grandominerad blandskog. 300 m
nedanför våtmarken löper bäcken sedan 300 m
genom ungskog. Därefter omges bäcken av äldre
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granskog och rinner i en mindre ravin där
vattendraget stundtals faller kraftigt och den
nedre delen av lokalen utgör en mycket fin
biotop för öring. Sedan löper bäcken omgrävd
och rätad genom jordbruksmark med gles
kantzon ned till väg 760. Mellan väg 760 och
Harmångersån rinner bäcken i en djup, delvis
stensatt ravin som kantas av lövskog. Vattnet i
Djupdalsbäcken är till en början klart och ljust
men detta förändras drastiskt när vattendraget
rinner ut över jordbruksmarken, där framförallt
det tillrinnande och biotopkarterade
diket/bäcken från Hånick, är mycket grumligt.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

280 m
630 m
1 520 m
130 m

att återskapa vattenbiotopen i vattendraget bör
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut på de påverkade lokalerna samt
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Flödesregimen i
vattendraget är kraftigt störd då Långmyran är
utdikad och två registrerade
markavvattningsföretag, ForsaHånicksdikningen 1926 samt Hånicksdikningen
1926, berör området över jordbruksmarken och
sträcker sig från strax uppströms väg 760 och
upp i västra fåran till Hånick, där också
Kilmyran dikats. Vidare tillrinner flera åkerdiken
den V fåran från Hånick och ytterligare två
tillrinner den gemensamma bäckfåran. För att
återskapa den naturliga flöderegimen i
vattendraget bör Långmyran och Kilmyran
restaureras hydrologiskt och dräneringen av
jordbruksmarken ses över och så långt möjligt
anpassas för att gynna bäcken. Tillrinnande
åkerdiken tillför stora mängder sediment och
näringsämnen till bäcken som sedan spolas ut i
Harmångersån för vidare transport till havet.
Den V fåran från Hånick är kraftigt övergödd
med rikliga blomningar av alger. För att minska
närings- och sedimenttransporten från
omgivande jordbruksmark bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas i
mynningsområdet på åkerdiken. V fåran har
också omfattande erosionsskador i slänten ned
mot bäcken/diket, delvis orsakade av betesdjur
(Figur 2). För att stabilisera marken närmast
bäcken bör betesdjurens tillgång till bäcken
begränsas och andra lämpliga åtgärder som
exempelvis skyddszon med träd, vidtas. Den
västra fåran från Hånick anses bidra med så
mycket näringsämnen och sediment, att en
grundlig utredning bör tillsättas för att minska
denna negativa påverkan.

(11%)
(25%)
(59%)
(5%)

Strömförhållandena i Djupdalsbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Svags
strömmande vatten återfinns över två
sammanhängande partier, ovanför flödet från
Hånick samt ovanför väg 760. Lugnflytande
lokaler påträffas nedanför Långmyran samt strax
uppströms väg 760 och en forsande biotop
förekommer 700 m nedströms Långmyran.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Lera 54 %
Sand 32 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet u Djupdalsbäcken domineras
av lera och sand. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är måttlig-god genom
skogen i bäckens övre lopp, men saknas över
jordbruksmarken.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
930 m
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
170 m
Omgrävd
1 460 m
Kalkad
Dike

Djupdalsbäcken

(36%)
(7%)
(57%)
Nej
5

Merparten av Djupdalsbäckens lopp har utsatts
för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är omgrävd nedanför Långmyran och över
jordbruksmarken samt kraftigt rensad mellan väg
760 och Harmångersån (Figur 1). Förutom strax
nedströms Långmyran, är vattendraget opåverkat
och fint där det rinner genom skogsmark.
Förekomsten upplagd sten är riklig över den
kraftigt rensade lokalen men saknas i övrigt. För

Figur 1. Omgrävd sträcka nedanför Långmyran.
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Ståndplatser
Ej lämpligt
790 m
Möjligt, men ej bra 1 190 m
Tämligen bra
580 m
Bra- mycket bra

882 m2 (35%)
945 m2 (38%)
695 m2 (28%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Djupdalsbäcken är låg, delvis på grund av det
låga flödet i bäcken men främst på grund av de
omfattande ingreppen i vattenbiotopen och de
markavvattningar som utförts i
tillrinningsområdet. Biotoper av näst högsta och
högsta klass återfinns mellan väg 760 och
Harmångersån samt strax uppströms
jordbruksmarken, där bäcken stundtals är
mycket fin (Figur 4). Öringbiotoperna i
Djupdalsbäcken kan förbättras något om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de påverkade
lokalerna.

Figur 2. Erosionsskador i västra fåran från Hånick.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Djupdalsbäcken

310 m (12%)
500 m (20%)
1 750 m (68%)

Skuggningsförhållandena i Djupdalsbäcken är
bra där bäcken rinner genom skogsmark.
Skuggning saknas eller är dålig där bäcken rinner
över jordbruksmark, då skyddande trädridå är
gles eller saknas (Figur 3). För att förbättra
skuggningsförhållandena längs vattendraget,
rekommenderas att en tätare och bredare
trädridå etableras över jordbruksmarken.

Figur 4. Fin öringbiotop i Djupdalsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Djupdalsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
uppströms jordbruksmarken, fångades ingen
fisk. Enligt fiskevårdsområdet förekommer öring
i bäcken. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Figur 3. Djupdalsbäckens omgrävda lopp över
jordbruksmark med gles trädridå.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 810 m 1 692 m2 (67%)
Möjligt, men ej bra
340 m
390 m2 (16%)
Tämligen bra
410 m
440 m2 (17%)
Bra- mycket bra

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Djupdalsbäcken finns 12 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Långmyran mot Harmångersån.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 140 m 1 232 m2 (49%)
Möjligt, men ej bra
840 m
595 m2 (24%)
Tämligen bra
380 m
435 m2 (17%)
Bra- mycket bra
200 m
260 m2 (10%)
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Tabell 1. Vandringshinder i Djupdalsbäcken, numrerade från Långmyran, gående nedströms mot Harmångersån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

686878
686887
686908
686920
686923
686929
686939
686967
686992
686995
687017
687018

157106
157106
157111
157120
157122
157122
157129
157136
157166
157166
157186
157186

0,3 km N Långmyran
0,4 km N Långmyran
0,5 km N Långmyran
0,6 km N Långmyran
0,65 km N Långmyran
0,7 km N Långmyran
0,8 km N Långmyran
1,1 km N Långmyran
0,3 km S Forssa
0,2 km S Forssa
Väg 760
Forssa Övre kraftstation

Underjordisk
Underjordisk
Underjordisk
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, brant parti
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Torrfåra
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Fall, stensättning

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt

0,5
1,0
2,0
0,4
0,6
6
0
0
0
0
0
0,8

Vandringshinder 1-3 utgörs av 5-15 m långa
underjordiska partier av bäcken. Då det inte går
att klargöra om bäckfåran under mark är
passerbar har hindren bedömts som definitiva.

2-3
3-4
4-5
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
12-13
13-14
16-17
17

sannolikt vattenfylld och kan passeras vid högre
flöden.
Vandringshinder 10 är en vägtrumma av stål
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken strax S
om Forssa (L~6 m, ~ 1,0 m). Trumman ligger
bra men är trasig och bör därför bytas ut, gärna
mot en valvbåge.

Vandringshinder 4-5 består av naturliga fall över
block, som med en fallhöjd av 0,4-0,6 m, anses
utgöra partiella hinder som är passerbara vid
högflöde.
Vandringshinder 6 är ett brant fallande parti av
bäcken där vattendraget faller 6 m över en
sträcka av 40 m. Sträckan bedöms utgöra ett
definitivt hinder men bör återbesökas vid
högflöde för en korrekt bedömning av dess
passerbarhet.

Vandringshinder 11 består av betongtrumman
under väg 760 (L~25 m, ~ 1,0 m). Då
trumman är lång och vattendjupet i den lågt,
bedöms vägtrumma utgöra ett partiellt hinder.
För att underlätta fiskvandringen genom
trumman rekommenderas att någon form av
vattendjupshöjande konstruktion anläggs i den.

Vandringshinder 7 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under den mindre väg som
korsar bäcken strax uppströms jordbruksmarken
(L~5 m, ~ 0,8 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 12 utgörs av ett fall över en
stensättning med huggen sten där bäcken
mynnar i Harmångersån (Figur 5). Med en
fallhöjd av 0,8 m, är hindret att räkna som
partiellt. Harmångersån är djup utanför hindret
så det finns goda möjligheter för fisk att ta sats
och hoppa över hindret. För att underlätta
fiskvandringen på platsen bör dock fallet
avlägsnas genom att öppna upp en passerbar fåra
i befintlig stensättning.

Vandringshinder 8 är en vägtrumma av stål som
placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken strax
uppströms sammanflödet med det V flödet från
Hånick (L~6 m, ~ 0,25 m). Med en dimension
av endast 0,25 m, anses trumman utgöra ett
partiellt hinder och bör ersättas med en valvbåge
eller avlägsnas helt om det är möjligt.
Vandringshinder 9 består av ett parti av bäcken
där vattendraget helt plötsligt försvinner i
backen för att sedan dyka upp 90 m längre
nedströms. Den torrlagda bäckfåran anses
utgöra ett definitivt hinder. Torrfåran är dock

332

Harmångers Fvo

ARO: 44000

Figur 5. Vandringshinder 12. Fall över stensättning
där Djupdalsbäcken mynnar i Harmångersån.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de negativt
påverkade lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Långmyran och
Kilmyran.
5. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
6. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
mynningsområdet på åkerdiken.
7. Tillsätt en grundlig utredning för att minska
omgivande jordbruksmarks belastning avseende
näringsämnen och sediment.
8. Åtgärda vandringshinder 8, 11 och 12.
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Objekt 76. Homobäcken

Homobäcken

X 687394 Y 157324 (RT 90)

Sammanfattning
Homobäcken är en fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som rinner från Orrsjön, belägen 6
km NO Bergsjö, och mynnar i Storsjön vid Häggviken. Homobäcken ringlar genom skogsmark, har
stundtals ett meandrande lopp och omges huvudsakligen av blandskog. De mellersta delarna av
vattendraget berörs av flera våtmarker av varierande storlek . Tallskog förekommer nedanför Bjåsmyran
och lövskog återfinns nedanför Homovallen. Strömförhållandena i Homobäcken domineras av
lugnflytande biotoper som företrädesvis återfinns i de mellersta delarna av vattendraget och
bottensubstratet i bäcken domineras av findetritus samt grus. Näckmossa förekommer stundtals rikligt
över de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är huvudsakligen låg men riklig över
Bjåsmyran. Närmare halva Homobäckens lopp är påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat, där företrädesvis de större blocken avlägsnats.
Vattendraget är omgrävt vid Orrsjöns utlopp, kraftigt rensat nedanför den omgrävda lokalen, vid
Ramsmyran samt över det kraftigt fallande partiet vid Storsjön. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Homobäcken är tämligen låg, framförallt beträffande lekområden. Lekområdena återfinns i anslutning till
Opptjärnsbäcken medan övriga biotoper är väl fördelade över vattendraget. Förbättringspotentialen är
stor och 8 000 m2 öringbiotop kan förbättras i det fall lekbottnar restaureras och biotopåterställning
genom utplacering av upplagd sten samt död ved utförs. Historiskt har Homobäcken sannolikt utgjort ett
viktigt reproduktionsvatten för både havs- och insjööring. Dammkonstruktioner och rensningsarbeten i
bäcken nedersta del har dock medfört att vattendraget inte längre är tillgängligt för ett vandrande bestånd.
Öppnas dammresterna upp och bäckfåran biotopåterställs med stora block som har möjlighet att trycka
upp vattenytan vid högre flöden och skapa lämpliga viloplatser, bör insjööring från Storsjön åter kunna
vandra upp för reproduktion i Homobäcken. Flodpärlmussla finns på lämpliga lokaler längs hela bäcken.
Inga små musslor påträffades vid musselinventering utförd av länsstyrelsen 1997. De nedersta 350 m av
bäcken bedöms av Skogsstyrelsen utgöra en nyckelbiotop i form av naturlig skogsbäck med vattenfall.
Allmän beskrivning
Homobäcken är 5,6 km lång och faller över
denna sträcka 61 m. Vattendraget har en bredd
av 1-8 m, en medelbredd av 3,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Homobäcken

rinner från Orrsjön, belägen 6 km NO Bergsjö,
och mynnar i Storsjön vid Häggviken. Strax
nedströms Orrsjön tillrinner ett biflöde från
Opptjärnen. Detta flöde är kraftigt påverkat av
mänskliga ingrepp men fisk bedöms kunna
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förekomma i de nedre delarna. Homobäcken
ringlar genom skogsmark, har stundtals ett
meandrande lopp och omges huvudsakligen av
blandskog. De mellersta delarna av vattendraget
berörs av flera våtmarker av varierande storlek.
Tallskog förekommer nedanför Bjåsmyran och
lövskog återfinns nedanför Homovallen.
Vid inventeringstillfället var stora delar av
vattendraget nästan ockuperat av bäver och dess
dammar och på flera platser var omgivande
marker dämda eller hade nyligen varit det vilket
medfört att mycket av den skog som omger
bäcken dött. De värst drabbade områdena
återfinns i anslutning till Opptjärnsbäcken samt
över Bjåsmyran och strax nedströms densamma.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Homobäcken

där företrädesvis de större blocken avlägsnats.
De försiktigt rensade partierna utgörs
huvudsakligen av tidigare redovisade
strömvattenbiotoper. Vattendraget är omgrävt
vid Orrsjöns utlopp, kraftigt rensat nedanför den
omgrävda lokalen, vid Ramsmyran samt över det
kraftigt fallande partiet vid Storsjön (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är god-riklig i den
övre halvan av bäcken och måttlig i den nedre.
För att återskapa vattenbiotopen i vattendraget
bör upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt samt lekbottnar restaureras.
Flödesregimen i vattendraget är störd då ett dike
tillrinner från Bjåsmyran samt ännu ett tillrinner
vid våtmarken N om Homovallen. Vidare är
Opptjärnsbäckens avrinningsområde påtagligt
markavvattnat och Bjännmyran och Nedre
Bodmyran utdikade. För att återskapa de
naturliga flödesförhållandena i bäcken
rekommenderas hydrologisk restaurering av de
dikade våtmarkerna.

2 430 m (44%)
1 350 m (24%)
1 770 m (32%)

Strömförhållandena i Homobäcken domineras
av lugnflytande biotoper som företrädesvis
återfinns i de mellersta delarna av vattendraget.
Strömmande lokaler återfinns huvudsakligen i
anslutning till Opptjärnsbäcken, uppströms
Bjåsmyran och Homovallen samt ned mot
Storsjön där bäcken faller kraftigt. Svagt
strömmande vatten förekommer främst
nedanför Homovallen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 37 %
Grus 30 %
Sten 15 %
Block 17 %
Näckmossa 20 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Homobäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Homobäcken domineras av
findetritus samt grus och sten samt block
återfinns på de strömmande lokalerna.
Näckmossa förekommer stundtals rikligt över de
strömmande biotoperna och förekomsten död
ved är huvudsakligen låg men riklig över
Bjåsmyran.

1 860 m (34%)
2 100 m (38%)
1 590 m (29%)

Skuggningsförhållandena i Homobäcken är
relativt bra. Dålig skuggning förekommer över
det till stora delar bäverdämda området med stor
andel våtmark mellan Opptjärnsbäcken och
Ramsmyran. Över detta område har stor andel
skuggande skog överdämts och dött samtidigt
som omgivningen är naturligt gles över
våtmarkerna.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 920 m (53%)
Försiktigt rensad
2 020 m (36%)
Kraftigt rensad
510 m (9%)
Omgrävd
100 m (2%)
Kalkad
Nej
Diken
2
Vattenuttag
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 620 m 15 220 m2 (63%)
Möjligt, men ej bra 2 430 m 7 540 m2 (31%)
Tämligen bra
200 m
760 m2 (3%)
Bra- mycket bra
300 m
600 m2 (3%)

Närmare halva Homobäckens lopp är påverkat
av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat,
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 230 m 13 795 m2 (57%)
Möjligt, men ej bra 1 550 m 4 915 m2 (20%)
Tämligen bra
1 770 m 5 410 m2 (22%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 750 m 12 355 m2 (51%)
Möjligt, men ej bra 1 430 m 4 045 m2 (17%)
Tämligen bra
1 970 m 6 445 m2 (27%)
Bra- mycket bra
400 m 1 275 m2 (5%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Homobäcken är tämligen låg, framförallt
beträffande lekområden (Figur 2). Lekområdena
återfinns i anslutning till Opptjärnsbäcken
medan övriga biotoper är väl fördelade över
vattendraget. Förbättringspotentialen är stor och
8 000 m2 öringbiotop kan förbättras i det fall
lekbottnar restaureras och biotopåterställning
genom utplacering av upplagd sten samt död ved
utförs. Då vattendraget huvudsakligen är
försiktigt rensad rekommenderas att
återställningsarbetet utförs manuellt då en
maskin riskerar att köra sönder redan fina
områden. Då förekomsten upplagd sten är god
blir det dock ett omfattande arbete att helt
återskapa vattenbiotopen i Homobäcken
manuellt. Historiskt har Homobäcken sannolikt
utgjort ett viktigt reproduktionsvatten för både
havs- och insjööring. Dammkonstruktioner och
rensningsarbeten i bäcken nedersta del har dock
medfört att vattendraget inte längre är tillgängligt
för ett vandrande bestånd. Möjligheterna att
öppna vandringsvägarna är goda, se
vandringshinder 11-14.

Figur 2. Fin öringbiotop i Homobäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Homobäcken. Vid elprovfisket som utfördes 300
m uppströms Storsjön, fångades arterna
bäcknejonöga, gädda och öring. Tätheten av
öring var goda 28,6 ind/100 m2 för 0+ och 37,5
ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Flodpärlmussla finns på lämpliga lokaler längs
hela bäcken. Inga små musslor påträffades vid
musselinventering utförd av länsstyrelsen 1997. I
sitt mellersta lopp kantas vattendraget av en
biotop barrblandskog som av Skogsstyrelsen
bedömts ha högt naturvärde. De nedersta 350 m
av bäcken bedöms av Skogsstyrelsen utgöra en
nyckelbiotop i form av naturlig skogsbäck med
vattenfall.
Vandringshinder för fisk
I Homobäcken finns fjorton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Orrsjön mot Storsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Homobäcken, numrerade från Orrsjön, gående nedströms mot Storsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

687648
687638
687609
687609
687563
687553
687544
687506

157172
157186
157199
157199
157229
157257
157265
157273

0,6 km V Nybodvallen
40 m ned. bäck från Opptjärnen
0,7 km VSV Nybovallen
0,6 km V Bjåsmyran
0,7 km NO Långmyran
0,8 km Ö Långmyran
0,5 km S Bjåsmyran
0,4 km NV Ramsmyran

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,4
0,8
1,2
1
1,2
0,8
0,6
1

3-4
5-6
8-9
9-10
11-12
12-13
14-15
16-17
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Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

9
10
11
12
13
14

687502
687444
687402
687401
687398
687397

157276
157297
157316
157318
157321
157323

0,35 km NV Ramsmyran
Väg 307
0,2 km uppströms Storsjön
0,15 km uppströms Storsjön
80 m uppströms Storsjön
25 m uppströms Storsjön

Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, betong
Dammrest
Dammrest
Dammrest
Dammrest

Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,2
0
2,5
2
1,5
0,8

17-18
25-26
30-31
31-32
32
32

Vandringshinder 1-9 består av aktiva/övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,2-1,2 m
utgör partiella/definitiva hinder för fisk. De
partiella dammarna är passerbara via sidofåra vid
högflöde. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Orrsjön 687674-157174
Orrsjön, 202 ha, maxdjup 12 m, är en relativt
strandflikig skogssjö med ett fåtal holmar och
öar (Figur 4). Sjön omges huvudsakligen av
blandskog med dominans av tall. Vattnet i sjön
är klart och vattenvegetationen är intermediär
och utgörs främst av starr, säv, bladvass,
gäddnate och näckrosor. Nedgrävt utlopp
indikerar tidigare sjösänkning. Eventuell
sjösänkning bör efterforskas och vattennivån om
möjligt återställas. Kända fiskarter i Orrsjön är
abborre, benlöja, gädda, lake och mört.

Vandringshinder 10 är betongtrumman under
väg 307 (L~15,0 m, ~2,5 m). Trumman ligger
mycket bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 11-14 utgörs av fyra st
dammrester som med ett inbördes avstånd om
30 m, är belägna inom de sista 200 m av bäcken
som faller kraftigt ned mot Storsjön (Figur 3).
Med en enskild fallhöjd av 0,8-2,5 m är
dammresterna att räkna som definitiva hinder.
Det kraftigt fallande partiet av bäcken har
sannolikt utgjort en utmaning att forcera för
fisken även i naturligt tillstånd.
Dammkonstruktioner och mycket kraftig
rensning och ommöblering av bäckfåran har
dock omöjliggjort fiskvandring. Öppnas
dammresterna upp och bäckfåran
biotopåterställs så naturtroget det är möjligt med
stora block som har möjlighet att trycka upp
vattenytan vid högre flöden och skapa lämpliga
viloplatser, bör insjööring från Storsjön åter
kunna vandra upp för reproduktion i
Homobäcken.

Figur 4. Vy över Orrsjön.

Storsjön 687058-157146
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av Bjännmyran,
Nedre Bodmyran, Bjåsmyran samt våtmarken N
om Homovallen.
4. Utred eventuell sjösänkning i Orrsjön och
återskapa om möjligt vattennivå om så är fallet.
5. Åtgärda vandringshinder 10-14.

Figur 3. Vandringshinder 12. Dammrest som med en
fallhöjd av 2 m, utgör ett definitivt hinder.
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Objekt 77. Opptjärnsbäcken

Opptjärnsbäcken

X 687643 Y 157186 (RT 90)

Sammanfattning
Opptjärnsbäcken är ett kraftigt påverkat vattendrag som rinner från Opptjärnen, belägen 3 km NV
Jättendal, för att mynna i Homobäcken 400 m nedströms Orrsjön. Bäcken rinner i den övre halvan
huvudsakligen genom tallskog och i den nedre företrädesvis genom äldre granskog. Strömförhållandena i
vattendraget består nästan uteslutande av svagt strömmande biotoper och bottensubstratet består i stort av
lika delar findetritus, sand och grus. Vattendraget är kraftigt rensat vid inloppet i Homobäcken samt över
en kort lokal uppströms den övre korsande vägen, resterande delar av bäcken är rätade samt omgrävda
och liknar mest ett dike. Opptjärnsbäcken har en kraftigt störd flödesregim då Nedre Bodmyran,
Bjännmyran och våtmarken nedanför Opptjärnen har utsatts för omfattande dikning. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring i Opptjärnsbäcken är mycket låg till följd av de omfattande ingreppen i
vattenbiotopen. Förbättringspotentialen i vattendraget är relativt god och nedströms diket från Nedre
Bodmyran bedöms flödet tillräckligt för att fisk ska kunna leva i vattendraget, framförallt om de dikade
våtmarkerna restaureras hydrologiskt. Biotopåterställs vattendraget manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved samtidigt som lekbottnar restaureras, kan öringbiotopen förbättras på en yta av
600 m2. Området där flödet från Opptjärnen sammanrinner med flödet från Bjännmyran utgörs av en 1,2
ha stor nyckelbiotop bestående av gransumpskog med riklig förekomst av döda träd och högstubbar.
Allmän beskrivning
Opptjärnsbäcken är 1,6 km lång och faller över
denna sträcka 17 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3 m, en medelbredd av 0,8 m, ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m och ett
avrinningsområde som är ca 3,3 km2 stort.
Opptjärnsbäcken rinner från Opptjärnen,
belägen 3 km NV Jättendal, för att mynna i
Homobäcken 400 m nedströms Orrsjön. Flödet
från Opptjärnen är lågt men i den nedre halvan
av bäcken tillförs värdefullt vatten via diken från
två ganska stora våtmarker, Bjällmyran och
Nedre Bodmyran. Opptjärnsbäcken rinner i den

övre halvan genom tallskog där även ungskog,
kalhygge och frötallshygge förekommer.
Nedanför diket från Nedre Bodmyran kantas
bäcken huvudsakligen av äldre granskog för att
vid Homobäcken avsluta sitt lopp genom
blandskog med dominans av tall.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Opptjärnsbäcken

Strömförhållandena i Opptjärnsbäcken består
nästan uteslutande av svagt strömmande
biotoper. Två korta lokaler med strömmande
vatten förekommer uppströms diket från Nedre
Bodmyran.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 35 %
Sand 26 %
Grus 36 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Opptjärnsbäcken består i stort
av lika delar findetritus, sand och grus.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är i
allmänhet låg men riklig i området där flödet
från Bjännmyran tillrinner.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
200 m
Omgrävd
1 390 m
Kalkad
Diken

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Opptjärnsbäcken.

(13%)
(87%)
Ja
3

Hela Opptjärnsbäckens lopp har påverkats starkt
av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Vattendraget är kraftigt rensat vid inloppet i
Homobäcken samt över en kort lokal uppströms
den övre korsande vägen, resterande delar av
bäcken är rätade samt omgrävda och liknar mest
ett dike (Figur 1). Förekomsten upplagd sten är
god nedanför de båda korsande vägarna men
saknas i övrigt då de andra områdena
huvudsakligen utgörs av sand- och grusbottnar.
För att återskapa vattenbiotopen i vattendraget
bör upplagd sten och död ved placeras ut samt
lekbottnar restaureras. Vidare bör bäcken återges
ett ringlande lopp över de rätade partierna.
Opptjärnsbäcken har en kraftigt störd
flödesregim då Nedre Bodmyran, Bjännmyran
och våtmarken nedanför Opptjärnen har utsatts
för omfattande dikning (Figur 2). För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av ovan nämnda våtmarker.
Opptjärnen har kalkats sju gånger sedan 1986
och en senaste kalkningen utfördes 2008.

Figur 2. Dike från Nedre Bodmyran.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

240 m (15%)
1 350 m (85%)

Skuggningsförhållandena i Opptjärnsbäcken är
genomgående mycket bra då bäcken rinner
genom skogsmark. Mindre bra skuggning
återfinns mellan de korsande vägarna, där
ungskog och ett frötallshygge förekommer.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Opptjärnsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Opptjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedströms den nedre vägtrumman, fångades
ingen fisk. Vid inventeringstillfället observerades
heller ingen fisk. För att kvantifiera eventuell
öringförekomst i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

1 070 m 843 m2 (17%)
520 m 487 m2 (36%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Opptjärnsbäcken är mycket låg till följd av de
omfattande ingreppen i vattenbiotopen. Ett
mindre lekområde av näst högsta klass återfinns
ovan den nedre korsande vägen och
uppväxtbiotoper av samma klass förekommer
nedanför nyss nämnda väg samt vid inloppet i
Homobäcken (Figur 3). Förbättringspotentialen i
vattendraget är relativt god och nedströms diket
från Nedre Bodmyran bedöms flödet tillräckligt
för att fisk ska kunna leva i vattendraget,
framförallt om de dikade våtmarkerna
restaureras hydrologiskt. Biotopåterställs
vattendraget manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved samtidigt som
lekbottnar restaureras, kan öringbiotopen
förbättras på en yta av 600 m2.

Särskilda naturvärden
Området där flödet från Opptjärnen
sammanrinner med flödet från Bjännmyran
utgörs av en 1,2 ha stor nyckelbiotop bestående
av gransumpskog med riklig förekomst av döda
träd och högstubbar.
Vandringshinder för fisk
I Opptjärnsbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Opptjärnen mot Homobäcken.

Figur 3. Möjlig lokal för öring som kan förbättras
betydligt.
Tabell 1. Vandringshinder i Opptjärnsbäcken, numrerade från Opptjärnen, gående nedströms mot Homobäcken.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.
Hinder
(öring)

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1
2
3

687666
687669
687648

157262
157223
157190

0,6 km V Opptjärnen
1 km V Opptjärnen
0,05 km ovan utlopp i Homobäcken

Vägtrumma, stål
Partiellt
Vägtrumma, stål
Definitivt
Bäverdamm, övergiven Definitivt

Vandringshinder 1 är vägtrumman av stål
placerad under den övre korsande vägen (L~12
m, ~ 0,5 m). Med en fallhöjd av 0,05 m vid
utloppet bedöms trumman utgöra ett partiellt
hinder som anses passerbart vid medelflöde. Vid
högt flöde bedöms vattentrycket försvåra
vandring. Trumman bör ersättas med valvbåge

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor
0,05
0,35
1,2

2-3
6-7
9

eller mindre stentröskel anläggas nedanför, dock
endast om framtida resultat av fiskinventering
motiverar detta.
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Vandringshinder 2 består av vägtrumman av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Nybodvallen (L~8 m, ~ 0,8 m)(Figur 4). Med
en fallhöjd av 0,35 m vid utloppet, utgör
trumman ett definitivt vandringshinder för fisk
och bör därför ersättas med valvbåge.

Figur 5. Vy över Opptjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Undersök fiskförekomst och utred
förutsättningarna för fisk i vattendraget.
2. Biologisk återställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
5. Hydrologisk restaurering av Bjännmyran,
Nedre Bodmyran och våtmarken nedanför
Opptjärnen.
6. Utred eventuell sänkning av Opptjärnen och
återskapa vattennivån om så är fallet.
7. Åtgärda vandringshinder 2 och eventuellt 1.

Figur 4. Vandringshinder 2. Vägtrumma med 0,35 m
fall vid utloppet.

Vandringshinder 3 utgörs av en övergiven
bäverdamm belägen strax ovan utloppet i
Homobäcken. Med en fallhöjd av 1,2 m anses
dammen utgöra ett definitivt hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Opptjärnen 687666-157321
Opptjärnen 12,3 ha, är en avlång skogstjärn med
klart och måttligt färgat vatten (Figur 5). Tjärnen
omges huvudsakligen av tallskog men enstaka
kalhyggen med bra kantzon ned mot vattnet
förekommer. Vattenvegetationen är sparsamintermediär och domineras av bladvass och
gäddnate. Mycket död ved och grovdetritus
förekommer i strandzonen. Nedgrävt utlopp
indikerar att vattennivån i Opptjärnen tidigare
sänkts. Eventuell sänkning av tjärnen bör utredas
och vattennivån om möjligt återskapas. Kända
fiskarter i Opptjärnen är abborre, gädda och
vitfisk.

341

Bergsjö Fvo

ARO: 44000

Objekt 78. Öfttjärnsbäcken

Öfttjärnsbäcken

X 687564 Y 156532 (RT 90)

Sammanfattning
Öfttjärnsbäcken rinner från Öfttjärnen, belägen 4 km NNO Bergsjö och mynnar i Harmångersån vid
Svanbacke i Bergsjö. Öfttjärnsbäcken rinner större delen av sitt lopp genom jordbruksmark och
vattendraget har ett huvudsakligen svagt strömmande lopp som täcker halva bäcken. Öfttjärnsbäcken är
ett av Nordanstigs kommuns mest påverkade vattendrag vad gäller ingrepp i vattenbiotopen och få
naturliga delar av vattendraget kvarstår. Vattendraget är huvudsakligen omgrävt och Öfttjärnsbäcken
berörs av fyra registrerade markavvattningsföretag. Sjösänkningar och markavvattningsföretag har medfört
att flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd. Trädridån är gles eller saknas där vattendraget rinner över
jordbruksmark och ett stort antal åkerdiken tillrinner vattendraget över jordbruksmarken. Öfttjärnsbäcken
kan på sikt få stor betydelse som reproduktionslokal för öringbeståndet i Harmångersån och Storsjön om
vattendraget återställs i sin helhet. Förutsättningarna för att återskapa lämpliga biotoper för öring anses
goda om upplagd sten och död ved placeras ut manuellt, lekbottnar restaureras och vattendraget återges
ett ringlande lopp i så stor utsträckning som möjligt. För att återskapa en naturlig flödesregim i
vattendraget bör förutsättningarna för att återskapa vattennivåerna i sjöarna och andra hydrologiska
restaureringar i avrinningsområdet utredas. Då åkerdikena sannolikt tillför sediment och näringsämnen till
vattendraget bör sedimentationsdammar eller liknande anläggas i dikesmynningarna och för att förbättra
skuggningsförhållandena rekommenderas att en tätare och bredare trädridå etableras över
jordbruksmarken. Vandringsvägarna åtgärdas genom att öppna upp fem olika dammar och dammrester.
Allmän beskrivning
Öfttjärnsbäcken är 4,9 km lång och faller över
denna sträcka 73 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-4 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Öfttjärnsbäcken
rinner från Öfttjärnen, belägen 4 km NNO
Bergsjö och mynnar i Harmångersån vid
Svanbacke i Bergsjö. De övre delarna av
Öfttjärnsbäcken rinner genom skogsmark som
till en början utgörs av tallskog och sedan
huvudsakligen av grandominerad blandskog.

Flertalet dammrester i skogsmarken visar att
vattendraget tidigare nyttjats för olika
vattendrivna anläggningar. Från Östertanne och
ned till Harmångersån kantas bäcken sedan av
jordbruksmark, företrädesvis bestående av åker.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Öfttjärnsbäcken har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp som täcker halva bäcken.
Lugnflytande vatten återfinns nedströms
Öfttjärnen samt mellan Tannänget och väg 307.
Strömmande biotoper förekommer i
skogsområdet uppströms Östertanne, i
anslutning till väg 307 samt fördelade på enstaka
lokaler över jordbruksmarken däremellan.

Öfttjärnsbäcken

upplagd sten är riklig vid väg 307 samt över
enstaka lokaler i vattendragets övre delar, i övrigt
är förekomsten måttlig eller saknas. Att helt
återskapa vattenbiotopen i Öfttjärnsbäcken
anses i princip omöjlig då ingreppen har varit
mycket omfattande. Förutsättningarna för att
återskapa lämpliga biotoper för öring anses dock
goda om upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt, lekbottnar restaureras och vattendraget
återges ett ringlande lopp i så stor utsträckning
som möjligt. Sjösänkningarna och
markavvattningsföretagen har medfört att
flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd.
För att återskapa en naturlig flödesregim i
vattendraget bör förutsättningarna för att
återskapa vattennivåerna i sjöarna och andra
hydrologiska restaureringar i avrinningsområdet
utredas. Ett stort antal åkerdiken tillrinner
vattendraget över jordbruksmarken (Figur 2). Då
dikena sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till vattendraget bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas i
dikesmynningarna. I skogen mellan Öfttjärnen
och Östertanne ligger en vattenslang för
vattenuttag i bäcken. Vattenuttagets användning
är okänd och det bör utredas om slangen i
bäcken kan avlägsnas.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 13 %
Sand 58 %
Grus 22 %
Näckmossa 23 %
Då Ötftjärnsbäcken har ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp domineras bottensubstratet av
sand. Grus samt mindre inslag av sten och block
förekommer på de strömmande lokalerna och
findetritus återfinns på de lugnflytande
biotoperna. Näckmossa förekommer längs hela
vattendraget och förekomsten är stundtals riklig
över strömmande biotoper. Förekomsten död
ved är stundtals måttlig genom skogsmarken
men låg i övrigt.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
730 m (15%)
Försiktigt rensad
580 m (12%)
Kraftigt rensad
415 m (8%)
Omgrävd
3 200 m (65%)
Kalkad
Nej
Diken
15
Vattenuttag
1
Öfttjärnsbäcken är ett av Nordanstigs kommuns
mest påverkade vattendrag vad gäller ingrepp i
vattenbiotopen och få naturliga delar av
vattendraget kvarstår. Några opåverkade lokaler
återfinns i skogen mellan Ötftjärnen och
Östertanne. Vattendraget är huvudsakligen
omgrävt och Öfttjärnsbäcken berörs av fyra
registrerade markavvattningsföretag (Figur 1).
Tannetjärnen har sänkts (Tannetjärn sf 1924)
och sjösänkningsföretaget sträcker sig från
tjärnen ned till vägen mot Östertanne. Rännsjön
har sänkts (Rännsjön, Öster Tanne m fl sf 1895)
och sjösänkningsföretaget sträcker sig från den
fd sjön och nästan ned till Öftjärnsbäcken.
Ytterligare ett markavvattningsföretag berör
samma sträckning (Östertanne df 1953). Det
fjärde markavvattningsföretaget sträcker sig
ungefärligen mellan väg 758 och väg 307
(Kyrkbydikningen 1930). Några försiktigt
rensade lokaler förekommer i skogen mellan
Öfttjärnen och Östertanne och bäcken är
kraftigt rensad nedanför väg 307. Förekomsten

Figur 1. Öfttjärnsbäcken, omgrävd över åkermark.

Figur 2. Tillrinnande åkerdike i Öfttjärnsbäcken.
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Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

lämplig vattenhastighet för öring. Öringbiotopen
kan återskapas på en yta av 3 500 m2 om upplagd
sten och död ved placeras ut manuellt,
lekbottnar restaureras och vattendraget återges
ett ringlande lopp i så stor utsträckning som
möjligt. Öfttjärnsbäcken kan på sikt få stor
betydelse som reproduktionslokal för
öringbeståndet i Harmångersån och Storsjön om
vattendraget återställs i sin helhet.

1 630 m (33%)
910 m (19%)
1 345 m (27%)
1 040 m (21%)

Skuggningsförhållandena är goda där bäcken i
sitt övre lopp rinner genom skogsmark. Lämplig
trädridå saknas dock där bäcken rinner över
jordbruksmark och skuggning saknas eller är
dålig över detta parti (Figur 1). För att förbättra
skuggningsförhållandena längs Öfttjärnsbäcken
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

3 150 m 3 701 m2 (68%)
930 m
854 m2 (16%)
845 m
884 m2 (16%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 150 m 3 701 m2 (68%)
Möjligt, men ej bra 1 240 m 1 135 m2 (21%)
Tämligen bra
535 m
603 m2 (11%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Öfttjärnsbäcken

Figur 3. Öringbiotop med förbättringspotential i
Öfttjärnsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Öfttjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax nedströms väg 307, fångades arterna gädda,
lake och mört. Vid inventeringstillfället
observerades ingen fisk.

3 040 m 3 613 m2 (66%)
1 565 m 1 506 m2 (28%)
320 m
320 m2 (6%)

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
Öfttjärnsbäcken.

Då ingreppen i Öfttjärnsbäckens vattenbiotop är
mycket omfattande, är förekomsten lämpliga
öringbiotoper i bäcken mycket låg. De lek- och
uppväxtbiotoper som förekommer återfinns vid
väg 307, nedanför Östertanne samt som enstaka
lokaler genom skogen mellan Öfttjärnen och
Östertanne (Figur 3). Förbättringspotentialen är
god då vattendraget över större delen har

Vandringshinder för fisk
I Öfttjärnsbäcken finns 12 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Öfttjärnen mot Harmångersån.

Tabell 1. Vandringshinder i Öfttjärnsbäcken, numrerade från Öfttjärnen, gående nedströms mot Harmångersån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

687873
687787
687782
687773
687723
687716
687675
687651
687585
687569

156789
156766
156762
156760
156745
156714
156728
156554
156532
156530

30 m nedan Öfttjärnen
1 km NO Åkern
0,9 km NO Åkern
0,8 km NO Åkern
0,5 km NO Åkern
0,5 km SO Tannetjärnen
Byväg Östertanne
0,15 km S Entorpet
Väg 307
Stenhagvägen

Regleringsdamm
Dammrest, bottenstock
Dammrest, sten
Stentröskel
Dammrest, sten
Vägtrumma, betong
Stenbro
Vägtrumma, betong
Vägtrumma,
Vägtrumma, betong

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart

0
0,2
1,5
0,5
1,4
0
0
0
0
0

1-2
8-9
9-10
10-11
13-14
14-15
16-17
21-22
23-24
24-25
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Vandringshinder 1 utgörs av en gammal
regleringsdamm vid Öfttjärnens utlopp som
består av en dammvall och en skjutlucka som
kan lyftas upp eller stängas beroende på vilket
flöde som önskas i bäcken (Figur 4).
Regleringsdammen har säkerligen fungerat som
uppsamlare av vatten i tjärnen och sedan
släpptes vattnet på för att driva nedströms
belägna anläggningar. Då bara spillror kvarstår
av dessa anläggningar bör vattennivån i tjärnen
återskapas, regleringsdammen avlägsnas och
ersättas med en stentröskel eller liknande.

Öfttjärnsbäcken

dammresten öppnas upp manuellt och stenen
spridas i vattendraget.

Figur 6. Vandringshinder 3. Dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,5 m utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 4 utgörs av en stentröskel som
med en fallhöjd av 0,5 m, utgör ett definitivt
hinder. För att skapa passerbarhet bör hindret
öppnas upp manuellt och stenen spridas i
bäcken.
Vandringshinder 5 består av en dammrest av
sten vid gammal kvarn eller liknande som med
en fallhöjd av 1,4 m, utgör ett definitivt hinder
(Figur 7). Dammresten bör öppnas upp och
stenen spridas i bäcken. På platsen har även en
del av befintlig byggnad rasat in över bäcken
och försvårar fiskvandring. De inrasade delarna
bör därmed också avlägsnas.

Figur 4. Vandringshinder 1. Regleringsdamm vid
Öfttjärnens utlopp.

Vandringshinder 2 består av en dammrest där
bara en mindre bottenstock påminner om en
damm på platsen (Figur 5). Med en fallhöjd av
0,2 m utgör dammresten ett partiellt hinder och
bottenstocken bör avlägsnas för att underlätta
fiskvandring.

Figur 7. Vandringshinder 5. Dammrest vid gammal
kvarn eller liknande som med en fallhöjd av 1,4 m
utgör ett definitivt hinder.

Figur 5. Vandringshinder 2. Dammrest där
kvarvarande bottenstock orsakar ett fall av 0,2 m som
utgör ett partiellt hinder.

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av betong
som placerats under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget
strax nedströms flödet från Tannetjärnen
(L~6 m, ~ 0,6 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 3 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,5 m, utgör ett definitivt
hinder (Figur 6). För att skapa passerbarhet bör
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Öfttjärnsbäcken

Vandringshinder 7 utgörs av en stenbro under
vägen mot Östertanne (L~7 m, B~ 1,5 m).
Stenbron fungerar väl, ingen åtgärd.
Vandringshinder 8 består av en vägtrumma av
betong som placerats i en hage och fungerar
antagligen som passage för djur (L~6 m, ~ 0,8
m)(Figur 8). Trumman ligger bra och bedöms
som passerbar men en bro eller liknande vore
önskvärt för att minska erosionsskadorna på
platsen.
Figur 9. Vy över Öfttjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp där så är
möjligt.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
6. Återskapa vattennivåerna i Tannetjärnen och
Rännsjön samt utför andra lämpliga hydrologiska
restaureringar i avrinningsområdet.
7. Åtgärda vandringshinder 1-5.

Figur 8. Vandringshinder 8. Vägtrumma av betong
placerad i hage.

Vandringshinder 9 består av den vägtrumma av
stål som placerats under väg 307 (L~20 m, ~
1,7 m). Trumman ligger bra men för att
underlätta fiskvandring bör botten nedströms
trumman byggas upp något och enstaka block
placeras inne i trumman.
Vandringshinder 10 är den vägtrumma av
betong som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax nedanför väg 307 (L~18 m,
~ 1,6 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Öfttjärnen 687874-156797
Öfttjärnen 5,0 ha, är en liten fin skogstjärn som
närmast omges av Öfttjärnsmyran och
ytterområdet utgörs av tallskog (Figur 9). Vattnet
är kraftigt humöst och vattenvegetationen är
sparsam och består huvudsakligen av
vattenklöver, starr och näckrosor. Vattennivån i
tjärnen har tidigare reglerats och vid utloppet
finns en dammvall och en skjutlucka som
reglerar utflödet, se vandringshinder 1. Kända
fiskarter i Öfttjärnen är abborre, gädda, lake och
mört.
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Objekt 79. Källsvedbäcken

Källsvedbäcken

X 687517 Y 156443 (RT 90)

Sammanfattning
Källsvedbäcken bedöms utgöra ett viktigt reproduktionsområde för öringbeståndet i Harmångersån samt
Storsjön och vattendraget rinner från Nybodtjärnen, belägen 7 km SV Bergsjö, för att via Sörsjön och
Bodsjön, mynna i Harmångersån vid Vade. Strömförhållandena i Källsvedbäcken utgörs huvudsakligen av
lugnflytande biotoper som täcker drygt halva vattendragets lopp. Förekomsten strömmande lokaler är god
och återfinns företrädesvis i den nedre delen av vattendraget, mellan Källsveden och Bjåsta. Större delen
av Källsvedbäckens lopp är kraftigt påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken anses
opåverkad mellan Nybodtjärnen och Sörsjön samt över enstaka lokaler längre ned i bäcken. I stora drag är
vattendraget dock försiktigt rensat mellan Sörsjön och Bodsjön, omgrävt och rätat från strax uppströms
Bodsjön till strax uppströms Smedens samt huvudsakligen kraftigt rensat från strax uppströms Smedens
till Bjåsta. Bodsjön har sänkts och det registrerade sjösänkningsföretaget sträcker sig 300 m nedströms
sjön, Närmanbosjön sf 1932. Ytterligare två registrerade markavvattningsföretag förekommer i
Källsvedbäcken. Mellan Bjåstabodarna och Källsveden, Bjåstadikningen nr 1 df 1931 och mitt på sträckan
mellan Källsveden och Smedens, Bjåstadikningen nr 2 df 1931. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Källsvedbäcken är mycket låg till följd av de omfattande ingreppen i vattenbiotopen. Samtliga lekbiotoper
som anses tämligen bra återfinns mellan Källsveden och Bjåsta och uppväxtbiotoper av näst högsta klass
återfinns huvudsakligen över samma sträckning. Förbättringspotentialen är god och närmare 10 000 m2
lek- och uppväxtbiotoper för öring kan förbättras om upplagd sten och död ved placeras ut manuellt samt
lekbottnar restaureras på de rensade/omgrävda lokalerna. Flodpärlmussla förekommer i Källsvedbäcken
och enligt inventeringsuppgifter är beståndet glest och utgörs av stora individer.
Allmän beskrivning
Källsvedbäcken är 6,6 km lång och faller över
denna sträcka 80 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-10 m, en medelbredd av 2,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Källsvedbäcken
rinner från Nybodtjärnen, belägen 7 km SV
Bergsjö, för att via Sörsjön och Bodsjön, mynna
i Harmångersån vid Vade. Ett öringförande
biflöde, Fermbäcken, tillrinner Källsvedbäcken

strax nedanför Bodsjön. Sandbäcken rinner från
ett våtmarksområde vid Skabbåsen och mynnar i
Nybodtjärnen. Sandbäcken är biotopkarterad
men inte vidare beskriven i denna rapport.
Enligt obekräftade uppgifter förekommer öring i
vattendraget som är opåverkat och
huvudsakligen har ett svagt strömmande lopp.
En vägtrumma utgör definitivt hinder och bör
ersättas med en valvbåge. Mellan Nybodtjärnen
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och Sörsjön kantas Källsvedbäcken
huvudsakligen av blandskog men en mindre
våtmark förekommer. Mellan Sörsjön och
Bodsjön omges bäcken av jordbruksmark i
anslutning till sjöarna och av blandskog i
mittenpartiet. Vid Bodsjöns utlopp rinner
vattendraget genom åkermark för att sedan
omges av löv- och granskog. Vid Källsveden
löper sedan bäcken över jordbruksmark där
skyddande kantzon saknas helt eller är mycket
gles. Vid Smedens omges Källsvedbäcken av
blandskog som längs den N strand har inslag av
ängsmark. Mellan Smedens och Harmångersån
rinner vattendraget genom jordbruksmark
huvudsakligen bestående av åker. Kantzonen är
över denna sträckning stundtals väl tilltagen men
huvudsakligen gles. Vid inventeringstillfället vara
flera platser längs vattendraget i princip
ockuperade av bäver och ett stort antal
bäverdammar som stundtals dämde eller nyligen
hade dämt stora arealer förekom. De värst
drabbade områdena återfanns mellan
Nybodtjärnen och Sörsjön samt mellan Smedens
och Bjåsta medan flera ensamma dammar
förekom däremellan.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Källsvedbäcken

strömmande biotoperna och grus återfinns
huvudsakligen över de svagt strömmande
lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt på
de strömmande lokalerna och förekomsten död
ved är i allmänhet låg eller saknas helt.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 970 m
Försiktigt rensad
1 720 m
Kraftigt rensad
1 300 m
Omgrävd
1 640 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

(29%)
(26%)
(20%)
(25%)
Ja
4
3

Större delen av Källsvedbäckens lopp är kraftigt
påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Bäcken anses opåverkad mellan Nybodtjärnen
och Sörsjön samt över enstaka lokaler längre ned
i bäcken. I stora drag är dock vattendraget
försiktigt rensat mellan Sörsjön och Bodsjön,
omgrävt och rätat från strax uppströms Bodsjön
till strax uppströms Smedens samt
huvudsakligen kraftigt rensat från strax
uppströms Smedens till Bjåsta (Figur 1). Bodsjön
har sänkts och det registrerade
sjösänkningsföretaget sträcker sig 300 m
nedströms sjön, Närmanbosjön sf 1932.
Ytterligare två registrerade
markavvattningsföretag förekommer i
Källsvedbäcken. Mellan Bjåstabodarna och
Källsveden, Bjåstadikningen nr 1 df 1931 och
mitt på sträckan mellan Källsveden och
Smedens, Bjåstadikningen nr 2 df 1931.
Förekomsten upplagd sten är god-riklig
nedanför Bodsjön samt uppströms Smedens
medan övriga påverkade lokaler huvudsakligen
har en måttlig förekomst. För att återskapa
vattenbiotopen i Källsvedbäcken bör upplagd
sten och död ved placeras ut manuellt samt
lekbottnar restaureras på de rensade/omgrävda
lokalerna. Vidare bör vattendraget återges ett
ringlande lopp över de rätade partierna. Ett
flertal åkerdiken tillrinner vattendraget över
jordbruksmarken. Då dikena sannolikt tillför
sediment och näringsämnen till bäcken
rekommenderas att sedimentationsdammar eller
liknande anläggs vid dikesmynningarna. Mellan
Sörsjön och Bodsjön finns en brunn som
sannolikt anlagts för vattenuttag och vid
Smedens finns pumpar för vattenuttag.
Källsvedbäcken har tidigare kalkats i syfte att
bevara flodpärlmusselbeståndet i vattendraget.

3 470 m (52%)
460 m (7%)
2 700 m (41%)

Strömförhållandena i Källsvedbäcken utgörs
huvudsakligen av lugnflytande biotoper som
täcker drygt halva vattendragets lopp.
Förekomsten strömmande lokaler är god och
återfinns företrädesvis i den nedre delen av
vattendraget mellan Källsveden och Bjåsta.
Kortare partier strömmande vatten återfinns
även strax nedströms Bodsjön, mitt på sträckan
mellan Sörsjön och Bodsjön samt strax
uppströms Sörsjön. Svagt strömmande biotoper
förekommer i mindre utsträckning och som
kortare inslag längs hela vattendraget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 40 %
Grus 18 %
Sten 12 %
Block 30 %
Näckmossa 13 %
Den stora andelen lugnflytande biotoper i
Källsvedbäcken medför att findetritus utgör det
vanligast förekommande bottensubstratet i
vattendraget. Block och sten påträffas över de

348

Bergsjö Fvo

ARO: 44000

Källsvedbäcken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 610 m 9 860 m2 (59%)
Möjligt, men ej bra 1 220 m 2 451 m2 (15%)
Tämligen bra
1 650 m 4 025 m2 (24%)
Bra- mycket bra
150 m
265 m2 (2%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
3 790 m 10 176 m2 (61%)
Möjligt, men ej bra
960 m 2 075 m2 (13%)
Tämligen bra
1 880 m 4 350 m2 (26%)
Bra- mycket bra
Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Källsvedbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Källsvedbäcken är mycket låg till följd av de
omfattande ingreppen i vattenbiotopen. Samtliga
lekbiotoper som anses tämligen bra återfinns
mellan Källsveden och Bjåsta. Uppväxtbiotoper
av näst högsta klass återfinns huvudsakligen över
samma sträckning som lekbiotoperna men
förekommer även i mindre omfattning strax
uppströms och nedströms sjöarna (Figur 3).
Källsvedbäcken bedöms utgöra ett viktigt
reproduktionsområde för öringbeståndet i
Harmångersån och Storsjön. Det anses därför
vara av stor vikt att lek- och uppväxtbiotoperna i
bäcken återskapas. Förbättringspotentialen är
god och närmare 10 000 m2 lek- och
uppväxtbiotoper för öring kan förbättras om
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
samt lekbottnar restaureras på de
rensade/omgrävda lokalerna.

720 m (11%)
2 690 m (41%)
2 140 m (32%)
1 080 m (16%)

Skuggningsförhållandena i Källsvedbäcken
varierar mycket men utgörs huvudsakligen av
dålig täckning. Bra skuggning förekommer i
vattendragets övre delar som huvudsakligen
rinner genom skogsmark. Skuggning saknas eller
är dålig på grund av gles eller avsaknad av
trädridå där vattendraget löper genom
jordbruksmark. Nedanför Nybodtjärnen råder
bristande skuggning på grund av skogsdöd
orsakad av bäverdammar. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs Källsvedbäcken
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken.

Figur 3. Fin öringbiotop i Källsvedbäcken.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2009 finns registrerade
för Källsvedbäcken. Vid elprovfiskena som
utfördes ovanför valvbågen resp. vid Smedens,
fångades arterna bäcknejonöga, stensimpa, lake
och öring. Öring saknades vid den övre lokalen
och vid Smedens fångades ingen öring 0+ men
en individ >0+, vilket ger en täthet av 0,6
ind/100 m2. För att kvantifiera mängden öring i

Figur 2. Källsvedbäcken rinner rätad genom
jordbruksmark med gles trädridå.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 330 m 9 300 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra 2 040 m 4 036 m2 (24%)
Tämligen bra
1 260 m 3 265 m2 (20%)
Bra- mycket bra
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bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Källsvedbäcken

ha stor nyckelbiotop bestående av naturlig
skogsbäck i gransumpskog.
Vandringshinder för fisk
I Källsvedbäcken finns hela tjugosju
vandringshinder varav de flesta utgörs av
bäverdammar (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Nybodtjärnen mot
Harmångersån.

Särskilda naturvärden
Flodpärlmussla förekommer i Källsvedbäcken.
Vid inventering utförd under 1990-talet
observerades ett glest bestånd med stora
individer i bäcken. Minsta observerade musslan
var 50 mm och övriga 80 mm. Inflödet till
Nybodtjärnen omges i sitt nedre lopp av en 2,6

Tabell 1. Vandringshinder i Källsvedbäcken, numrerade från Nybodtjärnen, gående nedströms mot Harmångersån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

687244
687242
687242
687239
687236
687230
687228
687222
687220
687218
687211
687236
687244
687253
687390
687434
687434
687439
687445
687445
687449
687453
687455
687469
687472
687477
687513

155993
155996
156019
156022
156022
156034
156036
156042
156044
156046
156061
156146
156146
156151
156225
156310
156322
156340
156370
156370
156379
156386
156390
156389
156395
156399
156447

0,3 km N Nybodtjärnen
0,33 km uppströms Nybodtjärnen
0,44 km NO Nybodtjärnen
0,6 km NV Sörsjön
0,59 km NV Sörsjön
0,42 km V Sörsjön
0,38 km V Sörsjön
0,32 km V Sörsjön
0,28 km V Sörsjön
0,27 km V Sörsjön
0,1 km uppströms Sörsjön
0,3 km Ö Sörsjön
0,4 km SSV Bodsjön
0,6 km SO Stormyran
0,6 km NO Bodsjön
10 km NV Lillkolmyran
10 km N Kolmyran
0,2 km Ö Hulte
0,1 km S Smedens
0,8 km SV Hulte
0,1 km SO Smedens
0,15 Ö Smedens
Hultevägen
0,6 km S Hängtäkten
0,5 m SV Hulte
0,5 km V Hulte
0,2 km SSV Böle

Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Stockmatta
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Damm
Valvbåge, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Dammrest
Dammrest
Dammrest
Stendamm
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, bäverdamm

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt

0,6
0,7
0,9
0
0,6
0,4
0,6
0,5
2
1,5
1
1,5
0,8
0
3
1,5
0
0
0,5
0,6
0,6
0,5
0
0,2
0,1
0,8
0,4

4-5
5-6
6-7
7-8
7-8
7-8
8-9
9-10
10-11
10-11
12-13
17-18
18-19
19-20
26-27
30-31
31-32
32-33
32-33
35-36
36-37
37-38
38-39
40-41
41-42
42-43
46-47

Vandringshinder 4 är en stockmatta som
sannolikt använts som maskinövergång som
täcker vattendragets bredd (Figur 2). Partiellt
hinder som försvårar passage vid lägre flöden,
bör åtgärdas genom att den döda veden sprids i
vattendraget.

Vandringshinder 1-3, 5-8, 11-12, 15-16, 18 och
24-26 består av aktiva och övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,1- 3 m
utgör partiella/definitiva hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
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Källsvedbäcken

Figur 2. Vandringshinder 4. Kvarlämnad stockmatta
som utgör ett partiellt hinder.

Figur 4. Vandringshinder 22. Stendamm för
vattenuttag. Fallhöjd 0,5 m.

Vandringshinder 9-10 utgörs av två naturliga fall
som med en fallhöjd av 1,5 respektive 2 m,
utgör partiella hinder där passage försvåras vid
låga och normala flöden. Bedöms vara
passerbara vid högre flöden.

Vandringshinder 23 är en vägtrumma av stål
placerad under Hultevägen (L~14 m, ~ 2 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 27 utgörs av vägtrumman vid
bäckens utlopp i Harmångersån mot vilken
bävern har byggt en damm. Med en fallhöjd av
0,4 m bedöms hindret som definitivt.
Passerbarhet skapas genom att riva
bäverdammen, vägtrumman av stål ligger bra
(L~15 m, ~ 2 m).

Vandringshinder 13 utgörs av en mindre damm
av sten som upprättats i syfte att gynna
vattenuttag i uppströms belägna brunn. Med en
fallhöjd av 0,8 m är hindret att räkna som
partiellt. För att underlätta passage vid lägre
flöden bör dammen öppnas upp och en annan
lösning som säkerställer vattentillgången till
vattenuttaget sökas.

Sjöar i vattendraget
Nybodtjärnen
Nybodtjärnen 1,3 ha, är en liten fin skogstjärn
som kantas av våtmark och omges av blandskog
(Figur 5). Vattenvegetationen är sparsam och
domineras av starr, näckrosor och vattenklöver.
Kända fiskarter i Nybodtjärnen är abborre,
gädda, lake och mört.

Vandringshinder 14 är en valvbåge placerad
under den korsande vägen mellan Sörsjön och
Bodsjön. Valvbågen ersatte 2008 en för högt
satt vägtrumma.
Vandringshinder 17 är en vägtrumma av stål
placerad under den mindre väg som korsar
bäcken vid Källsveden (L~4 m, ~ 1 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 19-21 består av tre stycken
dammrester som med en fallhöjd av 0,5- 0,6 m
är att räkna som definitiva hinder. För att skapa
passerbarhet förordas manuell utrivning av
dammresterna.
Vandringshinder 22 utgörs av en stendamm
som uppförts i syfte att säkerställa
vattentillgången till ett vattenuttag (Figur 4).
Med en fallhöjd av 0,5 m bedöms hindret som
partiellt. För att underlätta passage bör
stendammen rivas och en annan lösning som
säkerställer vattentillgången till vattenuttaget
sökas.

Figur 5. Vy över Nybodtjärnen.

Sörsjön 687212-156130
Sörsjön 28,6 ha är en mindre skogssjö med
relativt klart (Figur 6). Omgivningen utgörs
huvudsakligen av blandskog men inslag av
kalhygge förekommer. Vattenvegetationen är
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intermediär och domineras av säv men starr, gul
näckros samt bladvass förekommer allmänt.
Bottensubstratet i strandzonen domineras av
findetritus och sand men en del block
förekommer. Kända fiskarter i Sörsjön är
abborre, benlöja, gädda, lake och mört.

Källsvedbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biologisk återställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
4. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
6. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i Bodsjön
7. Åtgärda vandringshinder 4, 13, 19-22 och 27.

Figur 6. Vy över Sörsjön.

Bodsjön 687327-156189
Bodsjön 16,6 ha, är en liten sjö belägen i en
mindre gryta som huvudsakligen omges av
jordbruksmark (Figur 7). Vattenvegetationen är
intermediär och domineras av säv men gul
näckros samt bladvass förekommer allmänt i
strandzonen. Vattennivån i Bodsjön är sänkt och
ett sjösänkningsföretag finns registrerat,
Närmanbosjön sf 1932. Förutsättningarna för att
återskapa den naturliga vattennivån i Bodsjön
bör utredas. Kända fiskarter i Bodsjön är
abborre, benlöja, gädda, lake och mört.

Figur 7. Vy över Bodsjön.
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Objekt 80. Fermbäcken

Fermbäcken

X 687333 Y 156194 (RT 90)

Sammanfattning
Fermbäcken är en fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Stormyran, belägen 4
km SSV Bergsjö och mynnar i Källsvedbäcken strax nedströms Bodsjön. Strömförhållandena i
Fermbäcken utgörs huvudsakligen av strömmande biotoper men andelen svagt strömmande lokaler är
god. Bottensubstratet i Fermbäcken utgörs huvudsakligen av sand men förekomsten block är god på de
strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är måttlig.
Fermbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och de försiktigt rensade
lokalerna är just försiktigt rensade. Bäcken är dock omgrävd och rätad nedanför Stormyran samt vid
inloppet till Källsvedbäcken. Ingreppen vid Stormyran härstammar från dikningen av Stormyran, vilken är
omfattande och flera diken förekommer över våtmarken. Flödesregimen i Fermbäcken är störd till följd av
denna markavvattning och sannolikt har även Stor-Kolmyran utsatts för samma behandling. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av de båda
våtmarkerna. Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är låg i Fermbäcken men förekomsten
uppväxtbiotoper är riktigt god. Förbättringspotentialen är relativt låg då de försiktigt rensade lokalerna
endast påverkats i ringa omfattning. Öringbiotopen i vattendraget kan dock förbättras om död ved tillförs
de övre delarna av vattendraget och om större block och stenar återförs på de rensade partierna.
Lekbottnarna bör ses över och restaureras efter behov och bäcken bör återges ett ringlande lopp över de
rätade partierna. I framtiden kan Fermbäcken få betydelse som reproduktionslokal för ett vandrande
bestånd av öring. För att öppna upp vandringsvägarna i bäcken bör en mindre trädamm öppnas upp och
en underdimensionerad vägtrumma ersättas med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Fermbäcken är 3,0 km lång och faller över denna
sträcka 67 m. Vattendraget har en bredd av 0,23,5 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Fermbäcken
rinner från Stormyran, belägen 4 km SSV
Bergsjö och mynnar i Källsvedbäcken strax
nedströms Bodsjön. Fermbäcken kantas
omväxlande av tallskog, ungskog, kalhygge,

granbestånd och blandskog för att slutligen rinna
rätad genom åkermark och mynna i
Källsvedbäcken. Skogsbruket längs bäcken har
varit relativt intensivt och merparten av skogen
har avverkats.
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Fermbäcken

den väg som korsar vattendraget 500 m
uppströms Källsvedbäcken finns ett vattenuttag
med en grov slang som ligger i bäcken över en
längre sträcka och går genom befintlig
vägtrumma (Figur 2). Vattenuttagets användning
är okänd och det bör utredas om slangen i
bäcken kan avlägsnas.

1 150 m (38%)
1 850 m (62%)

Strömförhållandena i Fermbäcken utgörs
huvudsakligen av strömmande biotoper men
andelen svagt strömmande lokaler är god. De
svagt strömmande biotoperna återfinns i de övre
delarna av vattendraget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 63 %
Block 28 %
Näckmossa 13 %
Bottensubstratet i Fermbäcken utgörs
huvudsakligen av sand men förekomsten block
är god på de strömmande lokalerna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är måttlig.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Fermbäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 800 m (60%)
Försiktigt rensad
850 m (28%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
350 m (12%)
Kalkad
Nej
Diken
3
Vattenuttag
1
Fermbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och de
försiktigt rensade lokalerna är just försiktigt
rensade och endast enstaka större stenar och
block har flyttats åt sidan. Rensningarna har
utförts i den nedre delen av vattendraget och
förekomsten upplagd sten är måttlig. Bäcken är
dock omgrävd och rätad nedanför Stormyran
samt vid inloppet till Källsvedbäcken (Figur 1).
Ingreppen vid Stormyran härstammar från
dikningen av Stormyran, vilken är omfattande
och flera diken förekommer över våtmarken.
Flödesregimen i Fermbäcken är störd till följd av
denna markavvattning och sannolikt har även
Stor-Kolmyran utsatts för samma behandling.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av de båda våtmarkerna. För att
återskapa vattenbiotopen i Fermbäcken
rekommenderas att större upplagda stenar och
block samt död ved placeras ut manuellt och att
lekbottnar restaureras på de rensade lokalerna.
Vidare bör vattendraget återges ett ringlande
lopp över de omgrävda och rätade partierna. Vid

Figur 2. Slang för vattenuttag i Fermbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

500 m (17%)
550 m (18%)
1 950 m (65%)

Skuggningsförhållandena i Fermbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
förekommer vid två kalhyggen i de mellersta
delarna av vattendraget där sparsamt kvarlämnad
trädridå försämrar skuggningsförhållandena samt
över åkermarken vid Källsvedbäcken. För att
förbättra skuggningsförhållandena längs bäcken
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över åkermarken.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Fermbäcken

100 m
150 m2 (4%)
2 780 m 3 025 m2 (89%)
120 m
240 m2 (7%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
100 m
150 m2 (4%)
Möjligt, men ej bra 1 300 m 1 055 m2 (31%)
Tämligen bra
1 200 m 1 610 m2 (47%)
Bra- mycket bra
400 m
600 m2 (18%)
Figur 3. Fin öringbiotop i Fermbäcken.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 000 m
925 m2 (27%)
Tämligen bra
2 000 m 2 490 m2 (73%)
Bra- mycket bra

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Fermbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 500
m uppströms Källsvedbäcken fångades enbart
öring. Tätheten av öring var 0 ind/100 m2 för
0+ och 17,2 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Förekomsten lämpliga lekbiotoper för öring är
låg i Fermbäcken men förekomsten
uppväxtbiotoper är riktigt god (Figur 3).
Lekområdet återfinns 500 m uppströms
Källsvedbäcken och uppväxtbiotoperna i den
nedre halvan av vattendraget.
Förbättringspotentialen är relativt låg då de
försiktigt rensade lokalerna endast påverkats i
ringa omfattning. Öringbiotopen i vattendraget
kan dock förbättras om död ved tillförs de övre
delarna av vattendraget och om större block och
stenar återförs på de rensade partierna.
Lekbottnarna bör ses över och restaureras efter
behov och bäcken bör återges ett ringlande
loppöver de rätade partierna. I framtiden kan
Fermbäcken få betydelse som
reproduktionslokal för ett vandrande bestånd av
öring.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
Fermbäcken.
Vandringshinder för fisk
I Fermbäcken finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Stormyran mot Källsvedbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Fermbäcken, numrerade från Stormyran, gående nedströms mot Källsvedbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

687225
687314
687315
687316

156316
156241
156240
156236

0,7 km N Stormyran
0,8 km SV Styrsberget
1 km NO Axelstäkten
1 km NO Axelstäkten

Naturligt fall, rot
Naturligt fall, bråte
Trädamm för VA
Vägtrumma, betong

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

0,4
0,4
0,2
0

3-4
9-10
10-11
10-11

Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall
över rotsystemet tillhörande två björkar. Med
en fallhöjd av 0,4 m anses hindret partiellt och
kan passeras vid högre flöden.

Vandringshinder 2 består av ett naturligt fall
över bråte. Med en fallhöjd av 0,4 m, bedöms
hindret som partiellt. Kortlivat och föränderligt
hinder som med fördel kan rivas om det finns
kvar vid åtgärd.
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Vandringshinder 3 utgörs av en trädamm
uppförd för att underlätta vattenuttag ur bäcken
(Figur 4). Med en fallhöjd av 0,2 är dammen att
räkna som ett partiellt hinder och bedöms endast
försvåra passage vid låga flöden. Dammens och
vattenuttagets laglighet kan ifrågasättas. Har
vattenuttaget upphört bör dammen rivas och
tillhörande slang avlägsnas. Används
vattenuttaget bör fiskvandring vid lågflöden
säkerställas.

Fermbäcken

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge vattendraget ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Stormyran och
Stor-Kolmyran.
5. Utred om befintlig slang för vattenuttag kan
avlägsnas.
6. Etablera tätare och bredare trädridå över
åkermarken.
7. Åtgärda vandringshinder 3 och 4.

Figur 4. Trädamm för vattenuttag som med en
fallhöjd av 0,2 m utgör ett partiellt hinder.

Vandringshinder 4 är en vägtrumma av betong
placerad under den korsande vägen mot
Axelstäkten (L~5 m, ~ 0,8 m)(Figur 5).
Trumman bedöms utgöra ett definitivt
vandringshinder för fisk då vattenhastigheten är
mycket hög, troligen som en följd av
underdimensionering. För att skapa passerbarhet
bör trumman bytas mot en valvbåge med högre
flödeskapacitet än befintlig vägtrumma.

Figur 5. Underdimensionerad vägtrumma som utgör
definitivt hinder i Fermbäcken.
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Objekt 81. Fiskviksbäcken

Fiskviksbäcken

X 687751 Y 156383 (RT 90)

Sammanfattning
Fiskviksbäcken är en mindre bäck med ett stationärt bestånd av öring som rinner från Långmyrorna,
belägna 8 km NV Bergsjö, för att via Västängstjärnen och Hemtjärnen, mynna i Älgeredssjön vid Fiskvik.
Den övre halvan av vattendraget löper huvudsakligen genom blandskog medan den nedre halvan
företrädesvis rinner genom jordbruksmark. Fiskviksbäcken har ett huvudsakligen svagt strömmandeströmmande lopp och bottensubstratet domineras av sand och block. Näckmossa förekommer ytterst
sparsamt och förekomsten död ved är relativt god där vattendraget rinner genom skogsmark. Den övre
halvan av Fiskviksbäcken, mellan Långmyrorna och Knektriket, är helt opåverkad av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Resterande delar av vattendraget är dock påverkade av mänskliga aktiviteter,
huvudsakligen kraftig sådan i form av omgrävning. Ett registrerat markavvattningsföretag återfinns i
Fiskviksbäcken. Hemtjärnen har sänkts (Fiskvik-Hemtjärn sf 1929). Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Fiskviksbäcken är relativt god i alla avseenden och återfinns i huvudsak i den övre, opåverkade halvan av
vattendraget. Den nedre halvan av bäcken har dock stor potential som öringbiotop då strömförhållandena
här anses lämpliga men vattenbiotopen förstörts av rensningar och omgrävning. Öringbiotopen i
vattendraget kan förbättras över en yta av minst 3 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten
samt död ved placeras ut på de rensade/omgrävda lokalerna i den nedre halvan av vattendraget. Från
Västängstjärnsbäcken och 1 400 m uppströms, rinner bäcken genom blandsumpskog som av
Skogsstyrelsen bedöms ha högt naturvärde. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp några
mindre dammrester av sten samt genom punktinsatser vid två vägtrummor.
Allmän beskrivning
Fiskviksbäcken är 4,7 km lång och faller över
denna sträcka 165 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,5 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Fiskviksbäcken
rinner från Långmyrorna, belägna 8 km NV
Bergsjö, för att via Västängstjärnen och
Hemtjärnen, mynna i Älgeredssjön vid Fiskvik.
Långmyrorna är en avlång, opåverkad våtmark
med vattenansamlingar och rikligt med vatten

trots torrt väder en längre tid inför
inventeringstillfället. Mellan Långmyrorna och
Västängstjärnen rinner Fiskviksbäcken
huvudsakligen genom blandskog, stundtals med
dominans av gran och ett kalhygge samt en
mindre våtmark återfinns mitt på sträckan.
Sträckan Västängstjärnen-Hemtjärnen löper
bäcken genom barrblandskog som närmast
Hemtjärnen övergår i jordbruksmark. Mellan
Hemtjärnen och Älgeredssjön omges
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vattendraget huvudsakligen av jordbruksmark
bestående av äng och åker, ett längre parti
blandskog förekommer dock mitt på sträckan.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Fiskviksbäcken

bäcken. För att återskapa vattenbiotopen i
vattendraget bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. Förutsättningarna för
att återskapa vattennivån i Hemtjärnen bör
utredas och genomföras om möjligt. Ett stort
antal åkerdiken tillrinner vattendraget över
jordbruksmarken. För att minska sediment- och
näringstransporten från omgivande
jordbruksmark bör sedimentationsdammar eller
liknande anläggas i mynningsområdet på
åkerdikena. Ett vattenuttag som sannolikt
försörjer flera fastigheter återfinns vid
Västängstjärnens utlopp. Nedanför väg 307 finns
ett mindre vattenreningsverk med breddningsrör
som mynnar i bäcken (Figur 2). Reningsverkets
påverkan på bäcken och nedströms belägna sjö
bör utredas.

790 m (17%)
2 110 m (45%)
1 790 m (38%)

Fiskviksbäcken har ett huvudsakligen svagt
strömmande-strömmande lopp. Lugnflytande
vatten återfinns över Långmyrorna, vid
Hemtjärnens utlopp samt strax nedströms
Västängstjärnen. Längre sammanhängande
partier med strömmande biotoper förekommer
mitt på sträckan mellan Långmyrorna och
Västängstjärnen, utmed samt uppströms
Torvansmyran, genom blandskogen mellan
Hemtjärnen och Älgeredssjön samt i anslutning
till väg 307.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 39 %
Block 33 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Fiskviksbäcken domineras av
sand på de svagt strömmande biotoperna och av
block på de strömmande lokalerna. Näckmossa
förekommer ytterst sparsamt och förekomsten
död ved är relativt god där vattendraget rinner
genom skogsmark.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 680 m
Försiktigt rensad
270 m
Kraftigt rensad
310 m
Omgrävd
1 430 m
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter
Vattenuttag
Reningsverk

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Fiskviksbäcken.

(56%)
(6%)
(7%)
(31%)
Nej
22
3
1
1

Den övre halvan av Fiskviksbäcken, mellan
Långmyrorna och Knektriket, är helt opåverkad
av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Resterande delar av vattendraget är dock
påverkade av mänskliga aktiviteter,
huvudsakligen kraftig sådan i form av
omgrävning (Figur 1). Ett registrerat
markavvattningsföretag återfinns i
Fiskviksbäcken. Hemtjärnen har sänkts (FiskvikHemtjärn sf 1929) och sjösänkningsföretaget
sträcker sig från tjärnen och 950 m nedströms i

Figur 2. Vattenreningsverk vid väg 307 med
breddningsrör som mynnar i Fiskviksbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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220 m (5%)
770 m (16%)
1 760 m (38%)
1 940 m (41%)
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Fiskviksbäcken

Skuggningsförhållandena i Fiskviksbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget till
stora delar rinner genom skogsmark.
Skuggningsförhållandena är till större delen goda
även över jordbruksmarken men i anslutning till
väg 307, är den skyddande trädridån gles.
Skuggningen är naturligt dålig över de sparsamt
bevuxna Långmyrorna och skuggning saknas
helt över kalhygget som förekommer mitt på
sträckan mellan Långmyrorna och
Västängstjärnen
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
810 m
770 m2 (15%)
Möjligt, men ej bra 2 260 m 2 199 m2 (43%)
Tämligen bra
1 470 m 2 022 m2 (39%)
Bra- mycket bra
150 m
180 m2 (4%)

Figur 3. Fin öringbiotop i Fiskviksbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Fiskviksbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
400 m nedströms Hemtjärnen, fångades endast
ett årsyngel av gädda. Vid inventeringstillfället
observerades öring okulärt på den fina sträckan
mellan Västängstjärnen och Hemtjärnen. Enligt
obekräftade uppgifter från närboende
förekommer även bäcknejonöga och lake i
vattendraget. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
770 m
730 m2 (14%)
Möjligt, men ej bra 2 250 m 2 326 m2 (45%)
Tämligen bra
1 090 m 1 310 m2 (25%)
Bra- mycket bra
580 m
805 m2 (16%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
770 m
730 m2 (14%)
Möjligt, men ej bra 2 440 m 2 687 m2 (52%)
Tämligen bra
1 080 m 1 194 m2 (23%)
Bra- mycket bra
400 m
560 m2 (11%)

Särskilda naturvärden
Från Västängstjärnsbäcken och 1 400 m
uppströms, rinner bäcken genom
blandsumpskog som av Skogsstyrelsen bedöms
ha högt naturvärde. Totalt omfattar
blandsumpskogen en yta av 7,7 ha

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Fiskviksbäcken är relativt god i alla avseenden
och återfinns i huvudsak i den övre, opåverkade
halvan av vattendraget (Figur 3). Den nedre
halvan av bäcken har dock stor potential som
öringbiotop då strömförhållandena här anses
lämpliga men vattenbiotopen förstörts av
rensningar och omgrävning. Öringbiotopen i
vattendraget kan förbättras över en yta av minst
3 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut på de
rensade/omgrävda lokalerna i den nedre halvan
av vattendraget.

Vandringshinder för fisk
I Fiskviksbäcken finns åtta vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Långmyrorna mot Älgeredssjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Fiskviksbäcken, numrerade från Långmyrorna, gående nedströms mot Älgeredssjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2013.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688071
688038
687945
687942
687947
687839
687784
687778

156194
156242
156305
156311
156345
156402
156384
156388

0,5 km ovan Västängstjärnen
Utlopp Västängstjärnen
30 m ovan väg vid Knektriket
Väg vid Knektriket
Väg 762
0,15 km ovan kraftledning
60 m ovan väg 307
Väg 307

Naturligt, fall över häll
Bro av stockar och ris
Dammrest
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Dammrest
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong

Partiellt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt

1
0
1,2
0
0
0,7
0,4
0
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Vandringshinder 1 utgörs av ett naturligt fall
över en häll där vattnet faller 1 m över en sträcka
av 1,2 m. Hindret anses partiellt då det bedöms
vara passerbart vid högre flöden.

Fiskviksbäcken

Vandringshinder 7 utgörs av en vägtrumma av
betong som placerats under en mindre väg som
eder till ett hushåll beläget strax uppströms väg
307 (L~10 m, ~ 1,6 m). Trumman ligger bra
och kräver i sig ingen åtgärd men en kantsten
från omgivande stensättning har ramlat ner vid
ingången till trumman och orsakar ett partiellt
fall av 0,4 m. För att åtgärda hindret
rekommenderas att den nedrasade kantsten lyfts
bort.

Vandringshinder 2 är en tillfällig bro av stockar
och ris, byggd i samband med en avverkning,
belägen vid utloppet ur Västängstjärnen. Då
bron i framtiden hotar att rasa ned i bäcken och
ge upphov till ett hinder, rekommenderas att
den redan nu avlägsnas

Vandringshinder 8 är vägtrumman av betong
som placerats under väg 307 (L~30 m, ~ 1,6
m). Då trumman lutar mycket i den övre delen,
anses den utgöra ett partiellt hinder för fisk. För
att underlätta fiskvandring genom trumman
rekommenderas att den ersätts med en valvbåge
eller åtgärdas på annat motsvarande sätt.

Vandringshinder 3 består av en dammrest av
sten, tidigare använd som tvättdamm, belägen
strax uppströms den korsande vägen vid
Knektriket, som med en fallhöjd av 1,2 m, utgör
ett definitivt hinder. För att skapa passerbarhet
rekommenderas att dammresten öppnas upp
manuellt och att stenen från den, sprids i
vattendraget.

Sjöar i vattendraget
Västängstjärnen 688040-156251
Västängstjärnen 10,0 ha, är en fin skogstjärn
med klart vatten som omges av blandskog med
dominans av barrträd (Figur 5).
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
huvudsakligen av bladvass, starr, nate och
näckrosor. Vid utloppet finns ett vattenuttag
som används till vattenförsörjning av ett antal
fastigheter. Tjärnen har tidigare
rotenonbehandlats men behandlingen
misslyckades. Kända fiskarter i Västängstjärnen
är abborre, gädda och lake.

Vandringshinder 4 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen vid
Knektriket (L~10 m, ~ 1,4 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under väg 762 mot Knoppe
(L~14 m, ~ 1,6 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 6 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,7 m, utgör ett
partiellt hinder (Figur 4). För att skapa
passerbarhet även vid lägre flöden,
rekommenderas att dammresten öppnas upp
manuellt och att stenen från den, sprids i
vattendraget.

Figur 5. Vy över Västängstjärnen.

Hemtjärnen 687932-156367
Hemtjärnen 4,5 ha, är mindre tjärn belägen i
jordbruksmark, som kantas av våtmark (Figur 6).
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
huvudsakligen av bladvass, starr, fräken och
näckrosor. Hemtjärnen har sänkts (FiskvikHemtjärn sf 1929), sannolikt för att vinna
produktiv jordbruksmark. Förutsättningarna för

Figur 4. Vandringhinder 6. Dammrest av sten som
med en fallhöjd av 0,7 m, utgör ett partiellt hinder.
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att återskapa vattennivån i Hemtjärnen bör
utredas och genomföras om möjligt. Kända
fiskarter i Hemtjärnen är abborre, gädda och
lake.

Figur 6. Vy över Hemtjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade och
omgrävda lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. För att minska sediment- och
näringstransporten från omgivande
jordbruksmark bör sedimentationsdammar eller
liknande anläggas i mynningsområdet på
åkerdikena.
4. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i Hemtjärnen och genomför om
möjligt.
5. Utred reningsverkets påverkan på bäcken och
nedströms belägna sjö.
6. Åtgärda vandringhinder 2-3 samt 6-8.
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Objekt 82. Åsbergsbäcken

Åsbergsbäcken

X 687714 Y 156095 (RT 90)

Sammanfattning
Åsbergsbäcken är förlängningen av Långråbäcken och rinner från Barrtjärnen, belägen 6 km NV Bergsjö
för att mynna i Älgeredssjön nära Älgeredsån. Vattendraget omges i den övre halvan av skogsmark
bestående av löv- samt blandskog och den nedre halvan kantas av jordbruksmark huvudsakligen bestående
av åker. Strömförhållandena i Åsbergsbäcken domineras av lugnflytande biotoper som återfinns över
närmare halva bäckens lopp. Strömmande vatten dominerar mellan Barrtjärnen och Åkerbo samt
förekommer över ett längre parti nedanför Degeränget. Näckmossa förekommer längs hela vattendraget
och förekomsten är stundtals god över de strömmande biotoperna. Död ved förekommer i liten/måttlig
omfattning. Skuggningsförhållandena i Åsbergsbäcken är övervägande mindre bra på grund av gles
trädridå där vattendraget i den nedre halvan rinner genom jordbruksmark Större delen av Åsbergsbäcken
har påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och kraftig rensning dominerar. Förekomsten
lämpliga öringbiotoper i Åsbergsbäcken är låg till följd av de omfattande ingreppen i vattenbiotopen.
Öringbiotoper av näst högsta klass återfinns huvudsakligen mitt på sträckan mellan Barrtjärnen och
Åkerbo samt över en längre lokal mellan Degeränget och Lillberget. Drygt 5 000 m2 öringbiotop kan
förbättras om lekbottnar restaureras samt upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna. Historiskt har säkerligen Åsbergsbäcken nyttjats som reproduktionslokal av ett vandrande
öringbestånd. Åtgärdas vandringshindren i vattendraget öppnas åter möjligheterna för detta samt
möjligheten att nyttja uppströms belägna Långråbäcken.
Allmän beskrivning
Åsbergsbäcken är 3,1 km lång och faller över
denna sträcka 36 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-7 m, en medelbredd av 2,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Åsbergsbäcken
är förlängningen av Långråbäcken och rinner
från Barrtjärnen, belägen 6 km NV Bergsjö för
att mynna i Älgeredssjön nära Älgeredsån. Strax
nedanför Barrtjärnen tillrinner ett biotopkarterat
biflöde från Gokstjärnen och bäcken har sitt
ursprung från en mindre våtmark belägen strax S

Brännåsen. Gokstjärnen är sänkt och
vattendraget var vid inventeringstillfället
svårbedömt då det till stora delar var uppdämt
av bäverdammar. Avrinningsområdets storlek
medför dock att sannolikheten att finna fisk i
biflödet är stor. Den övre halvan av
Åsbergsbäcken, mellan Barrtjärnen och Åkerbo,
omges av skogsmark som till en början består av
lövskog och sedan blandskog. Den nedre halvan
av vattendraget rinner genom jordbruksmark
huvudsakligen bestående av åker och kantas av
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en gles trädridå som stundtals är något bättre.
Mellan Degeränget och Lillberget förekommer
en mindre dunge lövskog. Vid
inventeringstillfället var området kring bäcken
från Gokstjärnen starkt påverkat av
bäverdammar som dämde båda flödena och över
jordbruksmarken mellan Åkerbo och
Älgeredssjön förekom två bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 450 m
730 m
900 m
30 m

Åsbergsbäcken

ansetts opåverkade och dessa förekommer längs
hela vattendraget. Förekomsten upplagd sten är
väsentligen god. För att återskapa
vattenbiotopen i Åsbergsbäcken bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Vid
Åkerbo leds vatten in till en grävd baddamm och
släpps ut strax nedanför.

(47%)
(24%)
(29%)
(1%)

Strömförhållandena i Åsbergsbäcken domineras
av lugnflytande biotoper som återfinns över
närmare halva bäckens lopp. Svagt strömmande
lokaler förekommer omväxlande mellan Åkerbo
och Degeränget samt över en längre lokal
belägen 300 m uppströms Åkerbo. Strömmande
vatten dominerar mellan Barrtjärnen och Åkerbo
samt förekommer över ett längre parti nedanför
Degeränget.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Åsbergsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 48 %
Grus 13 %
Sten 10 %
Block 29 %
Näckmossa 22 %

1 610 m (52%)
1 090 m (35%)
410 m (13%)

Skuggningsförhållandena i Åsbergsbäcken är
övervägande mindre bra på grund av gles
trädridå där vattendraget i den nedre halvan
rinner genom jordbruksmark (Figur 2).
Skuggningen är huvudsakligen mindre bra där
bäcken rinner genom skogsmark och sträckor
med bra skuggning återfinns nedanför
Barrtjärnen samt mellan Degeränget och
Lillberget. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs vattendraget
rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmarken.

Strömförhållandena avspeglar sig väl i
bottensubstratet som domineras av findetritus på
de lugnflytande partierna, grus och sten på de
svagt strömmande lokalerna samt block på de
strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer längs hela vattendraget och
förekomsten är stundtals god över de
strömmande biotoperna. Död ved förekommer
i låg/måttlig omfattning.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
960 m (31%)
Försiktigt rensad
530 m (17%)
Kraftigt rensad
1 620 m (52%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Vattenuttag
1
Större delen av Åsbergsbäcken har påverkats av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och kraftig
rensning dominerar (Figur 1). Vattendraget är
försiktigt rensat i de övre delarna av
jordbruksmarken och huvudsakligen kraftigt
rensat i sitt övre och nedre lopp. Enstaka lokaler
av företrädesvis lugnflytande biotoper har

Figur 2. Gles trädridå genom jordbruksmark.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 230 m
Möjligt, men ej bra 1 190 m
Tämligen bra
690 m
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 230 m
Möjligt, men ej bra 1 110 m
Tämligen bra
770 m
Bra- mycket bra

Åsbergsbäcken

7 545 m2 (64%)
2 875 m2 (24%)
1 405 m2 (12%)

7 545 m2 (64%)
2 595 m2 (22%)
1 685 m2 (14%)
Figur 3. Fin öringbiotop i Åsbergsbäcken.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 580 m 10 770 m2 (91%)
Tämligen bra
530 m
1 055 m2 (9%)
Bra- mycket bra

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Åsbergsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
800 m nedströms Barrtjärnen, fångades arterna
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var
11,1 ind/100 m2 för 0+ och 42,9 ind/100 m2 för
>0+. För att kvantifiera mängden öring i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Åsbergsbäcken är låg till följd av de omfattande
ingreppen i vattenbiotopen. Öringbiotoper av
näst högsta klass återfinns huvudsakligen mitt på
sträckan mellan Barrtjärnen och Åkerbo samt
över en längre lokal mellan Degeränget och
Lillberget (Figur 3). Drygt 5 000 m2 öringbiotop
kan förbättras om lekbottnar restaureras samt
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. Historiskt har säkerligen
Åsbergsbäcken nyttjats som reproduktionslokal
av ett vandrande öringbestånd. Åtgärdas
vandringshindren i vattendraget öppnas åter
möjligheterna för detta samt möjligheten att
nyttja uppströms belägna Långråbäcken.

Särskilda naturvärden
Från Gokstjärnsbäcken och 400 m nedströms
rinner bäcken genom barrblandskog som av
Skogsstyrelsen har utpekats som en biotop med
högt naturvärde.
Vandringshinder för fisk
I Åsbergsbäcken finns 11 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Barrtjärnen mot Älgeredssjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Åsbergsbäcken, numrerade från Barrtjärnen, gående nedströms mot Älgeredssjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

687886
687872
687868
687854
687798
687792
687790
687791
687792
687755
687735

156034
156039
156040
156042
156049
156057
156064
156075
156106
156103
156082

0,5 km V Gokstjärnen
0,75 km VNV Saxtäkten
0,7 km N Åkerbo
0,7 km N Saxtäkten
0,1 km NV Åkerbo
0,1 km Ö Åkerbo
0,6 km NV Lillberget
0,6 km SV Spetstorpet
0,3 km NV Degeränget
Km0,15 km N Lillberget
0,2 km SV Lillberget

Stenkista
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest+stendamm
Vägtrummor, betong 2 st
Damm
Bråte och död ved
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Damm/dammrest

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0,1
1,2
0,6
0,2
0,8
0,1
4
0,3
0,3
0,8
0,3

1-2
4-5
5-6
6-7
12-13
13-14
14-15
16-17
19-20
23-24
26-27
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Vandringshinder 1 utgörs av en stenkista som
med en fallhöjd av 0,1 m, utgör partiellt hinder
som försvårar fiskvandring vid låga flöden. För
att underlätta passage bör en öppning för
lågvatten skapas.

Åsbergsbäcken

Vandringshinder 7 utgörs av en privat damm vid
Åkerbo (Figur 6). Dammens funktion är troligen
som nivåhållare för spegeldamm. Möjligen har
vattenkraft utnyttjas tidigare men några spår av
detta syntes inte vid inventeringstillfället. Med en
fallhöjd av 4 m utgör dammen ett definitivt
vandringshinder för fisk. En trasig och torrlagd
fisktrappa/ålledare finns vid dammen. För att
skapa fri vandringsväg för fisk rekommenderas
att ett omlöp anläggs på den N sidan dammen.

Vandringshinder 2-4 och 9-10 består av
övergivna/aktiva bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,2-1,2 m, utgör partiella/definitiva
vandringshinder för fisk. De partiella dammarna
är ofta passerbara via sidofåra vid högflöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 5 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 0,8 m, utgör partiellt hinder
(Figur 4). För att återskapa fri vandringsväg bör
dammen öppnas upp manuellt.

Figur 6. Vandringshinder 7. Damm som med en
fallhöjd av 4 m utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 8 består av en ansamling av
bråte och död ved som med en fallhöjd av 0,3 m,
utgör partiellt hinder. Kortlivat och föränderligt
hinder som med fördel kan rivas om det finns
kvar vid åtgärd.

Figur 4. Vandringshinder 5. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,8 m.

Vandringshinder 11 är en damm/dammrest av
betong som med en fallhöjd av 0,3 m, utgör
partiellt vandringshinder för fisk (Figur 7). För
att underlätta fiskvandring bör dammen rivas.
Om detta inte låter sig göras bör dock
dammluckorna avlägsnas.

Vandringshinder 6 är två vägtrummor av betong
som placerats under den korsande vägen vid
Åkerbo (L~6 m, ~ 1,0 m)(Figur 5). Med hög
vattenhastighet och en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet utgör trummorna ett partiellt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör minst en av
trummorna ersättas med valvbåge.

Figur 7. Vandringshinder 11. Damm/dammrest av
betong. Fallhöjd 0,3 m.
Figur 5. Vandringshinder 6. Vägtrummor av betong.
Fallhöjd 0,1 m.
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Sjöar i vattendraget
Barrtjärnen 687890-156035
Barrtjärnen 38,9 ha, är en större skogstjärn som
huvudsakligen omges av tallskog (Figur 8).
Finsediment dominerar bottensubstratet i
strandzonen men en del block förekommer.
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
företrädesvis av starr och bladvass i strandzonen.
Vid det SV hörnet av tjärnen finns en badplats.
Kända fiskarter i Barrtjärnen är abborre, benlöja,
gädda, lake, mört och nors.

Figur 8. Vy över Barrtjärnen.

Älgeredssjön 687575-156420
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 5-8 och 11.
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Objekt 83. Långråbäcken

Långråbäcken

X 687891 Y 155911 (RT 90)

Sammanfattning
Långråbäcken hyser ett stationärt bestånd av öring och har sitt ursprung i området kring Vasshålet, beläget
11 km NV Bergsjö för att mynna i den SÖ delen av Barrtjärnen. Strömförhållandena i Långråbäcken
domineras av lugnflytande och svagt strömmande biotoper som i stort förekommer i samma utsträckning.
Strömförhållandena avspeglar sig väl i bottensubstratet som domineras av findetritus på de lugnflytande
partierna och av sand på de svagt strömmande lokalerna. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg. Närmare halva Långråbäckens lopp har påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och
ingreppen utgörs huvudsakligen av omgrävning. Flödesregimen i vattendraget är störd då Vasshålet utsatts
för kraftig markavvattning. Mellan Vasshålet och Långråna tillrinner även några skogsdiken. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av Vasshålet
och nedströms belägna skogsdiken. Över jordbruksmarken vid Rönningen tillrinner nio synliga åkerdiken.
Då dikena sannolikt tillför sediment och näringsämnen till vattendraget rekommenderas att
sedimentationsdammar eller liknande anläggs vid dikesmynningarna. Förekomsten lämpliga biotoper för
öring är relativt låg i Långråbäcken vilket beror både på naturliga förutsättningar som få strömmande
biotoper och på ingrepp i vattenbiotopen. Öringbiotopen kan förbättras över en yta av närmare 3 000 m2
om lekbottnar restaureras och om upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de
rensade/omgrävda lokalerna. Öppnas vandringsvägarna för fisk i Åsbergsbäcken kan Långråbäcken i
framtiden nyttjas som reproduktionslokal för ett vandrande öringbestånd. Vid inventeringstillfället var
stora delar av vattendraget påverkat av bäver och dess dammar. Bäverförekomsten var mest påtaglig i de
övre delarna av Långråna samt nedanför densamma.
Allmän beskrivning
Långråbäcken är 5,9 km lång och faller över
denna sträcka 56 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-8 m, en medelbredd av 1,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Långråbäcken
har sitt ursprung i området kring Vasshålet, där
ett myller av mindre, ofta dikade vattenfåror från
bl a Brännåsen och Ljusås rinner ihop.
Vattendraget har inventerats från Vasshålet,

beläget 11 km NV Bergsjö och mynnar i den SÖ
delen av Barrtjärnen. Vid Långråna tillrinner ett
biotopkarterat biflöde med okänd fiskförekomst
från Rudtjärnen. Naturligt hinder i form av brant
fallande fors medför att fiskvandring till
Rudtjärnen inte bedöms möjlig men möjligen
kan de nedre delarna av vattendraget nyttjas av
ett bestånd. Långråbäcken rinner nedanför
Vasshålet genom ett kalhygge som sträcker sig
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300 m längs bäcken. Bäcken omges därefter av
granskog och löper till en början parallellt och
nära en mindre grusväg. Därefter löper
vattendraget över våtmarken Långråna där
trädridån är naturligt gles och vattenvegetationen
riklig med dominans av starr. Bäckfåran är
stundtals diffus över Långråna men detta
bedöms inte utgöra några problem för
fiskvandring. Nedanför Långråna kantas bäcken
till en början av tallskog och rinner sedan i en
kraftledningsgata där kantzonen nyligen röjts vid
inventeringstillfället. Grandominerad blandskog
och därefter kalhygge och återigen blandskog
följer innan bäcken når jordbruksmark.
Jordbruksmarken vid Rönninngen utgörs i de
övre delarna av hage och sedan åkermark med
gles trädridå. Sista biten mot Barrtjärnen kantas
bäcken av barrskog. Vid inventeringstillfället var
stora delar av vattendraget påverkat av bäver och
dess dammar. Bäverförekomsten var mest
påtaglig i de övre delarna av Långråna samt
nedanför densamma.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

2 300 m
2 500 m
960 m
180 m

Långråbäcken

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 520 m (59%)
Försiktigt rensad
580 m (10%)
Kraftigt rensad
270 m (5%)
Omgrävd
1 570 m (26%)
Kalkad
Nej
Diken
13
Närmare halva Långråbäckens lopp har
påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
och ingreppen utgörs huvudsakligen av
omgrävning. Vattendraget är omgrävt över
jordbruksmarken vid Rönnigen samt nedanför
Vasshålet, som en följd av markavvattning av
våtmarken. Bäcken är försiktigt rensad över de
strömmande biotoperna ovanför
jordbruksmarken samt kraftigt rensad nedanför
det övre omgrävda partiet (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är huvudsakligen god
på de rensade lokalerna men saknas över större
delen av de omgrävda partierna. För att
återskapa vattenbiotopen i bäcken bör upplagd
sten och död ved placeras ut manuellt,
lekbottnar restaureras samt vattendraget återges
ett ringlande lopp över de rätade partierna. Över
jordbruksmarken vid Rönningen tillrinner nio
synliga åkerdiken. Då dikena sannolikt tillför
sediment och näringsämnen till vattendraget
rekommenderas att sedimentationsdammar eller
liknande anläggs vid dikesmynningarna.
Flödesregimen i vattendraget är störd då
Vasshålet utsatts för kraftig markavvattning.
Mellan Vasshålet och Långråna tillrinner även
några skogsdiken. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av Vasshålet och
nedströms belägna skogsdiken.

(39%)
(42%)
(16%)
(3%)

Strömförhållandena i Långråbäcken domineras
av lugnflytande och svagt strömmande biotoper
som i stort förekommer i samma utsträckning.
Lugnflytande vatten förekommer över
våtmarken Långråna och de svagt strömmande
lokalerna återfinns huvudsakligen nedanför
Långråna samt över jordbruksmarken vid
Rönningen. Strömmande och forsande biotoper
förekommer längs med vägen mot Vasshålet
samt över ett längre parti uppströms
jordbruksmarken vid Rönningen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 32 %
Sand 50 %
Block 10 %
Näckmossa 0 %
Strömförhållandena avspeglar sig väl i
bottensubstratet som domineras av findetritus på
de lugnflytande partierna och av sand på de
svagt strömmande lokalerna. Block återfinns på
de strömmande och forsande biotoperna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Långråbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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Skuggningsförhållandena i Långråbäcken är
genomgående bra där vattendraget rinner genom
skogsmark. Trädridån är naturligt gles över
Långråna vilket ger dålig skuggning över
våtmarken. Dålig skuggning återfinns även över
jordbruksmarken vid Rönningen där trädridån är
gles (Figur 2). Skuggning saknas där bäcken
mellan Långråna och Rönningen löper genom
kraftledningsgata där skyddande trädridå röjts.
För att förbättra skuggningsförhållandena längs
Långråbäcken rekommenderas att tätare och
bredare trädridå etableras över jordbruksmarken
vid Rönningen.

Långråbäcken

om upplagd sten samt död ved placeras ut
manuellt på de rensade/omgrävda lokalerna.
Öppnas vandringsvägarna för fisk i
Åsbergsbäcken kan Långråbäcken i framtiden
nyttjas som reproduktionslokal för ett vandrande
öringbestånd.

Figur 3. Fin öringbiotop i Långråbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Långråbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
ovanför jordbruksmarken vid Rönningen,
fångades arterna lake och öring. Tätheten av
öring var 13,7 ind/100 m2 för 0+ och 1,7
ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Figur 2. Långråbäckens lopp genom jordbruksmark
med gles trädridå vid Rönningen.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 970 m 6 239 m2 (60%)
Möjligt, men ej bra 1 160 m 2 279 m2 (22%)
Tämligen bra
710 m 1 714 m2 (17%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 020 m 4 596 m2 (44%)
Möjligt, men ej bra 1 850 m 3 113 m2 (30%)
Tämligen bra
850 m 2 163 m2 (21%)
Bra- mycket bra
120 m
360 m2 (4%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 650 m
Möjligt, men ej bra 3 210 m
Tämligen bra
860 m
Bra- mycket bra
120 m

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
Långråbäcken.
Vandringshinder för fisk
I Långråbäcken finns 12 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Vasshålet
mot Barrtjärnen.

1 650 m2 (16%)
5 914 m2 (57%)
2 308 m2 (22%)
360 m2 (4%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är
relativt låg i Långråbäcken vilket beror både på
naturliga förutsättningar som få strömmande
biotoper och på ingrepp i vattenbiotopen.
Befintliga öringbiotoper återfinns på tidigare
beskrivna strömbiotoper (Figur 3).
Öringbiotopen kan förbättras över en yta av
närmare 3 000 m2 om lekbottnar restaureras och
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Långråbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Långråbäcken, numrerade från Vasshålet, gående nedströms mot Barrtjärnen. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

688286
688256
688209
688196
688181
688081
688050
688033
688004
688003
687996
687934

155742
155713
155710
155714
155717
155779
155812
155822
155844
155845
155848
155883

1 km Ö Bölsås
0,7 km Ö Bölsås
Bölsås
Kraftledning
0,8 km N skjutbana
Djupdalen
1,5 km NO Klovberget
1,5 km NO Klovberget
0,5 km V Gåsmyran
0,5 km V Gåsmyran
0,3 km NV Sandbergs
Rönningen

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stålrör
Bäverdamm, aktiv
Naturligt fall, block
Vägtrumma, betong

Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
0
0,8
0,8
0,4
0,4
1,2
1,4
0
1,2
1,1
0

1
3-4
6-7
7-8
8-9
10-11
11-12
12-13
15-16
15-16
16-17
20-21

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Ljusås (L~11 m, ~ 1,2 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Rudtjärnen (L~11 m, ~ 1,5 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3-8 och 10 består av
övergivna/aktiva bäverdammar huvudsakligen
belägna i det flackare området runt Långråna.
Med en fallhöjd av 0,4-1,4 m, utgör dammarna
partiella/definitiva vandringshinder för fisk. De
partiella dammarna är ofta passerbara via
sidofåra vid högflöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Figur 4. Vandringshinder 11. Naturligt fall över
block. Fallhöjd 1,1 m.

Vandringshinder 12 utgörs av en betongtrumma
placerad under den väg avsedd för
jordbruksmaskiner som korsar vattendraget i
den Ö delen av åkermarken vid Rönningen
(L~7 m, ~ 1,6 m). Trumman ligger mycket
bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 9 är ett stålrör som agerar
vägtrumma under den väg som korsar
vattendraget vid kraftledningen (L~8 m, ~ 2
m). Röret ligger bra, ingen åtgärd.

Sjöar i vattendraget
Barrtjärnen 687890-156035
Se Åsbergsbäcken.

Vandringshinder 11 består av ett naturligt fall
över block (Figur 4). Med en fallhöjd av 1,1 m
är hindret att räkna som definitivt. Hindret kan
ha förvärrats av mänsklig aktivitet då rensningar
utförts i anslutning till fallet. Möjligen kan fisk
passera vid högflöden. Eventuell mänsklig
påverkan samt passerbarhet vid högflöden bör
undersökas vidare.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Vasshålet och
nedströms belägna skogsdiken.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken.
6. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Rönningen.
7. Utred passerbarhet och möjlighet till åtgärd
vid vandringshinder 11.
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Objekt 84. Gimmaån

Gimmaån

X 687622 Y 155902 (RT 90)

Sammanfattning
Gimmaån utgör förlängningen av Lingån och Sylån och rinner från Sörgimsjön i Hudiksvalls kommun,
belägen 15 km OSO Bergsjö, för att via Gimsjön och Ängbodtjärnen mynna i Älgeredssjön och därmed
Harmångersåns huvudflöde vid Andersfors. Gimmaån rinner huvudsakligen genom skogmark och
strömförhållandena domineras av lugnflytande biotoper men förekomsten strömmande lokaler är god.
Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då flödet till Strömbacka kraftstation, styrs via
regleringsdammar vid utloppet ur Lennsjösjön, Skäråssjön och Brukssjön. För att skapa en naturligare
flödesregim i vattendraget och möjliggöra fiskvandring högre upp i vattensystemet, är det av stor betydelse
att vattendomarna för kraftstationen och dess regleringsdammar omförhandlas. Den mänskliga påverkan
på vattenbiotopen i Gimmaån är omfattande och huvuddelen av ingreppen utgörs av försiktig rensning.
Rensningarna är mer omfattande uppströms Gimsjön än nedströms, vilket beror på att sträckan mellan
Sörgimsjön och Gimsjön tidigare använts som flottled, vilket inte sträckan mellan Gimsjön och
Älgeredssjön gjort, då timret transporterades från Gimsjön till Längsterbodsjön. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Gimmaån, är till följd av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen, mycket låg beträffande
lekområden och låg avseende uppväxtområden och ståndplatser. Förbättringspotentialen är stor och
öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras över en yta av närmare 50 000 m2 om lekbottnar restaureras
och upplagd sten samt död ved placeras ut på de rensade biotoperna. Mindre bestånd av flodpärlmussla
och flodkräfta förekommer i vattendraget och Holmen Skog AB har utpekat två nyckelbiotoper längs med
ån. Skapas fria vandringsvägar för fisk vid regleringsdammen i Andersfors samt kraftstationen vid
Strömbacka med tillhörande regleringsdammar, tillgängliggörs stora arealer lämpliga
reproduktionsområden för öring i vattensystemet.
km OSO Bergsjö, för att via Gimsjön och
Ängbodtjärnen mynna i Älgeredssjön och
därmed Harmångersåns huvudflöde vid
Andersfors. Fem fiskförande biflöden tillrinner
Gimmaån. Uppifrån räknat tillkommer
Svarttjärnsbäcken, Skabbåsbäcken, Ysjöbäcken,
Gullbacksmorbäcken och Svarvtjärnsbäcken.
Mellan Sörgimsjön och Gimsjön omges

Allmän beskrivning
Gimmaån är 8,4 km lång och faller över denna
sträcka 33 m. Vattendraget har en bredd av 1-12
m, en medelbredd av 7,5 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,6 m. Vattendragets
avrinningsområde är 180,9 km2 stort bestående
av 2 % sjö och 98 % skog. Gimmaån rinner från
Sörgimsjön i Hudiksvalls kommun, belägen 15
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Gimmaån av huvudsakligen av blandskog med
stundtals dominans av gran eller tall. Vid
Norrgimma kantas den N stranden av åkermark
med huvudsakligen tillfredställande trädridå och
mellan Norrgimma och Gimsjön utgörs området
närmast stranden framför allt av våtmark.
Sträckan mellan Gimsjön-Älgeredssjön, omges
företrädesvis av blandskog men skiften
bestående av granskog och kalhyggen samt
jordbruksmark bestående av åker- ängs- och
hagmark förekommer i relativt stor utsträckning.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

5 130 m
400 m
2 760 m
130 m

Gimmaån

Gimsjön men huvudsakligen måttlig nedanför
Gimsjön. För att återskapa vattenbiotopen i
Gimmaån bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på de
rensade lokalerna. Sträckan Sörgimsjön-Gimsjön
biotopåterställdes maskinellt år 2011.
Lekbottenrestaurering samt viss kompletterande
biotopåterställning bör dock utföras på sträckan.
Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då
flödet till Strömbacka kraftstation, styrs via
regleringsdammar vid utloppet ur Lennsjösjön,
Skäråssjön och Brukssjön. För att skapa en
naturligare flödesregim i vattendraget och
möjliggöra fiskvandring högre upp i
vattensystemet, är det av stor betydelse att
vattendomarna för kraftstationen och dess
regleringsdammar omförhandlas. Strömbacka
kraftstation har en effekt av 200 kW och en
normal årsproduktion av 700 MWh/år
(http://vattenkraft.info).

(61%)
(5%)
(33%)
(2%)

Strömförhållandena i Gimmaån domineras av
lugnflytande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är god. Generellt har
vattendraget ett huvudsakligen lugnflytande lopp
mellan Sörgimsjön och Gimsjön med inslag av
strömmande biotoper och omvänt gäller mellan
Gimsjön och Älgeredssjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 50 %
Block 46 %
Näckmossa 10 %
Bottensubstratet i Gimmaån följer rådande
strömförhållanden väl där findetritus dominerar
på de lugnflytande lokalerna och block på de
strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är låg.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Gimmaån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 180 m (26%)
Försiktigt rensad
4 980 m (59%)
Kraftigt rensad
1 190 m (14%)
Omgrävd
70 m (1%)
Kalkad
Nej

1 480 m (18%)
3 530 m (42%)
2 910 m (35%)
500 m (6%)

Skuggningsförhållandena i Gimmaån varierar
mycket och är övervägande dålig eller mindre
bra. Områden med sämre skuggning återfinns
huvudsakligen mellan Sörgimsjön och Gimsjön
samt vid Slätterna. Orsaken till sämre skuggning
är ofta naturlig och beror på sparsamt bevuxen
våtmark eller vattendragets bredd. Trädridån kan
dock bättras något vid jordbruksmarken vid
Slätterna och en etablering av en bredare och
tätare kantzon rekommenderas.

Den mänskliga påverkan på vattenbiotopen i
Gimmaån är omfattande och huvuddelen av
ingreppen utgörs av försiktig rensning.
Rensningarna är mer omfattande uppströms
Gimsjön än nedströms, vilket beror på att
sträckan mellan Sörgimsjön och Gimsjön
tidigare använts som flottled, vilket inte sträckan
mellan Gimsjön och Älgeredssjön gjort, då
timret transporterades från Gimsjön till
Längsterbodsjön (Figur 1). Förekomsten
upplagd sten är god mellan Sörgimsjön och
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
5 190 m 46 060 m2 (73%)
Möjligt, men ej bra 2 900 m 14 803 m2 (23%)
Tämligen bra
330 m 2 295 m2 (4%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
5 190 m 46 060 m2 (73%)
Möjligt, men ej bra
690 m 3 670 m2 ( 6%)
Tämligen bra
2 290 m 11 428 m2 (18%)
Bra- mycket bra
250 m 2 000 m2 (3%)
Figur 2. Fin öringbiotop i Gimmaån.

Ståndplatser
Ej lämpligt
3 480 m 35 440 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra 2 320 m 14 050 m2 (22%)
Tämligen bra
2 620 m 13 668 m2 (22%)
Bra- mycket bra

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2009 finns registrerade
för Gimmaån. Vid elprovfiskena som utfördes
vid Kolarstigen och Slätterne, fångades arterna
stensimpa, lake och öring. Öring saknades vid
Kolarstigen, vid Slätterne var tätheten av öring
3,2 ind/100 m2 för 0+ och 4,3 ind/100 m2 för
>0+. För att kvantifiera mängden öring i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Gimmaån, är till följd av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen, mycket låg beträffande
lekområden och låg avseende uppväxtområden
och ståndplatser. Lämpliga lekområden återfinns
endast på två lokaler, vid Norrgimma samt
Eleonorelund och uppväxtområdena påträffas
huvudsakligen över den mindre påverkade
sträckan mellan Gimsjön och Ängbodtjärnen
(Figur 2). Passande ståndplatser är spridda längs
hela vattendraget och större fisk kan nyttja
lokaler med lugnare vatten.
Förbättringspotentialen är stor och
öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras
över en yta av närmare 50 000 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut på de rensade biotoperna.

Särskilda naturvärden
Enstaka flodpärlmusslor förekommer längs med
Gimmaån och vid inventeringstillfället
observerades tomma skal nedanför
Ängbodtjärnen. Ett mindre bestånd av flodkräfta
förekommer i de övre delarna av vattendraget
och vid ett standardiserat provfiske utfört 2011,
fångades totalt 19 individer på två av de fem
undersökta lokalerna som inventerades med fem
mjärdar vardera. För att kartlägga mussel- och
kräftbestånden i Gimmaån rekommenderas
ytterligare inventering av beståndens utbredning
och tätheter. Vid utloppet ur Sörgimsjön har
Holmen Skog AB utpekat en 3,7 ha stor
nyckelbiotop bestående av strandsvämskog med
gammal grov gran över en sträcka av 800 m
längs vattendragets S strand. Vid Slätterna har
Holmen Skog AB utpekat en 1,3 ha stor
nyckelbiotop bestående av lövrik skog och bäck
med branta sidor, över en sträcka av 700 m längs
vattendragets S strand.
Vandringshinder för fisk
I Gimmaån finns fjorton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Sörgimsjön mot Älgeredssjön.
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Tabell 1. Vandringshinder i Gimmaån, numrerade från Sörgimsjön, gående nedströms mot Älgeredssjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

687466
687466
687527
687593
687596
687602
687608
687608
687627

155294
155302
155360
155646
155653
155714
155727
152729
155882

0,5 km SO Norrgimma
0,6 km VNV Sörtäkten
0,15 km uppströms Gimsjön
0,4 km V Skrämsta
0,5 km NV Slättertorpet
0,4 km VNV Silversveden
0,3 km V Skrämsta
0,3 km V Silversveden
Ängbodtjärnens utlopp

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Regleringsdamm

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

0,4
0,7
0
0,3
1,5
0,7
0,7
1,4
3

17-18
19-20
23-24
32-33
33-34
39-40
40-41
40-41
42-43

Vandringshinder 1-3 består av aktiv/övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0-0,7 m,
utgör partiellt/definitiva hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 4-8 utgörs samtliga av naturliga
fall över block som med en fallhöjd av 0,3-1,5 m,
anses som partiella hinder (Figur 3). De hinder
som har en fallhöjd understigande 1 m bedöms
möjliga att passera vid medelflöde. Vid de två
fall som har en fallhöjd överstigande 1 m, krävs
ganska rejäla högflöden för möjlig passage.
Figur 4. Vandringshinder 9. Regleringsdamm vid
Ängbodtjärnens utlopp. Fallhöjd 3 m.

Sjöar i vattendraget
Sörgimsjön 687300-155038
Sörgimsjön 26,5 ha, är en skogssjö med humöst
vatten som huvudsakligen omges av blandskog
(Figur 5). Vattenvegetationen är riklig och utgörs
företrädesvis av starr som växer i strandzonen.
Bottensubstratet i strandzonen består av
finsediment och sten. Uppgifter om
fiskförekomsten i sjön saknas.
Figur 3. Vandringshinder 8. Naturligt fall över block.
Fallhöjd 1,4 m.

Vandringshinder 9 utgörs av en regleringsdamm
med vägövergång vid utloppet på
Ängbodtjärnen (Figur 4). Ägare till dammen är
Holmen AB men enligt dom är det Nordanstigs
kommun som har underhållsansvaret. Med en
fallhöjd av 3 m anses dammen utgöra ett
definitivt hinder för fisk. Dammen bör ersättas
med en stentröskel som placeras vid
Ängbodtjärnens utlopp. Det är möjligt att
anlägga ett omlöp med vid båge på den södra
sidan ån, men detta alternativ anses vara en
sämre lösning.

Figur 5. Vy över Sörgimsjön.
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Gimsjön 687580-155521
Gimsjön 114 ha, är en skogssjö med humöst
vatten och två mindre holmar, som
huvudsakligen omges av barrskog (Figur 6).
Vattenvegetationen är intermediär och består
främst av säv som växer i strandzonen och
framförallt utloppet ur sjön är rikligt bevuxet. N
stranden har mindre växtlighet och
bottensubstratet i strandzonen utgörs här av sten
och block. Kända fiskarter i Gimsjön är gädda,
abborre, lake, sik, siklöja, benlöja och mört.

Gimmaån

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning mellan Gimsjön och
Älgeredssjön samt viss kompletterande
biotopåterställning av den redan återställda
sträckan mellan Sörgimsjön och Gimsjön.
2. Lekbottenrestaurering längs hela vattendraget.
3. Utplacering av död ved längs hela
vattendraget.
4. Inventera och kartlägg bestånden av
flodpärlmussla och flodkräfta beträffande
utbredning och tätheter.
5. Omförhandla vattendomarna för Strömbacka
kraftstation och tillhörande regleringsdammar.
6. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Slätterna.
7. Åtgärda vandringshinder 9.

Figur 6. Vy över Gimsjön.

Ängbodtjärnen 687628-155878
Ängbodtjärnen 29,3 ha, är en relativt stor tjärn
med humöst vatten, som omges av blandskog
och åkermark (Figur 7). Vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av fräken,
starr och näckrosor som växer i strandzonen.
Vattennivån i Ängbodtjärnen är dämd av en
regleringsdamm vid utloppet i Andersfors, se
vandringshinder 9. Kända fiskarter i
Ängbodtjärnen är gädda, abborre, lake, benlöja,
braxen och mört.

Figur 7. Vy över Ängbodtjärnen.

Älgeredssjön 687575-156420
Se Harmångersån.
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Objekt 85. Långsjöbäcken

Långsjöbäcken

X 687605 Y 155766 (RT 90)

Sammanfattning
Långsjöbäcken är ett mycket fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från
Långsjön, belägen 8 km SV Bergsjö, för att via Gammelbodtjärnarna, mynna i den SV delen av
Ängbodtjärnen. Strömförhållandena i Långsjöbäcken domineras av strömmande biotoper som täcker
halva bäckens lopp och bottensubstratet utgörs företrädesvis av block. Näckmossa förekommer stundtals
rikligt på de strömmande lokalerna och förekomsten död ved är låg-måttlig. Strax över halva
Långsjöbäckens lopp har utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och ingreppen består av
rensningar, företrädesvis kraftig sådan där förekomsten upplagd sten är god-riklig. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Långsjöbäcken är trots omfattande ingrepp i vattenbiotopen god beträffande
lekområden och mycket god avseende uppväxtområden och ståndplatser. Förbättringspotentialen är god
och öringbiotoperna i Långsjöbäcken kan förbättras över en yta av 17 500 m2 om lekbottnar restaureras
och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt eller med maskin. Enstaka opåverkade strömmar i
Långssjöbäcken är mycket storblockiga och ger en god Figur av hur vattendraget tidigare sett ut. Fyra
skogsdiken förekommer vid flödet från Nybodvallen och vid Storsveden tillrinner ett åkerdike. Vid
inventeringstillfället var påverkan av bäver stor i vattendragets mellersta lopp och stora arealer var dämda
med skogsdöd som följd. För att skapa fria vandringsvägar för fisk i Långsjöbäcken bör tre mindre
dammrester öppnas upp, en nedsprängd och smal passage av vattendraget breddas och biotopåterställas
samt en inrasad stensättning vid Bjåstavallen avlägsnas.
Allmän beskrivning
Långsjöbäcken är 7,1 km lång och faller över
denna sträcka 133 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-12 m, en medelbredd av 4,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Långsjöbäcken
rinner från Långsjön, belägen 8 km SV Bergsjö,
för att via Gammelbodtjärnarna, mynna i den SV
delen av Ängbodtjärnen. Vid Långsjöns utlopp
ligger Bjåstavallens fäbodar och Långsjöbäcken
rinner här genom en stensatt kanal över en
sträcka av 100 m. Bäcken omges av ett kalhygge

längs den Ö stranden och av blandskog på den
V på en sträcka av 300 m. Därefter löper bäcken
genom äldre granskog för att sedan korsas två
gånger av en större kraftledning där skyddande
trädridå saknas. Mellan
kraftledningskorsningarna utgörs omgivningen
huvudsakligen av våtmark där spår av bäver
observerades vid inventeringstillfället. Mellan
vägen mot Bjåstavallen och
Gammelbodtjärnarna kantas bäcken
företrädesvis av blandskog men ett mindre
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kalhygge och ett parti granskog samt en del
våtmark förekommer över denna sträcka som
vid inventeringstillfället var kraftigt påverkat av
ett flertal bäverdammar som dämde stora arealer
med skogsdöd som följd. Nedanför
Gammelbodtjärnarna omges bäcken först av
blandskog, sedan en mindre våtmark och
därefter granskog innan flödet från Nybodvallen
tillrinner Långsjöbäcken. Området kring flödet
från Nybodvallen var vid inventeringstillfället
påverkat av ett flertal bäverdammar som dämde
stora arealer med skogsdöd som följd.
Vattendraget kantas sedan av barrskog med
omväxlande dominans av gran och tall. Mellan
Skräddarvallen och Bjurikstorpet kantas bäcken
av gran- och blandskog längs den Ö stranden
och av jordbruksmark huvudsakligen bestående
av åker med tät trädridå ned mot bäcken längs
den V stranden. Sista biten ned mot
Ängbodtjärnen utgörs omgivningen av
blandskog och åkermark förekommer längs den
Ö kanten.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 390 m
1 590 m
3 490 m
640 m

Långsjöbäcken

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 380 m (47%)
Försiktigt rensad
1 420 m (20%)
Kraftigt rensad
2 310 m (33%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
5
Vattenuttag
2
Strax över halva Långsjöbäckens lopp har utsatts
för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och
ingreppen består av rensningar, företrädesvis
kraftig sådan (Figur 1). Generellt sett är bäcken
kraftigt rensad mellan Långsjön och den
korsande kraftledningen, mellan
Gammelbodtjärnarna och Storsveden samt
försiktigt rensad mellan Storsveden och
Ängbodtjärnen. Vid Bjåstavallen förekommer en
stensatt kanal som rasat in på flera platser.
Förutom enstaka påverkade lokaler, har sträckan
mellan den korsande kraftledningen och
Gammelbodtjärnarna, klarat sig från rensningar.
Förekomsten upplagd sten är huvudsakligen
god-riklig. Enstaka opåverkade strömmar i
Långssjöbäcken är mycket storblockiga och ger
en god Figur av hur vattendraget tidigare sett ut.
För att återskapa vattenbiotopen i
Långsjöbäcken bör lekbottnar restaureras samt
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
eller med maskin. Flödet från Nybodvallen är
dikat och fyra skogdiken mynnar i
Långsjöbäcken i detta område. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av det
markavvattnade flödet från Nybodvallen. Vid
Storseveden mynnar ett åkerdike. Då diket
sannolikt tillför sediment och näringsämnen till
vattendraget rekommenderas att en
sedimentationsdamm eller liknande anläggs i
dikesmynningen. Vattenuttag förekommer vid
Storsveden och Bjurikstorpet.

(20%)
(22%)
(49%)
(9%)

Strömförhållandena i Långsjöbäcken domineras
av strömmande biotoper som täcker halva
bäckens lopp. Svagt strömmande lokaler
förekommer spridda längs hela vattendraget,
lugnflytande biotoper återfinns uppströms
Gammelbodtjärnarna och forsande vatten
påträffas vid Storsveden samt ned mot
Ängbodtjärnen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 20 %
Sand 22 %
Block 51 %
Näckmossa 29 %
Bottensubstratet i Långsjöbäcken följer
strömförhållandena väl. Block dominerar på de
strömmande lokalerna och findetritus samt sand
återfinns på de lugnflytande respektive svagt
strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på de strömmande
lokalerna och förekomsten död ved är riklig över
ett kortare parti nedanför Gammelbodtjärnarna
men uppträder i övrigt i låg-måttlig omfattning.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Långsjöbäcken.
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Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

400 m (6%)
1 350 m (19%)
1 930 m (27%)
3 430 m (48%)

Skuggningsförhållandena i Långsjöbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
återfinns huvudsakligen över det bäverdämda
våtmarksområdet ovanför Gammelbodtjärnarna
samt under den korsande kraftledningen och
skuggning saknas mellan Gammelbodtjärnarna
samt vid flödet från Nybodvallen, där
bäverdammar dödat omgivande träd.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Långsjöbäcken

Figur 2. Fin öringbiotop i Långsjöbäcken.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Långsjöbäcken. Vid elprovfiskena som
utfördes 1,5 km nedströms Långsjön respektive
200 m uppströms Ängbodtjärnen, fångades
arterna bäcknejonöga, lake, stensimpa och öring.
Tätheten av öring var 0,6 ind/100 m2 för 0+ och
0,3 ind/100 m2 för >0+ på den övre lokalen och
4,7 ind/100 m2 för 0+ och 22 ind/100 m2 för
>0+ på den nedre lokalen. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

2 280 m 18 608 m2 (47%)
2 690 m 12 266 m2 (31%)
1 060 m 5 620 m2 (14%)
1 080 m 3 270 m2 (8%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 670 m 16 620 m2 (42%)
Möjligt, men ej bra
640 m 2 903 m2 (7%)
Tämligen bra
3 230 m 13 800 m2 (35%)
Bra- mycket bra
1 570 m 6 441 m2 (16%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
130 m 1 820 m2 (5%)
Möjligt, men ej bra 2 460 m 19 523 m2 (49%)
Tämligen bra
2 470 m 11 201 m2 (28%)
Bra- mycket bra
2 050 m 7 220 m2 (18%)

Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat en 5,2 ha stor
nyckelbiotop som gränsar till bäcken strax
uppströms Gammelbodtjärnarna.
Nyckelbiotopen utgörs huvudsakligen av
urskogslik barrnaturskog samt av delvis påverkad
barrskog.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Långsjöbäcken är trots omfattande ingrepp i
vattenbiotopen god beträffande lekområden och
mycket god avseende uppväxtområden och
ståndplatser (Figur 2). De finaste lekområdena
påträffas 150 m upp- respektive nedströms
flödet från Nybodvallen samt över en längre
sträcka mellan Långsjön och den korsande
kraftledningen. Uppväxtbiotoper och
ståndplatser förekommer på de strömmande
biotoperna väl fördelade längs med vattendraget
Förbättringspotentialen är god och
öringbiotopen i Långsjöbäcken kan förbättras
över en yta av 17 500 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt eller med maskin.

Vandringshinder för fisk
I Långsjöbäcken finns 11 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Långsjön mot Ängbodtjärnen.
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Långsjöbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Långsjöbäcken, numrerade från Långsjön, gående nedströms mot Ängbodtjärnen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

687154
687157
687216
687278
687297
687335
687336
687370
687491
687576
687584

155829
155831
155862
155856
155845
155811
155805
155779
155732
155771
155776

Bjåstavallen
0,1 km nedom Långsjön
Kraftledning
Väg mot Bjåstavallen
0,5 km SV Lomtjärnen
0,5 km SO G.bodtjärnarna
0,4 km SO G.bodtjärnarna
Utlopp nedre G. bodtjärnen
Nybodvallen
Bjurikstorpet
Bjurikstorpet

Dammrest
Inrasad stensättning
Dammrest
Vägtrummor, stål 2 st
Bäverdammar, aktiva, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Sprängd fåra med fall
Dammrest

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,2
0,3
0,4
0
0,5
0
0,5
0,5
0,6
2,5
0,4

1-2
2-3
5-6
8-9
10-11
14-15
15-16
17-18
21-22
31-32
32-33

Vandringshinder 1 utgörs av en mindre
dammrest av sten belägen 50 m nedströms
Långsjöns utlopp. Med en fallhöjd av 0,2 m är
hindret att räkna som partiellt. För att underlätta
fiskvandring vid lägre flöden bör dammresten
öppnas upp manuellt.
Vandringshinder 2 är ett inrasat parti av
stensättning vid Bjåstavallen (Figur 3). Den
inrasade stenen orsakar ett definitivt fall av 0,3
m. Hindret åtgärdas enkelt genom att avlägsna
den inrasade stenen manuellt.
Figur 4. Vandringshinder 3. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,4 m.

Vandringshinder 4 utgörs av de två vägtrummor
av stål som placerats under den korsande vägen
mot Bjåstavallen (L~8 m, ~ 1,5 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5-9 består av övergivna/aktiva
bäverdammar belägna i det flackare området
runt Gammelbodtjärnarna. Med en fallhöjd av
0-0,5 m, utgör dammarna partiella/definitiva
vandringshinder för fisk. De partiella dammarna
är ofta passerbara via sidofåra vid högflöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 2. Inrasad stensättning.
Fallhöjd 0,3 m.

Vandringshinder 3 består av en dammrest som
med en fallhöjd av 0,4 m, utgör ett partiellt
hinder för fisk (Figur 4). För att underlätta
fiskvandring vid lägre flöden bör dammresten
öppnas upp manuellt och stenen spridas i
bäcken.

Vandringshinder 10 är en mycket smal och
nedsprängd fåra där vattendraget faller 2,5 m
över en sträcka av sju meter (Figur 5).
Vattenhastigheten på platsen är mycket hög till
följd av att bäckfåran smalnats av och
sprängningar och rensningar medför att inga
strömdämpande block finns på platsen.
Sannolikt har partiet kunnat passeras innan
mänsklig påverkan. För att underlätta
fiskvandring bör vattendraget breddas och
strömdämpande block placeras ut.
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Långsjöbäcken

Gammelbodtjärnarna
Gammelbodtjärnarna 0,5 ha övre och 1,6 ha
nedre, är två små skogstjärnar som förbinds
genom en 200 m lång lugnflytande sträcka vilket
innebär att tjärnarna har i stort sett samma
vattennivå (Figur 6). Den Övre
Gammelbodtjärnen kantas av våtmark och
omges av bland- och granskog. En bäverdamm
vid tjärnens utlopp har orsakat omfattande
skogsdöd i närområdet. Vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av starr
som förekommer rikligt i strandzonen. Den
Nedre Gammelbodtjärnen kantas av våtmark
och omges av blandskog. Vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av starr
som förekommer rikligt i strandzonen.

Figur 5. Vandringshinder 10. Sprängd fåra. Fallhöjd
2,5 m.

Vandringshinder 11 utgörs av en dammrest där
kvarvarande bottenstockar orsakar ett fall av 0,4
m. Partiellt hinder där bottenstockarna bör
avlägsnas för att underlätta fiskvandring vid lägre
flöden.
Sjöar i vattendraget
Långsjön 686905-155821
Långsjön 6,6 ha, är en långsmal och grund
skogssjö med riklig vattenvegetation
huvudsakligen bestående av starr, fräken,
vattenklöver och näckrosor (Figur 5).
Omgivande topografi är kuperad, området
närmast strand utgörs företrädesvis av våtmark
och omgivningen består huvudsakligen av blandoch granskog. Rensningar vid utloppet indikerar
att vattennivån i sjön tidigare sänkts, sannolikt
för att vinna slåtter- och betesmark till
Bjåstavallen. Förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i Långsjön bör utredas. Två
öringförande vattendrag, Fagernäsbäcken och
Dyrvallsbäcken, tillrinner i den SV delen av
Långsjön Kända fiskarter i Långsjön är abborre,
gädda, lake och mört.

Figur 6. Vy över Övre Gammelbodtjärnen.

Ängbodtjärnen 687628-155878
Se Gimmaån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell eller
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av flödet från
Nybodvallen.
4. Anlägg sedimentationsdamm eller liknande i
åkerdike vid Storsveden.
5. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i Långsjön.
6. Åtgärda vandringshinder 1-3 samt 10-11.

Figur 5. Vy över Långsjön.
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Objekt 86. Fagernäsbäcken

Fagernäsbäcken

X 686871 Y 155812 (RT 90)

Sammanfattning
Fagernäsbäcken är en mindre skogsbäck med humöst vatten och ett stationärt bestånd av öring som
rinner från Övre Stekpanntjärnen, belägen 11 km SV Bergsjö och mynnar strax N om Dyrvallsbäcken i
den S delen av Långsjön. Bäcken rinner i sitt övre lopp företrädesvis genom våtmark samt ungskog och
den nedre delen har ett huvudsakligen meandrande lopp genom äldre granskog. Strömförhållandena i
Fagernäsbäcken domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av
grus. Fagernäsbäcken har klarat sig mycket bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och endast en
lokal, belägen 300 m nedströms Övre Stekpanntjärnen, har utsatts för omgrävning Strax uppströms det
omgrävda partiet tillrinner ett skogsdike. Diket och omgrävningen av bäcken tyder på markavvattning och
hydrologisk restaurering av området rekommenderas. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är mycket
låg beträffande lekområden men riktigt god avseende uppväxtområden och ståndplatser. Lämpliga
uppväxtområden och ståndplatser återfinns över hela sträckan mellan den övre delen av Fagernäsmyrorna
ned till Långsjön. För att förbättra lekmöjligheterna för öring i vattendraget bör ett flertal lekbottnar
restaureras och fördelas ut längs bäcken. Uppväxtbiotoperna och ståndplasterna kan förbättras längs hela
vattendraget om död ved tillförs bäcken. Vidare bör det omgrävda partiet av bäcken återges ett ringlande
lopp. Bäcken faller kraftigt 800 m nedströms Övre Stekpanntjärnen och ett naturligt definitivt hinder som
inte anses passerbart ens vid högflöden hindrar fiskvandring mellan tjärnen och Långsjön. Vid
inventeringstillfället var stora delar av Fagermyrorna dämda av två bäverdammar, en belägen mitt på
våtmarken och den andra strax nedanför den korsande vägen.
Allmän beskrivning
Fagernäsbäcken är 4,2 km lång och faller över
denna sträcka 79 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-5 m, en medelbredd av 1,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Fagernäsbäcken
rinner från Övre Stekpanntjärnen, belägen 11
km SV Bergsjö och mynnar strax N om
Dyrvallsbäcken i den Ö delen av Långsjön. De
övre delarna av vattendraget rinner genom flera
mindre våtmarker och mellan dessa utgörs

omgivningen företrädesvis av ungskog. Över
Fagernäsmyrorna löper bäcken huvudsakligen
över våtmark men partier av ungskog liksom
tallskog förekommer. Mellan Fagernäsmyrorna
och Långsjön är bäcken mycket fin och har ett
kraftigt ringlande, huvudsakligen meandrande
lopp genom äldre granskog. Den övre delen av
N stranden kantas dock av kalhygge. Vid
inventeringstillfället var stora delar av
Fagermyrorna dämda av två bäverdammar, en
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Fagernäsbäcken

belägen mitt på våtmarken och den andra strax
nedanför den korsande vägen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

590 m
500 m
2 990 m
130 m

(14%)
(12%)
(71%)
(3%)

Strömförhållandena i Fagernäsbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Lugnflytande
vatten förekommer vid utloppet ur Övre
Stekpanntjärnen samt i övre och nedre delen av
Fagernäsmyrorna. Svagt strömmande lokaler
påträffas strax uppströms Fagernäsmyrorna samt
strax nedströms tjärnen. Ett forsande parti av
bäcken återfinns 800 m nedanför Ö Stekpanntjärnen.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Fagernäsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 26 %
Grus 66 %
Näckmossa 0 %

560 m (13%)
1 730 m (41%)
1 920 m (46%)

Skuggningsförhållandena i Fagernäsbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
påträffas framförallt över våtmarkerna i bäckens
övre delar samt över vissa partier med ungskog.

Bottensubstratet i Fagernäsbäcken domineras
stort av grus som täcker 2/3 av bottenarealen
och resterande delar av bäcken täcks av
findetritus. Näckmossa saknas och förekomsten
död ved är låg-måttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 990 m (95%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
220 m (5%)
Kalkad
Nej
Diken
1

1 090 m 2 670 m2 (34%)
2 950 m 4 968 m2 (63%)
170 m
221 m2 (3%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 090 m 2 670 m2 (34%)
Möjligt, men ej bra
650 m
468 m2 (6%)
Tämligen bra
1 070 m 1 221 m2 (16%)
Bra- mycket bra
1 400 m 3 500 m2 (45%)

Fagernäsbäcken har klarat sig mycket bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och endast
en lokal, belägen 300 m nedströms Övre
Stekpanntjärnen, har utsatts för omgrävning
(Figur 1). Strax uppströms det omgrävda partiet
tillrinner ett skogsdike. Diket och omgrävningen
av bäcken tyder på markavvattning och
hydrologisk restaurering av området
rekommenderas samtidigt som bäcken bör
återges ett ringlande lopp över den rätade
sträckan.

Ståndplatser
Ej lämpligt
90 m
45 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra 1 650 m 3 093 m2 (39%)
Tämligen bra
170 m
221 m2 (3%)
Bra- mycket bra
2 300 m 4 500 m2 (57%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring är
mycket låg beträffande lekområden men riktigt
god avseende uppväxtområden och ståndplatser.
Endast en lokal belägen i de övre delarna av
Fagernäsmyrorna har bedömts som lämplig för
lek. Lämpliga uppväxtområden och ståndplatser
återfinns över hela sträckan mellan den övre
delen av Fagernäsmyrorna ned till Långsjön
(Figur 2). För att förbättra lekmöjligheterna för
öring i vattendraget bör ett flertal lekbottnar
restaureras och fördelas ut längs bäcken.
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Uppväxtbiotoperna och ståndplasterna kan
förbättras längs hela vattendraget om död ved
tillförs bäcken. Vidare bör det omgrävda partiet
av bäcken återges ett ringlande lopp.

Fagernäsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Fagernäsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
250 m nedströms den väg som korsar
vattendraget nedanför Fagernäsmyrorna,
fångades arterna bäcknejonöga, gädda och öring.
Tätheten av öring var 0 ind/100 m2 för 0+ och
5,9 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Fagernäsbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Övre Stekpanntjärnen mot Långsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Fagernäsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Fagernäsbäcken, numrerade från Övre Stekpanntjärnen, gående nedströms mot
Långsjön. Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

686877
686868
686853
686851
686860
686863

155615
155610
155644
155646
155722
155734

0,7 km V Fagernäsmyrorna
0,8 km S Övre Stekpanntjärnen
0,4 km V Fagernäsmyrorna
0,35 km V Fagernäsmyrorna
1 km S Stekpannåsen
0,4 km Ö Fagernäsmyrorna

Brant parti
Brant parti
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, bråte
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, bråte

Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

1,5
5
0,8
1
0
0,8

4-5
5-6
8-9
9-10
12-13
13-14

Vandringshinder 1 utgörs av ett åtta m långt
parti där bäcken faller kraftigt. Med en total
fallhöjd av 1,5 m är hindret att räkna som
partiellt och anses passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 2 består av ett brant parti av
bäcken där den faller totalt 5 m över en sträcka
av 50 m (Figur 3). Hindren bedöms som
definitivt och anses inte passerbart ens vid högre
flöden.

Figur 3. Vandringshinder 2. Brant fallande parti av
Fagernäsbäcken. Total fallhöjd 5 m.

Vandringshinder 3 är en övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 0,8 m, utgör ett partiellt
hinder. Vid högflöden är dammen passerbar via
sidofåra. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
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Vandringshinder 4 utgörs av en ansamling bråte
som orsakar ett fall av 0,8 m. Naturligt och ofta
kortlivat hinder som uppkommer i
vattendragen. Kan med fördel öppnas upp om
det finns kvar vid tid för åtgärd.
Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen (L~8 m,
~ 1,1 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 6 utgörs av ytterligare en
ansamling bråte som orsakar ett fall av 0,8 m.
Naturligt och ofta kortlivat hinder som
uppkommer i vattendragen. Kan med fördel
öppnas upp om det finns kvar vid tid för åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Övre Stekpanntjärnen
Övre Stekpanntjärnen 0,4 ha, är en mycket liten
skogstjärn som kantas av våtmark och omges av
tallskog (Figur 4). Vattenvegetationen är sparsam
och utgörs främst av starr som växer i
strandzonen. Fiskförekomst okänd.

Figur 4. Vy över Övre Stekpanntjärnen.

Långsjön 686905-155821
Se Långsjöbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Lekbottenrestaurering.
2. Tillför död ved längs hela vattendraget.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Hydrologisk restaurering av det
markavvattnade området i anslutning till
omgrävningen.
5. Åtgärda vandringshinder 4 och 6 om de finns
kvar vid tid för åtgärd.
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Objekt 87. Dyrvallsbäcken

Dyrvallsbäcken

X 686851 Y 155810 (RT 90)

Sammanfattning
Dyrvallsbäcken är en mycket fin och nästan jungfrulig skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som
rinner från Dyrvallstjärnen i Hudiksvalls kommun, belägen 13 km SV Bergsjö och mynnar i den S delen av
Långsjön. Bäcken har ett ringlande lopp genom huvudsakligen äldre granskog. Strömförhållandena i
Dyrvallsbäcken domineras av strömmande biotoper men förekomsten lugnflytande samt svagt
strömmande lokaler är god och de senare påträffas företrädesvis i de övre och nedre delarna av
vattendraget. Näckmossa förekommer ytterst sparsamt på vissa strömlokaler och förekomsten död ved är
riklig på enstaka lokaler men förekommer huvudsakligen i låg-måttliga mängder. Dyrvallsbäcken har ett
nästan helt jungfruligt lopp och endast en lokal, belägen 150 m uppströms den korsande vägen, har
bedömts vara utsatt för mänskliga ingrepp. Då vattenbiotopen i Dyrvallsbäcken till största delen är
opåverkad är förekomsten lämpliga biotoper för öring i Dyrvallsbäcken god avseende lek- och uppväxt
och riktigt god beträffande ståndplatser. Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras något om upplagd sten
placeras ut manuellt på den rensade lokaler, död ved placeras ut längs hela vattendraget och om lekbottnar
restaureras vid behov. Två skogsdiken tillrinner bäcken och hydrologisk restaurering av de markavattnade
områdena rekommenderas. Flera naturligt definitiva hinder förekommer i vattendraget. Vissa av hindren
kan möjligen passeras vid höga flöden. För en korrekt bedömning av de naturliga hindrens passerbarhet
bör de uppsökas vid högflöde. Området där Lomtjärnsbäcken rinner samman med Dyrvallsbäcken har av
Skogsstyrelsen utpekats som en 1,6 ha stor biotop med högt naturvärde som barrblandskog.
Allmän beskrivning
Dyrvallsbäcken är 3,2 km lång och faller över
denna sträcka 103 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-5 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Dyrvallsbäcken
rinner från Dyrvallstjärnen i Hudiksvalls
kommun, belägen 13 km SV Bergsjö och
mynnar i den S delen av Långsjön. I
Dyrvallsbäckens nedre lopp tillrinner
Lomtjärnsbäcken från Lomman. Denna bäck är
öringförande och bör biotopkarteras samt

elprovfiskas. Flödet i Dyrvallsbäcken är till en
början mycket lågt men bäcken bygger snabbt på
sig via ett stort antal utströmningsområden och
liknande från omgivande våtmarksområden.
Dyrvallsbäcken rinner huvudsakligen genom
äldre garnskog. Inslaget av våtmark är stort i de
övre delarna av vattendraget samt förekommer
på den S sidan bäcken mellan Långstjärnsbäcken
och Långsjön. Strax nedströms den korsande
vägen i bäckens mellersta lopp rinner bäcken i
utkanten av ett nyligen avverkat skifte.
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780 m
970 m
1 190 m
240 m

Dyrvallsbäcken

en naturlig flödesregim i bäcken rekommenderas
hydrologisk restaurering av de markavvattnade
områdena.

(25%)
(31%)
(37%)
(8%)

Strömförhållandena i Dyrvallsbäcken domineras
av strömmande biotoper men förekomsten
lugnflytande och svagt strömmande lokaler är
god. Lugnflytande vatten förekommer nedanför
Dyrvallstjärnen samt över den mindre våtmarken
VNV Storåsen och svagt strömmande lokaler
påträffas över den långsmala våtmarken V
Storåsen samt mellan Lomtjärnsbäcken och
Långsjön. De strömmande biotoperna
förekommer mellan de svagt strömmande
lokalerna och forsande vatten återfinns på två
lokaler uppströms den korsande vägen där
vattendraget faller brant.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Dyrvallsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 25 %
Grus 33 %
Sten 16 %
Block 27 %
Näckmossa 2,5 %

190 m (6%)
140 m (4%)
660 m (21%)
2 190 m (69%)

Skuggningsförhållandena är goda där
Dyrvallsbäcken rinner genom skogsmark.
Skuggning saknas eller är dålig där vattendraget i
sitt övre lopp rinner över våtmarker som är
naturligt glest bevuxna.

Bottensubstratet i Långsjöbäcken följer väl de
befintliga strömförhållandena. Findetritus
påträffas på de lugnflytande lokalerna, grus på de
svagt strömmande partierna och sten samt block
dominerar bottensubstratet på de strömmande
och forsande lokalerna. Näckmossa förekommer
ytterst sparsamt på vissa strömlokaler och
förekomsten död ved är riklig på enstaka lokaler
men förekommer huvudsakligen i låg-måttliga
mängder.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

990 m 1 367 m2 (35%)
770 m
686 m2 (18%)
780 m 1 012 m2 (26%)
640 m
796 m2 (21%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
990 m 1 367 m2 (35%)
Möjligt, men ej bra
500 m
457 m2 (12%)
Tämligen bra
1 020 m 1 122 m2 (29%)
Bra- mycket bra
670 m
915 m2 (24%)

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 000 m (94%)
Försiktigt rensad
180 m (6%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
2

Ståndplatser
Ej lämpligt
640 m
940 m2 (24%)
Möjligt, men ej bra
140 m
70 m2 (2%)
Tämligen bra
1 420 m 1 432 m2 (37%)
Bra- mycket bra
980 m 1 419 m2 (37%)

Dyrvallsbäcken har ett nästan helt jungfruligt
lopp och endast en lokal, belägen 150 m
uppströms den korsande vägen, har bedömts
vara utsatt för mänskliga ingrepp. Förekomsten
upplagd sten är måttlig på den försiktigt rensade
lokalen som bör biotopåterställas genom
manuell utplacering av sten. Flödesregimen i
vattendraget är påverkat av två skogsdiken som
tillrinner strax nedströms den korsande vägen
samt från Dyrvalls-Stormyran. För att återskapa

Då vattenbiotopen i Dyrvallsbäcken till största
delen är opåverkad är förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Dyrvallsbäcken god
avseende lek- och uppväxt och riktigt god
beträffande ståndplatser. Lek- och
uppväxtområdena påträffas på de strömmande
lokalerna i de mellersta delarna av vattendraget

386

Bergsjö Fvo

ARO: 44000

och lämpliga ståndplatser saknas endast i de övre
delarna av bäcken. Öringbiotoperna i bäcken kan
förbättras något om upplagd sten placeras ut
manuellt på den rensade lokaler, död ved
placeras ut längs hela vattendraget och om
lekbottnar restaureras vid behov.

Dyrvallsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Dyrvallsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms den väg som korsar
vattendraget i dess mellersta lopp, fångades
enbart öring. Tätheten av öring var 3,6 ind/100
m2 för 0+ och 16,4 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Området där Lomtjärnsbäcken rinner samman
med Dyrvallsbäcken har av Skogsstyrelsen
utpekats som en 1,6 ha stor biotop med högt
naturvärde som barrblandskog.
Vandringshinder för fisk
I Dyrvallsbäcken finns sex vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Dyrvallstjärnen mot Långsjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Dyrvallsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Dyrvallsbäcken, numrerade från Dyrvallstjärnen, gående nedströms mot Långsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

686686
686734
686775
686785
686797
686824

155654
155652
155705
155718
155724
155758

Dyrvallstjärnen
0,5 km V Storåsen
0,5 km N Storåsen
0,6 km N Storåsen
0,7 km N Storåsen
0,7 km N Lomman

Diffus fåra, sjöutlopp
Diffus fåra, myr
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt

0,1
1
2,2
1
0
1,2

1-2
3-4
9-10
10-11
11-12
16-17

Vandringshinder 1 utgörs av en 200 m lång
sträcka från Dyrvallstjärnens utlopp. Bäckfåran
är diffus och bitvis underjordisk över våtmarken.
Anses utgöra ett partiellt hinder som möjligen är
passerbart vid högre flöden. Vidare
undersökning av hindrets passerbarhet
rekommenderas.

Vandringshinder 4 består av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 1 m, anses
utgöra ett definitivt hinder (Figur 3). Hindret
kan möjligen vara passerbart vid riktigt höga
flöden. Mänsklig påverkan kan ha förvärrat eller
orsakat hindret då vattendraget är rensat
uppströms, bör undersökas vidare.

Vandringshinder 2 består av en 450 m lång
sträcka över våtmark där bäckfåran är diffus och
ofta bara kan skönjas via ett blötare spår i
utkanten av myren. Bedöms utgöra definitivt
vandringshinder.
Vandringshinder 3 är ett naturligt fall mellan två
stora block. Med en fallhöjd av 2,2 m är hindret
att räkna som definitivt och bedöms inte kunna
passeras vid högre flöden.
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Figur 3. Vandringshinder 4. Naturligt fall över block.
Fallhöjd 1 m.

Dyrvallsbäcken

Figur 4. Vy över Dyrvalltjärnen.

Långsjön 686905-155821
Se Långsjöbäcken.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen (L~7 m,
~ 1,5 m). Partiellt hinder då vattenhastigheten
är hög i den kraftigt lutande trumman.
Vägtrumman är totalt utrostad i botten och
kommer att behöva bytas inom kort. För att
skapa bra förutsättningar för fisken i
vattendraget bör bytet ske till en valvbåge.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten på den försiktigt rensade lokalen
2. Tillför död ved längs hela vattendraget.
3. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
4. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade områden.
5. Biotopkartera och elprovfiska
Långtjärnsbäcken.
6. Åtgärda vandringshinder 5 samt utred
passerbarheten ytterligare för de naturligt
definitiva hindren.

Vandringshinder 6 utgörs av ytterligare ett
naturligt fall över block. Med en fallhöjd av 1,2
m är hindret att räkna som definitivt. Hindret
kan möjligen vara passerbart vid riktigt höga
flöden.
Sjöar i vattendraget
Dyrvallstjärnen
Dyrvallstjärnen 0,8 ha, är en mycket liten
skogstjärn med humöst vatten som ligger öppet
på en större myr som är mycket fin (Figur 4).
Omgivningen utgörs främst av våtmark men viss
tallskog förekommer på omgivande kullar.
Vitmossa växer i vattenbrynet och
vattenvegetationen är intermediär och består
främst av starr, vattenklöver och gul näckros.
Information om fiskfaunan i Dyrvallstjärnen
saknas.
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Objekt 88. Dundersbäcken

Dundersbäcken

X 687629 Y 155761 (RT 90)

Sammanfattning
Dundersbäcken är en liten skogsbäck med lågt flöde och klart vatten som är resultatet av två mindre
bäckar som rinner ihop strax S om gården Dunders, belägen 8 km Ö Bergsjö och vattendraget mynnar i
Ängbodtjärnen strax N om Gimmaåns inlopp. Enligt fiskevårdsområdet har bäcken tidigare varit
öringförande men vid elprovfiske som utfördes 2010 påträffades ingen fisk trots fin öringbiotop.
Strömförhållandena i Dundersbäcken domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet
utgörs huvudsakligen av grus och block. Näckmossa förekommer rikligt men förekomsten död ved är
måttlig. Då Dundersbäcken rinner hela sitt lopp genom skogsmark är skuggningsförhållandena längs
bäcken mycket goda. Närmare halva Dundersbäckens lopp anses påverkat av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Den nedersta delen av bäcken är omgrävd och en försiktigt rensad lokal finns i de övre
delarna. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Dundersbäcken är mycket god till följd av lämpliga
strömförhållanden i vattendraget och biotoperna är väl spridda över hela den biotopkarterade sträckan.
Öringbiotopen kan förbättras över en yta av 440 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de påverkade delarna samt om vattendraget återges ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
Allmän beskrivning
Den inventerade delen av Dundersbäcken är
780 m lång och bäcken faller över denna sträcka
15 m. Vattendraget har en bredd av 0,2-3,0 m,
en medelbredd av 1,3 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,1 m. Dundersbäcken är resultatet
av två mindre bäckar som rinner ihop strax S om
gården Dunders, belägen 8 km Ö Bergsjö och
vattendraget mynnar i Ängbodtjärnen strax N
om Gimmaåns inlopp. Dundersbäcken rinner
genom blandskog som i den övre delen
domineras av löv och i den nedre delen av gran.
Mynningen i Ängbodtjärnen är nästan igenväxt

och fåran något diffus. Vattnet i bäcken är
mycket klart.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

190 m (24%)
400 m (51%)
190 m (24%)

Strömförhållandena i Dundersbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Ett forsande parti
förekommer mitt på den inventerade sträckan
och inloppet till Ängbodtjärnen är svagt
strömmande.
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Då Dundersbäcken rinner hela sitt lopp genom
skogsmark är skuggningsförhållandena längs
bäcken mycket goda.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 19 %
Grus 37 %
Block 44 %
Näckmossa 55 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet domineras av grus samt block
och förekomsten näckmossa är mycket god.
Död ved förekommer i måttliga mängder.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
440 m (57%)
Försiktigt rensad
50 m (6%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
290 m (37%)
Kalkad
Nej

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Närmare halva Dundersbäckens lopp anses
påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Den nedersta delen av bäcken är omgrävd och
en försiktigt rensad lokal finns i de övre delarna
(Figur 1). Upplagd sten saknas på det omgrävda
partiet och förekomsten är måttlig på den
rensade lokalen. För att återskapa
vattenbiotopen i bäcken rekommenderas att
lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död
ved placeras ut manuellt på de påverkade delarna
samt att vattendraget återges ett ringlande lopp
över det omgrävda partiet. På det omgrävda
partiet finns en förbrukad vägtrumma av betong
som bör avlägsnas från bäckfåran.

60 m
150 m
410 m
160 m

60 m2 (6%)
120 m2 (12%)
475 m2 (49%)
320 m2 (33%)

60 m

60 m2 (6%)

530 m
190 m

725 m2 (74%)
190 m2 (20%)

350 m
430 m

575 m2 (59%)
400 m2 (41%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Dundersbäcken är mycket god till följd av
lämpliga strömförhållanden i vattendraget och
biotoperna är väl spridda över hela den
biotopkarterade sträckan (Figur 2).
Öringbiotopen kan förbättras över en yta av 440
m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de påverkade
delarna samt om vattendraget återges ett
ringlande lopp över det omgrävda partiet.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka samt övergiven
vägtrumma i Dundersbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Dundersbäcken

Figur 2. Fin öringbiotop i Dundersbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Dundersbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
300 m uppströms Ängbodtjärnen fångades ingen
fisk trots fin biotop. Enligt fiskevårdsområdet
har bäcken tidigare varit öringförande och kan
ännu vara det. För att påvisa eventuell förekomst
av öring och andra fiskarter i vattendraget,

60 m (8%)
720 m (92%)
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rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Påträffas ingen fisk vid ytterligare
elprovfisken i vattendraget bör orsaken till
tidigare öringbestånds försvinnande utredas och
om möjligt åtgärdas.

Dundersbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Dundersbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Dunders mot Ängbodtjärnen.

Tabell 1. Vandringshinder i Dundersbäcken, numrerade från Dunders, gående nedströms mot Ängbodtjärnen. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

687660
687650
687644

155716
155726
155738

0,5 km S Dunders
0,6 km NV Silversveden
0,7 km SV Stenbo

Underjordiskt parti
Naturligt fall, rotsystem
Naturligt fall, block

Definitivt
Definitivt
Partiellt

0,3
1,0
0,9

1-2
4-5
5-6

Sjöar i vattendraget
Ängbodtjärnen
Se Gimmaån.

Vandringshinder 1 utgörs av ett underjordiskt
parti av bäcken där vattendraget rinner under
stora block på en sträcka av 10 m.
Passerbarheten är svårbedömd och hindret bör
återbesökas för en korrekt bedömning av dess
passerbarhet. Möjligt att fisk kan vandra, hindret
bedöms dock som definitivt.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Återbesök vandringshinder 1 för korrekt
bedömning av passerbarheten samt avlägsna
bråte vid vandringshinder 2.
5. Avlägsna förbrukad vägtrumma av betong
från bäckfåran.

Vandringshinder 2 består av ett naturligt fall
över rotsystem och bråte. Med en fallhöjd av
1,0 m är hindret att räkna som definitivt och
anses inte passerbart vid högre flöden. Avlägsnas
bråten kan hindret passeras vid högre flöden.
Vandringshinder 3 är ett naturligt fall över block
som med en fallhöjd av 0,9 m, anses partiellt.
Kan passeras vid högflöden.
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Objekt 89. Svarvtjärnsbäcken

Svarvtjärnsbäcken

X 687577 Y 155635 (RT 90)

Sammanfattning
Svarvtjärnsbäcken är en fin skogsbäck som rinner från Stor-Svarven, belägen 9 km VSV Bergsjö, för att
mynna i Gimmaån vid Slätterna. Strömförhållandena i Svarvtjärnsbäcken utgörs nästan uteslutande av
strömmande biotoper och bottensubstratet domineras stort av grus som återfinns mellan blocken på de
strömmande lokalerna. Större delen av Svarvtjärnsbäckens lopp har utsatts för mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Ingreppen utgörs huvudsakligen av försiktig rensning där större block förts åt sidan och
bäcken är omgrävd och rätad sista biten ned mot Gimmaån. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Svarvtjärnsbäcken är mycket god beträffande uppväxtområden och ståndplatser, och dessa förekommer
över hela bäcken. Förekomsten lämpliga lekbiotoper är ganska låg och passande områden för detta
påträffas över den nedre halvan av Vallmyran samt över en lokal belägen strax uppströms densamma.
Öringbiotopen i Svarvtjärnsbäcken kan förbättras över en yta av närmare 3 000 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna samt om bäcken
återges ett ringlande lopp över det omgrävda partiet. Enligt ortsbefolkningen förekom öring tidigare i
rikliga mängder längs hela Svarvtjärnsbäcken. Vid elprovfiske utfört 2010 fångades dock ingen fisk trots
fin biotop. Påträffas ingen fisk vid framtida elprovfisken bör orsaken till öringbeståndets utslagning
utredas och åtgärdas. Tre vägtrummor utgör vandringshinder för fisk och bör åtgärdas.
Allmän beskrivning
Svarvtjärnsbäcken är 3,5 km lång och faller över
denna sträcka 54 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Svarvtjärnsbäcken rinner från Stor-Svarven,
belägen 9 km VSV Bergsjö, för att mynna i
Gimmaån vid Slätterna. Utloppet ur StorSvarven omges av tallskog, därefter kantas
bäcken av granskog. Ett 300 m långt parti
kalhygge passeras innan bäcken meandrar genom
äldre granskog över den långsmala Vallmyran
som är torr. Nedanför Vallmyran följer ett

kalhygge, sedan ungskog följt av blandskog
innan bäcken mynnar i Gimmaån vid Slätterna
omgiven av ungskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

150 m (4%)
3 180 m (92%)
130 m (4%)

Strömförhållandena i Svarvtjärnsbäcken utgörs
nästan uteslutande av strömmande biotoper.
Utloppet ur Stor-Svarven är svagt strömmande
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och ett forsande parti förekommer vid den väg
som korsar vattendraget 600 m nedströms StorSvarven.

Svarvtjärnsbäcken

Skuggningsförhållandena i Svarvtjärnsbäcken är
genomgående bra då bäcken rinner genom
skogsmark. Sämre skuggning återfinns upprespektive nedströms Vallmyran och beror på
kalhyggen som sträcker sig ned mot bäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 76 %
Block 11 %
Näckmossa 1,4 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
150 m
Möjligt, men ej bra 2 230 m
Tämligen bra
1 080 m
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Svarvtjärnsbäcken domineras
stort av grus som återfinns mellan blocken på de
strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer
sparsamt och förekomsten död ved är riklig över
ett parti nedanför Vallmyran men annars måttlig.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
150 m
Möjligt, men ej bra
200 m
Tämligen bra
3 110 m
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
500 m (15%)
Försiktigt rensad
2 810 m (81%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
150 m (4%)
Kalkad
Nej

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
350 m
Tämligen bra
1 760 m
Bra- mycket bra
1 350 m

Större delen av Svarvtjärnsbäckens lopp har
utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Ingreppen utgörs huvudsakligen av försiktig
rensning där större block förts åt sidan och
bäcken är omgrävd och rätad sista biten ned mot
Gimmaån (Figur 1). Utloppet ur Stor-Svarven
samt en kortare sträcka belägen strax nedströms
den övre korsande vägen har bedömts
opåverkade. Förekomsten upplagd sten är
måttlig. För att återskapa vattenbiotopen i
vattendraget bör lekbottnar restaureras, upplagd
sten och död ved placeras ut manuellt på de
rensade lokalerna samt bäcken återges ett
ringlande lopp över det omgrävda partiet.

180 m2 (5%)
2 562 m2 (66%)
1 124 m2 (29%)

180 m2 (5%)
190 m2 (5%)
3 496 m2 (90%)

370 m2 (10%)
2 121 m2 (55%)
1 375 m2 (36%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Svarvtjärnsbäcken är mycket god beträffande
uppväxtområden och ståndplatser, och dessa
förekommer över hela bäcken (Figur 2).
Förekomsten lämpliga lekbiotoper är ganska låg
och passande områden för detta påträffas över
den nedre halvan av Vallmyran samt över en
lokal belägen strax uppströms densamma.
Öringbiotopen i Svarvtjärnsbäcken kan
förbättras över en yta av närmare 3 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna
samt om bäcken återges ett ringlande lopp över
det omgrävda partiet.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Svarvtjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 2. Fin öringbiotop i Svarvtjärnsbäcken.

450 m (13%)
850 m (25%)
2 160 m (62%)
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Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Svarvtjärnsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes i höjd med Spårmyran fångades ingen
fisk trots fin biotop och vid inventeringstillfället
observerades heller ingen fisk. Enligt
ortsbefolkningen förekom öring tidigare i rikliga
mängder längs hela Svarvtjärnsbäcken. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Påträffas ingen fisk vid framtida
elprovfisken bör orsaken till öringbeståndets
utslagning utredas och åtgärdas.

Svarvtjärnsbäcken

Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat en 11,6 ha stor
nyckelbiotop längs Stor-Svarvens N strand,
vilken även berör utloppet ur tjärnen.
Nyckelbiotopen utgörs av delvis påverkad
barrskog, gransumpskog samt lövrik mark.
Vandringshinder för fisk
I Svarvtjärnsbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Stor-Svarven mot Gimmaån.

Tabell 1. Vandringshinder i Svarvtjärnsbäcken, numrerade från Stor-Svarven, gående nedströms mot Gimmaån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

687385
687389
687395
687395
687464

155616
155611
155606
155606
155601

0,5 km NV Stor-Svarven
0,7 km V Svarvtjärnsberget
0,8 km S Vallmyran
0,8 km NV Lill-Svarven
0,15 km S Vallmyran

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Brant parti
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0
1
8
0,4
0

3-4
4-5
5-6
5-6
9-10

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen mot StorSvarven (L~6,5 m, ~ 0,8 m). Trumman
bedöms utgöra ett partiellt hinder då den ligger
något högt och vattenhastigheten är ganska hög.
För att underlätta fiskvandring rekommenderas
att strömdämpande stenströsklar anläggs
nedströms eller att en valvbåge väl anpassad till
flödet i bäcken ersätter befintlig trumma.
Vandringshinder 2 består av ett naturligt fall
över block. Med en fallhöjd av 1 m, bedöms
hindret som partiellt och anses passerbart vid
högre flöden.

Figur 3. Vandringsinder 4. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,4 m vid utloppet.

Vandringshinder 3 utgörs av ett brant fallande
parti av bäcken. Vattendraget faller 8 m på en
sträcka av 50 m. Hindret är att räkna som
definitivt. Möjligen kan det brant fallande partiet
passeras vid högflöden. För en korrekt
bedömning av hindrets passerbarhet bör det
återbesökas vid olika flöden.

Vandringshinder 4 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax S om Vallmyran (L~10 m,
~ 1,1 m). Trumman bedöms utgöra ett
partiellt hinder då den ligger något högt och
vattenhastigheten är hög. För att underlätta
fiskvandring rekommenderas att trumman
ersätts med en valvbåge som är väl anpassad till
flödet i bäcken.

Vandringshinder 4 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen mot
Vilbacken (L~7,0 m, ~ 1,0 m)(Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,4 m vid utloppet, utgör trumman
ett definitivt vandringshinder och bör ersättas
med en valvbåge.
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Sjöar i vattendraget
Stor-Svarven 687367-155654
Stor-Svarven 6,3 ha, är en fin skogstjärn som
omges av tallskog och den S delen av tjärnen
kantas av våtmark (Figur 4). Vattenvegetationen
är gles och domineras av starr som växer i
strandzonen. Gädda planterades in i tjärnen i
mitten av 1900-talet vilket ändrade
artsammansättningen i vattnet som tidigare
utgjordes av öring och abborre. Kända fiskarter i
Stor-Svarven är abborre, gädda och enstaka
öringar.

Figur 4. Vy över Stor-Svarven.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 4 och 5 samt
återbesök vandringshinder 3 vid olika flöden för
en korrekt bedömning av dess passerbarhet.
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Objekt 90. Gullbacksmorbäcken

Gullbacksmorbäcken

X 687528 Y 155345 (RT 90)

Sammanfattning
Gullbacksmorbäcken är en mindre skogsbäck som rinner från Bottensvedsnåret, beläget 14 km Ö Bergsjö,
för att mynna i Gimmaån 300 m uppströms Gimsjön. De mänskliga ingreppen i Gullbacksmorbäcken är
mycket omfattande och inte någon del av vattendraget anses opåverkat. Bäcken är omgrävd i sitt övre
lopp och rensad i den nedre delen. Det omgrävda partiet är nedgrävt och rätat och på flera platser löper
den gamla bäckfåran torrlagd strax intill nuvarande bäckfåra. Det omgrävda partiet mellan
Bottensvedsnåret och Bäcktäkten har dessutom utsatts för omfattande markavvattning och hela 42
skogsdiken tillrinner på sträckan vilket ger en kraftigt störd flödesregim i vattendraget. För att återskapa
vattenbiotopen i Gullbacksmorbäcken bör vattendraget i första hand återinledas i den naturliga bäckfåran
så långt som möjligt. Lekbottnar bör restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt samt
bäcken återges ett ringlande lopp över de rätade partierna. För att återskapa en naturlig flödesregim i
bäcken bör hydrologisk restaurering av det markavvattnade området mellan Bottensvedsnåret och
Bäcktäkten utföras. Trots de omfattande ingreppen i vattenbiotopen är förekomsten lämpliga biotoper för
öring relativt god beträffande uppväxtområden och ståndplatser men låg avseende lekområden.
Förbättringspotentialen i vattendraget är mycket stor och öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över en
yta av 3 000 m2. Gullbacksmorbäcken har tidigare varit öringförande men ingen öring påträffades
elprovfisken utförda 2010 och bäcken var fisktom uppströms väg 741. Fångas ingen fisk vid kommande
elprovfisken får öringbeståndet i bäcken anses utslaget och orsaken till detta bör utredas och åtgärdas så
att en återintroduktion av öring kan bli aktuell. Vid inventeringstillfället var förekomsten av bäver påtaglig
mellan Bottensvedsnåret och Bäcktäkten och hela 13 bäverdammar som dämde omgivande mark i olika
grad förekom över denna sträckning.
Allmän beskrivning
Gullbacksmorbäcken är 3,5 km lång och faller
över denna sträcka 40 m. Vattendraget har en
bredd av 0,3-2,2 m, en medelbredd av 1,2 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Gullbacksmorbäcken rinner från

Bottensvedsnåret beläget 14 km Ö Bergsjö, för
att mynna i Gimmaån 300 m uppströms
Gimsjön. Den övre delen av bäcken kantas av
äldre granskog och strax nedanför
Bottensvedsnåret löper vattendraget över ett
kalhygge där ingen skyddande trädridå lämnats.
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Över Gullbacksmoren omges bäcken
företrädesvis av ung blandskog med granar i
storlek som julgranar. Den nedre halvan av
bäcken rinner huvudsakligen genom
grandominerad blandskog. Vid
inventeringstillfället var förekomsten av bäver
påtaglig mellan Bottensvedsnåret och Bäcktäkten
och hela 13 bäverdammar som dämde
omgivande mark i olika grad förekom över
denna sträckning.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

bäckfåra. Det omgrävda partiet mellan
Bottensvedsnåret och Bäcktäkten har dessutom
utsatts för omfattande markavvattning och hela
42 skogsdiken tillrinner på sträckan vilket ger en
kraftigt störd flödesregim i vattendraget.
Förekomsten upplagd sten är god på de kraftigt
rensade lokalerna men måttlig i övrigt. För att
återskapa vattenbiotopen i Gullbacksmorbäcken
bör vattendraget i första hand återinledas i den
naturliga bäckfåran så långt som möjligt.
Lekbottnar bör restaureras, upplagd sten och
död ved placeras ut manuellt samt bäcken
återges ett ringlande lopp över de rätade
partierna. För att återskapa en naturlig
flödesregim i bäcken bör hydrologisk
restaurering av det markavvattnade området
mellan Bottensvedsnåret och Bäcktäkten utföras.

810 m (23%)
1 080 m (31%)
1 635 m (46%)

Strömförhållandena i Gullbacksmorbäcken
domineras av strömmande biotoper men
förekomsten lugnflytande och svagt strömmande
lokaler är också god. Lugnflytande vatten
förekommer över en längre sammanhängande
sträcka uppströms Gullbackmoren samt över ett
kort parti vid Bäcktäkten. De svagt strömmande
biotoperna förekommer sammanhängande
nedanför Gullbackmoren.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 37 %
Sand 12 %
Grus 15 %
Sten 22 %
Block 14 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Gullbacksmorbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i vattendraget är varierande
men domineras av findetritus. Sand, grus, sten
och block förekommer i mindre omfattning i
stort till lika delar. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
770 m
Kraftigt rensad
1 050 m
Omgrävd
1 705 m
Kalkad
Diken

Gullbacksmorbäcken

250 m (7%)
210 m (6%)
1 405 m (40%)
1 660 m (47%)

Skuggningsförhållandena i Gullbacksmorbäcken
är genomgående relativt bra då bäcken rinner
genom skogsmark. Skuggning saknas dock över
ett kalhygge vid Bottensvedsnåret och dålig
skuggning förekommer över en våtmark vid
Bäcktäkten som är naturligt glest bevuxen.

(22%)
(30%)
(48%)
Nej
42

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

De mänskliga ingreppen i Gullbacksmorbäcken
är mycket omfattande och inte någon del av
vattendraget anses opåverkat. Bäcken är
omgrävd i sitt övre lopp och rensad i den nedre
delen (Figur 1). Det omgrävda partiet är
nedgrävt och rätat och på flera platser löper den
gamla bäckfåran torrlagd strax intill nuvarande
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Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

810 m
672 m2 (16%)
1 420 m 1 571 m2 (37%)
1 295 m 1 963 m2 (47%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

630 m
715 m2 (17%)
1 035 m 1 503 m2 (36%)
1 610 m 1 888 m2 (45%)

Gullbacksmorbäcken

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Gullbacksmorbäcken. Vid elprovfiskena som
utfördes 100 respektive 600 m uppströms
Gimmaån, fångades ingen fisk på den övre
lokalen men på den nedre lokalen fångades
arterna bäcknejonöga, lake och stensimpa
nedanför befintlig vägtrumma. Enligt
fiskevårdsområdet har vattendraget tidigare varit
öringförande. För att undersöka eventuell
öringförekomst i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Fångas ingen fisk vid kommande
elprovfisken får öringbeståndet i bäcken anses
utslaget och orsaken till detta bör utredas och
åtgärdas så att en återintroduktion av öring kan
bli aktuell.

Trots de omfattande ingreppen i vattenbiotopen
är förekomsten lämpliga biotoper för öring
relativt god beträffande uppväxtområden och
ståndplatser men låg avseende lekområden.
Lekområden av näst högsta klass förekommer
mellan Gullbackmoren och Gullbacksrönningen
och uppväxtområden av näst högsta klass
återfinns mellan Gullbacksrönnningen och
Gimmaån. Förbättringspotentialen i vattendraget
är mycket stor och öringbiotoperna i bäcken kan
förbättras över en yta av 3 000 m2. Helst bör
vattendraget återledas till den naturliga bäckfåran
där så är möjligt. Annars bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt samt bäcken återges ett ringlande lopp
över de rätade partierna.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Gullbacksmorbäcken finns sex
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Bottensvedsnåret mot
Gimmaån.

Tabell 1. Vandringshinder i Gullbacksmorbäcken, numrerade från Bottensvedsnåret, gående nedströms mot
Gimmaån. Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

687656
687574
687564
687571
687561
687536

155314
155194
155318
155327
155343
155341

Bottensvedsnåret
Bottensvedsnåret
Bäcktäkten
Väg vid Bäcktäkten
Falktäkten
Väg 741

Vägtrumma, stål
Bäverdammar, 9 st aktiva
Bäverdammar, övergivna, 4 st
Vägtrumma, stål
Dammrest
Vägtrumma, betong

Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

0
7
0,4
0,05
0,2
0,5

1-2
3-4
8-9
9-10
10-11
11-12

Vandringshinder 1 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Bottensvedsnåret (L~6 m, ~ 0,5 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

individuell fallhöjd av 0,4 m, utgör dammarna
partiella hinder som bedöms som passerbara via
sidofåror vid högre flöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Vandringshinder 3 är nio aktiva bäverdammar
fördelade över sträckan mellan
Bottensvedsnåret och Gullbackmoren. Med en
individuell fallhöjd av 0,7-1,2 m, är dammarna
att räkna som definitiva hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.

Vandringshinder 4 är vägtrumman av stål under
den korsande vägen vid Bäcktäkten (L~6 m, ~
0,5 m). Trumman är kraftigt rostangripen, ligger
för brant i överänden samt har ett minde fall vid
utloppet. Trumman utgör ett partiellt
vandringshinder för fisk och bör ersättas med en
valvbåge, alternativt anläggs strömdämpande
stenströklar som höjer vattennivån i
vägtrumman.

Vandringshinder 3 består av fyra närliggande
bäverdammar vid Bäcktäkten. Med en
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Vandringshinder 5 består av en mindre
dammrest av sten, där kvarvarande bottenstock
orsakar ett fall av 0,2 m och bedöms utgöra ett
partiellt vandringshinder. För att underlätta
fiskvandring vid lägre flöden bör bottenstocken
avlägsnas.
Vandringshinder 6 utgörs av den kraftigt
lutande betongtrumman under väg 741 (L~16
m, ~ 0,8 m)(Figur 2). Som ett försök att
åtgärda tidigare fall vid utloppet har Trafikverket
försökt tröskla nedanför trumman. Trösklingen
bedöms dock inte vara rätt utförd och hindret är
att räkna som definitivt. För att förbättra
trösklingen bör botten fyllas upp och fallhöjden
fördelas ut över en längre sträcka, men helst bör
trumman ersättas med en valvbåge.

Figur 2. Vandringshinder 6. Vägtrumma med
undermålig tröskling.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Återinled vattendraget i den naturliga
bäckfåran så långt möjligt samt återge bäcken ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna.
2. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Hydrologisk restaurering av området mellan
Bottensvedsnåret och Bäcktäkten.
5. Utför ytterligare elprovfisken. Fångas ingen
fisk vid framtida elprovfisken får öringbeståndet
i bäcken anses utslaget och orsaken till detta bör
utredas och åtgärdas så att en återintroduktion
av öring kan bli aktuell.
6. Åtgärda vandringshinder 4-6.
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Objekt 91. Ysjöbäcken

Ysjöbäcken

X 687472 Y 155310 (RT 90)

Sammanfattning
Ysjöbäcken är en större skogsbäck som rinner från Ysjön, belägen 11 km V Bergsjö, för att mynna i
Gimmaån vid Norrgimma. Ysjön har kalkats för att värna det stationära öringbeståndet i bäcken men
åtgärdsområdet avslutades 2005. Det är anmärkningsvärt att ingen öring fångades vid elprovfisken utförda
2010 då lokalbefolkningen vittnar om tidigare förekomst av öring i bäcken och orsaken till detta bör
utredas. Strömförhållandena i Ysjöbäcken domineras stort av strömmande biotoper, näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved är låg-måttlig. Ysjöbäcken har påverkats kraftigt av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och endast den allra nedersta delen av bäcken anses opåverkad.
Vattendraget är omgrävt vid utloppet ur Ysjön, därefter huvudsakligen försiktigt rensad men kraftigt
rensade partier förekommer längs hela bäcken. Förekomsten upplagd sten är god på de kraftigt rensade
och omgrävda lokalerna men måttlig på de försiktigt rensade partierna där huvudsakligen bara de större
blocken flyttats åt sidan. Trots de omfattande ingreppen i vattenbiotopen är förekomsten lämpliga
biotoper för öring god beträffande uppväxtområden och ståndplatser men låg avseende lekområden.
Förbättringspotentialen i vattendraget är stor och öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över en yta av
närmare 5 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt samt om
bäcken återges ett ringlande lopp över det omgrävda partiet. Öppnas dammresten vid Sörtäkten upp,
återskapas ytterligare rekryteringsytor på en sträcka av närmare 250 m. Enligt obekräftade uppgifter ska
flodpärlmussla finnas i Ysjöbäcken. Dessa uppgifter bör undersökas och en grundlig musselinventering
rekommenderas. Ysjön är sänkt och den naturliga vattennivån i sjön bör återskapas. Fria vandringsvägar i
vattendraget skapas genom att öppna upp två dammrester och ersätta en vägtrumma med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Ysjöbäcken är 1,5 km lång och faller över denna
sträcka hela 25 m. Vattendraget har en bredd av
1-7 m, en medelbredd av 3,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Ysjöbäcken
rinner från Ysjön, belägen 11 km V Bergsjö, för
att mynna i Gimmaån vid Norrgimma. Mellan
Ysjön och Sörtäkten kantas bäcken
huvudsakligen av kalhygge Blandskog har dock

sparats på den S sidan vattendraget närmast
Sörtäkten. Vid Sörtäkten finns en gammal grund
damm som i sina glansdagar måste ha dämt stora
arealer men som idag har rasat samman och
utgör ett definitivt vandringshinder. Den nedre
halvan av bäcken omges till en början av
blandskog och sedan av äldre grandominerad
blandskog.
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240 m
320 m
920 m

Ysjöbäcken

(16%)
(22%)
(62%)

Strömförhållandena i Ysjöbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Utloppet ur
Ysjön är lugnflytande. Svagt strömmande lokaler
återfinns nedströms det lugnflytande partiet samt
som kortare inslag i de nedre delarna av
vattendraget.
Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Ysjöbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 16 %
Sten 30 %
Block 47 %
Näckmossa 12 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Ysjöbäcken följer väl rådande
strömförhållanden. Block återfinns på de
strömmande lokalerna och findetritus och sten
påträffas på de lugnflytande respektive svagt
strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
70 m
Försiktigt rensad
900 m
Kraftigt rensad
360 m
Omgrävd
150 m
Kalkad

890 m (60%)
110 m (7%)
480 m (32%)

Skuggningsförhållandena i Ysjöbäcken är goda i
den nedre halvan av bäcken som kantas av skog
men sämre i den övre halvan på grund av
kalhygge som omger bäcken.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
460 m 1 510 m2 (27%)
Möjligt, men ej bra 860 m 3 530 m2 (63%)
Tämligen bra
160 m
601 m2 (11%)
Bra- mycket bra
-

(5%)
(61%)
(24%)
(10%)
Ja

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Ysjöbäcken har påverkats kraftigt av mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen och endast den allra
nedersta delen av bäckent anses opåverkad.
Vattendraget är omgrävt vid utloppet ur Ysjön,
därefter huvudsakligen försiktigt rensad men
kraftigt rensade partier förekommer längs hela
bäcken. Förekomsten upplagd sten är god på de
kraftigt rensade och omgrävda lokalerna men
måttlig på de försiktigt rensade partierna där
huvudsakligen bara de större blocken flyttats åt
sidan. För att återskapa vattenbiotopen i
Ysjöbäcken bör lekbottnar restaureras, upplagd
sten och död ved placeras ut manuellt samt
bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet. Ysjön har kalkats 1991, 1996
och 2003. Motivet till kalkningarna var att värna
det naturliga öringbeståndet i Ysjöbäcken.
Åtgärdsområdet avslutades 2005.

400 m 1 270 m2 (23%)
160 m
396 m2 (7%)
700 m 2 655 m2 (47%)
220 m 1 320 m2 (23%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
490 m 1 561 m2 (28%)
Möjligt, men ej bra 300 m
975 m2 (17%)
Tämligen bra
690 m 3 105 m2 (55%)
Bra- mycket bra
Trots de omfattande ingreppen i vattenbiotopen
är förekomsten lämpliga biotoper för öring god
beträffande uppväxtområden och ståndplatser
men låg avseende lekområden. Lekområdet
påträffas strax uppströms Gimmaån och
uppväxtområdena återfinns i stora drag från
450 m nedströms Ysjön, ned till Gimmaån
(Figur 2). Förbättringspotentialen i vattendraget
är stor och öringbiotoperna i bäcken kan
förbättras över en yta av närmare 5 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt samt om bäcken återges ett
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ringlande lopp över det omgrävda partiet.
Öppnas dammresten vid Sörtäkten upp,
återskapas ytterligare rekryteringsytor på en
sträcka av närmare 250 m.

Ysjöbäcken

yngre öringar ha fångats. Det är anmärkningsvärt
att ingen öring fångades vid elprovfiskena 2010
då lokalbefolkningen vittnar om tidigare
förekomst av öring i bäcken. Vad detta beror på
är svårt att spekulera i då bäckens karaktär och
flöde bedöms som goda. Möjligen kan
kalkningsområdet ha avslutats för tidigt. För att
kvantifiera eventuell öringförekomst i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs. Påträffas ingen öring vid
framtida elprovfisken bör vattenkemin, främst
beträffande pH kontrolleras samt andra möjliga
orsaker till öringbeståndets utslagning utredas.
Åtgärdas detta anses öring från Gimmaån kunna
återkolonisera bäcken ganska snart om befintliga
vandringshinder åtgärdas.

Figur 2. Fin öringbiotop i Ysjöbäcken.

Särskilda naturvärden
Enligt obekräftade uppgifter ska flodpärlmussla
finnas i Ysjöbäcken. Dessa uppgifter bör
undersökas och en grundlig musselinventering
rekommenderas.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Ysjöbäcken. Vid elprovfiskena som utfördes
upp- respektive nedströms dammen vid
Sörtäkten fångades arterna abborre,
bäcknejonöga, gädda, lake och stensimpa men
ingen öring trots lämplig biotop. Enligt
länsstyrelsens Regionala åtgärdsplan för
kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 20032007, ska ett elprovfiske ha utförts i bäcken
1986. Vid detta elprovfiske ska äldre men inga

Vandringshinder för fisk
I Ysjöbäcken finns fem vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Ysjön
mot Gimmaån.

Tabell 1. Vandringshinder i Ysjöbäcken, numrerade från Ysjön, gående nedströms mot Gimmaån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

687428
687443
687456
687458
687459

155423
155387
155358
155350
155346

0,2 km NV Ysjötorpet
0,45 km V Grävsvinberget
Utlopp Sörtäkten
0,1 km nedströms Sörtäkten
0,15 km nedströms Sörtäkten

Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Dammrest, bäverdamm
Dammrest, bäverdamm
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0,4
0,4
3
0,5
0,3

Vandringshinder 1 och 5 består av bäverdammar
som med en fallhöjd av 0,3-0,5 m utgör partiella
hinder för öring. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.

2-3
4-5
6-7
7-8
8-9

Vandringshinder 2 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen som korsar bäcken mellan
Ysjön och Sörtäkten (L~8 m, ~ 0,8 m) (Figur
3). Med hög lutning och en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet utgör trumman ett definitivt
vandringshinder och bör ersättas med en
valvbåge.
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Ysjöbäcken

Åtgärdsområdet avslutades 2005. Utloppet ur
Ysjön är omgrävt vilket innebär att vattennivån i
sjön är sänkt. Det rekommenderas att den
naturliga vattennivån i Ysjön återskapas.
Kända fiskarter i Ysjön är abborre, gädda, lake,
benlöja, mört och nors (Figur 5).

Figur 3. Vandringshinder 2. Vägtrumma med ett fall
av 0,4 m vid utloppet.

Vandringshinder 3 utgörs av en större dammrest
mot vilken bäver har byggt en damm som sedan
övergivits (Figur 4). Vattenspegeln vid Sörtäkten
däms av denna dammrest och stora arealer stod
under vatten under dammens glansdagar. Med
en fallhöjd av 3 m är hindret att räkna som
definitivt och ett öppnande av dammresten
förordas. Åtgärden skulle även innebära att
närmare 250 m strömsträcka återskapas över det
idag dämda området vid Sörtäkten.

Figur 5. Vy över Ysjön.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Återskapa den naturliga vattennivån i Ysjön.
5. Utför grundlig musselinventering för att
undersöka eventuell förekomst av
flodpärlmussla.
6. Utför ytterligare elprovfisken. Fångas ingen
öring vid framtida elprovfisken får
öringbeståndet i bäcken anses utslaget och
orsaken till detta bör utredas och åtgärdas.
7. Åtgärda vandringshinder 2-4.

Figur 4. Vandringshinder 3. Dammrest och
bäverdamm. Fallhöjd 3 m.

Vandringshinder 4 utgörs likaså av en dammrest
med en övergiven bäverdamm. Med en fallhöjd
av 0,5 m är hindret att räkna som partiellt och ett
öppnande av dammresten förordas.
Sjöar i vattendraget
Ysjön 687407-155437
Ysjön 98 ha, är en strandflikig skogssjö med två
holmar, som omges av bland- och tallskog (Figur
5). Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
huvudsakligen av bladvass och gul näckros som
växer i strandzonen. Ysjön har kalkats 1991,
1996 och 2003. Motivet till kalkningarna var att
rädda det naturliga öringbeståndet i Ysjöbäcken.
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Objekt 92. Hälleråsbäcken

Hälleråsbäcken

X 687282 Y 155518

Sammanfattning
Hälleråsbäcken är en fin skogsbäck som rinner från Ö Brännåstjärnen i Hudiksvalls kommun, belägen 11
km OSO Bergsjö och mynnar i det SÖ hörnet av Ysjön. Det är anmärkningsvärt att ingen öring fångades
vid elprovfisket 2010 då lokalbefolkningen vittnar om tidigare förekomst av öring i bäcken och orsaken till
detta bör utredas. Strömförhållandena i Hälleråsbäcken domineras av lugnflytande biotoper men
förekomst strömmande lokaler är också god. Bottensubstratet utgörs främst av findetritus medan sten
samt block förekommer på de strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten
död ved är låg. Hälleråsbäcken har utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen över 2/3 av dess
sammanlagda längd. Ingreppen utgörs huvudsakligen av försiktig rensning där företrädesvis de större
blocken flyttats åt sidan. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Hälleråsbäcken är mycket låg
beträffande lekområden och låg avseende uppväxtområden och ståndplatser. Förbättringspotentialen är
god och öringbiotoperna i Hälleråsbäcken kan förbättras över en yta av närmare 4 000 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Vid
inventeringstillfället var förekomsten av bäver påtaglig längs hela bäcken och fem övergivna bäverdammar
som dämde omgivande mark i olika grad observerades. Vid Östra Brännåstjärnens NV strand har Holmen
Skog AB utpekat en 5,3 ha stor nyckelbiotop bestående av lövrik skog med döende träd och gamla aspar,
som även berör de övre delarna av Hälleråsbäcken. Fria vandringsvägar i bäcken skapas genom att öppna
upp en dammrest och ersätta en vägtrumma med an valvbåge.
Allmän beskrivning
Hälleråsbäcken är 2,2 km lång och faller över
denna sträcka 35 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-8 m, en medelbredd av 2,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Hälleråsbäcken
rinner från Ö Brännåstjärnen i Hudiksvalls
kommun, belägen 11 km OSO Bergsjö och
mynnar i det SÖ hörnet av Ysjön. Strax
uppströms Ysjön tillrinner ett biflöde från
Lomman, Hälleråsbäcken. Bäcken kan vara av
betydelse för fisk och det rekommenderas att

den biotopkarteras och elprovfiskas.
Hälleråsbäcken rinner till en början genom
blandskog med dominans av gran och sedan tall.
Bäcken löper sedan över en mindre våtmark och
omges sedan av talldominerad blandskog som
övergår i ren blandskog. I höjd med Lomman
kantas vattendraget av lövskog som närmare
Ysjön övergår till blandskog. Den nedersta delen
av bäcken rinner genom våtmark. Vid
inventeringstillfället var förekomsten av bäver
påtaglig längs hela bäcken och fem övergivna
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bäverdammar som dämde omgivande mark i
olika grad observerades.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 280 m
150 m
760 m

(58%)
(7%)
(35%)

Strömförhållandena i Hälleråsbäcken domineras
av lugnflytande biotoper men förekomst
strömmande lokaler är också god. De
strömmande lokalerna förekommer främst
insprängda mellan lugnflytande sträckor i
bäckens mellersta lopp och en svagt
strömmande biotop återfinns 200 m nedströms
Brännåstjärnen.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Hälleråsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 58 %
Sten 25 %
Block 16 %
Näckmossa 3 %

(10%)
(43%)
(13%)
(33%)

Skuggningsförhållandena i Hälleråsbäcken
varierar mycket och är huvudsakligen dåliga.
Skuggningsförhållandena är goda över de
mellersta delarna av vattendraget men naturligt
sämre i den övre och nedre delen, ofta beroende
på glest bevuxen våtmark.

Med ett huvudsakligen lugnflytande lopp utgörs
bottensubstratet främst av findetritus och sten
samt block förekommer på de strömmande
lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
730 m
Försiktigt rensad
1 310 m
Kraftigt rensad
150 m
Omgrävd
Kalkad

220 m
950 m
290 m
730 m

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 280 m 3 890 m2 (62%)
Möjligt, men ej bra
850 m 2 240 m2 (36%)
Tämligen bra
60 m
120 m2 (2%)
Bra- mycket bra

(33%)
(60%)
(7%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 280 m 3 890 m2 (62%)
Möjligt, men ej bra
150 m
375 m2 (6%)
Tämligen bra
760 m 1 985 m2 (32%)
Bra- mycket bra

Nej

Hälleråsbäcken har utsatts för mänskliga ingrepp
i vattenbiotopen över 2/3 av dess sammanlagda
längd (Figur 1). Ingreppen utgörs huvudsakligen
av försiktig rensning där företrädesvis de större
blocken flyttats åt sidan. Rensningarna har
särskilt utförts över de strömmande biotoperna i
vattendragets mellersta lopp. Förekomsten
upplagd sten är god på den kraftigt rensade
lokalen men i övrigt måttlig. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

770 m 2 710 m2 (43%)
910 m 2 320 m2 (37%)
510 m 1 220 m2 (20%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Hälleråsbäcken är mycket låg beträffande
lekområden och låg avseende uppväxtområden
och ståndplatser. Lekområdet återfinns ovanför
den korsande vägen och uppväxtbiotoperna
förekommer främst i de mellersta delarna av
vattendraget (Figur 2). Förbättringspotentialen är
god och öringbiotoperna i Hälleråsbäcken kan
förbättras över en yta av närmare 4 000 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna.
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spekulera i då bäckens karaktär och flöde
bedöms som goda. För att kvantifiera eventuell
öringförekomst i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Påträffas ingen öring vid framtida
elprovfisken bör orsaken till öringbeståndets
utslagning utredas och åtgärdas. Öring från
Gimmaån bör kunna återkolonisera bäcken
ganska snart om befintliga vandringshinder
åtgärdas.
Särskilda naturvärden
Vid Östra Brännåstjärnens NV strand har
Holmen Skog AB utpekat en 5,3 ha stor
nyckelbiotop bestående av lövrik skog med
döende träd och gamla aspar, som även berör de
övre delarna av Hälleråsbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Hälleråsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Hälleråsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes i
höjd med Lomman, fångades enbart
bäcknejonöga trots lämplig biotop för öring. Vid
inventeringstillfället observerades abborre och
gädda okulärt. Det är anmärkningsvärt att ingen
öring fångades vid elprovfisket 2010 då
lokalbefolkningen vittnar om tidigare förekomst
av öring i bäcken. Vad detta beror på är svårt att

Vandringshinder för fisk
I Hälleråsbäcken finns nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Ö Brännåstjärnen mot Ysjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Hälleråsbäcken, numrerade från Ö Brännåstjärnen, gående nedströms mot Ysjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

687195
687227
687229
687229
687231
687232
687240
687260
687275

155458
155445
155453
155454
155463
155463
155475
155484
155508

0,22 km nedströms Ö Brännåstjärnen
0,1 km N Bondebo
0,15 km NV Duvnäs
0,2 km NO Östansjö
0,15 km V Hovra
0,08 km N Duvnäs
0,2 km SO Tallmyran
0,5 km S Roppuddsmyran
0,4 km SO Roppuddsmyran

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest
Storblockigt avsnitt
Naturliga fall, serie
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0,6
0,4
0,2
0
0,5
0,4
1,5
1,5
0,75

3-4
6-7
7-8
7-8
8-9
8-9
10-11
12-13
14-15

Vandringshinder 1-2 och 7-9 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,4-1,5 m
utgör definitiva hinder för öring (Figur 3).
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 8. Bäverdamm som
dämmer stor yta och utgör definitivt hinder.
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Vandringshinder 3 utgörs av en bottenstock från
en tidigare damm. Med en fallhöjd av 0,2 m
bedöms hindret bara försvåra passage vid
extremt låga flöden, någon åtgärd är därför inte
nödvändig.
Vandringshinder 4 är ett storblockigt avsnitt av
bäcken där passage försvåras vid låga flöden.
Partiellt hinder som anses passerbart vid något
högre flöden.
Vandringshinder 6 är en serie naturliga fall som
bedöms försvåra passage vid lägre flöden. Anses
som passerbara vid något högre flöden.

Figur 5. Vy över Östra Brännåstjärnen.

Ysjön 687407-155437
Se Ysjöbäcken.

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av stål som
placerats under den mindre väg som korsar
vattendraget i höjd med Tallmyran (L~9 m, ~
1,5 m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet utgör vägtrumman ett definitivt
vandringshinder. För att skapa passerbarhet bör
trumman ersättas med en valvbåge eller
liknande.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Utför ytterligare elprovfisken. Fångas ingen
öring vid framtida elprovfisken får
öringbeståndet i bäcken anses utslaget och
orsaken till detta bör utredas och åtgärdas.
4. Biotopkartera och elprovfiska bäckarna från
Torpsjön, Västra Brännåstjärnen och Lomman.
4. Åtgärda vandringshinder 3 och 5.

Figur 4. Vandringshinder 6. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,4 m vid utloppet utgör definitivt hinder.

Sjöar i vattendraget
Östra Brännåstjärnen 687183-155468
Östra Brännåstjärnen 6,2 ha, är en fin skogstjärn
med humöst vatten, som kantas av våtmark och
omges av grandominerad blandskog (Figur 5).
Vattenvegetationen är sparsam och utgörs
huvudsakligen av vattenklöver och näckrosor.
Två bäckar som sannolikt är fiskförande
tillrinner den S delen av tjärnen, den ena från
Torpsjön och den andra från Västra
Brännåstjärnen. Det rekommenderas att dessa
bäckar biotopkarteras och elprovfiskas.
Uppgifter om fiskförekomsten i tjärnen saknas.
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Objekt 93. Nipbäcken

Nipbäcken

X 687781 Y 155322 (RT 90)

Sammanfattning
Nipbäcken är en liten skogsbäck som Figuras vid Staffansrönningen, belägen 14 km V Bergsjö, där två
mindre flöden sammanrinner, och mynnar vid V utkanten av Gammelbodviken i Längsterbodsjön. De
översta delarna av Nipbäcken omges huvudsakligen av granskog medan övriga delar kantas av blandskog.
Strömförhållandena i Nipbäcken är mycket varierande och omväxlande, där de lugnflytande biotoperna
dominerar genom att vara längre än de övriga. Bottensubstratet i Nipbäcken domineras stort av grus,
förekomsten block är god medan sten förekommer i mindre omfattning. Näckmossa förekommer
stundtals rikligt på de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är låg. Närmare halva
Nipbäckens lopp har utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Ingreppen utgörs huvudsakligen av
omgrävning samt försiktig rensning och har utförts i de mellersta delarna av vattendraget samt vid
inloppet till Längsterbodsjön. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Nipbäcken är mycket låg, till stor del
beroende på de mänskliga ingreppen i vattenbiotopen och inga lokaler har bedömts vara av högsta eller
näst högsta klass. Öringbiotoperna i Nipbäcken kan förbättras över en yta av drygt 800 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna samt om bäcken
återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Vid elprovfiske utfört 2010 fångades endast en
öring, den var fettfeneklippt och härrör således från någon utsättning. Två hinder med bråte samt en
inrasad träbro bör åtgärdas för att öppna vandringsvägarna i Nipbäcken.
Allmän beskrivning
Nipbäcken är 2,1 km lång och faller över denna
sträcka 45 m. Vattendraget har en bredd av 0,1-3
m, en medelbredd av 0,9 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,05 m. Nipbäcken Figuras vid
Staffansrönningen, belägen 14 km V Bergsjö, där
två mindre flöden sammanrinner, och mynnar
vid V utkanten av Gammelbodviken i
Längsterbodsjön. De översta delarna av
Nipbäcken omges huvudsakligen av granskog
men inslag av kalhyggen och högörtsäng
förekommer. Från strax uppströms det

tillrinnande flödet från Lanskojorna (torrt vid
inv. tillfälle), och ned till Längsterbodsjön, kantas
bäcken av blandskog. Vid inventeringstillfället
var flödet mycket lågt i Nipbäcken och två
övergivna bäverdammar som utgjorde partiella
vandringshinder observerades vid Nipvallen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Strömförhållandena i Nipbäcken är mycket
varierande och omväxlande, där de lugnflytande
biotoperna dominerar genom att vara längre än
de övriga. De strömmande lokalerna återfinns
200 m nedströms Staffansrönningen samt 600 m
uppströms Längsterbodsjön.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Nipbäcken

2 080 m (100%)

Skuggningsförhållandena i Nipbäcken är mycket
goda då bäcken rinner genom skogsmark och
hela bäckens lopp har bra skuggning.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 59 %
Sten 10 %
Block 32 %
Näckmossa 26 %

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 630 m
Möjligt, men ej bra
450 m
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Nipbäcken domineras stort av
grus, förekomsten block är god medan sten
förekommer i mindre omfattning. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är låg.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
730 m
Möjligt, men ej bra 1 350 m
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 160 m (55%)
Försiktigt rensad
280 m (14%)
Kraftigt rensad
130 m (6%)
Omgrävd
510 m (25%)
Kalkad
Nej

1 470 m2 (79%)
400 m2 (21%)

610 m2 (33%)
1 260 m2 (67%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 080 m 1 870 m2 (100%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Närmare halva Nipbäckens lopp har utsatts för
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1).
Ingreppen utgörs huvudsakligen av omgrävning
samt försiktig rensning och har utförts i de
mellersta delarna av vattendraget samt vid
inloppet till Längsterbodsjön. Förekomsten
upplagd sten är måttlig-god. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Nipbäcken är mycket låg, till stor del beroende
på de mänskliga ingreppen i vattenbiotopen och
inga lokaler har bedömts vara av högsta eller
näst högsta klass. Öringbiotoperna i Nipbäcken
kan förbättras över en yta av drygt 800 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna samt bäcken återges ett ringlande lopp
över de omgrävda partierna (Figur 2). Viss
underskattning av öringbiotopen kan
förekomma då flödet i bäcken var mycket lågt
vid inventeringstillfället.

Figur 1.Omgrävd och rätad sträcka i Nipbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Nipbäcken.
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Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Nipbäcken. Vid elprovfisket som utfördes i höjd
med Nipvallen, fångades bara en öring med en
längd av 29 cm. Det anmärkningsvärda med
fångsten var att öringen var fettfeneklippt och
härrör således från någon utsättning, sannolikt
från Harmångersåsystemet. För att kvantifiera
öringförekomst i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Nipbäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Nipbäcken finns sex vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Staffansrönningen mot Längsterbodsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Nipbäcken, numrerade från Staffansrönningen, gående nedströms mot Längsterbodsjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

687786
687783
687783
687781
687779
687776

155179
155227
155242
155263
155275
155285

0,65 km SV Fiskviksvallen
0,3 km SV Nipvallen
0,25 km S Nipvallen
0,35 km SO Nipvallen
0,5 km V Längsterbodsjön
0,4 km V Längsterbodsjön

Naturligt fall, bråte
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bråte och död ved
Brorest, trä
Naturligt fall, häll

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,6
0,3
0,2
0,3
0,7
0,5

2-3
6-7
8-9
10-11
11-12
12-13

Vandringshinder 1 består av en ansamling bråte
som fastnat mot block och orsakar ett definitivt
fall av 0,6 m. Föränderligt och kortlivat hinder
som med fördel kan rivas om det finns kvar vid
åtgärd.

Sjöar i vattendraget
Längsterbodsjön 687931-155555
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 4 och 5.

Vandringshinder 2-3 utgörs av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,2-0,3 m,
utgör partiella vandringshinder för fisk. Anses
passerbara via sidofåra vid högflöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 4 är en ansamling bråte och
död ved som fastnat mot block och orsakar ett
partiellt fall av 0,3 m. Föränderligt och kortlivat
hinder som med fördel kan rivas om det finns
kvar vid åtgärd.
Vandringshinder 5 består av en brorest av trä där
inrasade stockar och fundament orsakar ett fall
av 0,7 m. Definitivt hinder där broresterna bör
avlägsnas för att underlätta passage.
Vandringshinder 5 utgörs av ett naturligt fall
över häll. Med en fallhöjd av 0,5 m, anses
hindret som partiellt och bedöms som passerbart
vid högre flöden.
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Objekt 94. Åsvallsbäcken

Åsvallsbäcken

X 687917 Y 155291 (RT 90)

Sammanfattning
Åsvallsbäcken är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Långmyran,
belägen 18 km VNV Bergsjö och mynnar i Längsterbodsjön vid Ringtorpet. Vattendraget faller kraftigt i
sitt övre lopp och rinner huvudsakligen genom granskog där strömförhållandena domineras stort av
strömmande biotoper. Näckmossa förekommer sparsamt på de strömmande lokalerna och förekomsten
död ved varierar men är huvudsakligen måttlig. Närmare halva Åsvallsbäckens lopp har utsatts för
mänskliga ingrepp, huvudsakligen bestående av kraftig rensning. Rensningarna har utförts över en
sammanhängande sträcka från strax uppströms Åsvallen till strax nedströms Hålmyran. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring i Åsvallsbäcken är god i alla hänseenden och i stort sett bara den längre
sträckan över Hålmyran bedöms som mindre lämplig. Öringbiotoper av högsta klass återfinns över den
opåverkade sträckningen nedströms Hålmyran. Förbättringspotentialen är relativt god och
öringbiotoperna i Åsvallsbäcken kan förbättras över en yta av drygt 6 000 m2 om lekbottnar restaureras
samt upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. För att skapa fria
vandringsvägar för fisk i vattendraget bör två vägtrummor åtgärdas samt en inrasad träbro och ett hinder
med bråte avlägsnas. Vid inventeringstillfället var Hålmyran samt några områden nedströms denna, delvis
uppdämda av övergivna bäverdammar.
Allmän beskrivning
Åsvallsbäcken är 6,2 km lång och faller över
denna sträcka hela 250 m. Vattendraget har en
bredd av 0,2-10 m, en medelbredd av 2,3 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Åsvallsbäcken rinner från Långmyran, belägen
18 km VNV Bergsjö och mynnar i
Längsterbodsjön vid Ringtorpet. Mellan
Långmyran och Åsvallen faller Åsvallsbäcken
kraftigt och rinner huvudsakligen genom
lövskog, men skiften med granskog
förekommer. Strax uppströms Åsvallen tillrinner
ett mindre, biotopkarterat flöde från S som

dubblar vattenmängden i vattendraget. Vid
Åsvallen kantas bäcken till en början av granskog
och sedan blandskog. Bäcken korsas sedan av
två vägar och mellan dessa dominerar granskog.
Därefter rinner bäcken ut över Hålmyran som
vid inventeringstillfället var delvis uppdämd av
ett flertal övergivna bäverdammar. Hålmyran
omges företrädesvis av grandominerad
blandskog. Nedanför Hålmyran löper bäcken
genom granskog med vissa inslag av kalhygge
och blandskog för att slutligen mynna i
Längsterbodsjön vid Ringtorpet, omgiven av en
mindre yta jordbruksmark.
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1 620 m
860 m
3 290 m
400 m

(26%)
(14%)
(54%)
(6%)

Strömförhållandena i Åsvallsbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Lugnflytande
vatten förekommer sammanhängande i
anslutning till Hålmyran, forsande biotoper
återfinns där bäcken strax nedströms Långmyran
faller brant och svagt strömmande lokaler
förekommer i stort sett sammanhängande i
vattendragets nedersta lopp.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Åsvallsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Grovdetritus 31 %
Grus 29 %
Sten 18 %
Block 16 %
Näckmossa 19 %

40 m (1%)
1 920 m (31%)
1 120 m (18%)
3 090 m (50%)

Skuggningsförhållandena i Åsvallsbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Dålig skuggning förekommer
naturligt över den glest bevuxna Hålmyran samt
i bäckens nedersta lopp där bäcken rinner över
ett kalhygge och genom mindre jordbruksmark
bestående av äng och åker.

Bottensubstratet i Åsvallsbäcken domineras av
grovdetritus och grus men förekomsten sten och
block är också god. Näckmossa förekommer
sparsamt på de strömmande lokalerna och
förekomsten död ved varierar men är
huvudsakligen måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 510 m
Försiktigt rensad
500 m
Kraftigt rensad
2 160 m
Omgrävd
Kalkad

Åsvallsbäcken

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 290 m 3 338 m2 (21%)
Möjligt, men ej bra 1 110 m 2 295 m2 (14%)
Tämligen bra
3 770 m 10 495 m2 (65%)
Bra- mycket bra

(57%)
(8%)
(35%)
Nej

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 290 m 3 338 m2
Möjligt, men ej bra 1 450 m 3 145 m2
Tämligen bra
2 470 m 6 135 m2
Bra- mycket bra
960 m 3 510 m2

Närmare halva Åsvallsbäckens lopp har utsatts
för mänskliga ingrepp, huvudsakligen bestående
av kraftig rensning (Figur 1). Rensningarna har
utförts över en sammanhängande sträcka från
strax uppströms Åsvallen till strax nedströms
Hålmyran. Förekomsten upp lagd sten är
huvudsakligen god. För att återskapa
vattenbiotopen i Åsvallsbäcken bör lekbottnar
restaureras samt upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.

(21%)
(20%)
(38%)
(22%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
40 m
240 m2 (2%)
Möjligt, men ej bra
390 m
430 m2 (3%)
Tämligen bra
4 050 m 9 538 m2 (59%)
Bra- mycket bra
1 690 m 5 920 m2 (37%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Åsvallsbäcken är god i alla hänseenden och i
stort sett bara den längre sträckan över
Hålmyran bedöms som mindre lämplig (Figur 2).
Öringbiotoper av högsta klass återfinns över den
opåverkade sträckningen nedströms Hålmyran.
Förbättringspotentialen är relativt god och
öringbiotoperna i Åsvallsbäcken kan förbättras
över en yta av drygt 6 000 m2 om lekbottnar
restaureras samt upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.
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Åsvallsbäcken

bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Vid Åsvallen rinner bäcken 150 m genom en 0,6
ha stor nyckelbiotop, utpekad av Skogsstyrelsen
som bäckdal med rikligt med död ved och hög
luftfuktighet. Nyckelbiotopen ingår i en större
yta av barrblandskog som anses utgöra en biotop
med högt naturvärde. Mitt på den S bäckfåran av
två som sammanflödar vid Åsvallen, har
Holmen Skog AB utpekat en 10,6 ha stor
nyckelbiotop bestående av rasbrant, lövrik skog
samt bäck med branta sidor.

Figur 2. Fin öringbiotop i Åsvallsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Åsvallsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
800 m uppströms Längsterbodsjön fångades
arterna lake, stensimpa och öring. Tätheten av
öring var 5,0 ind/100 m2 för 0+ och 4,6 ind/100
m2 för >0+. För att kvantifiera mängden öring i

Vandringshinder för fisk
I Åsvallsbäcken finns 11 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Långmyran mot Längsterbodsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Åsvallsbäcken, numrerade från Långmyran, gående nedströms mot Längsterbodsjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

688130
688094
688075
688286
688053
688042
687985
687917
687911
687903
687863

154925
154950
154965
154992
155039
155058
155076
155095
155101
155114
155250

0,3 km nedströms Långmyran
Mellan Långmyran och Åsvallen
Åsvallen
Åsvallen
0,5 km Ö Åsvallen
Hålmyran
Hålmyran
0,5 km S Finntorpsberget
0,05 km S Finntorpsberget
0,75 km S Finntorpsberget
N Fiskviksvallen

Naturligt, häll
Brant sträcka, 500 m
Timmerbro, rest
Bråte mot block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdammar, övergivna 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål 2 st

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Partiellt

1,1
100
0,5
0,5
0,4
0
1,5
0,5
0,5
0,5
0

Vandringshinder 1 är ett naturligt hinder
bestående av häll. Med en fallhöjd av 1,1 m är
hindret definitivt och anses inte passerbart.

1-2
2-3
4-5
5-6
10-11
11-12
12-13
14-15
16-17
17-18
23-24

Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt hinder
där bråte fastnat mot block och orsakar ett
hinder med en fallhöjd av 0,5 m. Kortlivat
hinder som med fördel kan åtgärdas om det
finns kvar vid tid för åtgärd.

Vandringshinder 2 utgörs av en 500 m lång
sträcka mellan Långmyran och Åsvallen där
bäcken faller 100 m. Sträckan anses inte
passerbar och hindret är naturligt definitivt

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Åsvallen (L~19
m, ~ 1,5 m). Med en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet utgör trumman ett definitivt hinder för
fisk och bör ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 3 består av en timmerbro som
rasat in i bäcken och orsakar ett fall av 0,5 m,
som utgör ett definitivt hinder. Den inrasade
timmerbron bör avlägsnas.

Vandringshinder 6 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen som korsar
bäcken strax uppströms Hålmyran (L~10 m,
~ 1,6 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Vandringshinder 7-10 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,5-1,5 m
utgör passerbara/partiella hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 11 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget 800 m uppströms Längsterbodsjön
(L~8 m, ~ 1,4 m). Partiellt hinder då
trummorna ligger något högt och lutar en del.
Passage anses försvårad vid låg- respektive
högflöden. För att underlätta fiskvandring på
platsen rekommenderas att vägtrummorna
ersätts med en valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Längsterbodsjön 687931-155555
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringshinder 3-5 samt 11.
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Objekt 95. Medskogsbäcken

Medskogsbäcken

X 688569 Y 155280 (RT 90)

Sammanfattning
Medskogsbäcken är förlängningen av den kraftigt utdikade och omgrävda Hossbäcken. Medskogsbäcken
rinner från Bodängstjärnen, belägen 15 km NV Bergsjö, för att mynna i Hasselasjön innanför
Rackholmen. Strömförhållandena i Medskogsbäcken domineras stort av lugnflytande vatten. Strömmande
och forsande lokaler förekommer i anslutning till väg 307. Bottensubstratet i Medskogsbäcken följer
strömförhållandena väl, findetritus dominerar på de lugnflytande lokalerna och sten påträffas på få
strömmande och forsande biotoperna. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är riklig och utgörs
främst av bäverfällda lövträd. Medskogsbäcken har påverkats starkt negativt av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen och större delen av vattendraget är rensat och i huvudsak omgrävt. Rensningarna har
utförts på de strömmande-forsande lokalerna i anslutning till väg 307 och vattendraget är omgrävt från
Bodängstjärnen som är sänkt. Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då hela dess
avrinningsområde, från källflöde till utlopp, har markavvattnats hårt. Fem skogsdiken tillrinner nedanför
Bodängstjärnen och ytterligare diken tillrinner över delen Hossbäcken. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk restaurering av hela Medskogsbäcken/Hossbäckens
avrinningsområde företas, däribland återskapande av våtmarken Hossan och Bodängstjärnen.
Vattendragets låga fallhöjd i kombination med mänskliga ingrepp i vattenbiotopen, medför att
förekomsten lämpliga öringbiotoper i Medskogsbäcken är mycket låg och ingen lokal har bedöms utgöra
öringbiotop av högsta eller näst högsta klass beträffande någon parameter. Förbättringspotentialen är stor
och öringbiotoperna kan förbättras över en yta av närmare 3 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd
sten samt död ved placeras ut på de rensade lokalerna och om bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet. Holmen Skog AB har utpekat två nyckelbiotoper i delen Hossbäcken. Nyckelbiotoperna
som är 2,5 respektive 2,6 ha stora utgörs av barrsumpskog och brink respektive naturlig skogsbäck, grova
triviala lövträd samt blandsumpskog.
Allmän beskrivning
Medskogsbäcken är 1,8 km lång och faller över
denna sträcka 16 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 3,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,5 m.
Medskogsbäcken är förlängningen av den

kraftigt utdikade och omgrävda Hossbäcken.
Medskogsbäcken rinner från Bodängstjärnen,
belägen 15 km NV Bergsjö, för att mynna i
Hasselasjön innanför Rackholmen.
Medskogsbäcken omges av barrskog som
omväxlande domineras av tall eller gran. Vid
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inventeringstillfället var stora delar av den skog
som kantar bäcken död på grund av
översvämningar orsakade av bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Medskogsbäcken

flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk
restaurering av hela
Medskogsbäcken/Hossbäckens
avrinningsområde företas, däribland
återskapande av våtmarken Hossan och
Bodängstjärnen.

1 520 m (84%)
200 m (11%)
80 m (4%)

Strömförhållandena i Medskogsbäcken
domineras stort av lugnflytande vatten.
Strömmande och forsande lokaler förekommer i
anslutning till väg 307.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 84 %
Sten 11 %
Näckmossa 0 %
Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Medskogsbäcken.

Bottensubstratet i Medskogsbäcken följer
strömförhållandena väl, findetritus dominerar på
de lugnflytande lokalerna och sten påträffas på få
strömmande och forsande biotoperna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
riklig och utgörs främst av bäverfällda lövträd.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
310 m (17%)
Försiktigt rensad
50 m (3%)
Kraftigt rensad
230 m (13%)
Omgrävd
1 210 m (67%)
Kalkad
Nej
Diken
5

270 m (15%)
1 380 m (77%)
150 m (8%)

Skuggningsförhållandena i Medskogsbäcken är
genomgående mindre bra, huvudsakligen
beroende på att omgivande skog dött vid
överdämning av bäverdammar.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Medskogsbäcken har påverkats starkt negativt av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och större
delen av vattendraget är rensat och i huvudsak
omgrävt (Figur 1). Rensningarna har utförts på
de strömmande-forsande lokalerna i anslutning
till väg 307 och vattendraget är omgrävt från
Bodängstjärnen som är sänkt. En opåverkad
sträcka förekommer 100 m uppströms väg 307.
Förekomsten upplagd sten är måttlig-riklig på de
rensade lokalerna men saknas över det omgrävda
partiet. För att återskapa vattenbiotopen i
vattendraget bör lekbottnar restaureras, upplagd
sten samt död ved placeras ut på de rensade
lokalerna och om bäcken återges ett ringlande
lopp över det omgrävda partiet.
Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då
hela dess avrinningsområde, från källflöde till
utlopp, har markavvattnats hårt. Fem skogsdiken
tillrinner nedanför Bodängstjärnen och
ytterligare diken tillrinner över delen
Hossbäcken. För att återskapa den naturliga

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

1 520 m 7 830 m2 (93%)
280 m
565 m2 (7%)

1 520 m 7 830 m2 (93%)
280 m
565 m2 (7%)

310 m 3 700 m2 (44%)
1 490 m 4 695 m2 (56%)

Vattendragets låga fallhöjd i kombination med
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen, medför att
förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Medskogsbäcken är mycket låg och ingen lokal
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har bedöms utgöra öringbiotop av högsta eller
näst högsta klass beträffande någon parameter
(Figur 2). Förbättringspotentialen är stor och
öringbiotoperna kan förbättras över en yta av
närmare 3 000 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten samt död ved placeras ut på de
rensade lokalerna och om bäcken återges ett
ringlande lopp över det omgrävda partiet.

Medskogsbäcken

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för
Medskogsbäcken. Vid inventeringstillfället
observerades ingen fisk. Enligt
fiskevårdsområdet kan vattendraget vara
öringförande. För att undersöka eventuell öring
förekomst i bäcken samt påvisa förekomsten av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat två nyckelbiotoper
i delen Hossbäcken. Nyckelbiotoperna som är
2,5 respektive 2,6 ha stora utgörs av
barrsumpskog och brink respektive naturlig
skogsbäck, grova triviala lövträd samt
blandsumpskog.
Vandringshinder för fisk
I Medskogsbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Bodängstjärnen mot Hasselasjön.

Figur 2. Relativt fin öringbiotop i Medskogsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Medskogsbäcken, numrerade från Bodängstjärnen, gående nedströms mot Hasselasjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

688590
688578
688577
688574
688570

155312
155308
155289
155284
155282

0,8 km NV Bodängsmyrorna
0,25 km ovan väg 307
0,1 km ovan väg 307
0,1 km ovan väg 307
Väg 307

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Kvillområde
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt

0,7
0,7
1,8
8
0,2

2-3
4-5
5-6
6-7
6-7

Vandringshinder 1-3 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,7-1,8 m,
utgör partiellt/definitiva vandringshinder för
fisk. Den partiella dammen är passerbar via
sidofåra vid högflöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 4 utgörs av ett naturligt
kvillområde där vattendraget delar upp sig i flera
grunda fåror och faller 8 m över en sträcka av 60
m. Partiellt hinder som bedöms orsaka
vandringsproblem vid låga flöden men anses
passerbart vid högre flöden.
Figur 3. Vandringsinder 5. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet.

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
placerats under väg 307 (L~20 m, ~ 2,0 m)
(Figur 3). Med hög vattenhastighet och ett fall
vid utloppet av 0,2 m, bedöms trumman utgöra
ett definitivt vandringhinder för fisk. För att
skapa passerbarhet bör trumman ersättas med en
valvbåge.
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Sjöar i vattendraget
Bodängstjärnen
Bodängstjärnen 0,85 ha, är en sänkt och utdikad
skogtjärn som kantas av våtmark och omges av
tallskog (Figur 4). Vattenvegetationen är
intermediär och utgörs huvudsakligen av riklig
förekomst av starr i strandzonen. Den naturliga
vattennivån i Bodängstjärnen bör återskapas.
Uppgifter om fiskförekomst i Bodängstjärnen
saknas.

Figur 4. Vy över Bodängstjärnen.

Hasselasjön 688400-155279
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av bäckens
avrinningsområde.
5. Återskapa vattennivån i Bodängstjärnen.
6. Biotopkartera och elprovfiska Hossbäcken.
7. Åtgärda vandringshinder 5.
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Objekt 96. Rollbäcken

Rollbäcken

X 688635 Y 155128 (RT 90)

Sammanfattning
Rollbäcken är en fin skogsbäck med stationära öring- och bäckrödingsbestånd, som rinner från Tosåsen,
belägen 3 km Ö Hassela, för att via Ölsjön mynna i Hasselasjön vid Halls. Strömförhållandena i
Rollbäcken domineras av svagt strömmande biotoper men förekomsten lugnflytande och strömmande
lokaler är också god. Rollbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Dock
är vattendraget omgrävt vid källflödet samt mellan Ölsjön och Hasselasjön, därtill försiktigt rensat över
enstaka strömmande biotoper fördelade längs hela bäcken. I det tillrinnande flödet från Rossla till Ölsjön,
finns ett registrerat markavvattningsföretag, Kyrkbydikningen df 1936. Möjligen har man fortsatt med
detta markavvattningsföretag nedanför Ölsjön, då denna är sänkt och utloppet nedgrävt.
Förutsättningarna för att återskapa Ölsjön anses goda och förutsättningarna för detta bör utredas.
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Rollbäcken är god beträffande lek- och uppväxtområden och
mycket god avseende ståndplatser, vilka förekommer över i stort sett hela vattendraget. Lek- och
uppväxtområdena påträffas företrädesvis uppströms vägen mot Ölsjön. Öringbiotoperna i Rollbäcken kan
förbättras över en yta av drygt 2 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på de påverkade lokalerna samt om bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna. Fria vandringsvägar i Rollbäcken skapas genom att ersätta tre vägtrummor med valvbågar och
öppna upp en dammrest. Vid Dammbromyran har vattendraget av Skogsstyrelsen utpekats som en 1 200
m lång och 10,8 ha stor nyckelbiotop bestående av naturlig skogsbäck. Delar av nyckelbiotopen utgörs
också av en 2,6 ha stor biotopskyddsyta bestående av äldre naturskogsartade skogar.
Allmän beskrivning
Rollbäcken är 5,2 km lång och faller över denna
sträcka 129 m. Vattendraget har en bredd av 0,24,0 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Rollbäcken
rinner från Tosåsen, belägen 3 km Ö Hassela,
för att via Ölsjön mynna i Hasselasjön vid Halls.
De övre delarna av Rollbäcken kantas av
kalhygge, granskog samt den mindre våtmarken
Rollen, genom vilken bäcken har ett meandrande

lopp. Utmed Dammbromyran meandrar
vattendraget genom äldre granskog och nedanför
Vallstigen rinner Rollbäcken över ett kalhygge
där avverkningarna utförts alltför nära bäcken.
Vattendraget omges sedan av blandskog ned till
vägen mot Ölsjön. Sträckan ned mot Ölsjön
kantas av granskog, ung lövskog samt blandskog
och präglas av bäver, då fyra bäverdammar
förekommer på sträckan. Mellan Ölsjön och väg
307 rinner bäcken lugnflytande i en omgrävd
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och rätad fåra med riklig vattenvegetation,
omgiven av blandskog som dock inte växer
närmast stranden. Efter att ha runnit under väg
307 forsar vattnet och bäcken mynnar i
Hasselasjön omgiven av blandskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Rollbäcken

övriga påverkade lokaler. För att återskapa
vattenbiotopen i Rollbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på de påverkade lokalerna samt bäcken
återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna. I det tillrinnande flödet från Rossla till
Ölsjön, finns ett registrerat markavvattningsföretag, Kyrkbydikningen df 1936. Möjligen har
man fortsatt med detta markavvattningsföretag
nedanför Ölsjön, då denna är sänkt och utloppet
nedgrävt. Förutsättningarna för att återskapa
Ölsjön anses goda och förutsättningarna för
detta bör utredas. Strax nedanför Rollen har en
skogsmaskin korsat bäcken vilket orsakat
kraftiga sår i det skyddande markskiktet (Figur
2). Då stora mängder sediment tillförs bäcken
via erosion i hjulspåren, är det mycket angeläget
att det skyddande markskiktet återställs. Mellan
Ölsjön och vägen mot densamma tillrinner fem
skogsdiken. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av området.

1 500 m (29%)
2 320 m (44%)
1 320 m (25%)
100 m (2%)

Strömförhållandena i Rollbäcken domineras av
svagt strömmande biotoper men förekomsten
lugnflytande och strömmande lokaler är också
god, medan forsande vatten förekommer endast
nedanför väg 307. De lugnflytande lokalerna
återfinns i anslutning till Ölsjön och längre
sammanhängande partier med strömmande
vatten hittas uppströms Rollen samt mellan
Vallstigen och vägen mot Ölsjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 17 %
Sand 58 %
Block 13 %
Näckmossa 0,1 %
Som en följd av ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp, domineras bottensubstratet i
bäcken av sand. Findetritus påträffas på de
lugnflytande biotoperna och block på de
strömmande. Näckmossa påträffas men
förekommer mycket sparsamt och förekomsten
död ved är riklig genom nyckelbiotopen vid
Dammbromyran samt över några ytterligare
lokaler men måttlig i huvuddelen av
vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 790 m
Försiktigt rensad
750 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
700 m
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Rollbäcken.

(73%)
(14%)
(13%)
Nej
5
1

Rollbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Dock är
vattendraget omgrävt vid källflödet samt mellan
Ölsjön och Hasselasjön, därtill försiktigt rensat
över enstaka strömmande biotoper fördelade
längs hela bäcken (Figur 1). Förekomsten
upplagd sten är riklig på det omgrävda partiet
mellan Ölsjön och Hasselasjön, god på en rensad
lokal strax uppströms Ölsjön och måttlig på

Figur 2. Ful maskinöverfart i Rollbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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Rollbäcken

Skuggningsförhållandena i Rollbäcken varierar
mycket men är till största delen goda. Skuggning
saknas dock vid ett kalhygge allra högst upp i
bäcken samt mellan Ölsjön och väg 307, där
trädridå saknas. Dålig skuggning förekommer
över ett kalhygge nedanför Vallstigen.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 220 m 1 898 m2
Möjligt, men ej bra 1 390 m 1 697 m2
Tämligen bra
2 430 m 3 485 m2
Bra- mycket bra
200 m
260 m2

(26%)
(23%)
(48%)
(4%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
970 m
Möjligt, men ej bra 1 020 m
Tämligen bra
2 650 m
Bra- mycket bra
600 m

(22%)
(18%)
(46%)
(14%)

1 590 m2
1 345 m2
3 395 m2
1 010 m2

Figur 3. Fin öringbiotop i Rollbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Rollbäcken. Vid elprovfisket som utfördes i höjd
med Järvens, fångades arterna öring och
bäckröding. Tätheten av öring var 0 ind/100 m2
för 0+ och 6,7 ind/100 m2 för >0+. Tätheten av
bäckröding var 4,2 ind/100 m2 för 0+ och 23,7
ind/100 m2 för >0+. Vid inventeringstillfället
observerades ett stort antal öringar och/eller
bäckrödingar längs med vattendraget och
observationer gjordes ända uppe vid Rollen. För
att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
200 m
100 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra
300 m
460 m2 (6%)
Tämligen bra
2 560 m 3 822 m2 (52%)
Bra- mycket bra
2 180 m 2 958 m2 (40%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Rollbäcken är god beträffande lek- och
uppväxtområden och mycket god avseende
ståndplatser, vilka förekommer över i stort sett
hela vattendraget. Lek- och uppväxtområdena
påträffas företrädesvis uppströms vägen mot
Ölsjön (Figur 3). Öringbiotoperna i Rollbäcken
kan förbättras över en yta av drygt 2 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna
samt om bäcken återges ett ringlande lopp över
de omgrävda partierna.

Särskilda naturvärden
Vid Dammbromyran har vattendraget av
Skogsstyrelsen utpekats som en 1 200 m lång
och 10,8 ha stor nyckelbiotop bestående av
naturlig skogsbäck. Delar av nyckelbiotopen
utgörs också av en 2,6 ha stor biotopskyddsyta
bestående av äldre naturskogsartade skogar.
Vandringshinder för fisk
I Rollbäcken finns 14 vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Tosåsen mot
Hasselasjön.
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Rollbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Rollbäcken, numrerade från Tosåsen, gående nedströms mot Hasselasjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

688898
688832
688807
688745
688722
688710
688671
688649
688630
688636
688646
688675
688671
688641

155166
155192
155235
155270
155285
155284
155276
155279
155276
155262
155247
155207
155197
155134

0,7 km V Örjansmyrorna
0,1 km V Rollen
0,4 km S Rollen
Vallstigen
0,25 km SO Vallstigen
0,3 km SO Vallstigen
Väg mot Grönhällsberget
0,8 km Ö Ölsjön
0,3 km NO Allmänningsberget
0,8 km SO Ölsjön
0,6 km SO Ölsjön
0,2 km SO Ölsjön
0,1 km N Ölsjön
Väg 307

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bråte mot block
Dammrest
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, betong
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål

Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
1,5
0,2
0
0,6
3
0,1
0,6
0,1
0,5
0,5
2
1
0

1
3-4
6-7
7-8
8-9
9-10
11-12
12-13
13-14
15-16
16-17
19-20
20-21
22-23

Vandringshinder 4 är vägtrumman av stål som
placerats under Vallstigen (L~6 m, ~ 1,3 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 1 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen mot Örjansmyrorna (L~ 8
m, ~ 0,8 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Vandringshinder 5 utgörs av bråte som fastnat
mot block och orsakar ett fall av 0,6 m. Partiellt
och kortlivat hinder som om det inte reglerar sig
självt, bör rivas.

Vandringshinder 2 består av ett brant fallande
parti av bäcken där vattendraget faller ca 1,5 m
över en sträcka om 10 m. Sträckan är storblockig
och höga flöden anses vara en förutsättning för
att fisk ska kunna ta sig upp för forsen. Bedöms
utgöra partiellt vandringshinder.

Vandringshinder 6 består av ett brant parti av
bäcken där en dammrest är placerad (Figur 5).
Hindret är med en total fallhöjd av 3 m, att räkna
som definitivt. För att underlätta fiskvandring
bör dammresten öppnas upp samt tidigare
bortrensade stenar och block placeras ut som
strömdämpare.

Vandringshinder 3 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Björnrönningen (L~11
m, ~ 1,4 m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,2
m vid utloppet bedöms trumman utgöra ett
partiellt vandringshinder för fisk och bör därför
ersättas med en valvbåge.

Figur 5. Vandringshinder 6. Dammrest som utgör
definitivt hinder i Rollbäcken.

Figur 4. Vandringshinder 3. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet, utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 7 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Grönhällsberget (L~9
m, ~ 1,4 m) (Figur 6). Med en fallhöjd av 0,1
m vid utloppet är trumman att räkna som ett
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partiellt hinder och bör därför ersättas med en
valvbåge.

Rollbäcken

Sjöar i vattendraget
Ölsjön
Ölsjön 2,8 ha, är en sänkt skogssjö som kantas
av våtmark och omges av lövskog (Figur 8). Sjön
är grund och vattenvegetationen är riklig,
huvudsakligen bestående av säv och näckrosor.
Ölsjöns vattenyta bedöms med enkla medel
kunna utökas med minst 10 ha om den
restaureras. Kända fiskarter i Ölsjön är abborre.

Figur 6. Vandringshinder 7. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet, utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 8 och 10-13 består av
övergivna/aktiva bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,5-2 m, utgör partiella/definitiva
vandringshinder för fisk. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Figur 8. Vy över Ölsjön.

Vandringshinder 9 utgörs av de två vägtrummor
av betong som placerats under den korsande
vägen vid Allmänningsberget (L~7 m, ~ 0,8
m) (Figur 7). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet är trummorna att räkna som ett
definitivt vandringshinder och minst en av
trummorna bör därför ersättas med en valvbåge.

Hasselasjön 688400-155279
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Återskapa vattennivån i Ölsjön.
5. Återställ skyddande markskikt vid
maskinöverfart.
6. Hydrologisk restaurering av skogsdiken
ovanför Ölsjön.
7. Åtgärda vandringshinder 3, 5-7 och 9.

.

Figur 7. Vandringshinder 9. Vägtrummor som med
en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet, utgör definitivt
hinder.

Vandringshinder 14 är vägtrumman av stål som
placerats under väg 307 (L~30 m, ~ 1,5 m).
Trumman anses passerbar, ingen åtgärd.
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Objekt 97. Häggsjöbäcken

Häggsjöbäcken

X 688761 Y 154805 (RT 90)

Sammanfattning
Häggsjöbäcken är en mindre bäck som rinner från Häggsjön, belägen 2 km NO Hassela för att via
Svedjetjärnen mynna i Hasselasjön innanför Björnholmen. Den övre delen av bäcken omges
huvudsakligen av gran- och blandskog medan den nedre halvan rinner stora delar genom jordbruksmark.
Strömförhållandena i Häggsjöbäcken domineras stort av svagt strömmande biotoper medan strömmande
vatten täcker ¼ av bäcken. Näckmossa förekommer stundtals rikligt på strömmande biotoper och
förekomsten död ved är huvudsakligen låg. Större delen av vattenbiotopen i Häggsjöbäcken har utsatts för
mänskliga ingrepp. Bäcken är omgrävd upp- respektive nedströms Svedjetjärnen, kraftigt rensad mellan
Kyrkbyn och Hasselasjön samt uppströms väg 769, därtill försiktigt rensad nedanför Häggsjön och väg
769. Det strömmande partiet i höjd med Tosås är opåverkat förutom enstaka försiktigt rensade lokaler.
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Häggsjöbäcken är god beträffande lekområden, relativt god
avseende uppväxtområden och låg i fråga om ståndplatser. Öringbiotoperna påträffas främst mellan väg
769 och Rosseltäkten men uppväxtområdena är förskjutna något uppströms och återfinns nästan upp till
Häggsjön. Förbättringspotentialen är god och öringbiotoperna i Häggsjöbäcken kan förbättras över en yta
av närmare 3 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de
påverkade lokalerna samt bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Flödesregimen i
vattendraget är störd då området vid Rödmyran liksom området vid Rosseltäkten är dikade och ett flertal
diken tillrinner vattendraget på dessa platser. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget
bör de markavvattnade områdena restaureras hydrologiskt. Några åkerdiken tillrinner vattendraget vid
Rosseltäkten och inloppet till Svedtjärnen. Då dessa diken sannolikt tillför sediment och näringsämnen till
bäcken bör sedimentationsdammar eller liknande anläggas vid dikesmynningarna. Svedjetjärnen är sänkt
och möjligheterna att återskapa vattennivån i tjärnen bör utredas.
Allmän beskrivning
Häggsjöbäcken är 5,3 km lång och faller över
denna sträcka 124 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,0 m, en medelbredd av 0,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Häggsjöbäcken
rinner från Häggsjön, belägen 2 km NO Hassela
för att via Svedjetjärnen mynna i Hasselasjön

innanför Björnholmen. Utloppet ur Häggsjön
kantas av ungskog men sedan omges
Häggsjöbäcken huvudsakligen av granskog ned
till Skrivarmyran, där blandskog tar vid, och
vattendraget har ett stundtals meandrande lopp
strax nedströms väg 769. Vid Rosseltäkten
utgörs omgivningen av blandskog och
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jordbruksmark bestående åker och äng.
Nedanför Svedjetjärnen kantas bäcken av
ängsmark för att vid Kyrkbyn rinna 50 m genom
en betongkulvert under ett ställverk. Nedanför
kulverten löper bäcken genom tomtmark och
sedan åkermark innan den korsas av väg 307.
Mellan 307:an och Hasselasjön rinner bäcken
genom åker- och ängsmark där den skyddande
trädridån nyligen röjts och skogsmaskinerna har
delvis kört i vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Häggsjöbäcken

(Figur 1). Det strömmande partiet i höjd med
Tosås är opåverkat förutom enstaka försiktigt
rensade lokaler. Förekomsten upplagd sten är
huvudsakligen god-riklig på de rensade lokalerna
men saknas på större delen av de omgrävda
partierna. För att återskapa vattenbiotopen i
Häggsjöbäcken bör lekbottnar restaureras,
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
på de påverkade lokalerna samt bäcken återges
ett ringlande lopp över de omgrävda partierna.
Flödesregimen i vattendraget är störd då
området vid Rödmyran liksom området vid
Rosseltäkten är dikade och ett flertal diken
tillrinner vattendraget på dessa platser. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör de markavvattnade områdena
restaureras hydrologiskt. Några åkerdiken
tillrinner vattendraget vid Rosseltäkten och
inloppet till Svedtjärnen. Då dessa diken
sannolikt tillför sediment och näringsämnen till
bäcken bör sedimentationsdammar eller liknande
anläggas vid dikesmynningarna. Vid
Hammarbacken finns ett vattenuttag där en
tvärgående planka har placerats i bäcken för att
underlätta pumpning av vatten, se
vandringshinder 5.

650 m (12%)
3 260 m (61%)
1 400 m (26%)

Strömförhållandena i Häggsjöbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper medan
strömmande vatten täcker ¼ av bäcken.
Lugnflytande lokaler återfinns nedanför
Häggsjön samt Svedjetjärnen och de
strömmande biotoperna förekommer över två
längre partier, mellan Kyrkbyn och Hasselasjön
samt i höjd med Tosås, där vattendraget faller
relativt brant.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 12 %
Grus 61 %
Block 24 %
Näckmossa 28 %
Som en följd av ett huvudsakligen svagt
strömmande lopp, domineras bottensubstratet i
bäcken av grus. Findetritus påträffas på de
lugnflytande biotoperna och block på de
strömmande. Näckmossa förekommer stundtals
rikligt på strömmande biotoper och förekomsten
död ved är huvudsakligen låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 250 m
Försiktigt rensad
1 010 m
Kraftigt rensad
1 460 m
Omgrävd
1 590 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Häggsjöbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(23%)
(19%)
(28%)
(30%)
Nej
11
1

200 m (4%)
350 m (7%)
2 860 m (54%)
1 900 m (36%)

Skuggningsförhållandena i Häggsjöbäcken är
relativt goda men mindre bra skuggning
dominerar längs vattendraget. Skuggning saknas
vid inloppet till Hasselasjön där den skyddande
trädridån huggits ned och dålig skuggning
förekommer över jordbruksmarken nedanför
Svedjetjärnen där trädridån är gles. Bra
skuggning förekommer sammanhängande
nedanför väg 769. För att förbättra

Större delen av vattenbiotopen i Häggsjöbäcken
har utsatts för mänskliga ingrepp. Bäcken är
omgrävd upp- respektive nedströms
Svedjetjärnen, kraftigt rensad mellan Kyrkbyn
och Hasselasjön samt uppströms väg 769, därtill
försiktigt rensad nedanför Häggsjön och väg 769
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skuggningsförhållandena längs bäcken,
rekommenderas att en tätare och bredare
trädridå etableras över jordbruksmarken i den
nedre delen av vattendraget.

Häggsjöbäcken

återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
840 m
790 m2 (20%)
Möjligt, men ej bra 2 040 m 1 208 m2 (31%)
Tämligen bra
1 550 m 1 165 m2 (30%)
Bra- mycket bra
880 m
776 m2 (20%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
530 m
550 m2
Möjligt, men ej bra 2 530 m 1 775 m2
Tämligen bra
1 880 m 1 244 m2
Bra- mycket bra
370 m
370 m2

(14%)
(45%)
(32%)
(9%)

Figur 2. Fint leksubstart i Häggsjöbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Häggsjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax upp ströms väg 307, fångades ingen fisk.
Vid inventeringstillfället observerades heller
ingen fisk okulärt. För att kvantifiera eventuell
förekomst av öring samt påvisa förekomst av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
800 m
640 m2 (16%)
Möjligt, men ej bra 3 680 m 2 541 m2 (65%)
Tämligen bra
830 m
758 m2 (19%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Häggsjöbäcken är god beträffande lekområden,
relativt god avseende uppväxtområden och låg i
fråga om ståndplatser (Figur 2). Öringbiotoperna
påträffas främst mellan väg 769 och Rosseltäkten
men uppväxtområdena är förskjutna något
uppströms och återfinns nästan upp till
Häggsjön. Förbättringspotentialen är god och
öringbiotoperna i Häggsjöbäcken kan förbättras
över en yta av närmare 3 000 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på de påverkade lokalerna samt bäcken

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Häggsjöbäcken finns nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Häggsjön mot Hasselasjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Häggsjöbäcken, numrerade från Häggsjön, gående nedströms mot Hasselasjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

688978
688904
688843
688827
688827
688829
688805
688789
688781

154968
155014
154930
154919
154917
154915
154849
154822
154818

Väg 769
0,4 km Ö Skrivarmyran
0,2 km NO Svedjetjärnen
0,15 km NO Svedjetjärnen
0,13 km NO Svedjetjärnen
0,1 km NO Svedjetjärnen
Kyrkbyn
0,1 km N Hembygdsgården
Väg 307

Vägtrumma, stål
Naturliga fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Trädamm
Fall, brant parti
Kulvert, betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Partiellt

0
2,4
0
0,1
0,2
1,8
0
0
0,2

2-3
10-11
14-15
15-16
15-16
16-17
18-19
19-20
20-21

åtgärd för tillfället men då trumman inom kort
ska bytas rekommenderas att valvbåge används.

Vandringshinder 1 är vägtrumman av stål som
placerats under väg 769 (L~ 20 m, ~ 0,6 m).
Trumman ligger bra men är i dåligt skick, ingen
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Vandringshinder 2 består av en serie naturliga
fall över block på ett brant avsnitt av bäcken. De
tre fallen har en fallhöjd av 0,8 m vardera och
anses utgöra partiellt vandringshinder för fisk.
Bedöms vara passerbara vid höga flöden.

Häggsjöbäcken

Vandringshinder 8 består av den vägtrumma av
stål som placerats under den mindre vägen N
om väg 307 (L~ 8 m, ~ 1 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 9 är vägtrumman av stål under
väg 307 (L~ 20 m, ~ 1 m)(Figur 3). Trumman
bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder då
fallhöjden nedanför utloppet är 0,2 m.
Vägtrumman ligger högt och bäcken faller ifrån
vid utloppet. För att underlätta fiskvandringen
bör bäckbotten nedströms trumman fyllas upp
alternativt anläggs dämmande trösklar av sten i
syfte att minska fallet nedanför vägtrumman.
Helst bör dock trumman ersättas med en
valvbåge.

Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen mellan Ölsjön
och Hassela (L~9 m, ~ 0,9 m). Trumman
ligger bra men är i ganska dåligt skick, ingen
åtgärd för tillfället men då trumman inom kort
ska bytas rekommenderas att valvbåge används.
Vandringshinder 4 är vägtrumman av betong
som placerats under vägen mot Östantjärnen
(L~ 3,5 m, ~ 0,8 m). Kort och dåligt satt
trumma som har ett fall av 0,1 m vid utloppet
samt lutar kraftigt vilket ger hög vattenhastighet.
Hindret är att räkna som definitivt och trumman
bör ersättas med en valvbåge väl anpassad till
flödet i bäcken.
Vandringshinder 5 består av en mindre trädamm
av tvärgående planka vars funktion är att Figura
en djupare hölja för vattenpump. Hindret
försvårar passage vid lågflöden men bedöms
vara passerbart vid högre flöden. För att
underlätta vandring även vid låga flöden bör den
tvärgående plankan avlägsnas och en annan
lösning för ett eventuellt framtida vattenuttaget
finnas.

Figur 3. Vandringshinder 9. Vägtrumman under väg
307 som med en fallhöjd av 0,2 m vid utloppet, utgör
ett partiellt hinder.

Vandringshinder 6 utgörs av ett brant fallande
parti av Häggsjöbäcken där vattendraget faller
totalt 1,8 m över block. Hindret anses ha
förvärrats av mänsklig verksamhet i vattendraget
och har troligen uppkommit då man grävt om
bäcken. För att underlätta fiskvandring bör det
gå att leda om bäcken till en förmodat mer
ursprunglig sträckning åt NV, och därmed
runda det branta partiet som bedöms ha
artificiell uppkomst.

Sjöar i vattendraget
Häggsjön 689030-154871
Häggsjön 7,0 ha, är en mindre skogssjö som
delvis kantas av våtmark och omges
huvudsakligen av blandskog (Figur 4).
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs
främst av starr, näckrosor och bladvass.
Bottensubstratet i strandzonen består av
finsediment och sten. Häggsjön nyttjas som putand-take vatten och fiskevårdsområdet planterar
ut öring, röding och regnbåge i vattnet som även
håller abborre. Befintlig service för besökande
fiskare består av en brygga.

Vandringshinder 7 är en kulvert av betong som
går under någon sorts ställverks- eller
transformatorområde (L~50 m, ~ 1,0 m).
Hindret har bedömts som passerbart då både
övre- och nedre delen av kulverten ligger bra,
vattenhastigheten är låg och vattendjupet 0,3 m.
För att utesluta att det någonstans i kulverten
finns någon svårighet som innebär
vandringshinder, bör en grundligare
undersökning av kulverten dock utföras.
Möjligheterna att öppna upp bäckfåran och
eventuellt leda om vattendraget runt ställverket
bör utredas.
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Häggsjöbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena vid Rödmyran och
Rosseltäkten.
5. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
tillrinnande åkerdiken.
6. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivån i Svedjetjärnen.
7. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
8. Åtgärda vandringshinder 4-7 och 9.

Figur 4. Vy över Häggsjön.

Svedjetjärnen
Svedjetjärnen 4,7 ha, är en liten tjärn som är
sänkt då utloppet är om- och nedgrävt (Figur 5).
Tjärnen omges av våtmark, jordbruksmark och
en del skog. Vattenvegetationen är riklig,
huvudsakligen bestående av starr, bladvass och
näckrosor som täcker stora delar av tjärnen.
Förutsättningarna för att återskapa vattennivån i
Svedjetjärnen bör utredas. Kända fiskarter i
Svedjetjärnen är abborre och gädda.

Figur 5. Vy över Svedjetjärnen.

Hasselasjön 688400-155279
Se Harmångersån.
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Objekt 98. Älvåsbäcken

Älvåsbäcken

X 688370 Y 155133 (RT 90)

Sammanfattning
Älvåsbäcken är en mycket fin skogsbäck med klart och ljust vatten samt ett stationärt bestånd av öring,
som rinner från Älvsjön, belägen 6 km S Hassela och mynnar i Hasselasjön mellan Fagernäs och
Haddungsnäs. Älvåsbäcken rinner huvudsakligen genom äldre granskog och faller kraftigt i sitt mellersta
lopp. Då Älvåsbäcken faller kraftigt, domineras strömförhållandena i bäcken av strömmande samt
forsande biotoper och bottensubstratet utgörs företrädesvis av block. Näckmossa är vanligt
förekommande och död ved förekommer rikligt längs större delen av bäcken. Älvåsbäcken har klarat sig
mycket bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är dock kraftigt rensad vid utloppet ur
Älvsjön samt försiktigt rensad över ett sammanhängande parti i anslutning till den korsande vägen.
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Älvåsbäcken är god beträffande lekområden och mycket god
avseende uppväxtområden och ståndplatser, vilka förekommer över i princip hela vattendragets stäckning.
Lekområdena förekommer huvudsakligen i vattendraget övre- och nedre delar som inte lutar lika mycket.
Då vattendraget är ringa påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen är förbättringspotentialen liten
men öringbiotoperna kan förbättra över en yta av drygt 800 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. De övre 3/4 av Älvåsbäcken rinner
genom Älvåsens naturreservat som också utgör ett Natura 2000-habitat och den övre halvan av bäcken
löper genom barrblandskog som av Skogsstyrelsen utpekats som en biotop med högt naturvärde. Älvsjön
har kalkats 1987, 1994 och 2004. Syftet med kalkningarna var att rädda det naturliga öringbeståndet i sjön
och bäcken, åtgärdsområdet avslutades 2007.
Allmän beskrivning
Älvåsbäcken är 3,9 km lång och faller över
denna sträcka hela 269 m. Vattendraget har en
bredd av 0,4-5,5 m, en medelbredd av 1,6 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. Älvåsbäcken
rinner från Älvsjön, belägen 6 km S Hassela och
mynnar i Hasselasjön mellan Fagernäs och
Haddungsnäs. Älvåsbäcken rinner huvudsakligen
genom äldre granskog och faller kraftigt i sitt
mellersta lopp. Vid foten av branten

förekommer ett parti lövskog och lövdominerad
blandskog innan bäcken åter kantas av granskog.
Vid inventeringstillfället påträffades
bäverdammar i anslutning till de mindre
våtmarkområden som förekommer i den övre
delen av vattendraget samt strax uppströms den
korsande vägen. Då vattendraget faller mycket
dämde bäverdammarna små områden.

429

Hassela Fvo
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

ARO: 44000

270 m
200 m
1 590 m
1 790 m

Älvåsbäcken

rädda det naturliga öringbeståndet i sjön och
bäcken, åtgärdsområdet avslutades 2007.

(7%)
(5%)
(41%)
(47%)

Då Älvåsbäcken faller kraftigt, domineras
strömförhållandena i bäcken av strömmande och
forsande biotoper. De forsande lokalerna
förekommer i de mellersta delarna av
vattendraget medan lugnflytande och svagt
strömmande lokaler återfinns som korta partier i
anslutning till de mindre våtmarkerna i
vattendragets övre lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 20 %
Sten 29 %
Block 50 %
Näckmossa 44 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Älvåsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Som en följd av vattendragets höga lutning
domineras bottensubstratet i Älvåsbäcken av
block, men förekomsten sten och grus är också
god. Näckmossa är vanligt förekommande och
död ved förekommer rikligt längs större delen av
bäcken.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 310 m
Försiktigt rensad
500 m
Kraftigt rensad
40 m
Omgrävd
Kalkad
Vattenuttag

40 m (1%)
60 m (2%)
3 750 m (97%)

Skuggningsförhållandena i Älvåsbäcken är
mycket goda då vattendraget huvudsakligen
rinner genom skyddad skogsmark och endast
utloppet ur Älvsjön har dålig skuggning genom
naturligt glest bevuxen mark.

(86%)
(13%)
(1%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 450 m 2 404 m2 (40%)
Tämligen bra
1 470 m 2 092 m2 (34%)
Bra- mycket bra
930 m 1 596 m2 (26%)

Ja
1

Älvåsbäcken har klarat sig mycket bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är
dock kraftigt rensad vid utloppet ur Älvsjön
samt försiktigt rensad över ett sammanhängande
parti i anslutning till den korsande vägen (Figur
1). Förekomsten upplagd sten är riklig på den
kraftigt rensade lokalen och måttlig över det
försiktigt rensade partiet. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.
400 m uppströms den korsande vägen
förekommer ett vattenuttag med en slang som
ligger i bäcken över en kortare sträcka. Möjligen
leds vattenuttaget till nedströms belägen
bebyggelse. Vattenuttagets användning bör
utredas och slangen avlägsnas ur bäcken om den
inte används längre. Älvsjön har kalkats 1987,
1994 och 2004. Syftet med kalkningarna var att

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
100 m
152 m2 (3%)
Tämligen bra
2 420 m 4 035 m2 (66%)
Bra- mycket bra
1 330 m 1 905 m2 31%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
100 m
146 m2 (2%)
Tämligen bra
2 770 m 4 749 m2 (78%)
Bra- mycket bra
980 m 1 197 m2 (20%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Älvåsbäcken är god beträffande lekområden och
mycket god avseende uppväxtområden och
ståndplatser, vilka förekommer över i princip
hela vattendragets stäckning. Lekområdena
förekommer huvudsakligen i vattendraget övreoch nedre delar som inte lutar lika mycket. Då
vattendraget är ringa påverkat av mänskliga
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ingrepp i vattenbiotopen är
förbättringspotentialen liten men
öringbiotoperna kan förbättra över en yta av
drygt 800 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna.

Älvåsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finn registrerat för
Älvasbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
fångades arterna bäcknejonöga och öring.
Tätheten av öring var goda 85,6 ind/100 m2 för
0+ och 7,6 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades också rikligt
med öring okulärt. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
De övre 3/4 av Älvåsbäcken rinner genom
Älvåsens naturreservat som också utgör ett
Natura 2000-habitat och den övre halvan av
bäcken löper genom barrblandskog som av
Skogsstyrelsen utpekats som en biotop med högt
naturvärde

Figur 2. Fin öringbiotop i Älvåsbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Älvåsbäcken finns åtta vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Älvsjön
mot Hasselasjön

Tabell 1. Vandringshinder i Älvåsbäcken, numrerade från Älvsjön, gående nedströms mot Hasselasjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

688273
688282
688280
688286
688320
688337
688338
688344

154951
154971
154976
154992
155059
155093
155098
155105

0,6 km SO Högåsen
1 km S Stuthällan
1 km S Stuthällan
0,5 km SV Älvåsen
0,4 km S Älvåsen
0,3 km S Torpet
0,3 km Bodtäkten
0,3 km SV Littners

Bäverdamm, aktiv
Naturliga fall, serie, 30 m
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Naturliga fall, serie, 50 m
Bäverdamm, övergiven
Naturliga fall, serie
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0,5
5
1,5
0,6
50
0,7
2
0

7-8
9-10
10-11
12-13
15-16
19-20
20-21
21-22

Vandringshinder 1, 4 och 6 består av aktiv/
övergivna bäverdammar som med en fallhöjd av
0,5-0,7 m utgör definitiva hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 2-3, 5 och 7 utgörs av naturliga
fall över block eller branta partier av bäcken där
vattendraget faller kraftigt i blockig terräng. Med
en total fallhöjd av 1,5-50 m, är hindren att räkna
som definitiva. Hindren kan möjligtvis passeras
vid riktigt höga flöden då förekomsten stora
block som kan trycka upp vattennivån och
utgöra lämpliga viloplatser, är riklig. För en
korrekt bedömning av hindrens passerbarhet
rekommenderas att de återbesöks vid högflöden.

Figur 3. Vandringshinder 5. Naturliga fall i brant
parti. Total fallhöjd 50 m.
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Vandringshinder 8 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen mellan Fagernäs och
Haddungsnäs (L~20 m, ~ 1 m). Trumman
ligger något högt men anses passerbar, ingen
åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Älvsjön 688257-154882
Älvsjön 24,2 ha, är en mindre skogssjö med klart
och ljust vatten som huvudsakligen omges av
blandskog (Figur 4). Bottensubstratet i
strandzonen domineras av sten samt block och
vattenvegetationen är sparsam, främst bestående
av fräken, starr och gul näckros. Älvsjön gränsar
till Älvåsens naturreservat och har kalkats 1987,
1994 samt 2004. Syftet med kalkningarna var att
rädda det naturliga öringbeståndet i sjön och
bäcken, åtgärdsområdet avslutades 2007. Kända
fiskarter i Älvsjön är abborre, gädda och enstaka
öringar.

Figur 4. Vy över Älvsjön.

Hasselasjön 688400-155279
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Utred användningen av befintligt vattenuttag
och avlägsna slang i bäcken om den inte
används.
4. Återbesök vandringshinder 2-3, 5 och 7 vid
högflöde för korrekt bedömning av dess
passerbarhet.
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Viggtjärnsbäcken

Objekt 99. Viggtjärnsbäcken / Skomakarbäcken X 688609 Y 154954 (RT 90)

Sammanfattning
Viggtjärnsbäcken är en kort bäck som rinner från Viggtjärnen, belägen vid Hassela Ski Resort, 2 km S
Hassela, för att via Sundtjärnen mynna i Hasselasjön strax Ö om Fjusnäs. Strömförhållandena i
Viggtjärnsbäcken domineras av lugnflytande biotoper och bottensubstratet består huvudsakligen av
findetritus. Näckmossa påträffas på den forsande lokalen vid Sundtjärnens utlopp och förekomsten död
ved är måttlig. Hela vattendraget är påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är försiktigt
rensad vid Sundtjärnens utlopp, i övrigt kraftigt rensad. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
vattendraget är låg och endast sträckan närmast Hasselasjön utgör en tämligen bra miljö som
uppväxtområde och ståndplatsbiotop. Vattendraget bedöms inte vara lämpligt för öring då framförallt
flödet är lågt och osäkert. Det anses dock angeläget att skapa fria vandringsvägar i bäcken så att
exempelvis abborre, gädda och vitfisk har möjlighet att stiga för lek i Sundtjärnen och även Viggtjärnen.
Även om bäcken inte hyser öring bedöms det angeläget att återskapa vattenbiotopen i bäcken då detta har
positiva effekter på andra djur- och växtgrupper än fisk. Viggtjärnen nyttjas som put-and-take vatten och
Hassela Ski Resort tar vatten från Viggtjärnen vid tillverkning av konstsnö. Sträckan mellan Sundtjärnen
och Hasselasjön har av Skogstyrelsen utpekats som en 1,5 ha stor nyckelbiotop bestående av bäckdal och
vattenfall med riklig förekomst av död ved.
Allmän beskrivning
Viggtjärnsbäcken är 320 m lång och faller över
denna sträcka 14 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-5 m, en medelbredd av 1,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Viggtjärnsbäcken rinner från Viggtjärnen,
belägen vid Hassela Ski Resort, 2 km S Hassela,
för att via Sundtjärnen mynna i Hasselasjön strax
Ö om Fjusnäs. Mellan tjärnarna kantas bäcken
av ungskog och kalhygge. Mellan Sundtjärnen
och Hasselasjön löper vattendraget genom äldre
blandskog med viss dominans av gran och några
dammrester förekommer.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

200 m (63%)
70 m (22%)
50 m (16%)

Strömförhållandena i Viggtjärnsbäcken
domineras av lugnflytande biotoper som
återfinns mellan tjärnarna samt mitt på sträckan
mellan Sundtjärnen och Hasselasjön Forsande
vatten förekommer vid Sundtjärnens utlopp och
en strömmande lokal återfinns vid inloppet till
Hasselasjön.
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Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 63
Block 37 %
Näckmossa 16 %

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 250 m
Tämligen bra
70 m
Bra- mycket bra

Som en följd av ett huvudsakligen lugnflytande
lopp, domineras bottensubstratet i bäcken av
findetritus och block återfinns på den forsande
och strömmande lokalen. Näckmossa påträffas
på den forsande lokalen vid Sundtjärnens utlopp
och förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
50 m
Kraftigt rensad
270 m
Omgrävd
Kalkad
Vattenuttag

(16%)
(84%)

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för
Viggtjärnsbäcken och inga okulära
fiskobservationer gjordes vid
inventeringstillfället. För att kvantifiera eventuell
öringförekomst samt påvisa förekomsten av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas
att minst ett elprovfiske utförs. Vattendraget
bedöms inte vara lämpligt för öring då
framförallt flödet är lågt och osäkert. Det anses
dock angeläget att skapa fria vandringsvägar i
bäcken så att exempelvis abborre, gädda och
vitfisk har möjlighet att stiga för lek i
Sundtjärnen och även Viggtjärnen.

Nej
1

Särskilda naturvärden
Sträckan mellan Sundtjärnen och Hasselasjön
har av Skogstyrelsen utpekats som en 1,5 ha stor
nyckelbiotop bestående av bäckdal och vattenfall
med riklig förekomst av död ved.

100 m (31%)
220 m (69%)

Skuggningsförhållandena i Viggtjärnsbäcken är
till större delen bra. Dålig skuggning
förekommer mellan tjärnarna där ungskog och
kalhygge försämrar, medan övriga delar av
vattendraget har god skuggning.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
200 m
Möjligt, men ej bra 120 m
Tämligen bra
Bra- mycket bra

300 m2 (54%)
205 m2 (39%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
200 m
Möjligt, men ej bra 50 m
Tämligen bra
70 m
Bra- mycket bra

300 m2 (59%)
100 m2 (20%)
105 m2 (21%)

400 m2 (79%)
105 m2 (21%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
vattendraget är låg och endast sträckan närmast
Hasselasjön utgör en tämligen bra miljö som
uppväxtområde och ståndplatsbiotop.
Viggtjärnen anses alldeles för liten för att hysa
ett livskraftigt öringbestånd. Det bedöms dock
angeläget att återskapa vattenbiotopen i bäcken
då det har positiva effekter på andra djur- och
växtgrupper än fisk.

Hela vattendraget är påverkat av mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är försiktigt
rensad vid Sundtjärnens utlopp, i övrigt kraftigt
rensad. Förekomsten upplagd sten är måttliggod. För att återskapa vattenbiotopen i
vattendraget bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt.
Hassela Ski Resort tar vatten från Viggtjärnen
vid tillverkning av konstsnö.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Viggtjärnsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Viggtjärnsbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Viggtjärnen mot Hasselasjön.
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Viggtjärnsbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Viggtjärnsbäcken, numrerade från Viggtjärnen, gående nedströms mot Hasselasjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1
2
3

688552
688587
688603

154897
154937
154948

Viggtjärnens utlopp
Vägtrumma, betong
Sundtjärnens utlopp
Bäverdamm, aktiv
70 m uppströms Hasselasjön Dammrest

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

Passerbart 0
Definitivt
0,6
Definitivt
0,5

1
2
3-4

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av betong
placerad under den väg som korsar vattendraget
vid Viggtjärnens utlopp (L~20,0 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger något högt men anses
passerbar, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 består av en aktiv
bäverdamm vid Sundtjärnens utlopp som med
en fallhöjd av 0,6 m, anses utgöra ett definitivt
hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest med
kvarvarande bottenstockar och inrasad
stensättning, belägen 70 m uppströms
Hasselasjön. Med en fallhöjd av 0,5 m är hindret
att räkna som definitivt. För att återskapa
vandringsmöjligheterna bör bottenstockarna
avlägsnas och en del sten och block flyttas och
spridas i bäckfåran.

Figur 1. Vy över Viggtjärnen.

Sundtjärnen 688586-154936
Sundtjärnen 4,6 ha, är en liten fin skogtjärn som
kantas av våtmark och omges av blandskog
(Figur 2). Vattenvegetationen är intermediär och
utgörs främst av täta bestånd av starr och
bladvass i strandzonen samt gul näckros. Lokalt
benämns tjärnen Skomakartjärnen. Kända
fiskarter i Sundtjärnen är abborre, gädda och
mört.

Sjöar i vattendraget
Viggtjärnen 688551-154897
Viggtjärnen 15,1 ha, är en fin skogtjärn belägen
vid foten av Älvåsen, vid skidbacken i Hassela
(Figur 1). Tjärnen kantas till viss del av våtmark
och omges av blandskog. Vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av
bladvass och gul näckros. Bottensubstratet i
strandzonen domineras av finsediment men
enstaka block förekommer. Viggtjärnen nyttjas
som put-and-take vatten och regnbåge planteras
ut. Naturligt förekommande fiskarter i tjärnen är
abborre, gädda och mört. Vid vattnet finns ett
vindskydd och längs den N stranden går en väg
nära. Hassela Ski Resort tar vatten från
Viggtjärnen vid tillverkning av konstsnö.

Figur 2. Vy över Sundtjärnen/Skomakartjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringshinder 3.
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Objekt 100. Flybäcken

Flybäcken

X 688661 Y 154765 (RT 90)

Sammanfattning
Flybäcken är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Stormyran i
Hudiksvalls kommun, belägen 8 km SV Hassela, för att via Flytjärnen, mynna i Hasselasjön strax N om
Hassela Ski Resort. Vattendraget omges i sitt övre lopp företrädesvis av blandskog medan granskog
dominerar nedanför Flytjärnen. Bäcken har ett huvudsakligen strömmande lopp och bottensubstratet
domineras av grus. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är god längs stora delar
av vattendraget. Större delen av Flybäckens lopp är påverkat av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
Vattendraget är omgrävt mellan Stormyran och Flytjärnen och mellan Flytjärnen och Hasselasjön har
bäcken ett huvudsakligen försiktigt rensat lopp men kraftigt rensade partier förekommer. Flödesregimen i
vattendraget är kraftigt störd till följd av omfattande markavvattning i bäckens tillrinningsområde. Hela 22
skogdiken tillrinner Flybäcken, merparten uppströms Flytjärnen. Biflödena Vårdbäcken, Källvallsbäcken
och bäcken från Stormyran är likaså kraftigt dikade till följd av markavvattning och påverkade av intensivt
skogsbruk. För att återskapa den naturliga flödesregimen i Flybäcken rekommenderas hydrologisk
restaurering av hela vattendragets tillrinningsområde, inkluderat diken, rännilar, biflöden och huvudfåra.
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Flybäcken är relativt god i alla hänseenden och dessa är väl spridda
längs vattendraget. Biotoper av högsta klass påträffas över strömmar mellan Flytjärnen och Hasselasjön
där vattendraget stundtals är opåverkat, storblockigt och mycket fint. Öringbiotoperna i vattendraget kan
förbättras över en yta av minst 12 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut på de rensade lokalerna. Holmen Skog AB har utpekat ett flertal områden längs bäcken med
skyddsvärd biotop.
Allmän beskrivning
Flybäcken är 5,5 km lång och faller över denna
sträcka 241 m. Vattendraget har en bredd av 0,210 m, en medelbredd av 3,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Flybäcken
rinner från Stormyran i Hudiksvalls kommun,
belägen 8 km SV Hassela, för att via Flytjärnen,
mynna i Hasselasjön strax N om Hassela Ski
Resort. Mellan Stormyran och Flytjärnen heter

bäcken egentligen Sockenbäcken, i detta arbete
kallas dock vattendraget Flybäcken över hela
sträckan mellan Stormyran och Hasselasjön.
Mellan Stormyran och Flytjärnen löper
vattendraget huvudsakligen genom blandskog.
Våtmark återfinns i anslutning till myren och
tjärnen, ett längre ungskogsparti förekommer
mitt på sträckan och strax uppströms Flytjärnen
finns ett skifte med Contortatall. Sträckan
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Flytjärnen-Hasselasjön kantas huvudsakligen av
granskog, enstaka kalhyggen samt inslag av
blandskog förekommer och vid utloppet i
Hasselasjön återfinns en mindre äng.
Ett stort nätverk av mindre bäckar och rännilar
tilltinner Flybäcken och Flytjärnen. De största
flödena, Vårdbäcken, Källvallsbäcken samt
bäcken från Stormyran har biotopkarterats.
Gemensamt för dessa flöden är att de dikats och
har en allmänt negativt påverkad vattenbiotop,
bland annat genom intensivt skogsbruk.
Vårdbäcken bedöms kunna vara fiskförande.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Flybäcken

Hasselasjön har bäcken ett huvudsakligen
försiktigt rensat lopp men kraftigt rensade
partier samt opåverkade strömmar förekommer.
För att återskapa vattenbiotopen i Flybäcken bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut på de rensade lokalerna.
Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd till
följd av omfattande markavvattning i bäckens
tillrinningsområde. Hela 22 skogdiken tillrinner
Flybäcken, merparten uppströms Flytjärnen.
Biflödena Vårdbäcken, Källvallsbäcken och
bäcken från Stormyran är likaså kraftigt dikade
till följd av markavvattning. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i Flybäcken
rekommenderas hydrologisk restaurering av hela
vattendragets tillrinningsområde, från diken till
rännilar, biflöden och huvudfåra.

1 320 m (24%)
510 m (9%)
2 840 m (52%)
830 m (15%)

Flybäcken har ett huvudsakligen strömmande
lopp. Lugnflytande vatten förekommer i
anslutning till Stormyran, Flytjärnen och
Hasselasjön. Svagt strömmande biotoper
återfinns i anslutning till Mattesmyran samt
Bergeänget och forsande vatten förekommer på
flera väl spridda lokaler där vattendraget faller
mycket.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 18 %
Grus 35 %
Sten 22 %
Block 16 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Dikning av Stormyran.

Bottensubstratet i Flybäcken domineras av grus
men förekomsten av findetritus, sten och block
är god över de lugnflytande respektive
strömmande/forsande biotoperna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är god längs stora delar av vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 960 m
Försiktigt rensad
1 760 m
Kraftigt rensad
460 m
Omgrävd
1 320 m
Kalkad
Diken

(36%)
(32%)
(8%)
(24%)
Nej
22

Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i Flybäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Större delen av Flybäckens lopp är påverkat av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1 och
2). Vattendraget är omgrävt mellan Stormyran
och Flytjärnen till följd av omfattande
markavvattningsprojekt över Stormyran och
omgivande marker. Mellan Flytjärnen och

570 m (10%)
2 310 m (42%)
2 620 m (48%)

Skuggningsförhållandena i Flybäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
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skogsmark. Dålig skuggning förekommer
närmast Hasselasjön.

Flybäcken

0+ och 60,0 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 380 m 5 800 m2 (32%)
Möjligt, men ej bra 1 650 m 4 855 m2 (27%)
Tämligen bra
2 260 m 6 274 m2 (35%)
Bra- mycket bra
210 m
960 m2 (5%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 380 m 5 800 m2 (32%)
Möjligt, men ej bra
600 m 1 815 m2 (10%)
Tämligen bra
2 700 m 6 579 m2 (37%)
Bra- mycket bra
820 m 3 695 m2 (21%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
720 m 1 295 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 2 000 m 6 779 m2 (38%)
Tämligen bra
2 310 m 6 995 m2 (39%)
Bra- mycket bra
470 m 2 820 m2 (16%)

Figur 3. Fin storblockig öringbiotop i Flybäcken.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Flybäcken
är relativt god i alla hänseenden och dessa är väl
spridda längs vattendraget. Biotoper av högsta
klass påträffas över strömmar mellan Flytjärnen
och Hasselasjön där vattendraget stundtals är
opåverkat, storblockigt och mycket fint (Figur
3). Öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras
över en yta av minst 12 000 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut på de rensade lokalerna.

Särskilda naturvärden
300 m S om Flytjärnen har Holmen Skog AB
utpekat en 3,4 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna gransumpskog, lövsumpskog och
örtrika bäckdråg. 600 m N om Flytjärnen har
Skogsstyrelsen utpekat en 1,3 ha stor yta
bestående av barrsumpskog med högt
naturvärde. 900 m uppströms Hasselasjön har
Skogsstyrelsen upprättat ett naturvårdsavtal för
en 0,8 ha stor yta bestående av blandad barr- och
ordinär lövskog, där man anlagt ett brandfält.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Flybäcken. Vid elprovfisket som utfördes i höjd
med Mattesmyran, fångades enbart öring.
Tätheten av öring var goda 13,2 ind/100 m2 för

Vandringshinder för fisk
I Flybäcken finns sex vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Stormyran mot
Hasselasjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Flybäcken, numrerade från Stormyran, gående nedströms mot Hasselasjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2013.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

688319
688355
688483
688607
688641
688643

154365
154988
154594
154721
154749
154756

Väg mot Slåttermyran
Väg mot Moräng
Väg mot Rödmyråsen
S Bergänget
50 m ovan väg Hassela Ski Resort
Väg mot Hassela Ski Resort

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Vägtrummor, stål
Stockar och block
Fall över häll
Vägtrumma, stål

Definitivt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart

0,1
0
0
0,8
4
0

4-5
8-9
12-13
20-21
22-23
23-24

trumman ett definitivt hinder. Trumman som
börjar bli dålig, kan åtgärdas genom tröskling
eller ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av stål
placerad under vägen mot Slåttermyran (L~8 m,
~ 1,0 m)(Figur 4). Med hög vattenhastighet
och en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet, utgör
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Flybäcken

Vandringshinder 6 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen mot Hassela Ski
Resort (L~15 m, ~ 3,0 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Flytjärnen
Flytjärnen 0,9 ha, är en fin liten skogstjärn med
humöst vatten, som kantas av våtmark och
omges av tallskog (Figur 6). Bottensubstratet i
strandzonen utgöra av finsediment och
vattenvegetationen i tjärnen är sparsam och
består huvudsakligen av bladvass och starr.
Uppgifter om förekommande fiskarter i
Flytjärnen saknas men tidigare fanns ett naturligt
reproducerande bestånd av öring i tjärnen.

Figur 4. Vandringshinder 1. Vägtrumma som med
hög vattenhastighet och ett fall vid utloppet om 0,1
m, bedöms utgöra ett definitivt hinder.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål
placerad under vägen mot Moräng (L~12 m,
~ 1,6 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 utgörs av två vägtrummor av
stål som placerats under vägen mot Rödmyråsen
(L~10 m, ~ 1,0 m). Trummorna ligger bra,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 består av stockar och bråte
som fastnat mot större block, vilket orsakar ett
fall om 0,8 m, som anses utgöra ett partiellt
hinder. Kortlivat hinder som med fördel kan
öppnas upp med motorsåg och spett

Figur 6. Vy över Flytjärnen.

Vandringshinder 5 är ett naturligt fall över ett
längre hällparti där bäcken faller 4 m fördelat
över en sträcka av 8 m (Figur 5). Hindret är med
största sannolikhet passerbart vid lämpliga
flöden men för en korrekt bedömning av
hindrets passerbarhet, bör hällen besökas vid
olika flöden.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av hela vattendragets
tillrinningsområde, inkluderat diken, rännilar,
bäckar och huvudfåra.
4. Åtgärda vandringshinder 1 och 4 samt
återbesök hinder 5 vid olika flöden för en
korrekt bedömning av passerbarheten.

Figur 5. Vandringshinder 5. Fall över häll som utgör
partiellt/definitivt hinder.
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Objekt 101. Framsängsån/Lillån/Skansån

Framsängsån/Lillån/Skansån

X 688861 Y 154529 (RT 90)

Sammanfattning
Framsängsån ett av de större vattendragen i Nordanstigs kommun, som börjar där Häbbersån och
Ulvsjöån rinner samman strax uppströms länsgränsen mot Västernorrland. Vattendraget kantas
huvudsakligen av blandskog men högörtsängar samt våtmark är vanligt förekommande och ån omges i sitt
nedre lopp av Hassela golfbana. Framsängsån har ett huvudsakligen lugnflytande lopp men förekomsten
strömmande biotoper är god medan svagt strömmande vatten och framförallt forsande lokaler är mindre
vanliga. Bottensubstratet i Framsängsån domineras av findetritus, sten påträffas över de svagt strömmande
lokalerna och block återfinns på de strömmande samt forsande biotoperna. Näckmossa förekommer
mycket sparsamt och förekomsten död ved är vanligtvis låg-måttlig. Framsängsån var tidigare en viktig
flottled och vattendraget har således utsatts för kraftiga ingrepp i vattenbiotopen och endast de
lugnflytande biotoperna och enstaka svagt strömmande lokaler är att anse som opåverkade. Ingreppen
utgörs huvudsakligen av rensningar, företrädesvis kraftig sådan, då hela Framängsån i slutet av
flottningsepoken, rensades med bulldozers och grävmaskiner. Till följd av de omfattande
flottledsrensningarna i vattendraget, som förstört och kraftigt försämrat stora arealer fina miljöer för öring,
är förekomsten lämpliga biotoper för öring låg i alla hänseenden och knappt några biotoper av högsta
klass förekommer längs Framsängsån. Nuvarande arealer utgör således bara en bråkdel av det naturliga
tillståndet och förbättringspotentialen för Framsängsån är mycket stor. Hela 160 000 m2 öringbiotop av
högsta klass bedöms kunna återskapas om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras
ut maskinellt på samtliga negativt påverkade lokaler i vattendraget. I vattendraget finns även harr, då
harrbeståndets status är okänd, bör det kartläggas och kvantifieras, förslagsvis genom dykinventering eller
med elprovfiskebåt. ). Om vattendraget biotopåterställs i sin helhet och fiskbeståndet förvaltas väl,
bedöms fisket i Framsängsån ha mycket stor utvecklingspotential.. Sex nyckelbiotoper utpekade av
Holmen Skog AB och en nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen förekommer längs Framsängsån.
Allmän beskrivning
Framsängsån är 26,2 km lång och faller över
denna sträcka 120 m. Vattendraget har en bredd
av 4-60 m, en medelbredd av 12,1 m och ett

längdviktat medeldjup av 0,5 m.
Avrinningsområdet är 260,2 km2 stort bestående
av 4 % sjö och 93 % skog. Framsängsån börjar
där Häbbersån och Ulvsjöån rinner samman

440

Hassela Fvo

ARO: 44000

strax uppströms länsgränsen mot
Västernorrland. Vattendraget mynnar i Mörtsjön
och förbinds med Harmångersån via
Lillån/Skansån. Då vattendraget inte nämnvärt
byter karaktär nedanför Mörtsjön, benämns även
delen Lillån/Skansån, Framsängsån i denna
rapport. Flera biflöden intressanta för öring
sammanflödar med Framsängsån. Från
Häbberån räknat tillrinner Olsbyggebäcken,
Häggbäcken, Norrbäcksbäcken, Norrbäcken,
Sandbäcken, Sörbodbäcken, Gravåsbäcken och
Bodtjärnsbäcken. Sannolikt utgör flera av
biflödena viktiga reproduktionsvatten för
öringbeståndet i Framsängsån. Nedanför
Ulvsjöåns och Häbbersån sammanflöde rinner
Framsängsån till en början över
Johannesforsdammet, en högörtsängslik våtmark
som under flottningsepoken tjänstgjorde som
vattenmagasin genom reglering av
Johannesforsdammen. Mellan länsgränsen och
Mörtsjön omges vattendraget vanligtvis av
blandskog, ofta med dominans av gran, stundom
huvudsakligen bestående av tall. Kalhygge
förekommer vid Rödvallsmyran och
högörtsängar samt våtmark är relativt vanligt
förekommande i den nedre halvan av den
aktuella sträckningen. Delen Lillån/Skansån,
mellan Mörtsjön och Harmångersån, kantas
huvudsakligen av blandskog, stundtals med
dominans av gran eller löv. Vid Bergebodarna
förekommer viss jordbruksmark och strax
uppströms Harmångersån omges vattendraget av
Hassela golfbana.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Framsängsån/Lillån/Skansån

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 45 %
Sten 15 %
Block 30 %
Näckmossa 0,2 %
Bottensubstratet i Framsängsån domineras av
findetritus, sten påträffas över de svagt
strömmande lokalerna och block återfinns på de
strömmande samt forsande biotoperna.
Näckmossa förekommer mycket sparsamt i
vattendraget och förekomsten död ved är
vanligtvis låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
12 810 m (49%)
Försiktigt rensad
3 350 m (13%)
Kraftigt rensad
8 450 m (32%)
Omgrävd
1 610 m (6%)
Kalkad
Nej
Vattenuttag
3
Diken
3
Framsängsån var tidigare en viktig flottled och
vattendraget har således utsatts för kraftiga
ingrepp i vattenbiotopen och endast de
lugnflytande biotoperna och enstaka svagt
strömmande lokaler är att anse som opåverkade.
Ingreppen utgörs huvudsakligen av rensningar,
företrädesvis kraftig sådan, då hela Framängsån i
slutet av flottningsepoken, rensades med
bulldozers och grävmaskiner (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är riklig längs större
delen av vattendraget. För att återskapa
vattenbiotopen i Framsängsån bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut maskinellt. Delar av Lillån/Skansån
har tidigare biotopåterställts. Merparten av
återställningsarbetena har utförts med en äldre
metod där man skapade trösklar av sten som gav
ett poolsystem i vattendraget och mycket av den
upplagda stenen ligger kvar längs sidorna (Figur
2). Denna metod har på senare tid omvärderats
då den ger ett onaturligt intryck, främjar gädda,
missgynnar reproduktionen av öring och har en
begränsad livslängd. Det rekommenderas därför
att även dessa partier ses över igen så att
ytterligare upplagd sten placeras ut enligt
modern praxis. Vid länsgränsen står fortfarande
den tidigare flottningsdammen
Johannesforsdammen, som magasinerade vatten
över Johannesforsdammet, kvar (Figur 2).
Betongfundamenten har rasat in vilket delvis
utgör en fara för människor på plats samt att
bråte och liknande kan fastna mot den smala
passagen mellan fundamenten och bäver har en

11 390 m (43%)
4 840 m (19%)
9 040 m (35%)
950 m (4%)

Framsängsån har ett huvudsakligen lugnflytande
lopp men förekomsten strömmande biotoper är
god medan svagt strömmande vatten och
framförallt forsande lokaler är mindre vanliga.
De strömmande biotoperna återfinns
företrädesvis mellan länsgränsen och
Norrbäcken samt i delen Lillån/Skansån. Svagt
strömmande lokaler förekommer som kortare
inslag längs hela vattendraget och två forsande
partier anträffas i Skansåns mellersta lopp.
Lugnflytande vatten hittas främst mellan
Norrbäcken och Mörtsjön, övre delarna av Lillån
samt över Johannesforsdammet.
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god grund för en damm mot betongen. Då
dammen också ger ett förfulande intryck,
rekommenderas att den rivs. Tre åkerdiken
tillrinner vattendraget vid Bergebodarna. Då
dessa diken sannolikt tillför sediment och
näringsämnen till vattendraget, bör
sedimentationsdammar eller liknande anläggas
vid dikesmynningarna. Tre vattenuttag för privat
bruk, ett vid Johannesfors och två vid Åbacken,
förekommer i vattendraget.

Framsängsån/Lillån/Skansån

rekommenderas att tätare och bredare trädridå
etableras över jordbruksmark vid Bergebodarna
samt golfbanan.

Figur 3. Framsängsåns lugnflytande lopp över
naturligt glest bevuxen högörtsäng.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
12 560 m
Möjligt, men
7 740 m
ej bra
Tämligen bra
4 770 m
Bra- mycket
1 150 m
bra

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Framsängsån.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
12 070 m
Möjligt, men ej 4 800 m
bra
Tämligen bra
9 040 m
Bra- mycket
310 m
bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men
ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

Figur 2. Johannesforsdammens nuvarande tillstånd.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

1 100 m (4%)
7 770 m (30%)
6 380 m (24%)
10 970 m (42%)

163 030 m2 (52%)
94 190 m2 (30%)
48 255 m2 (15%)
11 290 m2 (4%)

158 100 m2 (50%)
64 270 m2 (20%)
90 830 m2 (29%)
3 565 m2 (1%)

1 690 m
16 060 m

36 060 m2 (11%)
184 340 m2 (58%)

7 610 m
860 m

86 200 m2 (27%)
10 165 m2 (3%)

Till följd av de omfattande flottledsrensningarna
i vattendraget som förstört och kraftigt
försämrat stora arealer fina miljöer för öring, är
förekomsten lämpliga biotoper för öring låg i alla
hänseenden och knappt några biotoper av
högsta klass förekommer längs Framsängsån.
Nuvarande arealer utgör således bara en bråkdel
av det naturliga tillståndet och
förbättringspotentialen för Framsängsån är
mycket stor. Hela 160 000 m2 öringbiotop av
högsta klass bedöms kunna återskapas om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt

Skuggningsförhållandena i Framsängsån är
genomgående relativt bra då vattendraget
huvudsakligen rinner genom skogsmark.
Skuggning saknas eller är dålig över
jordbruksmarken vid Bergebodarna och
golfbanan i vattendragets nedre lopp samt över
naturligt glest bevuxna högörtsängar/våtmarker
vid Johannesforsdammet samt Svedjebodklacken
(Figur 3). För att förbättra
skuggningsförhållandena längs Framsängsån
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död ved placeras ut maskinellt på samtliga
negativt påverkade lokaler i vattendraget.
Befintliga öringbiotoper förekommer
företrädesvis över de strömmande biotoperna
mellan Olsbyggebäcken och Norrbäcken samt
nedre halvan av Lillån/Skansån (Figur 4).

Framsängsån/Lillån/Skansån

Johannesforsdammen, fångades arterna elritsa,
lake, stensimpa och öring. Tätheten av öring var
0,8 respektive 3,9 och 0,0 ind/100 m2 för 0+
och 0,8 respektive 0,6 och 3,0 ind/100 m2 för
>0+. I vattendraget finns även harr, då
harrbeståndets status är okänd, bör det
kartläggas och kvantifieras, förslagsvis genom
dykinventering eller med elprovfiskebåt. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Om vattendraget biotopåterställs i sin
helhet och fiskbeståndet förvaltas väl, bedöms
fisket i Framsängsån ha mycket stor
utvecklingspotential.
Särskilda naturvärden
Sex nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB och en nyckelbiotop utpekad av
Skogsstyrelsen förekommer längs Framsängsån.

Figur 4. Biotopåterställd sträcka i Framsängsån som
utgör en relativt fin öringbiotop.

Vandringshinder för fisk
I Framsängsån finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Häbbersån mot Harmångersån.

Fiskfauna
Tre elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Framsängsån. Vid elprovfiskena som
utfördes vid Åbacken, Oxänget och

Tabell 1. Vandringshinder i Framsängsån, numrerade från Häbbersån, gående nedströms mot Harmångersån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

690046
689562
689015

154374
154766
154589

0,2 km NV Johannesfors
Svedjeboddammen
Nordanbro

Bäverdamm, aktiv
Dammrest
Dammrest

Partiellt
Partiellt
Partiellt

0,5
0,5
0,4

7-8
40-41
21-22

Vandringshinder 1 består av en aktiv
bäverdamm belägen strax uppströms
Johannesforsdammen. Med en fallhöjd av 0,5 m,
utgör dammen ett partiellt hinder som anses
passerbart vid medelflöde och däröver.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

riva bort den del av dammen som har kontakt
med vattnet och spara sidofundamenten till
framtiden.

Vandringshinder 2 utgörs av resterna av
Svedjeboddammen (Figur 5). Dammen är i
mycket dåligt skick men betongfundament,
bottenstockar samt delar av skiibord finns kvar.
Med en fallhöjd av 0,5 m anses dammresten
utgöra ett partiellt hinder som bedöms
passerbart vid medelflöde och däröver. För att
återskapa vandringsmöjligheterna på platsen bör
minst ett av de två stora utskoven öppnas upp
till naturlig bottennivå. Med tanke på dammens
skick och framtida förfall kan det vara ide att

Figur 5. Vandringshinder 2. Svedjeboddammen.
Fallhöjd 0,5 m.
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Vandringshinder 3 består av en dammrest vid
Nordanbro som med en fallhöjd av 0,4 m utgör
ett partiellt hinder (Figur 6). För att underlätta
fiskvandringen på platsen bör inrasade
betongfundament avlägsnas från vattendraget
Då dammen är i mycket dåligt skick och kan
utgöra en fara för allmänheten, bör det
övervägas att helt ta bort dammen.

Framsängsån/Lillån/Skansån

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Riv ut Johannesforsdammen.
4. Anlägg sedimentationsdammar eller liknande i
åkerdiken vid Bergebodarna.
5. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken.
6. Kartlägg och kvantifiera harrbeståndet i
vattendraget genom förslagsvis dykinventering
eller med elprovfiskebåt.
7. Åtgärda vandringshinder 2 och 3.

Figur 6. Vandringshinder 3. Dammrest vid
Nordanbro. Fallhöjd 0,4 m.

Sjöar i vattendraget
Mörtsjön 689109-154932
Mörtsjön 117,2 ha, maxdjup 21 m, är en
skogssjö med något humöst vatten som
huvudsakligen omges av blandskog (Figur 7).
Bottensubstratet i strandzonen domineras av
finsediment och vattenvegetationen är
intermediär och består företrädesvis av starr och
bladvass som växer längs stränderna. Kända
fiskarter i Mörtsjön är abborre, gädda, mört, sik
och lake.

Figur 7. Vy över Mörtsjön.

Norrtjärnen 688860-154541
Se Harmångersån
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Objekt 102. Ulvsjöån

Ulvsjöån

X 690190 Y 154224 (RT 90)

Sammanfattning
Ulvsjöån är ett mycket fint öringförande skogsvatten som rinner från Ulvsjön, belägen i Sundsvalls
kommun, 22 km NV Hassela, och rinner ihop med Häbbersån vid Johannesforsdämmet, och bildar
gemensamt med denna Framsängsån. Vattendraget rinner huvudsakligen genom barrblandskog som till
stora delar skyddas genom Holmen Skogs utpekande av ett tiotal nyckelbiotoper längs ån. Länsstyrelsen i
Västernorrland har utpekat Ulvsjöån som ett nationellt och regionalt särskilt värdefullt vattendrag.
Ulvsjöån har ett huvudsakligen strömmande lopp där övriga biotoptyper finns insprängda som kortare
partier och enstaka lokaler längs hela vattendraget. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av block,
näckmossa förekommer sparsamt över strömmande biotoper och förekomsten död ved är låg-måttlig.
Flöderegimen i Ulvsjöån är något störd då Österåsmyran och Lassesmyran är markavvattnade och flera
skogsdiken tillrinner vattendraget över dessa våtmarker. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas därför hydrologisk restaurering av Österåsmyran och Lassesmyran.
Merparten av Ulvsjöåns lopp är flottledsrensat och endast vissa lugnflytande biotoper i vattendragets övre
delar samt enstaka strömbiotoper där flottledsränna gått raka vägen över land vid en kurva, har undgått
ingrepp i vattenbiotopen. På sina håll finns rester av flottledsrännor både i vattnet och på land och
timmerskoningar längs strandkanten är relativt vanliga. Nedanför Lassesmyran finns en dammrest som
vittnar om en gammal flottningsdamm på platsen, där uppströms belägna våtmarker har använts för att
magasinera vatten och rester efter en tidigare flottningsdamm finns även vid Ulvsjöns utlopp. Den stora
andelen strömmande biotoper i Ulvsjöån medför att förekomsten lämpliga öringbiotoper i vattendraget är
relativt god trots att merparten av vattendraget har flottledsrensats kraftigt och stora arealer fina
öringbiotoper gått förlorade eller kraftigt försämrats. Förbättringspotentialen i Ulvsjöån är mycket stor
och öringbiotoperna i vattendraget kan återskapas över en yta av hela 65 000 m2 om lekbottnar restaureras
och om samtliga flottledsrensade lokaler biotopåterställs genom maskinell, utplacering av upplagd sten
samt död ved.
Allmän beskrivning
avrinningsområde är 72,5 km2 stort bestående av
8 % sjö och 89 % skog. Ulvsjöån rinner från
Ulvsjöån är 11,8 km lång och faller över denna
Ulvsjön, belägen i Sundsvalls kommun, 22 km
sträcka 123 m. Vattendraget har en bredd av 2NV Hassela, och rinner ihop med Häbbersån vid
20 m, en medelbredd av 7,2 m och ett
Johannesforsdämmet, och bildar gemensamt
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Vattendragets
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med denna Framsängsån. Ulvsjöån rinner hela
sitt lopp i Sundsvalls kommun, men då
vattendraget utgör ett av källflödena till
Harmångersån, har vattendraget biotopkarterats
och beskrivits i denna rapport. Omgivande
skogsmark är märkbart orörd beträffande
skogsbruk, beroende av att Holmen Skog AB
som stor markägare skyddar stora delar av
vattendraget via upprättandet av flera
nyckelbiotoper utmed Ulvsjöån. Ulvsjöån rinner
huvudsakligen genom barrblandskog där rena
bestånd av gran och tall förekommer som inslag.
I vattendraget övre lopp förekommer tre tätt
liggande våtmarker, Kvarnmyran, Österåsmyran
samt Lassesmyran. Samtliga vägkorsningar längs
vattendraget är broförsedda.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

3 060 m
1 150 m
7 070 m
470 m

Ulvsjöån

vattendragets övre delar samt enstaka
strömbiotoper där flottledsränna gått raka vägen
över land vid en kurva, har undgått ingrepp i
vattenbiotopen (Figur 1). Vattendraget är
huvudsakligen kraftigt rensat, omgrävda
biotoper påträffas nedanför Ulvsjön och
försiktigt rensade lokaler återfinns i Ulvsjöåns
mellersta lopp. På sina håll finns rester av
flottledsrännor både i vattnet och på land och
timmerskoningar längs strandkanten är relativt
vanliga. Nedanför Lassesmyran finns en
dammrest som vittnar om en gammal
flottningsdamm på platsen, där uppströms
belägna våtmarker har använts för att magasinera
vatten och rester efter en tidigare
flottningsdamm finns även vid Ulvsjöns utlopp.
Förekomsten upplagd sten är vanligtvis godriklig över de negativt påverkade lokalerna. För
att återskapa vattenbiotopen i Ulvsjöån bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut maskinellt på de rensade och
omgrävda lokalerna. Flöderegimen i Ulvsjöån är
något störd då Österåsmyran och Lassesmyran
är markavvattnade och flera skogsdiken tillrinner
vattendraget över dessa våtmarker. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av Österåsmyran och Lassesmyran.

(26%)
(10%)
(60%)
(4%)

Ulvsjöån har ett huvudsakligen strömmande
lopp där övriga biotoptyper finns insprängda
som kortare partier och enstaka lokaler längs
hela vattendraget. Något längre
sammanhängande partier lugnflytande vatten
förekommer i anslutning till våtmarkerna
Kvarnmyran, Österåsmyran och Lassesmyran
som finns belägna i vattendragets övre lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 22 %
Sten 17 %
Block 50 %
Näckmossa 11 %
Då vattendraget huvudsakligen har ett
strömmande lopp domineras bottensubstratet i
Ulvsjöån av block, medan findetritus och sten är
mindre vanligt förekommande. Näckmossa
förekommer sparsamt över strömmande
biotoper och förekomsten död ved är låg-måttlig
längs hela vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 730 m
Försiktigt rensad
2 040 m
Kraftigt rensad
5 340 m
Omgrävd
1 640 m
Kalkad
Diken

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Ulvsjöån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(24%)
(17%)
(45%)
(14%)
Nej
4

1 300 m (11%)
1 640 m (14%)
6 800 m (58%)
2 010 m (17%)

Skuggningsförhållandena i Ulvsjöån är
genomgående mindre bra, detta beror dock inte
på bristande trädridå utan på vattendragets
relativt stora bredd, vilket ger sämre
skuggningseffekt av omgivande skog.
Skuggning saknas eller är dålig över naturligt
glest bevuxna våtmarksområden (Figur 2).

Merparten av Ulvsjöåns lopp är flottledsrensat
och endast vissa lugnflytande biotoper i
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Figur 3. Fin och orörd öringbiotop i Ulvsjöån.

Figur 2. Ulvsjöåns lopp över naturligt glest bevuxen
våtmark med dålig skuggning.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 1990 finns registrerat för
Ulvsjöån. Vid elprovfisket som utfördes vid
Mokojan, fångades arterna elritsa, lake,
stensimpa och öring. Tätheten av öring var låga
1,8 ind/100 m2 för 0+ och 0 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades
rikligt med öring okulärt längs stora delar av
vattendraget. För att kvantifiera mängden öring
i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare minst två elprovfisken utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 680 m 23 190 m2 (26%)
Möjligt, men ej bra 5 310 m 37 360 m2 (42%)
Tämligen bra
3 490 m 26 360 m2 (30%)
Bra- mycket bra
270 m 2 450 m2 (3%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

2 010 m
4 790 m
3 740 m
1 210 m

Ulvsjöån

17 630 m2 (20%)
32 520 m2 (36%)
28 580 m2 (32%)
10 630 m2 (12%)

Särskilda naturvärden
Länsstyrelsen i Västernorrland har utpekat
Ulvsjöån som ett nationellt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag. Holmen Skog AB har
utpekat ett tiotal nyckelbiotoper längs Ulvsjöån,
vilka berör närmare halva vattendragets lopp.

Ståndplatser
Ej lämpligt
300 m
6 000 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 4 910 m 31 105 m2 (35%)
Tämligen bra
5 030 m 39 490 m2 (44%)
Bra- mycket bra
1 510 m 12 765 m2 (14%)
Den stora andelen strömmande biotoper i
Ulvsjöån medför att förekomsten lämpliga
öringbiotoper i vattendraget är relativt god trots
att merparten av vattendraget har flottledsrensats
kraftigt och stora arealer fina öringbiotoper gått
förlorade eller kraftigt försämrats. Lekområden
av näst högsta och högsta klass återfinns
huvudsakligen i vattendragets övre lopp medan
uppväxtområden och ståndplaster främst
förekommer i åns mellersta lopp (Figur 3). Då
stora arealer tidigare lämpliga miljöer för öring
har förstörts, är förbättringspotentialen i
Ulvsjöån mycket stor och öringbiotoperna i
vattendraget kan återskapas över en yta av hela
65 000 m2 om lekbottnar restaureras och om
samtliga flottledsrensade lokaler biotopåterställs
genom maskinell, utplacering av upplagd sten
samt död ved.

Vandringshinder för fisk
I Ulvsjöån finns åtta vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Ulvsjön mot
Framsängsån.

447

Hassela Fvo

ARO: 44000

Ulvsjöån

Tabell 1. Vandringshinder i Ulvsjöån, numrerade från Ulvsjön, gående nedströms mot Framsängsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8

690439
690416
690397
690327
690313
690308
690276
690255

153632
153678
153689
153835
153925
153928
154034
154043

Lassesmyran
0,3 km S Lassesmyran
0,5 km S Lassesmyran
Långrännan
Källmyran
Källmyran
Stormossamyran
Stormossamyran

Häll
Häll
Häll, sprängd
Häll, sprängd
Häll
Häll
Stenarm och flottränna
Fall över block

Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

1,5
1
0,5
0,5-2,5
1
1,7
0,2
0,6

15-16
16-17
18-19
27-28
34-35
35-36
41-42
42-43

Vandringshinder 1-2 och 5-6 består av hällar i
vattendraget som med en fallhöjd av 1-1,7 m,
bedöms utgöra passerbara/partiella hinder (Figur
4). Fallhöjden fördelas över en längre sträcka
vilket medför att fisken vanligtvis kan simma
upp för hindret. Hällarna bedöms vara
passerbara vid de flesta flöden men riktigt lågt
vatten kan medföra svårigheter att simmande
forcera hindren.

Figur 5. Vandringshinder 4. Sprängd häll som med
en fallhöjd av 0,5-2,5 m, utgör ett partiellt hinder.

Vandringshinder 7 utgörs av en stenarm och
flottränna som täcker hela vattendragets bredd
och försvårar fiskvandringen på platsen vid låga
flöden. Fallhöjden är bara 0,2 m men timret gör
det svårt för fisken att ta sig fram. För att
underlätta fiskvandringen på platsen bör
ledarmen och flottrännan öppnas upp.
Figur 4. Vandringshinder 1. Häll som med en
fallhöjd av 1,5 m fördelad över 2 m, utgör ett partiellt
hinder.

Vandringshinder 8 är ett naturligt fall över block
som med en fallhöjd av 0,6 m, anses utgöra ett
partiellt hinder som är passerbart vid de flesta
flöden.

Vandringshinder 3 är en sprängd häll som med
en fallhöjd av 0,5 m, bedöms utgöra ett partiellt
hinder som anses passerbart vid de flesta flöden.

Sjöar i vattendraget
Ulvsjön 690558-153316
Ulvsjön 127 ha, är en relativt högt belägen
skogssjö med klart och ljust vatten, som kantas
av en del våtmark och omges huvudsakligen av
blandskog (Figur 6). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment och
vattenvegetationen är intermediär med dominans
av starr och bladvass som växer längs
stränderna. Vid sjöns utlopp finns spår av en
tidigare flottningsdamm som reglerat
vattennivån i sjön. Ett standardiserat
nätprovfiske, utfört 1987 finns registrerat för

Vandringshinder 4 består av en sprängd häll där
vattnet rinner i tre fåror som har en individuell
fallhöjd av 0,5-2,5 m (Figur 5). De mänskliga
ingreppen i hällen har sannolikt försvårat
fiskvandringen på platsen. Den N fåran har lägst
fallhöjd och bedöms kunna passeras vid de flesta
flöden medan de andra fårorna kräver högre
vattenstånd för att kunna forceras. För att
underlätta fiskvandringen över den sprängda
hällen bör minst en av fårorna anpassas för
fiskvandring.
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Ulvsjön. Vid provfisket fångades arterna
abborre, gädda och sik.

Figur 6. Vy över Ulvsjön.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved på
rensade och omgrävda lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av Österåsmyran och
Lassesmyran.
4. Åtgärda vandringshinder 4 och 7.
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Objekt 103. Bodtjärnsbäcken

Bodtjärnsbäcken

X 689094 Y 154592 (RT 90)

Sammanfattning
Bodtjärnsbäcken är en mindre, öringförande bäck som utsatts för omfattande mänskliga ingrepp och
rinner från Bodtjärnen, belägen 4 km NV Hassela och mynnar i Skansån vid Bäckaräng. Vattendraget
omges huvudsakligen av skogsmark och strömförhållandena domineras något av lugnflytande och
strömmande biotoper men forsande samt svagt strömmande lokaler är också vanligt förekommande och
vattenhastigheten ökar med avståndet från Bodtjärnen. Näckmossa förekommer stundtals rikligt på de
strömmande samt forsande biotoperna och förekomsten död ved är måttlig i den övre halvan av bäcken
men låg i den nedre. Bodtjärnsbäcken har längs hela sitt lopp utsatts för betydande mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Vattendraget är omgrävt över Bodmyran samt inloppet till Skansån och kraftigt rensat i
övriga delar. Flödesregimen i vattendraget är störd då Bodtjärnen är något sänkt och Bodmyran har utsatts
för markavvattning. Ett större skogsdike med ursprung vid Uppgårdsbodarna rinner parallellt med
Bodtjärnen och tillrinner bäcken 70 m nedströms tjärnen. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena utföras. Som en följd av de
omfattande mänskliga ingreppen i Bodtjärnsbäcken är förekomsten lämpliga öringbiotoper i vattendraget
mycket låg i alla hänseenden. Förutsättningarna för att återskapa lek- och uppväxtområden för öring i
Bodtjärnsbäcken bedöms som mycket goda då strömförhållandena i vattendraget är lämpliga och
tillgången upplagt material är god. Öringbiotoperna i Bodtjärnsbäcken kan förbättras och återskapas över
en yta av 3 300 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de
rensade lokalerna och om bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Som biflöde till
ett större vattendraget utgör Basttjärnsbäcken sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet
i Skansån. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp tre dammrester av sten samt underlätta
fiskvandringen under väg 305.
Allmän beskrivning
Bodtjärnsbäcken är 2,1 km lång och faller över
denna sträcka 80 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-4,0 m, en medelbredd av 1,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Bodtjärnsbäcken rinner från Bodtjärnen, belägen
4 km NV Hassela och mynnar i Skansån vid

Bäckaräng. Vattendraget rinner grund och bred
med riklig vattenvegetation över Bodmyran och
kantas av våtmark längs N stranden och av
talldominerad blandskog längs den S. Närmast
nedströms Bodmyran omges bäcken av
talldominerad blandskog som övergår i
blandskog samt granskog och ett kalhygge med
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god sparad trädridå återfinns längs bäckens N
strand. 700 m nedanför Bodtjärnen finns en
dammrest och spår efter en dammkroppen finns
på båda sidor. Sannolikt har Bodtjärnen och
Bodmyran tidigare använts som vattenmagasin
för att driva nedströms belägna
vattenverksamheter. Vid Bäckaräng korsas
bäcken av väg 305 och faller sedan brant genom
blandskog där två dammrester efter tidigare
vattendrivna anläggningar påträffas. Sista biten
ned mot Skansån rundar bäcken
Bäckarängsgården och löper omväxlande genom
gran- och blandskog med inslag av ängs- och
åkermark.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

730 m
400 m
670 m
280 m

Bodtjärnsbäcken

Bodtjärnsbäcken har längs hela sitt lopp utsatts
för betydande mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Vattendraget är omgrävt över
Bodmyran samt inloppet till Skansån och kraftigt
rensat i övriga delar (Figur 1). Upplagd sten
saknas över de omgrävda partierna men
förekomsten är riklig över de rensade lokalerna.
För att återskapa vattenbiotopen i
Basttjärnsbäcken bör lekbottnar restaureras,
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna och bäcken återges ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna.
Flödesregimen i vattendraget är störd då
Bodtjärnen är något sänkt och Bodmyran har
utsatts för markavvattning. Ett större skogsdike
med ursprung vid Uppgårdsbodarna rinner
parallellt med Bodtjärnen och tillrinner bäcken
70 m nedströms tjärnen (Figur 2). För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena utföras. Vattenuttag
förekommer vid väg 305 samt vid
Bäckarängsgården, där ett pumphus för detta
upprättats.

(35%)
(19%)
(32%)
(14%)

Strömförhållandena i Bodtjärnsbäcken
domineras något av lugnflytande och
strömmande biotoper men forsande och svagt
strömmande lokaler är också vanligt
förekommande. Vattenhastigheten ökar med
avståndet från Bodtjärnen, vilket innebär att
bäcken är lugnflytande över Bodmyran, svagt
strömmande nedanför denna och sedan
strömmande. Forsande vatten förekommer i
anslutning till väg 305.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 35 %
Grus 19 %
Sten 34 %
Block 12 %
Näckmossa 40 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Bodtjärnsbäcken.

Bottensubstratet i Bodtjärnsbäcken följer
rådande strömförhållanden väl där findetritus,
grus, sten och block återfinns över de
lugnflytande, svagt strömmande, strömmande
respektive forsande lokalerna. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på de strömmande
samt forsande biotoperna och förekomsten död
ved är måttlig i den övre halvan av bäcken men
låg i den nedre.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
950 m
Omgrävd
1 130 m
Kalkad
Diken
Vattenuttag

(46%)
(54%)
Nej
1
2

Figur 2. Skogsdike över Bodmyran.

451

Hassela Fvo

ARO: 44000

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bodtjärnsbäcken

förbättras och återskapas över en yta av 3 300
m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna och om bäcken återges ett ringlande
lopp över de omgrävda partierna. Som biflöde
till ett större vattendraget utgör Basttjärnsbäcken
sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för
öringbeståndet i Skansån.

720 m (35%)
1 360 m (65%)

Skuggningsförhållandena i Bodtjärnsbäcken är
genomgående bra då vattendraget huvudsakligen
rinner genom skogsmark. Mindre bra skuggning
förekommer över den naturligt glest bevuxna
Bodmyran samt närmast Skansån.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
730 m 1 810 m2 (53%)
Möjligt, men ej bra 1 020 m 1 228 m2 (36%)
Tämligen bra
330 m
367 m2 (11%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
730 m 1 810 m2 (53%)
Möjligt, men ej bra 1 220 m 1 413 m2 (42%)
Tämligen bra
130 m
182 m2 (5%)
Bra- mycket bra

Figur 3. Potentiell öringbiotop i Bodtjärnsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Bodtjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax nedanför väg 305, fångades arterna mört
och öring. Tätheten av öring var 11,9 ind/100
m2 för öring >0+, årsyngel saknades. För att
ytterligare kvantifiera mängden öring i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
880 m 1 930 m2 (57%)
Möjligt, men ej bra 1 200 m 1 475 m2 (43%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Som en följd av de omfattande mänskliga
ingreppen i Bodtjärnsbäcken är förekomsten
lämpliga öringbiotoper i vattendraget mycket låg
i alla hänseenden. Lekområden av näst högsta
klass återfinns i höjd med Vallåsrönningen samt
strax uppströms Skansån och uppväxtområden
av samma klass påträffas över en kort sträcka
strax uppströms Skansån. Förutsättningarna för
att återskapa lek- och uppväxtområden för öring
i Bodtjärnsbäcken bedöms som mycket goda då
strömförhållandena i vattendraget är lämpliga
och tillgången upplagt material är god (Figur 3).
Öringbiotoperna i Bodtjärnsbäcken kan

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Bodtjärnsbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Bodtjärnen mot Framsängsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Bodtjärnsbäcken, numrerade från Bodtjärnen, gående nedströms mot Framsängsån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689131
688124
689120
689108

154555
154561
154561
154574

Väg 305
Bäckaräng
Bäckaräng
Bäckaräng

Vägtrummor, betong
Dammrest
Dammrest
Dammrest/rest stenbro

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0
2
1,7
0,6
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Vandringshinder 1 består av två vägtrummor av
betong placerade under väg 305 (L~ 11 m, ~
1 m). Trummorna utgör ett partiellt hinder då
de ligger grunt och botten nedströms dem faller
ifrån. Vid höga och låga flöden bedöms hindret
vara svårt att passera. För att underlätta
fiskpassage bör botten fyllas upp nedströms
samt befintliga block justeras. Södra trumman
anses lämpligast att åtgärda. För en långsiktigt
hållbar lösning bör minst en av trummorna
ersättas med en valvbåge

Bodtjärnsbäcken

Sjöar i vattendraget
Bodtjärnen 689208-154436
Bodtjärnen 4,1 ha, är en mindre skogstjärn med
mycket humöst vatten som till större delen
kantas av våtmark (Figur 5). Omgivningen
utgörs av tallskog och våtmark samt en gammal
fäbodvall med mindre tillhörande
jordbruksmark. Bottensubstratet i strandzonen
består av finsediment och vattenvegetationen är
sparsam och utgörs huvudsakligen av starr,
bladvass samt näckrosor. Uppgifter om
förekommande fiskarter i Bodtjärnen saknas.

Vandringshinder 2 är en dammrest av sten där
bäcken faller i två steg, 1,5 m respektive 0,5 m
(Figur 4). Hindret är att räkna som definitivt och
bör öppnas upp manuellt. Troligen naturligt
passerbar bäckfåra innan påverkan, trots att
bäcken faller kraftigt på platsen.

Figur 5. Vy över Bodtjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden vid Bodmyran.
5. Åtgärda vandringshinder 1-4.

Figur 4. Vandringshinder 2. Dammrest av sten som
med en fallhöjd av totalt 2 m, utgör ett definitivt
hinder.

Vandringshinder 3 utgörs av ytterligare en
dammrest av sten. Här faller bäcken i tre steg,
0,4 m, 0,5 m respektive 0,8 m, vilket medför att
även denna rest bedöms utgöra ett definitivt
hinder. Med en enkel manuell insats kan man
skapa passerbarhet genom att öppna upp
hindret och omfördela blocken.
Vandringshinder 4 är en mindre dammrest/rest
av stenbro, belägen vid ett pumphus. Med en
fallhöjd av 0,6 m är hindret att räkna som
definitivt. Möjligen är hindret passerbart vid
höga flöden. För att skapa passerbarhet även vid
låga flöden bör hindret öppnas upp manuellt.
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Objekt 104. Gravåsbäcken

Gravåsbäcken

X 689159 Y 155137 (RT 90)

Sammanfattning
Gravåsbäcken är en fin skogsbäck som är resultatet av fyra flöden från olika våtmarker som rinner
samman vid Gravåsen, belägen 9 km NNO Hassela, som via Lill-Mörtsjön, mynnar i Mörtsjön vid
Mjöludden. Strömförhållandena i Gravåsbäcken domineras av lugnflytande och strömmande biotoper
som i stort förekommer i samma utsträckning medan svagt strömmande lokaler är mindre vanliga och
forsande vatten saknas. Bottensubstratet består i stort av lika delar findetritus, sand och block medan sten
är mindre vanligt. Näckmossa förekommer stundtals rikligt över strömmande biotoper och förekomsten
död ved är vanligtvis måttlig. Gravåsbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Bäcken är företrädesvis försiktigt rensad och de påverkade lokalerna återfinns som
enstaka sträckor i vattendraget övre lopp men merparten av strömmarna i bäckens nedre lopp är rensade.
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Gravåsbäcken är låg beträffande lekområden, relativt god
avseende uppväxtområden och riktigt god med hänsyn till ståndplatser. Då vattenbiotopen i
Gravåsbäcken är förhållandevis opåverkad och huvudsakligen endast de allra största blocken avlägsnats på
de försiktigt rensade lokalerna, är förbättringspotential ganska låg i vattendraget. Öringbiotoperna kan
dock återskapas och förbättras över en yta av 2 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Flödet från Höljemyran omges av en 6,3 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB, bestående av biotoptyperna gransumpskog, brink samt bäck
med branta sidor. Holmen Skog AB har också utpekat Gravåsbäcken som en 9 ha stor nyckelbiotop i
form av naturlig skogsbäck över en sträcka av 1,6 km mellan delningen med Sörbodbäcken och
Hästtömmen. Fria vandringsvägar i bäcken skapas genom öppna upp en dammrest av sten samt avlägsna
en trädamm avsedd för vattenuttag.
Allmän beskrivning
Gravåsbäcken är 5,5 km lång och faller över
denna sträcka 41 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-5,0 m, en medelbredd av 1,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Gravåsbäcken
är resultatet av flöden från våtmarkerna
Vrångtjärnsmyran, Höljemyran, Hästmyran och
Långmyran som rinner samman vid Gravåsen,

belägen 9 km NNO Hassela, för att via LillMörtsjön, mynna i Mörtsjön vid Mjöludden.
Flödet från Långmyran/Hästmyran är ganska
stort och det rekommenderas att detta
biotopkarteras och elprovfiskas. Två
biotopkarterade och intressanta biflöden för fisk
tillrinner Gravåsbäcken. Vid Tenmyrorna
inkommer Basttjärnsbäcken och strax uppströms
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Lill-Mörtsjön ansluter Skålmyrbäcken. Mellan
Vrångstjärnsmyran och Tenmyrorna omges
bäcken huvudsakligen av granskog men ett
kalhygge förekommer längs N stranden vid
flödet från Långmyran/Hästmyran.
Tenmyrorna är relativt torr och utgörs av tuvrik
och högörtsängslik mark som omges av
granskog. I den nedre delen av Tuvmyrorna
finns en dammrest som indikerar av våtmarken
tidigare nyttjats som vattenmagasin eller
liknande. Närmast nedanför Tuvmorna
förekommer ungskog som övergår till
blandskog. V Bäckrönningen delar sig bäcken
och merparten av flödet rinner i delen
Sörbodbäcken medan vattnet avsevärt minskar i
själva Gravåsbäcken. Sannolikt utgör området en
naturlig vattendelare men en bäverdamm styr
över onaturligt mycket vatten till delen
Sörbodbäcken, vilket innebär att tillståndet kan
återgå till det naturliga förhållandet då
bäverdammen så småningom försvinner, även
om området bedöms som idealiskt och typiskt
för bäver. Nedanför delningen kantas
Gravåsbäcken av ett kalhygge med dåligt sparad
skyddszon längs V stranden och av granskog
längs den Ö. Genom Kramrönningen består
omgivningen av blandskogsbeklädd våtmark
därefter följer ett parti blandskog innan
vattendraget rinner genom ytterligare en
blandskogsbeklädd våtmark vid Hästtömmen
samt Lortrönningen och i den nedre delen av
dessa finns en dammrest som indikerar av
våtmarken tidigare nyttjats som vattenmagasin
eller liknande. Därefter kantas bäcken av
granskog som övergår mer och mer till
blandskog ned mot Lill-Mörtsjön. Mellan LillMörtsjön och Mörtsjön kantas bäcken av
våtmark som omges av blandskog och en väg
korsas vattendraget på platsen. Förekomsten av
bäver var påtaglig vid inventeringstillfället och
ett stort antal dammar och spår efter sådana
påträffades, framförallt i anslutning till de
våtmarksområden som förekommer utmed
bäcken.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Gravåsbäcken

lokalerna förekommer företrädesvis i anslutning
till Basttjärnsbäcken. Strömmande vatten
återfinns mellan Vrångtjärnsmyran och
Basttjärnsbäcken, uppströms Kvarnrönningen
och Hästtömmen samt mellan Lortrönnigarna
och Skålmyrbäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 28 %
Sand 27 %
Sten 12 %
Block 33 %
Näckmossa 29 %
Bottensubstratet i Gravåsbäcken består i stort av
lika delar findetritus, sand och block medan sten
är mindre vanligt. Näckmossa förekommer
stundtals rikligt över strömmande biotoper och
förekomsten död ved är vanligtvis måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 080 m
Försiktigt rensad
1 175 m
Kraftigt rensad
250 m
Omgrävd
Kalkad
Vattenuttag

(74%)
(21%)
(5%)
Nej
1

Gravåsbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är
företrädesvis försiktigt rensad och de påverkade
lokalerna återfinns som enstaka sträckor i
vattendraget övre lopp men merparten av
strömmarna i bäckens nedre lopp är rensade
(Figur 1). Förekomsten upplagd sten är låg i
bäckens övre lopp med bitvis god i de nedre
delarna. På några lokaler har man sprängt de
största blocken. För att återskapa vattenbiotopen
i vattendraget bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. Flödesregimen i
vattendraget förefaller opåverkad då inga tecken
på markavvattningen observerades vid
inventeringstillfället. Ett mindre vattenuttag
förekommer vid en jaktstuga mellan
Vrångstjärnsmyran och Tenmyrorna, se
vandringshinder 2.

2 390 m (43%)
430 m (8%)
2 685 m (49%)

Strömförhållandena i Gravåsbäcken domineras
av lugnflytande och strömmande biotoper som i
stort förekommer i samma utsträckning medan
svagt strömmande lokaler är mindre vanliga och
forsande vatten saknas. De svagt strömmande
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Gravåsbäcken

som ofta klassats högre (Figur 2). I stort sett hela
vattendraget bedöms erbjuda lämpliga
ståndplatser för större fisk. Då vattenbiotopen i
Gravåsbäcken är förhållandevis opåverkad och
huvudsakligen endast de allra största blocken
avlägsnats på de försiktigt rensade lokalerna, är
förbättringspotential ganska låg i vattendraget.
Öringbiotoperna kan dock återskapas och
förbättras över en yta av 2 500 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.
Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Gravåsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

1 230 m (22%)
2 270 m (41%)
2 005 m (36%)

Skuggningsförhållandena i Gravåsbäcken är
genomgående relativt bra. Mindre bra skuggning
förekommer över den bäverdämda våtmarken i
vid Sörbodbäcken samt i anslutning till
Mörtsjöarna.

Figur 2. Fin öringbiotop i Gravåsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Gravåsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
jaktstugan mellan Vrångstjärnsmyran och
Välmyran, fångades bra öring. Tätheten av öring
var 4,0 ind/100 m2 för 0+ och 4,0 ind/100 m2
för >0+. Enligt obekräftade uppgifter
förekommer bäckröding i bäcken. Vid
inventeringstillfället observerades rikligt med
öring och/eller bäckröding samt lekande
bäcknejonöga. Öringbeståndet i bäcken bedöms
företrädesvis vara stationärt men vattendraget
kan möjligen nyttjas som reproduktionslokal för
öringbeståndet i Framsängsån/Skansån. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att minst två elprovfisken
utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 080 m 5 960 m2 (50%)
Möjligt, men ej bra 1 835 m 3 024 m2 (25%)
Tämligen bra
1 590 m 3 035 m2 (25%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

1 080 m
1 640 m
1 155 m
1 630 m

4 435 m2
2 054 m2
2 163 m2
3 367 m2

(37%)
(17%)
(18%)
(28%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
80 m
200 m2
Möjligt, men ej bra
500 m
795 m2
Tämligen bra
4 425 m 9 644 m2
Bra- mycket bra
500 m 1 340 m2

(2%)
(7%)
(80%)
(11%)

Särskilda naturvärden
Flödet från Höljemyran omges av en 6,3 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB,
bestående av biotoptyperna gransumpskog,
brink samt bäck med branta sidor. Holmen Skog
AB har också utpekat Gravåsbäcken som en
9 ha stor nyckelbiotop i form av naturlig
skogsbäck över en sträcka av 1,6 km mellan
delningen med Sörbodbäcken och Hästtömmen.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Gravåsbäcken är låg beträffande lekområden,
relativt god avseende uppväxtområden och
riktigt god med hänsyn till ståndplatser.
Lämpliga lekområden återfinns över sträckan
mellan Vrångtjärnsmyran och Tenmyrorna samt
över strömmen uppströms Hästtömmen och
strax uppströms Skålmyrbäcken.
Uppväxtområdena påträffas huvudsakligen över
samma partier som lekområdena med den
skillnaden att de sträcker sig över ett längre parti
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Vandringshinder för fisk
I Gravåsbäcken finns nio vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer

Gravåsbäcken

detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Höljemyran mot Mörtsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Gravåsbäcken, numrerade från Höljemyran, gående nedströms mot Mörtsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

689571
689532
689514
689407
689396
689278
689277
689247
689160

155236
155185
155168
155101
155101
155127
155131
155158
155144

Väg mot Höljemyran
Jaktstuga
Väg mot Tennmyråsen
Delning Sörbodbäcken
0,1 km S delning Söbodbäcken
S Lortbränningen
0,1 km S Lortbränningen
0,3 km N Lill-Mörtsjön
Väg mellan Mörtsjöarna

Vägtrumma, stål
Trädamm
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest, sten
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål, 2 st

Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart

0
0,5
0
0,25
0,1
0,3
0,4
0,5
0

1-2
4-5
5-6
14-15
15-16
19-20
20-21
23-24
26-27

utgöra partiella hinder som anses passerbara via
sidofåror vid högre flöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen till Höljemyran (L~6
m, ~ 0,8 m). Något högt placerad trumma
som bedöms utgöra partiellt hinder. Då bäcken
är mycket liten uppströms vägen anses det inte
motiverat att åtgärda trumman.

Vandringshinder 7 utgörs en dammrest av sten
som med en fallhöjd av 0,4 m, anses utgöra ett
partiellt hinder som kan passeras vid högre
flöden (Figur 4). För att underlätta fiskvandring
även vid låga flöden bör dammen öppnas upp
och blocken spridas i bäckfåran.

Vandringshinder 2 utgörs av en trädamm vid
jaktstuga, vars syfte sannolikt är att underlätta
för vattenuttaget på platsen (Figur 3). Då
dammen av trä utgör definitivt vandringsinder
för fisk, bör den antingen rivas eller anpassa så
att fisk kan passera oavsett flöde.

Figur 4. Vandringshinder 7. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,5 m.

Vandringshinder 8 är en övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 0,5 m, bedöms utgöra
ett definitivt vandringshinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 2. Trädamm vid jaktstuga.
Fallhöjd 0,5 m.

Vandringshinder 3 utgörs av de vägtrummor av
stål som placerats under korsande vägen mot
Tennmyråsen (L~8 m, ~ 0,8 m). Trummorna
ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 9 består av de två vägtrummor
av stål som ligger under den väg som korsar
vattendraget mellan Lill-Mörtsjön och Mörtsjön
(L~11 m, ~ 0,8 m). Trummorna ligger bra,
ingen åtgärd.

Vandringshinder 4-6 består av tre övergivna
bäverdammar i det bäverockuperade
våtmarksområdet Välmyran-Tenmyrorna. Med
en fallhöjd av 0,1-0,3 m bedöms dammarna
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Sjöar i vattendraget
Lill-Mörtsjön 689168-155151
Lill-Mörtsjön 8,3 ha, är en liten skogssjö belägen
vid foten av Mörtsjöklacken (Figur 5). Sjön
kantas delvis av våtmark och omges
huvudsakligen av blandskog och mindre arealer
åkermark förekommer i den SV delen.
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av
finsediment och vattenvegetationen är
förhållandevis riklig, huvudsakligen bestående av
starr, bladvass och näckrosor. Kända fiskarter i
Lill-Mörtsjön är abborre, gädda, mört och lake.

Figur 5. Vy över Lill-Mörtsjön.

Mörtsjön 689109-154932
Se Framsängsån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de rensade
lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Biotopkartera och elprovfiska flödet från
Långmyran/Hästmyran.
3. Åtgärda vandringshinder 2 och 7.
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Objekt 105. Skålmyrbäcken

Skålmyrbäcken

X 689252 Y 155157 (RT 90)

Sammanfattning
Skålmyrbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Skålmyran, belägen 7 km NO Hassela, och mynnar i
Gravåsbäcken ca 300 m uppströms Lill-Mörtsjön. Strömförhållandena i Skålmyrbäcken domineras av
svagt strömmande biotoper men lugnflytande och strömmande lokaler är vanliga medan forsande partier
saknas. Bottensubstratet i Skålmyrbäcken består i stort av lika delar findetritus, sand, grus och block.
Näckmossa förekommer sparsamt på de strömmande lokalerna och förekomsten död ved är riklig i
vattendragets mellersta lopp men vanligtvis måttlig. Större delen av Skålmyrbäckens lopp har drabbats av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Vattendraget är omgrävt nedanför Skålmyran, försiktigt rensat
därefter och sedan kraftigt rensat medan de nedersta delarna av bäcken har bedömts vara opåverkad.
Flödesregimen i vattendraget är störd då Skålmyran liksom inkommande flöden till våtmarken, är dikade.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk restaurering utförs på de
markavvattnade områdena vid Skålmyran. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Skålmyrbäcken är låg
till följd av mänskliga ingrepp, lågt flöde samt brist på lämpligt substrat. Möjligen är bäcken för liten och
flödet för lågt för fisk, men den nedre delen av vattendraget bör sannolikt vara fiskförande.
Öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras/återskapas över en yta av närmare 1 500 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på påverkade lokalerna samt bäcken återges ett
ringlande lopp över det omgrävda partiet. Vid Skålmyran har Holmen Skog AB utpekat tre mindre
nyckelbiotoper, bland annat bestående av biotoptyperna skog-myrmosaik, blandsumpskog samt naturlig
skogsbäck.
Allmän beskrivning
Skålmyrbäcken är 1,9 km lång och faller över
denna sträcka 36 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,5 m, en medelbredd av 0,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Skålmyrbäcken
rinner från Skålmyran, belägen 7 km NO
Hassela, och mynnar i Gravåsbäcken ca 300 m
uppströms Lill-Mörtsjön. Skålmyran kantas av
Contortatall längs den N stranden och av
blandskog längs den S (Figur 1). Nedanför

Skålmyran kantas bäcken av kalhygge och
ungskog längs den S stranden och av blandskog
längs den N, över en sträcka av 300 m. Därefter
omges bäcken över en längre sträcka av
granskog i S och blandskog i N. Den nedre delen
av bäcken löper huvudsakligen genom gran- och
blandskog men ett kalhygge med dåligt sparad
skyddszon förekommer på den S sidan
vattendraget och ungskog återfinns över ett parti
längs N stranden. Vid inventeringstillfället
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påträffades ett mindre bäverdämt område strax
uppströms Gravåsbäcken.

Skålmyrbäcken

rensat medan de nedersta delarna av bäcken har
bedömts vara opåverkad (Figur 2). Förekomsten
upplagd sten varierar men är vanligtvis god och
på sina håll har man sprängt. För att återskapa
vattenbiotopen i Skålmyrbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på påverkade lokalerna samt bäcken
återges ett ringlande lopp över det omgrävda
partiet. Flödesregimen i vattendraget är störd då
Skålmyran liksom inkommande flöden till
våtmarken, är dikade. För att återskapa den
naturliga flödesregimen i vattendraget bör
hydrologisk restaurering utförs på de
markavvattnade områdena vid Skålmyran.

Figur 1. Vy över Skålmyran.

Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

590 m
860 m
440 m

(31%)
(46%)
(23%)

Strömförhållandena i Skålmyrbäcken domineras
av svagt strömmande biotoper men lugnflytande
och strömmande lokaler är vanliga medan
forsande partier saknas. Vattenhastigheten ökar
med avståndet från Skålmyran, vilket innebär
lugnflytande vatten nedanför Skålmyran, sedan
svagt strömmande och slutligen huvudsakligen
strömmande biotoper.

Figur 2. Omgrävd och rätad sträcka i Skålmyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 31 %
Sand 27 %
Grus 16 %
Block 23 %
Näckmossa 9 %

Skuggningsförhållandena i Skålmyrbäcken är
genomgående relativt bra då bäcken rinner
genom skogsmark. Skuggning saknas över en
bäverdämd lokal strax uppströms Gravåsbäcken
och dålig skuggning förekommer nedanför
denna samt över ett kalhygge en bit nedanför
Skålmyran.

Bottensubstratet i Skålmyrbäcken består i stort
av lika delar findetritus, sand, grus och block.
Näckmossa förekommer sparsamt på de
strömmande lokalerna och förekomsten död ved
är riklig i vattendragets mellersta lopp men
vanligtvis måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
330 m
Försiktigt rensad
580 m
Kraftigt rensad
320 m
Omgrävd
660 m
Kalkad
Diken

50 m (3%)
330 m (18%)
810 m (43%)
700 m (37%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 180 m 1 001 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra
710 m
777 m2 (44%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

(17%)
(31%)
(17%)
(35%)
Nej
2

Uppväxtområde
Ej lämpligt
690 m
Möjligt, men ej bra 1 060 m
Tämligen bra
140 m
Bra- mycket bra

Större delen av Skålmyrbäckens lopp har
drabbats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Vattendraget är omgrävt nedanför Skålmyran,
försiktigt rensat därefter och sedan kraftigt
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

830 m
590 m
470 m

Skålmyrbäcken

570 m2 (32%)
641 m2 (36%)
567 m2 (32%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Skålmyrbäcken saknas beträffande lekområden,
är mycket låg avseende uppväxtområden och
mindre bra med hänsyn till ståndplatser.
Uppväxtområdena återfinns 200 m uppströms
Gravåsbäcken samt över ett kort parti beläget
NNO Mörtsjöklacken medan lämpliga
ståndplatser för större fisk påträffas i den nedre
halvan av vattendraget (Figur 3). Den låga
förekomsten lämpliga öringbiotoper i bäcken är
en följd av mänskliga ingrepp, lågt flöde samt
brist på bra substrat. Öringbiotoperna i
vattendraget kan förbättras/återskapas över en
yta av närmare 1 500 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på påverkade lokalerna samt bäcken
återges ett ringlande lopp över det omgrävda
partiet. Ett eventuellt öringbestånd i bäcken är
sannolikt stationärt men vattendraget kan utgöra
en reproduktionslokal för öringbeståndet i
Gravåsbäcken.

Figur 3. Fin öringbiotop i Skålmyrbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Skålmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
500 m nedströms Skålmyran, fångades ingen
fisk. Vid inventeringstillfället observerades heller
ingen fisk. Möjligen är bäcken för liten och
flödet för lågt för fisk, men den nedre delen av
vattendraget bör sannolikt vara fiskförande. För
att kvantifiera och påvisa eventuell förekomst av
öring eller andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att minst två elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Vid Skålmyran har Holmen Skog AB utpekat tre
mindre nyckelbiotoper, bland annat bestående av
biotoptyperna skog-myrmosaik, blandsumpskog
samt naturlig skogsbäck.
Vandringshinder för fisk
I Skålmyrbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Skålmyran mot Gravåsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Skålmyrbäcken, numrerade från Skålmyran, gående nedströms mot Gravåsbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689304
689285
689271
689263

155225
155172
155162
155160

0,6 km V Skålmyran
1,4 km V Skålmyran
1,5 km V Skålmyran
0,3 km ovan Lill-Mörtsjön

Stockmatta, maskinöverfart
Naturligt fall, häll
Naturligt fall, häll
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0,1
4
2
0,5

Vandringshinder 1 utgörs av en maskinöverfart
där man vid avverkning helt riktigt har skyddat
bäcken från upprepade transporter genom att
lägga ut stockar som en skyddande matta (Figur
4). Den skyddande stockmattan ser dock ut att
ha lämnats kvar i bäcken efter avslutad
avverkning och bedöms utgöra ett partiellt

6-7
11-12
12-13
13-14

vandringshinder. För att underlätta fiskvandring
bör en passerbar fåra i stockmattan öppnas upp.
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Figur 4. Vandringshinder 1. Stockmatta för
maskinöverfart.

Vandringshinder 2-3 består av tre fall över hällar
inom en sträcka av 100 m av vattendraget. Med
en individuell fallhöjd av 2 m är hindren att
räkna som definitiva och bedöms inte vara
möjliga att passera ens vid riktiga högflöden.
Mänsklig påverkan som sprängning av hällarna
bedöms inte ha påverkat framkomligheten.
Vandringshinder 4 är en övergiven bäverdamm
belägen 150 m uppströms utloppet i
Gravåsbäcken. Med en fallhöjd av 0,5 m utgör
dammen ett partiellt hinder som dock anses
passerbart via sidofåra vid högre flöden.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de påverkade
lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Hydrologisk restaurering av Skålmyran samt
till denna tillrinnande flöden.
5. Åtgärda vandringshinder 1.
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Objekt 106. Sörbodbäcken

Sörbodbäcken

X 689298 Y 154964 (RT 90)

Sammanfattning
Sörbodbäcken är en fin öringförande skogsbäck som utgör den N fåran av Gravåsbäcken som delar sig
vid ett våtmarksområde strax S om Tenmyrorna. Området är beläget 7 km NNV Hassela, och bäcken
mynnar i Framsängsån 1 km uppströms Mörtsjön. Vattendraget kantas huvudsakligen av blandskog,
företrädesvis ung sådan. Strömförhållandena domineras stort av strömmande biotoper och
bottensubstratet består vanligtvis av sand och block. Näckmossa förekommer sparsamt på de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är riklig i bäckens nedre lopp, men vanligtvis måttlig. De
strömmande biotoperna i Sörbodbäcken är rensade, försiktigt i den övre delen och sedan kraftigt över en
längre sträckning. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Sörbodbäcken är mycket låg beträffande
lekområden men riktigt god avseende uppväxtområden och ståndplatser, även om öringbiotoper av högsta
klass saknas på grund av utförda rensningar. Öringbiotoperna i Sörbodbäcken kan förbättras/återskapas
över en yta av närmare 3 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut
manuellt på de rensade biotoperna. De nedre delarna av Sörbodbäcken gränsar till en 4,4 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB. Fria vandringsvägar erhålls genom att ersätta en vägtrumma
med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Sörbodbäcken är 2,8 km lång och faller över
denna sträcka 53 m. Vattendraget har en bredd
av 0,8-5,0 m, en medelbredd av 2,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Sörbodbäcken
kallas den N fåran av Gravåsbäcken som delar
sig vid ett våtmarksområde strax S om
Tenmyrorna. Området är beläget 7 km NNV
Hassela, och bäcken mynnar i Framsängsån 1
km uppströms Mörtsjön. Sörbodbäcken rinner
till en början över våtmarksaktig högörtäng som
tidigare varit bäverdämd, vilket medfört
omfattande skogsdöd. Nedanför detta område
kantas vattendraget av ung blandskog ned till

den väg som korsar vattendraget vid
Brännrönningen. Mellan den korande vägen och
Framsängsån rinner bäcken delvis meandrande
genom blandskog. Vid inventeringstillfället hade
detta område nyligen varit uppdämt av
bäverdammar och bäcken delvis tagit en ny
sträckning.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Strömförhållandena i Sörbodbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Vattendraget är
lugnflytande i sitt översta lopp och svagt
strömmande i sitt nedersta lopp.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 43 %
Block 54 %
Näckmossa 14 %

670 m (24%)
1 000 m (36%)
1 100 m (40%)

Skuggningsförhållandena i Sörbodbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Dålig skuggning förekommer
i bäckens översta lopp som löper över
våtmarksaktig högörtäng som tidigare varit
bäverdämd, vilket medfört omfattande skogsdöd
(Figur 2).

Bottensubstratet i Sörbodbäcken domineras av
sand och block som i stort förekommer i samma
utsträckning. Näckmossa förekommer sparsamt
på de strömmande biotoperna och förekomsten
död ved är riklig i bäckens nedre lopp, men
vanligtvis måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 270 m
Försiktigt rensad
550 m
Kraftigt rensad
950 m
Omgrävd
Kalkad

Sörbodbäcken

(46%)
(20%)
(34%)
Nej

De strömmande biotoperna i Sörbodbäcken är
rensade, försiktigt i den övre delen och sedan
kraftigt över en längre sträckning (Figur 1).
Sannolikt är vattendraget flottledsrensat och
fynd av dammrester samt timmerskoningar
vittnar om detta. Förekomsten upplagd sten är
måttlig över det försiktigt rensade partiet men
riklig över det kraftigt rensade avsnittet. För att
återskapa vattenbiotopen i Sörbodbäcken bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade
biotoperna. Flöderegimen i vattendraget
förefaller opåverkad då inga tecken på
markavvattning observerades vid
inventeringstillfället. Dock rinner det sannolikt
mer vatten i bäcken än vanligt då en bäverdamm
vid förgreningen av Gravåsbäcken medför att
mer vatten än naturligt styrs över i delen
Sörbodbäcken.

Figur 2. Dålig skuggning över tidigare bäverdämt
område med omfattande skogsdöd.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 200 m 1 740 m2 (27%)
Möjligt, men ej bra 1 500 m 4 550 m2 (71%)
Tämligen bra
70 m
105 m2 (2%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
600 m
900 m2 (14%)
Möjligt, men ej bra
670 m
945 m2 (15%)
Tämligen bra
1 500 m 4 550 m2 (71%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
600 m
900 m2 (14%)
Tämligen bra
2 170 m 5 495 m2 (86%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Sörbodbäcken är mycket låg beträffande
lekområden men riktigt god avseende
uppväxtområden och ståndplatser, även om
öringbiotoper av högsta klass saknas på grund av
utförda rensningar. Lekområdet påträffas
närmast uppströms den korsande vägen medan
uppväxtområdena förekommer över de

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Sörbodbäcken.
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strömmande biotoperna och ståndplatser av näst
högsta klass påträffas över de strömmande och
svagt strömmande lokalerna (Figur 3). Som
biflöde till ett större vattendrag utgör
Sörbodbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsområde för öringbeståndet i
Framsängsån. Öringbiotoperna i Sörbodbäcken
kan förbättras/återskapas över en yta av närmare
3 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut manuellt på de
rensade biotoperna.

Sörbodbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Sörbodbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
vid Brännrönningen, fångades arterna lake,
stensimpa och öring. Tätheten av öring var 2,1
ind/100 m2 för 0+ och 10,9 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades även
lekande bäcknejonöga i bäcken. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare minst två
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
De nedre delarna av Sörbodbäcken gränsar till
en 4,4 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen
Skog AB, bestående av biotoptyperna
gransumpskog, blandsumpskog samt örtrika
bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Sörbodbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
våtmarksområdet S om Tenmyrorna mot
Framsängsån.

Figur 3. Fin öringbiotop i Sörbodbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Sörbodbäcken, numrerade från våtmarksomådet S om Tenmyrorna, gående nedströms
mot Framsängsån. Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3

689411
689393
689341

155050
155025
154969

0,5 km S Gravåsbäcken
0,3 km NO Brännrönningen
Väg mot Basttjärnen

Bäverdamm, övergiven
Naturliga fall block, 3 st
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,5
4,5
0,02

1-2
2-3
5-6

Vandringshinder 1 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,5 m utgör
ett partiellt vandringshinder för fisk. Bedöms
som passerbar via sidofåra vid högre flöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 2 utgörs av tre närliggande fall
över stora block (Figur 4). Med en individuell
fallhöjd av 1,5 m, är hindren att räkna som
definitiva. Möjligen är hindren passerbara vid
riktigt höga flöden, återbesök vid sådant
rekommenderas för korrekt bedömning av
hindrens passerbarhet.

Figur 4. Vandringshinder 2. Naturligt fall över
block. Fallhöjd 1,5 m.

Vandringshinder 3 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Basttjärnen (L~12 m, ~ 0,9 m). Trumman
ligger något högt samt är kraftigt rostangripen
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och i dåligt skick. Trumman utgör ett partiellt
vandringshinder som bedöms vara passerbart
vid de flesta flöden. Vid framtida byte av
vägtrumman rekommenderas valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de rensade
lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringshinder 3 samt återbesök
vandringshinder 2 vid riktigt högt flöde för
korrekt bedömning av dess passerbarhet.

466

Sörbodbäcken

Hassela Fvo

ARO: 44000

Objekt 107. Basttjärnsbäcken

Basttjärnsbäcken

X 689478 Y 155101 (RT 90)

Sammanfattning
Basttjärnsbäcken är en skogsbäck med klart och ljust vatten samt ett stationärt bestånd av öring som
rinner från Basttjärnen, belägen 18 km N Hassela, för att mynna i Gravåsbäcken vid Tenmyrorna.
Vattendraget omges huvudsakligen av granskog och strömförhållandena domineras stort av strömmande
biotoper. Bottensubstratet i Basttjänsbäcken består huvudsakligen av grus och sten. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på strömmande biotoper och förekomsten död ved är vanligtvis måttlig.
Större delen av Basttjärnsbäcken har utsatts för betydande mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och drygt
halva bäckens lopp har blivit omgrävt och rätat. Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då
omgivande marker är markavvattnade och hela 18 skogsdiken tillrinner bäcken i den övre halvan. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk restaurering av skogsområdet i
bäckens övre halva, utföras. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Basttjärnsbäcken är tämligen god i alla
hänseenden och enstaka orörda biotoper utgör mycket fina miljöer för öring. Förbättringspotentialen, är
på grund av de omfattande mänskliga ingreppen i Basttjärnsbäcken, mycket stor och betydande arealer
öringbiotoper kan återskapas vid en framtida restaurering av vattendraget. Sammanlagt kan
öringbiotoperna i vattendraget förbättras/återskapas över en yta av 5 500 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten och död ved placeras ut på de påverkade lokalerna samt bäcken återges ett ringlande lopp
över de omgrävda partierna och så långt möjligt återinledas i ursprunglig bäckfåra. Holmen Skog AB har
utpekat två nyckelbiotoper längs vattendraget. Fria vandringsvägar skapas genom att ersätta en vägtrumma
med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Basttjärnsbäcken är 4,6 km lång och faller över
denna sträcka 78 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-4,0 m, en medelbredd av 1,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m.
Basttjärnsbäcken rinner från Basttjärnen, belägen
18 km N Hassela, för att mynna i Gravåsbäcken
vid Tenmyrorna. Vattnet i Basttjärnsbäcken är
klart och ljust. Mellan Basttjärnen och flödet
från Tjärnhöjdmyran rinner bäcken

huvudsakligen genom granskog som bitvis är
mycket tät och i ändarna av denna sträckning
finns bestånd av Contortatall. Nedanför flödet
från Tjärnhöjdmyran, som bedöms ointressant
för fisk, löper bäcken kort genom ungskog för
att sedan rätad rinna genom granskog som går
mot ett blandbestånd med viss inblandning av
Contorta. Mellan vägen mot Basttjärnen och
Gravåsbäcken kantas vattendraget företrädesvis
av blandskog med dominans av löv i den övre
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delen och av gran i den nedre. Marken över
Tenmyrorna utgörs delvis av våtmark och många
död träd förekommer efter tidigare dämning av
bäver. Vid inventeringstillfället observerades
spår efter bäver längs större delen av
vattendraget och vid flödet från Tjärnhöjdmyran
fanns rester av två övergivna bäverdammar som
fortfarande utgjorde vandringshinder.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Basttjärnsbäcken

återskapa vattenbiotopen i Basttjärnsbäcken bör
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut på de påverkade lokalerna samt
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna och så långt möjligt
återinledas i ursprunglig bäckfåra. Flödesregimen
i vattendraget är kraftigt störd då omgivande
marker är markavvattnade och hela 18
skogsdiken tillrinner bäcken i den övre halvan.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget bör hydrologisk restaurering av
skogsområdet i bäckens övre halva, utföras.

1 130 m (25%)
700 m (15%)
2 750 m (60%)

Strömförhållandena i Basttjärnsbäcken
domineras stort av strömmande biotoper.
Lugnflytande vatten förekommer vid
Basttjärnens utlopp samt över Tenmyrorna och
svagt strömmande lokaler återfinns
sammanhängande i anslutning till flödet från
Tjärnhöjdmyran.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 37 %
Sten 35 %
Näckmossa 31 %

Figur 1. Omgrävd och kraftigt rensad sträcka i
Basttjärnsbäcken.

Bottensubstratet i Basttjänsbäcken består
huvudsakligen av grus och sten. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på strömmande
biotoper och förekomsten död ved är vanligtvis
måttlig.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 100 m
Försiktigt rensad
820 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
2 660 m
Kalkad
Diken

Skuggningsförhållandena i Basttjärnsbäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
skogsmark. Dålig skuggning förekommer över
de naturligt glest bevuxna Tenmyrorna.

(24%)
(18%)
(58%)
Nej
18

Större delen av Basttjärnsbäcken har utsatts för
betydande mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
och drygt halva bäckens lopp har blivit omgrävt
och rätat (Figur 1). Basttjärnsbäcken anses
opåverkad närmast Gravåsbäcken men
vattendraget är omgrävt från strax nedströms
Basttjärnen till Tenmyrorna med enstaka
försiktigt rensade lokaler fördelade över denna
sträcka. Bäcken har givits ett nytt lopp över en
sträcka av 700 m, uppströms vägen mot
Basttjärnen och den naturligt ringlande fåran kan
skönjas på flera platser. Förekomsten upplagd
sten är vanligtvis riklig i den övre halvan av
bäcken men saknas i den nedre halvan. För att

700 m (15%)
450 m (10%)
3 430 m (75%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
490 m
536 m2
Möjligt, men ej bra 1 800 m 2 975 m2
Tämligen bra
1 630 m 1 937 m2
Bra- mycket bra
660 m 1 264 m2

(8%)
(44%)
(29%)
(19%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
170 m
216 m2
Möjligt, men ej bra 2 740 m 3 917 m2
Tämligen bra
1 450 m 2 139 m2
Bra- mycket bra
220 m
440 m2

(3%)
(58%)
(32%)
(7%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
230 m
276 m2 (4%)
Möjligt, men ej bra 1 820 m 2 023 m2 (30%)
Tämligen bra
2 310 m 3 973 m2 (58%)
Bra- mycket bra
220 m
440 m2 (7%)
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Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Basttjärnsbäcken är tämligen god i alla
hänseenden och enstaka orörda biotoper utgör
mycket fina miljöer för öring (Figur 2). Lämpliga
biotoper förekommer företrädesvis från vägen
mot Basttjärnen och 700 m nedströms, nedanför
flödet från Tjärnhöjdmyran samt delvis mellan
Basttjärnen och den övre korsande vägen.
Förbättringspotentialen, är på grund av de
omfattande mänskliga ingreppen i
Basttjärnsbäcken, mycket stor och betydande
arealer öringbiotoper kan återskapas vid en
framtida restaurering av vattendraget.
Sammanlagt kan öringbiotoperna i vattendraget
förbättras/återskapas över en yta av 5 500 m2
om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död
ved placeras ut på de påverkade lokalerna samt
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna och så långt möjligt
återinledas i ursprunglig bäckfåra.

Basttjärnsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Basttjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför den väg som korsar bäckens mellersta
lopp, fångades arterna lake och öring. Tätheten
av öring var goda 23,3 ind/100 m2 för 0+ och
32,7 ind/100 m2 för >0+. Öringbeståndet i
bäcken är företrädesvis stationärt men visst
utbyte sker möjligen med Gravåsbäcken. Vid
inventeringstillfället observerades även
bäcknejonöga i bäcken och enligt obekräftade
uppgifter förekommer bäckröding i vattendraget.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa eventuell förekomst av bäckröding och
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat två nyckelbiotoper
längs vattendraget. I anslutning till flödet från
Tjärnhöjdmyran löper bäcken 450 m genom en
4,3 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna gransumpskog, blandsumpskog
samt örtrika bäckdråg. I övre delen av
Tenmyrorna finns en 3,3 ha stor nyckelbiotop
bestående av biotoptyperna brink, lövsumpskog
samt gransumskog.
Vandringshinder för fisk
I Basttjärnsbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Basttjärnen mot Gravåsbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Basttjärnsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Basttjärnsbäcken, numrerade från Basttjärnen, gående nedströms mot Gravåsbäcken.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689696
689674
689669
689583

154923
154906
154902
154980

0,6 km SO Tjärnhöjdmyran
0,5 km SO Tjärnhöjdmyran
0,5 km SO Tjärnhöjdmyran
1,8 km S Basttjärnen

Vägtrumma, betong
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0,3
1,8
1,5
0

Vandringshinder 1 är vägtrumman av betong
som placerats under den korsande vägen mot
Brännbacken (L~8 m, ~ 0,8 m) (Figur..).
Trumman utgör definitivt vandringshinder då
den lutar kraftigt, har hög vattenhastighet samt
ett fall av 0,3 m vid utloppet. Vägtrumman bör
därför bytas mot valvbåge.
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Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma med 0,3 m
fall vid utloppet.

Basttjärnsbäcken

Figur 4. Vy över Basttjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på påverkade
lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna samt återinled så långt
möjligt, bäcken i ursprunglig bäckfåra.
4. Hydrologisk restaurering av det
markavvattnade skogsområdet i bäckens övre
halva.
5. Åtgärda vandringshinder 1.

Vandringshinder 2-3 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 1,5 resp.
1,8 m, utgör definitiva vandringshinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 4 består av två exemplariskt
lagda vägtrummor av stål under vägen mot
Basttjärnen (L~9 m, ~ 1,0 m). Trummorna är
dock rostangripna och har börjat sjunka ihop
varför byte snart är aktuellt. Ingen
fiskevårdsåtgärd.
Sjöar i vattendraget
Basttjärnen 689753-155015
Basttjärnen 10,3 ha, är en långsmal, fin
skogstjärn med ljust vatten trots att den kantas
av en hel del våtmark (Figur 4). Tjärnen omges
huvudsakligen av tallskog, blandskog
förekommer, några fritidshus med tillhörande
grönytor finns i Ö delen av vattnet och längs Ö
sidan går en grusväg nära tjärnen.
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av
finsediment och vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av starr,
gul näckros, vattenklöver och topplösa. Mycket
talar för att vattennivån i tjärnen sänkts något
om man betänker hur avvattnande bäck
behandlats och att grönytor förekommer i den Ö
delen av Basttjärnen. Uppgifter om
fiskförekomst i tjärnen saknas.
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Objekt 108. Sandbäcken

Sandbäcken

X 689320 Y 154944 (RT 90)

Sammanfattning
Sandbäcken är en liten skogsbäck som är resultatet av två flöden som rinner samman strax V om
Mörkåsen, belägen 5 km N Hassela, för att mynna i Framsängsån i höjd med Stenmyran. Den övre halvan
av den biotopkarterade sträckan omges av lövskog och den nedre halvan av blandskog.
Strömförhållandena i Sandbäcken domineras stort av svagt strömmande biotoper och bottensubstratet
utgörs som namnet antyder, huvudsakligen av sand. Näckmossa förekommer rikligt längs stora delar av
bäcken och förekomsten död ved är riklig nedanför den korsande vägen och måttlig ovanför.
Vattenbiotopen i Sandbäcken förefaller opåverkad från mänskliga ingrepp men flödesregimen i
vattendraget är dock störd då flödet från Svedjebodvallen är dikat och ett skogsdike tillrinner vattendraget
över kalhygget S Lillberget. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör de
markavvattnade områdena restaureras hydrologiskt. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Sandbäcken är ganska låg avseende lekområden, relativt god beträffande uppväxtområden och god med
hänsyn till ståndplatser. Som biflöde till ett större vattendrag utgör Sandbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Framsängsån. Det anses dock befogat att lekbottnar ses över
regelbundet och restaureras efter behov samt att död ved tillförs vattendragets hela lopp. De nedersta 50
m av Sandbäcken gränsar till en 3,2 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB. Fyra hinder
behöver åtgärdas för att skapa fria vandringsvägar i vattendraget.
Allmän beskrivning
Sandbäcken är 1,2 km lång och faller över denna
sträcka 31 m. Vattendraget har en bredd av 0,22,0 m, en medelbredd av 0,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Sandbäcken är
resultatet av två flöden som rinner samman strax
V om Mörkåsen, belägen 5 km N Hassela, för
att mynna i Framsängsån i höjd med Stenmyran.
Vattendraget har biotopkarterats från
sammanflödet vid Lillberget. Den övre halvan av
den biotopkarterade sträckan omges av lövskog
och den nedre halvan av blandskog. Närmast

Framsängsån rinner bäcken genom våtmark med
naturligt gles blandskog och ett kalhygge
förekommer längs S stranden, strax uppströms
den väg mot Svedjebodvallen som korsar
vattendraget 700 m uppströms Framsängsån.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Sandbäcken

Strömförhållandena i Sandbäcken domineras
stort av svagt strömmande biotoper.
Lugnflytande vatten påträffas ovanför den
korsande vägen och en strömmande lokal
förekommer nedanför densamma.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

460 m 250 m2 (48%)
670 m 158 m2 (31%)
110 m 110 m2 21%)

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 13 %
Sand 69 %
Grus 10 %
Block 10 %
Näckmossa 76 %

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

300 m
670 m
270 m

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Sandbäcken är ganska låg avseende lekområden,
relativt god beträffande uppväxtområden och
god med hänsyn till ståndplatser. Lekområdena
återfinns S Lillberget samt över den strömmande
lokalen nedanför den korsande vägen.
Uppväxtområden av näst högsta klass påträffas i
den övre delen av det biotopkarterade avsnittet
och av högsta klass över den strömmande
lokalen (Figur 1). Endast den nedre sträckan
anses utgöra en mindre lämplig lokal för större
fisk. Som biflöde till ett större vattendrag utgör
Sandbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Framsängsån. Då vattendraget anses opåverkat
behöver inte bäcken restaureras. Det anses dock
befogat att lekbottnar ses över regelbundet och
restaureras efter behov samt att död ved tillförs
vattendragets hela lopp.

Bottensubstratet i Sandbäcken utgörs som
namnet antyder, huvudsakligen av sand medan
findetritus, grus och block förekommer
sparsamt. Näckmossa förekommer rikligt längs
stora delar av bäcken och förekomsten död ved
är riklig nedanför den korsande vägen och
måttlig ovanför.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 240 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
2
Vattenbiotopen i Sandbäcken förefaller
opåverkad från mänskliga ingrepp, vilket är
smått unikt. Flödesregimen i vattendraget är
dock störd då flödet från Svedjebodvallen är
dikat och ett skogsdike tillrinner vattendraget
över kalhygget S Lillberget. För att återskapa den
naturliga flödesregimen i vattendraget bör de
markavvattnade områdena restaureras
hydrologiskt.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
300 m (24%)
Mindre bra skuggning
280 m (23%)
Bra skuggning
660 m (53%)
Skuggningsförhållandena i Sandbäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
skogsmark. Dålig skuggning förekommer längst
ned mot Framsängsån, där bäcken rinner genom
våtmark med naturligt gles blandskog.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

90 m2 (17%)
158 m2 (31%)
270 m2 (52%)

Figur 1. Fin öringbiotop i Sandbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Sandbäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
vägen mot Svedjebodvallen, fångades ingen fisk.
Vid inventeringstillfället observerades heller
ingen fisk. Minkspår efter bäcken tyder dock på
fiskförekomst. För att kvantifiera eventuell
förekomst av öring samt påvisa förekomsten av
andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

300 m 90 m2 (17%)
710 m 270 m2 (52%)
230 m 158 m2 (31%)
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Särskilda naturvärden
De nedersta 50 m av Sandbäcken gränsar till en
3,2 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen
Skog AB, bestående av biotoptyperna
gransumpskog, örtrika bäckdråg samt strandskog
svämskog.

Sandbäcken

Vandringshinder för fisk
I Sandbäcken finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Mörkåsen mot Framsängsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Sandbäcken, numrerade från Mörkåsen, gående nedströms mot Framsängsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689356
689341
689330
689320

154864
154887
154907
154944

0,14 km ovan väg
Väg mot Svedjebodvallen
Korsande stig
Utlopp Framsängsån

Vägtrumma/bro?
Vägtrumma, stål
Gångbro av stockar
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0
0,2
0,5
0

Vandringshinder 1 utgörs av en mindre
traktorväg strax uppströms den korsande vägen
mot Svedjebodvallen. Vid inventeringstillfället
gick det inte att tyda om där ligger en
vägtrumma eller om passagen utgörs av
stensättning. Hindret har bedömts som partiellt
under rådande omständigheter men bör vara
passerbart. Ytterligare bedömning krävs för att
säkerställa vandringsmöjligheterna.

2-3
3-4
4-5
5

Vandringshinder 3 består av en gammal gångbro
som delvis rasat ned i bäcken och orsakar ett fall
av 0,5 m. Hindret bedöms som partiellt. För att
underlätta fiskvandring bör de inrasade
stockarna avlägsnas.
Vandringshinder 4 består av en övergiven
bäverdamm som belägen precis vid inloppet till
Framsängsån, utgör ett partiellt vandringshinder.
Dammen har förlorat sin dämmande funktion
och vattnet rinner under. För att underlätta
fiskvandring bör dammen rivas.

Vandringshinder 2 är vägtrumman av stål som
placerats under den korsande vägen mot
Svedjebodvallen (L~12 m, ~ 0,8 m) (Figur 2).
Med ett fall av 0,2 m vid utloppet utgör
trumman ett definitivt vandringshinder och bör
ersättas med en valvbåge.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
2. Tillför död ved längs hela vattendraget
3. Hydrologisk restaurering av flödet från
Svedjebodvallen samt det markavvattnade
området S Lillberget.
4. Åtgärda vandringshinder 1-4.

Figur 2. Vandringshinder 2. Vägtrumma med 0,2 m
fall vid utloppet.
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Objekt 109. Norrbäcken

Norrbäcken

X 689655 Y 154625 (RT 90)

Sammanfattning
Norrbäcken är ett mycket fint öringförande skogsvatten med klart och ljust vatten som rinner från
Norrsjön, belägen 9 km NV Hassela och mynnar i Framsängsån strax norr om Kilberget. Vattendraget
omges huvudsakligen av bland- och granskog. Strömförhållandena domineras av strömmande biotoper
och bottensubstratet består företrädesvis av grus. Näckmossa förekommer stundtals rikligt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved är låg-måttlig. Större delen av Norrbäckens lopp är
påverkat av rensningar och omgrävningar. Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat och på dessa
lokaler har företrädesvis de största blocken avlägsnats genom sprängning eller flyttats mot kanten. Detta
medför att vattenbiotopen på dessa partier är förhållandevis fin för öring på flera av dessa lokaler, dock
utgör bristen på stora block i vattendraget en klar försämring för fiskbeståndet i bäcken. Flöderegimen i
vattendraget är störd då hela 15 skogsdiken tillrinner bäcken. De kraftigast markavvattnade områdena
återfinns nedanför Lillsjöbäcken samt nedanför den korsande kraftledningen. Enstaka skogdiken tillrinner
längre ned i vattendraget. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av de markavvattnade skogsområdena. Trots relativt omfattande mänskliga
ingrepp i Norrbäcken är förekomsten lämpliga biotoper för öring god i alla hänseenden. Öringbiotoperna
i Norrbäcken kan dock förbättras/återskapas över en yta av 21 000 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten, framförallt stora block, samt död ved placeras ut maskinellt och manuellt på de rensade
lokalerna. Som bilflöde till ett större vattendrag utgör Norrbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Framsängsån. Flodpärlmussla observerades vid
inventeringstillfället och förekommer sparsamt i den övre delen av bäcken. Fyra nyckelbiotoper och två
områden med högt naturvärde, utpekade av Holmen Skog AB och Skogsstyrelsen, förekommer längs
Norrbäcken. Fria vandringsvägar erhålls genom att åtgärd en fellagd vägtrumma.
från Norrsjön, belägen 9 km NV Hassela och
mynnar i Framsängsån strax norr om Kilberget.
Två biflöden, intressanta för fisk, tillrinner
Norrbäcken. Från Lillsjön rinner Lillsjöbäcken
och Forslundsbäcken sammanflödar med
Norrbäcken vid Finnrönningen. Norrbäcken
omges huvudsakligen av bland- och granskog.

Allmän beskrivning
Norrbäcken är 6,5 km lång och faller över denna
sträcka 48 m. Vattendraget har en bredd av 0,515 m, en medelbredd av 5,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m.
Avrinningsområdet är 27,5 km2 stort bestående
av 1 % sjö och 99 % skog. Norrbäcken rinner
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Högörtsäng förekommer i bäckens nedersta
lopp, 1,5 km uppströms Forslundsbäcken samt
våt sådan vid Lillsjöbäcken. Enstaka kalhyggen,
bestånd av Contortatall samt ungskog
förekommer också längs vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Norrbäcken

över några försiktigt rensade partier. För att
återskapa vattenbiotopen i Norrbäcken bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de mindre
rensade lokalerna, då en maskin riskerar att
förstöra redan förhållandevis fina biotoper.
Maskinell biotopåterställning rekommenderas på
de kraftigt rensade biotoperna. En dammrest vid
Norrsjöns utlopp vittnar om en tidigare
flottningsdamm på platsen. Möjligen användes
flottrännor flitigt i vattendraget då ett flottat
vatten förväntas vara kraftigare rensat än vad
Norrbäcken är på många ställen. Flöderegimen i
vattendraget är störd då hela 15 skogsdiken
tillrinner bäcken. De kraftigast markavvattnade
områdena återfinns nedanför Lillsjöbäcken samt
nedanför den korsande kraftledningen. Enstaka
skogdiken tillrinner längre ned i vattendraget.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av de markavvattnade
skogsområdena.

210 m (3%)
2 250 m (35%)
3 510 m (54%)
560 m (9%)

Strömförhållandena i Norrbäcken domineras av
strömmande biotoper men svagt strömmande
lokaler är vanliga och förekommer framförallt
nedanför Norrsjön samt runt Svedjebodklacken.
Lugnflytande vatten återfinns endast på två korta
sträckor spridda längs bäcken och ett längre
sammanhängande parti fors förekommer 1 km
uppströms Forslundsbäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Grus 60 %
Sten 23 %
Block 17 %
Näckmossa 35 %
Bottensubstratet domineras av grus medan sten
och block förekommer över lokaler med högre
vattenhastighet. Näckmossa förekommer
stundtals rikligt över strömmande biotoper och
förekomsten död ved är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 350 m (36%)
Försiktigt rensad
3 350 m (51%)
Kraftigt rensad
800 m (12%)
Omgrävd
30 m (1%)
Kalkad
Nej
Diken
15

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Norrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Större delen av Norrbäckens lopp är påverkat av
mäskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1).
Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat
och på dessa lokaler har företrädesvis de största
blocken avlägsnats genom sprängning eller
flyttats mot kanten. Detta medför att
vattenbiotopen på dessa partier är förhållandevis
fin för öring på flera av dessa lokaler, dock utgör
bristen på stora block i vattendraget en klar
försämring för fiskbeståndet i bäcken. Bäcken är
omgrävd nedanför vägen mot Norrsjön och
kraftigt rensad i sitt mellersta lopp samt i
anslutning till vägen mot byn Norrbäck.
Förekomsten upplagd sten är god-riklig över
merparten av de rensade lokalerna men måttlig

270 m (4%)
1 370 m (21%)
3 050 m (47%)
1 840 m (28%)

Skuggningsförhållandena i Norrbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget löper
genom skogsmark. Skuggning saknas över ett
naturligt glest bevuxet högörtsängslikt
våtmarksområde vid Lillsjöbäcken och dålig
skuggning över högörtsängarna i bäckens
nedersta lopp (Figur 2)
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Norrbäcken

kan förbättras/återskapas över en yta av 21 000
m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten,
framförallt stora block, samt död ved placeras ut
maskinellt och manuellt på de rensade lokalerna.

Figur 2. Mindre bra skuggning över högörtäng i
Norrbäckens nedersta lopp.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
110 m
565 m2 (2%)
Möjligt, men ej bra 2 770 m 14 370 m2 (44%)
Tämligen bra
1 990 m 10 635 m2 (32%)
Bra- mycket bra
1 660 m 7 498 m2 (23%)

Figur 3. Relativt fin öringbiotop i Norrbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Norrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför vägen mor Norrsjön, påträffades
arterna elritsa, stensimpa, bäcknejonöga samt
öring. Tätheten av öring var 1,8 ind/100 m2 för
0+ och 6,8 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades rikligt med
öring okulärt. För att kvantifiera mängden öring
i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare minst två elprovfisken utförs.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
300 m 1 380 m2 (4%)
Möjligt, men ej bra 1 560 m 6 720 m2 (20%)
Tämligen bra
3 950 m 21 362 m2 (65%)
Bra- mycket bra
720 m 3 606 m2 (11%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
30 m
165 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra
650 m 2 670 m2 (8%)
Tämligen bra
4 190 m 21 847 m2 (66%)
Bra- mycket bra
1 660 m 8 386 m2 (25%)

Särskilda naturvärden
Flodpärlmussla observerades vid
inventeringstillfället och förekommer sparsamt i
den övre delen av bäcken. För att uppskatta
musselbeståndets status och utbredning bör en
inventering och kartläggning av beståndet
utföras. Fyra nyckelbiotoper och två områden
med högt naturvärde, utpekade av Holmen Skog
AB och Skogsstyrelsen, förekommer längs
Norrbäcken.

Trots relativt omfattande mänskliga ingrepp i
Norrbäcken är förekomsten lämpliga biotoper
för öring god i alla hänseenden (Figur 3). Den
stora andel försiktigt rensade biotoper som
fortfarande utgör förhållandevis goda miljöer för
öring, bidrar till det höga resultatet.
Lekbiotoperna påträffas företrädesvis i den
nedre halvan av vattendraget medan
uppväxtbiotoperna och ståndplasterna är väl
spridda över vattendraget. Som bilflöde till ett
större vattendrag utgör Norrbäcken sannolikt ett
viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Framsängsån. Öringbiotoperna i Norrbäcken

Vandringshinder för fisk
I Norrbäcken finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Norrsjön
mot Framsängsån.
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Norrbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Norrbäcken, numrerade från Norrsjön, gående nedströms mot Framsängsån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

689593
689558
689554
689555

154205
154269
154395
154488

1 km Ö Norrsjön
1,5 km Ö Norrsjön
1,5 km S Norrbäck
2 km SV Oxänget

Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

0,6
0,6
0
0,2

3-4
6-7
12-13
17-18

Vandringshinder 1 och 2 är två övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,6 m
utgör partiella hinder. Bedöms vara passerbara
vid högre flöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet
bäver och bäverdammar.

En dammrest vid utloppet vittnar om en tidigare
flottningsdamm på platsen. Kända fiskarter i
Norrsjön är abborre, gädda och mört.

Vandringshinder 3 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Mossmyran (L~10 m,
~ 2,2 m). Trumman ligger mycket bra. Ingen
åtgärd.
Vandringshinder 4 består av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen till Norrbäck
(L~14 m, ~ 3,0 m) (Figur 4). Med en fallhöjd
av 0,2 m vid utloppet utgör trumman ett
partiellt hinder. För att underlätta fiskpassage
kan eventuellt strömdämpande stentrösklar som
reducerar fallet anläggas. För att få en långsiktig
helhetslösning bör dock trumman ersättas med
bro eller valvbåge.

Figur 5. Vy över Norrsjön.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell och
manuell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
skogsområden.
4. Inventera och kartlägg
flodpärlmusselbeståndet i vattendraget.
5. Åtgärda vandringshinder 4.

Figur 4. Vandringshinder 4. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet.

Sjöar i vattendraget
Norrsjön 689622-154157
Norrsjön 26,3 ha, är en högt belägen sjö med
klart och ljust vatten, som huvudsakligen omges
av tallskog även om blandskog, Contortatall och
våtmark förekommer i den kuperade terräng
som omger sjön (Figur 5). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs företrädesvis av grus och
vattenvegetationen är intermediär, huvudsakligen
bestående av starr och bladvass i strandzonen.
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Objekt 110. Forslundsbäcken

Forslundsbäcken

X 689600 Y 154522 (RT 90)

Sammanfattning
Forslundsbäcken är en mycket liten skogsbäck Forslundsbäcken rinner upp vid Finnåsen, belägen 10 km
NNV Hassela och mynnar i Norrbäcken strax uppströms väg 305. Bäcken rinner hela sitt lopp över
gammal jordbruksmark som planterats med skog. Strömförhållandena domineras av strömmande biotoper
och bottensubstratet består huvudsakligen av sten. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten
död ved är mycket låg och saknas helt över det strömmande partiet. Huvuddelen av Forslundsbäcken är
omgrävd och endast de nedre delarna av vattendraget har klarat sig från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Flödesregimen i vattendraget är störd då marken som omger flödet från byn Norrbäck
har markavvattnats och ytterligare ett dike tillrinner från N, strax nedanför den korsande vägen. För att
återskapa den naturlig flödesregim i bäcken rekommenderas hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena. Då vattenbiotopen i Forslundsbäcken till stora delar är omgrävd, är
förekomsten lämpliga biotoper för öring mycket låg avseende lek- och uppväxtområden samt låg avseende
ståndplatser. Öringbiotoperna i Forslundsbäcken kan förbättras/återskapas över en yta av 1 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna och om
bäcken återges ett ringlande lopp över de rätade partierna. Området där Forslundsbäcken mynnar i
Norrbäcken utgörs av en 7,2 ha stor nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen, bestående av biotoptypen
naturlig skogsbäck. Vid elprovfiske har lake fångats i bäcken. Forslundsbäcken anses ha förutsättningar
som öringvatten och bäcken utgör en möjlig reproduktionslokal för öringbeståndet i Norrbäcken.
Allmän beskrivning
Forslundsbäcken är 1,7 km lång och faller över
denna sträcka 50 m. Vattendraget har en bredd
av 0,5-2 m, en medelbredd av 0,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Forslundsbäcken rinner upp vid Finnåsen,
belägen 10 km NNV Hassela och mynnar i
Norrbäcken strax uppströms väg 305.
Forslundsbäcken rinner hela sitt lopp över
gammal jordbruksmark som planterats med
skog. Omgivande skog består vanligtvis av

blandskog men bestånd av gran förekommer
nedanför den korsande vägen mot byn Norrbäck
och ungskog med dominans av löv återfinns
strax uppströms inloppet till Norrbäcken.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Forslundsbäcken

Strömförhållandena i Forslundsbäcken
domineras av strömmande biotoper som
förekommer i bäckens mellersta lopp medan
lugnflytande vatten återfinns sammanhängande i
de översta delarna och svagt strömmande lokaler
återfinns närmast Norrbäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 25 %
Grus 19 %
Sten 57 %
Näckmossa 5 %
Figur 1. Omgrävd sträcka i Forslundsbäcken.

Bottensubstratet i Forslundsbäcken består
huvudsakligen av sten. Sand återfinns på de
lugnflytande biotoperna och grus förekommer
över de svagt strömmande lokalerna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är mycket låg och saknas helt över det
strömmande partiet.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

320 m (19%)
1 385 m (81%)

Skuggningsförhållandena längs Forslundsbäcken
är goda då bäcken rinner hela sitt lopp genom
skogsmark. Mindre bra skuggning förekommer
över det svagt strömmande partiet i bäckens
nedre lopp, som rinner genom ung lövskog.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
385 m (23%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
1 320 m (77%)
Kalkad
Nej
Diken
1

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
420 m
420 m2 (27%)
Möjligt, men ej bra 1 220 m 1 040 m2 (67%)
Tämligen bra
65 m
98 m2 (6%)
Bra- mycket bra

Huvuddelen av Forslundsbäcken är omgrävd
och endast de nedre delarna av vattendraget har
klarat sig från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen (Figur 1). Förekomsten upplagd
sten är god över det strömmande partiet men
saknas på de lugnflytande lokalerna. För att
återskapa vattenbiotopen i bäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt och vattendraget återges ett
ringlande lopp över de rätade partierna.
Omgrävningarna i bäcken härrör sannolikt från
markavvattning av tidigare jordbruksmark längs
bäcken och dess flöde från byn Norrbäck.
Flödesregimen i vattendraget är därmed störd
och ytterligare ett dike tillrinner från N, strax
nedanför den korsande vägen. För att återskapa
en naturlig flödesregim i bäcken rekommenderas
hydrologisk restaurering av de markavvattnade
områdena.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
420 m
420 m2 (27%)
Möjligt, men ej bra 1 220 m 1 040 m2 (67%)
Tämligen bra
65 m
98 m2 (6%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

420 m
900 m
385 m

420 m2 (24%)
720 m2 (46%)
418 m2 (37%)

Då vattenbiotopen i Forslundsbäcken till stora
delar är omgrävd, är förekomsten lämpliga
biotoper för öring mycket låg avseende lek- och
uppväxtområden samt låg avseende ståndplatser.
Tämligen bra lek- och uppväxtområden återfinns
precis vid inloppet till Norrbäcken medan
ståndplatser av samma klass förekommer över
hela det svagt strömmande partiet.
Öringbiotoperna i Forslundsbäcken kan
förbättras/återskapas över en yta av 1 000 m2
om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död

479

Hassela Fvo

ARO: 44000

ved placeras ut manuellt på de påverkade
lokalerna och om bäcken återges ett ringlande
lopp över de rätade partierna.

Forslundsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2011 finns registrerat för
Forslundsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför den korsande vägen, fångades enbart
lake. För att kvantifiera mängden öring i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Området där Forslundsbäcken mynnar i
Norrbäcken utgörs av en 7,2 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Skogsstyrelsen,
bestående av biotoptypen naturlig skogsbäck.
Nyckelbiotopen sträcker sig 300 m upp i
Forslundsbäcken.
Vandringshinder för fisk
I Forslundsbäcken finns bara ett
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindret
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnat nedströms
gående från Finnåsen mot Norrbäcken.

Figur 2. Relativt fin öringbiotop i Forslundsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Forslundsbäcken, numrerade från Finnåsen, gående nedströms mot Norrbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

1

689630

154402

Väg mot Backen

Vägtrumma, stål

Passerbart 0

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen mot Backen (L~8
m, ~ 0,8 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de negativt
påverkade lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
4. Hydrologisk restaurering av flödet från
Norrbäck samt skogsområdet i
Forslundsbäckens övre lopp.
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Objekt 111. Lillsjöbäcken

Lillsjöbäcken

X 689600 Y 154187 (RT 90)

Sammanfattning
Lillsjöbäcken är en mindre skogsbäck som rinner från Lillsjön, belägen 9 km NV Hassela och mynnar i
Norrbäcken strax nedanför Norrsjön. Bäcken omges, nedströms gående av granskog, våtmark och
ungskog. Strömförhållandena i bäcken utgörs i stort av lika delar svagt strömmande som strömmande
biotoper medan lugnflytande lokaler är mindre vanliga och forsande vatten saknas. Bottensubstratet
domineras av findetritus men även sand och block är vanligt förekommande. Näckmossa förekommer i
relativt god omfattning över de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är måttlig.
Lillsjöbäcken är omgrävd nedanför Lillsjön och försiktigt rensad nedanför det omgrävda partiet.
Ingreppen utfördes i samband med sänkningen av Lillsjön och bäcken är djupt nedgrävd vid utloppet ur
sjön. Sänkningen av Lillsjön påverkar fiskbeståndet i sjön negativt samtidigt som flödesregimen i
vattendraget har störts då sjöns utjämnande effekt på flödet minskat. För att gynna fiskbeståndet i sjön
och återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget, rekommenderas att Lillsjön återges sin naturliga
nivå. De opåverkade biotoperna i Lillsjöbäcken erbjuder fina förhållanden för öring. Lämpliga lek- och
uppväxtområden återfinns mellan Mossmyran och Norrbäcken medan goda ståndplatser även
förekommer över Mossmyran. Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras något om lekbottnar restaureras
samt om upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de omgrävda och försiktigt rensade lokalerna.
Mellan Lillsjön och Mossmyran har Holmen Skog AB utpekat en 6,2 ha stor nyckelbiotop, bestående av
biotoptyperna gransumpskog, fuktäng samt naturlig skogsbäck. Där Lillsjöbäcken mynnar i Norrbäcken
har Holmen Skog AB utpekat en 12,1 ha stor nyckelbiotop bestående av biotoptyperna barrnaturskog
urskogslik, gransumpskog samt naturlig skogsbäck.
Allmän beskrivning
Lillsjöbäcken är 1,1 km lång och faller över
denna sträcka 16 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-3 m, en medelbredd av 1,3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Lillsjöbäcken
rinner från Lillsjön, belägen 9 km NV Hassela
och mynnar i Norrbäcken strax nedanför
Norrsjön. Lillsjöbäcken rinner i sitt övre lopp
genom äldre granskog. Bäcken rinner sedan

genom Mossmyran och kantas här av våtmark
som omges av granskog. Mellan Mossmyran och
Norrbäcken löper bäcken sedan genom ungskog
och korsas av en mindre grusväg. Vid
inventeringstillfället var den nedersta
sträckningen uppdämd av en bäverdamm i
Norrbäcken.
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Lillsjöbäcken

240 m (21%)
460 m (41%)
430 m (38%)

Strömförhållandena i Lillsjöbäcken utgörs i stort
av lika delar svagt strömmande som strömmande
biotoper medan lugnflytande lokaler är mindre
vanliga och forsande vatten saknas. Vattendraget
är lugnflytande i anslutning till Lillsjön och
Norrbäcken, svagt strömmande över Mossmyran
och strömmande däremellan.

Figur 1. Omgrävd och djupt nedgrävd sträcka vid
Lillsjöns utlopp.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 48 %
Sand 23 %
Block 29 %
Näckmossa 29 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Lillsjöbäcken domineras av
findetritus men även sand och block är vanligt
förekommande. Näckmossa förekommer i
relativt god omfattning över de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är måttlig.

240 m (21%)
460 m (41%)
430 m (38%)

Skuggningsförhållandena längs Lillsjöbäcken är
över lag goda. Dålig skuggning förekommer vid
Lillsjöns utlopp och mindre bra skuggning
förekommer över den naturligt glest bevuxna
Mossmyran.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
670 m (59%)
Försiktigt rensad
160 m (14%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
300 m (27%)
Kalkad
Nej

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Lillsjöbäcken är omgrävd nedanför Lillsjön och
försiktigt rensad nedanför det omgrävda partiet
(Figur 1). Ingreppen utfördes i samband med
sänkningen av Lillsjön och bäcken är djupt
nedgrävd vid utloppet ur sjön. Sänkningen av
Lillsjön påverkar fiskbeståndet i sjön negativt
samtidigt som flödesregimen i vattendraget har
störts då sjöns utjämnande effekt på flödet
minskat. För att gynna fiskbeståndet i sjön och
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget, rekommenderas att Lillsjön återges
sin naturliga nivå. Förekomsten upplagd sten är
god över det omgrävda partiet. För att återskapa
vattenbiotopen i bäcken bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de negativt påverkade
lokalerna.

540 m 1 300 m2 (74%)
260 m
110 m2 (6%)
330 m
344 m2 (20%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

540 m 1 300 m2 (74%)
260 m
110 m2 (6%)
130 m
104 m2 (6%)
200 m
240 m2 (14%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

240 m 1 000 m2 (24%)
260 m
110 m2 (6%)
430 m
404 m2 (37%)
200 m
240 m2 (37%)

De opåverkade biotoperna i Lillsjöbäcken
erbjuder fina förhållanden för öring (Figur 2).
Lämpliga lek- och uppväxtområden återfinns
mellan Mossmyran och Norrbäcken medan goda
ståndplatser även förekommer över Mossmyran.
Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras något
om lekbottnar restaureras samt om upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt på de
omgrävda och försiktigt rensade lokalerna.
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Lillsjöbäcken

öringvatten, sannolikt även som ett
reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Norrbäcken. För att kvantifiera ett eventuellt
öringbestånd i bäcken samt påvisa förekomsten
av andra fiskarter i vattendraget, rekommenderas
att ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Mellan Lillsjön och Mossmyran har Holmen
Skog AB utpekat en 6,2 ha stor nyckelbiotop,
bestående av biotoptyperna gransumpskog,
fuktäng samt naturlig skogsbäck. Där
Lillsjöbäcken mynnar i Norrbäcken har Holmen
Skog AB utpekat en 12,1 ha stor nyckelbiotop
bestående av biotoptyperna barrnaturskog
urskogslik, gransumpskog samt naturlig
skogsbäck.

Figur 2. Fin öringbiotop i Lillsjöbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Lillsjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 250
m uppströms Norrbäcken, fångades tre mindre
gäddor. Vid inventeringstillfället observerades
ingen fisk. Bäckens flöde och karaktär medför
dock att den bedöms utgöra ett potentiellt

Vandringshinder för fisk
I Lillsjöbäcken finns bara ett vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindret beskrivs mer
detaljerat nedan.

Tabell 1. Vandringshinder i Lillsjöbäcken, numrerade från Lillsjön, gående nedströms mot Norrbäcken. Data från
inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

1

689585

154171

0,2 km ovan Norrbäcken

Vägtrumma, stål

Passerbart 0

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål som
placerats under den väg som korsar bäcken 200
m uppströms Norrbäcken (L~8 m, ~ 0,8 m).
Trumman anses något högt satt vilket ger ett
lågt vattendjup kunde legat något djupare då
vattennivån i den är låg. Hindret anses dock
passerbart, ingen åtgärd.

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor
5-6

Uppgifter om förekommande fiskarter i Lillsjön
saknas.

Sjöar i vattendraget
Lillsjön
Lillsjön är en tidigare sänkt skogsjö med en
nuvarande vattenspegel av 3,8 ha och en
historisk areal av 13,8 ha (Figur 3). Sjöns utlopp
är djupt nedgrävt, vilket tyder på en betydande
sänkning av vattennivån i sjön. Lillsjön utgörs av
en vattenspegel omgivet av ett stort
våtmarksområde som tidigare utgjort sjöbotten.
Utmed stränderna förekommer rikligt med döda
torrakor och omgivande skog består
huvudsakligen av granskog. Vattenvegetationen
är riklig och domineras av bladvass. För att
gynna fiskbeståndet i sjön och återskapa den
naturliga flödesregimen i Lillsjöbäcken,
rekommenderas att Lillsjön återges sin naturliga
nivå. Åtgärden kan även ge ett fint viltvatten.

Figur 3. Vy över Lillsjön.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de negativt
påverkade lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återskapa och restaurera vattennivån i
Lillsjön.
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Objekt 112. Rigbergstjärnsbäcken

Rigbergstjärnsbäcken

X 689658 Y 154071 (RT 90)

Sammanfattning
Rigbergstjärnsbäcken är en fin öringförande skogsbäck med mycket klart och ljust vatten som rinner från
Rigbergstjärnen, belägen 10 km NV Hassela, för att mynna i den V delen av Norrsjön. Vattendraget
omges huvudsakligen av granskog. Strömförhållandena domineras stort av strömmande biotoper och
bottensubstratet består huvudsakligen av sten. Näckmossa förekommer rikligt på de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är vanligtvis måttlig. Närmare halva Rigbergstjärnsbäckens lopp har
påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är omgrävd vid Rigbergstjärnens utlopp som en
följd av tidigare sänkning av vattennivån i tjärnen. Försiktigt rensade lokaler återfinns mellan Krontorpet
till strax uppströms Norrsjön. Flödesregimen i vattendraget har påverkats negativt av sänkningen av
Rigbergstjärnen, då sjöns utjämnande effekt på flödet minskat. Vidare tillrinner ett skogsdike från N
mellan den korsande vägen och Norrsjön. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
vattennivån i Rigbergstjärnen rekonstrueras och hydrologisk restaurering av det markavvattnade
skogsområdet mellan den korsande vägen och Norrsjön utföras. Förekomsten lämpliga biotoper för öring
i Rigbergstjärnsbäcken är god i alla hänseenden och biotoperna är väl spridda över hela vattendraget,
undantaget den lugnflytande lokalen nedanför Rigbergstjärnen. Biotoperna kan förbättras/återskapas över
en yta av närmare 2 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. I sitt mellersta lopp kantas Rigbergstjärnsbäcken av en 7,8 ha stor nyckelbiotop
utpekad av Holmen Skog AB, bestående av biotoptyperna barrskog delvis påverkad, bäck med branta
sidor samt örtrika bäckdråg. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp en dammrest och åtgärda en
vägtrumma.
Allmän beskrivning
Rigbergstjärnsbäcken är 3,5 km lång och faller
över denna sträcka 104 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-2,0 m, en medelbredd av 0,9 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Rigbergstjärnsbäcken rinner från
Rigbergstjärnen, belägen 10 km NV Hassela, för
att mynna i den V delen av Norrsjön. Vattnet i
bäcken är mycket klart och ljust. Flödet från

Rigbergstjärnen är lågt men flödet ökar succesivt
främst genom att ett flöde från Långmyran
tillrinner 900 m nedanför tjärnen och sedan
sammanflödar ett likstort flöde från
Tuppamyran med Rigbergstjärnsbäcken 700 m
uppströms Norrsjön. Vid inventeringstillfället
observerades öring i flödet från Tuppamyran.
Det rekommenderas att de bägge biflödena
biotopkarteras och elprovfiskas.
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Rigbergstjärnsbäcken omges i sitt övre lopp
huvudsakligen av grandominerad blandskog.
Strax nedströms Rigbergstjärnen förekommer ett
större kalhygge med relativt god sparad kantzon.
I anslutning till flödet från Tuppamyran kantas
bäcken av blandskog med dominans av
Contortatall. Bäcken rinner sedan genom
granskog för att slutligen löpa genom en mindre
våtmark och mynna i Norrsjön.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Rigbergstjärnsbäcken

lokalerna. Flödesregimen i vattendraget har
påverkats negativt av sänkningen av
Rigbergstjärnen, då sjöns utjämnande effekt på
flödet minskat. Vidare tillrinner ett skogsdike
från N mellan den korsande vägen och
Norrsjön. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget bör vattennivån i
Rigbergstjärnen rekonstrueras och hydrologisk
restaurering av det markavvattnade
skogsområdet mellan den korsande vägen och
Norrsjön utföras.

350 m (10%)
870 m (25%)
2 270 m (65%)

Strömförhållandena i Rigbergstjärnsbäcken
domineras stort av strömmande biotoper.
Lugnflytande vatten förekommer vid
Rigbergstjärnens utlopp och följs av ett svagt
strömmande parti.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 10 %
Sand 25 %
Sten 46 %
Block 19 %
Näckmossa 77 %

Figur 1. Omgrävd sträcka vid utloppet ur
Rigbergstjärnen.

Bottensubstratet i bäcken består huvudsakligen
av sten och findetritus, sand samt block är
mindre vanligt förekommande. Näckmossa
förekommer rikligt på de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är
vanligtvis måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 870 m
Försiktigt rensad
1 270 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
350 m
Kalkad
Diken

(54%)
(36%)
Figur 2. Försiktigt-kraftigt rensad sträcka i
Rigbergstjärnsbäcken.

(10%)
Nej
1

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Närmare halva Rigbergstjärnsbäckens lopp har
påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen.
Bäcken är omgrävd vid Rigbergstjärnens utlopp
som en följd av tidigare sänkning av vattennivån
i tjärnen (Figur 1). Försiktigt rensade lokaler
återfinns mellan Krontorpet till strax uppströms
Norrsjön (Figur 2). Förekomsten upplagd sten är
god-riklig på samtliga rensade biotoper men
saknas över det omgrävda partiet. För att
återskapa vattenbiotopen i Rigbergstjärnsbäcken
bör lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade

870 m (25%)
2 620 m (75%)

Skuggningsförhållandena i Rigbergstjärnsbäcken
är genomgående bra då bäcken rinner hela sitt
lopp genom skogsmark. Mindre skuggning
förekommer längs med kalhyggen med relativt
god kantzon i bäckens övre lopp.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 030 m
412 m2
Möjligt, men ej bra
190 m
190 m2
Tämligen bra
670 m
628 m2
Bra- mycket bra
1 600 m 1 900 m2

Rigbergstjärnsbäcken

(13%)
(6%)
(20%)
(61%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
530 m
212 m2 (7%)
Tämligen bra
1 360 m 1 318 m2 (42%)
Bra- mycket bra
1 600 m 1 600 m2 (51%)
Figur 3. Fin öringbiotop i Rigbergstjärnsbäcken.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
500 m
200 m2 (6%)
Tämligen bra
1 990 m 1 930 m2 (62%)
Bra- mycket bra
1 000 m 1 000 m2 (32%)

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2011 finns registrerat för
Rigbergstjärnsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes vid den korsande vägen fångades enbart
öring. Tätheten av öring var 2,4 ind/100 m2 för
0+ och 17,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades öring okulärt.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare två
elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Rigbergstjärnsbäcken är god i alla hänseenden
och biotoperna är väl spridda över hela
vattendraget, undantaget den lugnflytande
lokalen nedanför Rigbergstjärnen (Figur 3).
Biotoperna kan förbättras/återskapas över en yta
av närmare 2 000 m2 om lekbottnar restaureras
och upplagd sten samt död ved placeras ut
manuellt på de rensade lokalerna.

Särskilda naturvärden
I sitt mellersta lopp kantas Rigbergstjärnsbäcken
av en 7,8 ha stor nyckelbiotop utpekad av
Holmen Skog AB, bestående av biotoptyperna
barrskog delvis påverkad, bäck med branta sidor
samt örtrika bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Rigbergstjärnsbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Rigbergstjärnen mot Norrsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Rigbergstjärnsbäcken, numrerade från Rigbergstjärnen, gående nedströms mot
Norrsjön. Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3

689734
689703
689658

154047
154025
154069

1,5 km SV Rigbergstjärnen
1,5 km NV Norrsjön
Inlopp Norrsjön

Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Partiellt
Partiellt

1
0
0,4

Vandringshinder 1 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 1 m, bedöms
utgöra ett definitivt hinder (Figur 4). För att
skapa passerbarhet bör dammen öppnas upp
manuellt och blocken spridas i bäckfåran.
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Figur 4. Vandringshinder 1. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Rigbergstjärnsbäcken

Figur 5. Vy över Rigbergstjärnen.

Norrsjön 689622-154157
Se Norrbäcken.

Vandringshinder 2 är vägtrumman av plåt som
ligger under den korsande vägen ovanför
Norrsjön (L~12 m, ~ 1,1 m). Trumman
bedöms pga hög lutning, utgöra ett partiellt
hinder. För att underlätta fiskvandring bör
vägtrumman bytas mot valvbåge, alternativt kan
möjligtvis stentrösklar anläggas nedströms.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de rensade
lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återskapa vattennivån i Rigbergstjärnen.
4. Hydrologisk restaurering av det
markavvattnade skogsområdet mellan den
korsande vägen och Norrsjön.
5. Biotopkartera och elprovfiska flödena från
Långmyran och Tuppamyran.
6. Åtgärda vandringshinder 1-2.

Vandringshinder 4 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,4 m, utgör
partiellt vandringshinder för fisk. Anses
passerbar via sidofåra vid högre flöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Rigbergstjärnen
Rigbergstjärnen 1,3 ha, är en fin liten skogstjärn
som kantas av våtmark och omges av blandskog
med dominans av gran (Figur 5).
Bottensubstratet i strandzonen utgörs av
finsediment och vattenvegetationen är sparsam,
huvudsakligen bestående av starr. Utloppet ur
tjärnen är om- och nedgrävt, vilket innebär att
vattennivån i tjärnen sänkts. För att återskapa
flödesregimen Rigbergstjärnsbäcken bör
vattennivån i tjärnen återskapas. Uppgifter om
förekommande fiskarter i tjärnen saknas.
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Objekt 113. Rigmyrbäcken

Rigmyrbäcken

X 689645 Y 154065 (RT 90)

Sammanfattning
Rigmyrbäcken är en mindre skogsbäck som rinner från Sjöändsmyran, belägen 12 km NV Hassela, och
mynnar i den V delen av Norrsjön. Bäcken omges i sitt övre lopp huvudsakligen av blandskog samt
kalhygge och våtmark samt granskog kantar vattendragets nedre halva. Strömförhållandena domineras av
strömmande biotoper men förekomsten lugnflytande lokaler är god och bottensubstratet utgörs av sand
och grus. Större delen av Rigmyrbäckens lopp är starkt påverkat av rensningar och omgrävningar.
Rensningarna i vattendraget härrör sannolikt från markavvattningar längs bäcken som använts och
anpassats till att agera diken vid dräneringsarbetena där hela 11 skogsdiken tillrinner vattendraget. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i Rigmyrbäcken bör omgivande skogs- och våtmark restaureras
hydrologiskt. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Rigmyrbäcken är relativt god beträffande lek- och
uppväxtområden, trots omfattande ingrepp i vattenbiotopen. Öringbiotoperna i Rigmyrbäcken kan
förbättras/återskapas över en yta av närmare 2 500 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död
ved placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna samt om bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda och rätade partiet. Vid elprovfiske utfört 2011 fångades ingen fisk. Bäckens karaktär och flöde
medför dock att vattendraget bedöms äga goda förutsättningar för ett öringbestånd. Nedanför Rigmyran
rinner bäcken 400 m genom en 2,7 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB, bestående av
biotoptyperna blandsumpskog och naturlig skogsbäck. Fria vandringsvägar skapas genom att åtgärda tre
vägtrummor.
Allmän beskrivning
Rigmyrbäcken är 3,2 km lång och faller över
denna sträcka 33 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-3,0 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Rigmyrbäcken
rinner från Sjöändsmyran, belägen 12 km NV
Hassela, och mynnar i den V delen av Norrsjön.
Rigmyrbäcken omges i sitt övre lopp
huvudsakligen av blandskog samt kalhygge och
våtmark förekommer över Vattemak. Över
Rigmyran kantas bäcken av våtmark som omges

av löv- och tallskog. Nedanför Rigmyran löper
bäcken genom granskog för att slutligen avsluta
sitt lopp genom blandskog med inslag av
våtmark. Vid inventeringstillfället förekom
bäverdammar vid Lindgrenstäkten samt strax
ovan Rigmyran och dammarna översvämmade
bitvis stora arealer omgivande mark.
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Rigmyrbäcken

1 170 m (37%)
290 m (9%)
1 720 m (54%)

Strömförhållandena i Rigmyrbäcken domineras
av strömmande biotoper men förekomsten
lugnflytande lokaler är god och återfinns över
Vattemak, Rigmyran samt vid inloppet till
Norrsjön. Svagt strömmande vatten förekommer
endast på två lokaler, nedanför Vattemak
respektive Rigmyran.

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Rigmyrbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 37 %
Grus 50 %
Näckmossa 49 %
Bottensubstratet i Rigmyrbäcken domineras av
sand och grus. Näckmossa förekommer rikligt
över de strömmande biotoperna och
förekomsten död ved är vanligtvis måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 030 m (32%)
Försiktigt rensad
290 m (9%)
Kraftigt rensad
1 430 m (45%)
Omgrävd
430 m (14%)
Kalkad
Nej
Diken
11

Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i Rigmyrbäcken.

Större delen av Rigmyrbäckens lopp är starkt
påverkat av rensningar och omgrävningar (Figur
1 och 2). Bäcken är omgräv över Vattemak,
kraftigt rensad upp- respektive nedströms
Rigmyran samt försiktigt rensad i anslutning till
dessa lokaler. Vattendraget anses opåverkat vid
Lindgrenstäkten, över Rigmyran samt vid
inloppet till Norrsjön. Förekomsten upplagd
sten är god-riklig över de rensade lokalerna men
måttlig på det omgrävda partiet. För att
återskapa vattenbitopen i Rigmyrbäcken bör
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna
samt bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda och rätade partiet. Rensningarna i
vattendraget härrör sannolikt från
markavvattningar längs bäcken som använts och
anpassats till att agera diken vid
dräneringsarbetena. Hela 11 skogsdiken tillrinner
vattendraget, de flest mellan Vattemak och
Rigmyran (Figur 3). För att återskapa den
naturliga flödesregimen i Rigmyrbäcken bör
omgivande skogs- och våtmark restaureras
hydrologiskt.

Figur 3. Tillrinnande skogsdike i Rigmyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

710 m (22%)
450 m (14%)
2 020 m (64%)

Skuggningsförhållandena i Rigmyrbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
hela sitt lopp genom skogsmark. Dålig skuggning
förekommer över den naturligt sparsamt
bevuxna Rigmyran.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rigmyrbäcken

550 m
550 m2 (16%)
1 360 m 1 172 m2 (34%)
1 270 m 1 702 m2 (50%)

550 m
550 m2 (16%)
1 520 m 1 274 m2 (37%)
1 110 m 1 600 m2 (47%)
Figur 4. Fin öringbiotop i Rigmyrbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2011 finns registrerat för
Rigmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför Rigmyran, fångades ingen fisk. Vid
inventeringstillfället observerades heller ingen
fisk. Bäckens karaktär och flöde medför dock att
vattendraget bedöms äga goda förutsättningar
för ett öringbestånd. För att vidare undersöka
förekomst av öring i bäcken samt påvisa
förekomst av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

2 990 m 3 082 m2 (90%)
190 m

342 m2 (10%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Rigmyrbäcken är relativt god beträffande lekoch uppväxtområden, trots omfattande ingrepp i
vattenbiotopen (Figur 4). Förekomsten lämpliga
ståndplatser är dock låg. Lekområdena påträffas
vid Lindgenstäkten samt mellan Rigmyran och
Norrsjön medan tämligen bra uppväxtområden
återfinns mellan Rigmyran och Norrsjön.
Öringbiotoperna i Rigmyrbäcken kan
förbättras/återskapas över en yta av närmare
2 500 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt på de
påverkade lokalerna samt om bäcken återges ett
ringlande lopp över det omgrävda och rätade
partiet.

Särskilda naturvärden
Nedanför Rigmyran rinner bäcken 400 m genom
en 2,7 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen
Skog AB, bestående av biotoptyperna
blandsumpskog och naturlig skogsbäck.
Vandringshinder för fisk
I Rigmyrbäcken finns fem vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Sjöändsmyran mot Norrsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Rigmyrbäcken, numrerade från Sjöändsmyran, gående nedströms mot Norrsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

689671
689674
689673
689674
689653

153842
153869
153873
153914
153973

Väg 1,3 km Ö Sjöändsmyran
Ovan väg mot Lindgrenstäkten
Väg mot Lindgrenstäkten
Uppströms Rigmyran
Väg SO Rigmyran

Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, 5 st aktiva
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,02
0,8
0,02
4
0,02

2-3
3-4
3-4
4-5
6-7

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korta väg som korsar
bäcken nedanför Vattemak (L~8 m, ~ 0,7 m).
Då trumman lutar något för mycket bedöms den
utgöra ett partiellt hinder och bör ersättas med
en valvbåge eller sänkas.

Vandringshinder 2 utgörs av en övergiven
bäverdamm belägen 20 m uppströms vägen mot
Lindgrenstäkten. Med en fallhöjd av 0,8 m,
anses dammen utgöra ett definitivt hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
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Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen mot
Lindgrenstäkten (L~9 m, ~ 0,7 m). Trumman
ligger högt och bedöms därmed utgöra ett
partiellt/definitivt hinder. Vattennivån
nedströms trumman är uppdämd av bäverdamm,
sannolikt högre fall vid utloppet på trumman vid
naturligt tillstånd nedströms. Vägtrumman bör
därför sänkas eller ersättas med en valvbåge.
Vandringshinder 4 består av fem aktiva
bäverdammar som är jämnt fördelade över den
400 m långa sträckan ovanför Rigmyran. Med
en individuell fallhöjd av ca 0,8 m bedöms
dammarna utgöra definitiva vandringshinder för
fisk. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 5 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar bäcken
nedströms Rigmyran (L~9 m, ~ 0,7 m).
Trumman är rostangripen och har placerats för
högt. Partiellt hinder som bör ersättas med
valvbåge.
Sjöar i vattendraget
Norrsjön 689622-154157
Se Norrbäcken.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved över negativt
påverkade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Hydrologisk restaurering av omgivande skogsoch våtmark.
5. Åtgärda vandringshinder 1, 3 och 5.
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Objekt 114. Norrbäcksbäcken

Norrbäcksbäcken

X 689744 Y 154545 (RT 90)

Sammanfattning
Norrbäcksbäcken är en mycket liten bäck som rinner upp vid byn Norrbäck, belägen 8 km NNV Hassela
och mynnar i Framsängsån vid Nydammen. Bäcken omges huvudsakligen av blandskog som stundtals
växer på gammal jordbruksmark. Strömförhållandena består i stort av lika delar lugnflytande och svagt
strömmande biotoper medan strömmande vatten bara förekommer vid inloppet till Framsängsån.
Bottensubstratet utgörs av findetritus på de lugnflytande lokalerna och av sand på de svagt strömmande
lokalerna. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är låg. Hela Norrbäcksbäckens lopp är påverkat av
mäskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1). Bäcken är omgrävd över de lugnflytande partierna, försiktigt
rensad på de svagt strömmande lokalerna och kraftigt rensad mellan väg 305 och Framsängsån.
Flödesregimen i vattendraget är störd och flera gamla åkerdiken tillrinner vattendraget vid Norrbäck.
Samtidigt har ingreppen i Norrbäcksbäcken syftat till att anpassa bäcken till att tjänstgöra som ett
dräneringsdike och det vattendrag som tillrinner bäcken strax uppströms väg 305, är också dikat och
kraftigt rensat. För att återskapa den naturliga flöderegimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av bäckens tillrinningsområde. De omfattande mänskliga ingreppen i Norrbäcksbäcken samt
vattendragets låga flöde, medför att förekomsten lämpliga biotoper för öring är låg i alla hänseenden.
Tämligen bra öringbiotoper påträffas mellan det tillrinnande flödet strax uppströms väg 305 och
Framsängsån, där flödet medför fiskförekomst. Den nedersta delen av vattendraget nyttjas sannolikt som
reproduktionslokal för öringbeståndet i Framsängsån. Vid elprovfiske nedanför väg 305 har öring med
goda tätheter fångats. Sträckan mellan väg 305 och Framsångsån har av Holmen Skog AB utpekats som
en 1,4 ha stor nyckelbiotop, bestående av biotoptyperna allund örtrik samt lövsumpskog.
Allmän beskrivning
Norrbäcksbäcken är 2,3 km lång och faller över
denna sträcka 93 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-1,5 m, en medelbredd av 0,5 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Norrbäcksbäcken rinner upp vid byn Norrbäck,
belägen 8 km NNV Hassela och mynnar i
Framsängsån vid Nydammen. Flödet i bäcken är
mycket lågt och det bedöms i princip bara

möjligt för fisk att leva i bäcken nedanför det
biflöde som tillrinner strax uppströms väg 305.
Vid Norrbäck omges bäcken av blandskog som
växer på gammal jordbruksmark, liknande mark
återfinns mitt på sträckan mellan Myrorna och
väg 305. Bäckens resterande lopp kantas av
blandskog, stundtals med dominans av gran.
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Norrbäcksbäcken

för fisk längs huvuddelen av bäckens lopp.
Lekbottenrestaurering bör utföras i bäckens
nedre lopp. För att ytterligare återskapa den
naturliga flöderegimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av
bäckens tillrinningsområde.

1 010 m (45%)
1 200 m (53%)
50 m (2%)

Strömförhållandena i Norrbäcksbäcken utgörs i
stort av lika delar lugnflytande och svagt
strömmande biotoper medan strömmande
vatten bara förekommer vid inloppet till
Framsängsån. Lugnflytande vatten återfinns
mellan Norrbäck och Myrorna samt över en
300 m lång lokal belägen 500 m uppströms väg
305, resterande delar av vattendraget har ett
svagt strömmande lopp.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 54 %
Sand 43 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Norrbäcksbäcken utgörs av
findetritus på de lugnflytande lokalerna och av
sand på de svagt strömmande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
1 070 m (47%)
Kraftigt rensad
180 m (8%)
Omgrävd
1 010 m (45%)
Kalkad
Nej
Diken
6

Figur 1. Omgrävd lokal i Norrbäcksbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Hela Norrbäcksbäckens lopp är påverkat av
mäskliga ingrepp i vattenbiotopen (Figur 1).
Bäcken är omgrävd över de lugnflytande
partierna, försiktigt rensad på de svagt
strömmande lokalerna och kraftigt rensad mellan
väg 305 och Framsängsån. Förekomsten upplagd
sten är vanligtvis måttlig på de rensade lokalerna
och saknas på de omgrävda partierna.
Flödesregimen i vattendraget är störd och flera
gamla åkerdiken tillrinner vattendraget vid
Norrbäck. Samtidigt har ingreppen i
Norrbäcksbäcken syftat till att anpassa bäcken
till att tjänstgöra som ett dräneringsdike och det
vattendrag som tillrinner bäcken strax uppströms
väg 305, är också dikat och kraftigt rensat. För
att återskapa vattenbiotopen i Norrbäcksbäcken
bör upplagd sten och död ved placeras ut samt
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda och rätade partierna. Restaureringarna
syftar främst till att återskapa flödesregimen i
vattendraget då flödet i bäcken anses alltför lågt

450 m (20%)
1 810 m (80%)

Skuggningsförhållandena längs bäcken är goda
då den huvudsakligen rinner genom skogsmark.
Mindre bra skuggning återfinns mellan Norrbäck
och Myrorna, där bäcken rinner över gammal
jordbruksmark som nu är skogsbevuxen.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Norrbäcksbäcken

1 700 m 747 m2 (69%)
510 m 296 m2 (27%)
140 m 38 m2 (4%)

De omfattande mänskliga ingreppen i
Norrbäcksbäcken samt vattendragets låga flöde,
medför att förekomsten lämpliga biotoper för
öring är låg i alla hänseenden. Tämligen bra
öringbiotoper påträffas mellan det tillrinnande
flödet strax uppströms väg 305 och
Framsängsån, där flödet medför fiskförekomst
(Figur 2). Den nedersta delen av vattendraget
nyttjas sannolikt som reproduktionslokal för
öringbeståndet i Framsängsån. För att gynna
detta bestånd bör lek- och uppväxtområdena
restaureras.
Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Norrbäcksbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför väg 305, fångades arterna elritsa och
öring. Tätheten av öring var 45,9 ind/100 m2 för
0+ och 3,1 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Figur 2. Potentiell öringbiotop i Norrbäcksbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Norrbäcksbäcken finns tre vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Norrbäck mot Framsängsån.

Särskilda naturvärden
Sträckan mellan väg 305 och Framsångsån har av
Holmen Skog AB utpekats som en 1,4 ha stor
nyckelbiotop, bestående av biotoptyperna allund
örtrik samt lövsumpskog.
Tabell 1. Vandringshinder i Norrbäcksbäcken, numrerade från Norrbäck, gående nedströms mot Framsängsån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

689714
686734
699740

154364
155652
154524

Norrbäck
Myrorna
Väg 305

Vägtrumma, plast
Vägtrummor, plast 2 st
Vägtrumma, betong

Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,05
0,1
0,1

1-2
2-3
6-7

Vandringshinder 2 utgörs av två vägtrummor av
plast som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Myrorna (L~5 m, ~ 0,2 och
0,4 m). Men en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet
utgör trummorna ett definitivt hinder men då
flödet i bäcken är så lågt på platsen, bedöms det
inte möjligt för fisk att leva där och någon
åtgärd anses därför inte nödvändig.

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av plast
som placerats under den korsande vägen vid
Norrbäck (L~6 m, ~ 0,4 m). Men en fallhöjd
av 0,05 m vid utloppet utgör trumman ett
partiellt hinder men då flödet i bäcken är så lågt
på platsen, bedöms det inte möjligt för fisk att
leva där och någon åtgärd anses därför inte
nödvändig.
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Vandringshinder 3 är den vägtrumma av betong
som placerats under väg 305 (L~27 m, ~ 0,7
m) (Figur 3). Trumman bedöms med sin längd
och låga vattendjup, utgöra ett partiellt hinder
för fisk. Lämpligast vore en valvbåge på platsen.
Försök med att tröskla eller på annat sätt höja
bottennivån nedanför trumman och därmed
vattendjupet i densamma kan dock provas.

Figur 3. Vandringshinder 3. Betongtrumma under
väg 305 utgör partiellt hinder för fisk.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de påverkade
lokalerna.
2. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda och rätade partierna.
3. Lekbottenrestaurering nedanför sammanflödet
4. Hydrologisk restaurering av bäckens
tillrinningsområde.
5. Åtgärda vandringshinder 3.
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Objekt 115. Häggbäcken

Häggbäcken

X 689832 Y 154510 (RT 90)

Sammanfattning
Häggbäcken är en fin öringförande skogsbäck med klart och ljust vatten, som är resultatet av två fåror
som rinner upp på var sida om Tjärnkullen, belägen 11 km NV Hassela och mynnar i Framsängsån strax S
om Brännbacksvallen. Bäcken rinner genom skogsmark bestående av flera olika biotoptyper.
Strömförhållandena domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs i stort av lika
delar sand, grus och block. Näckmossa förekommer rikligt över många av de strömmande biotoperna och
förekomsten död ved är låg-måttlig. Flödesregimen i vattendraget är störd då området kring
Grodrönningen samt ett område beläget 300 m nedströms Krankamyran, har markavvattnats. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i bäcken bör hydrologisk restaurering av de markavvattnade
skogsområdena utföras. Häggbäcken har klarat sig mycket bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
och vattendraget är bara försiktigt rensad på en lokal, belägen ovanför Grodrönningen. Då Häggbäcken
klarat sig väl från större ingrepp i vattenbiotopen, är förekomsten lämpliga biotoper för öring god i alla
hänseenden och biotoperna är väl spridda över vattendraget. Den rensade lokalen bör biotopåterställas,
vidare kan med fördel lekbottnarna ses över regelbundet och restaureras vid behov samt död ved tillföras
bäckens hela lopp. Som biflöde till ett större vattendrag utgör Häggbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsområde för öringsbeståndet i Framsängsån. Flera naturliga hinder som bedömts som
definitiva förekommer i vattendraget, för en korrekt bedömning av hindrens passerbarhet bör de
återbesökas vid högflöden.
Allmän beskrivning
Häggbäcken är resultatet av två fåror som rinner
upp på var sin sida om Tjärnkullen, belägen 11
km NV Hassela och mynnar i Framsängsån strax
S om Brännbacksvallen. Vattendraget har
inventerats från att de två fårorna förenats.
Sträckan är 2,3 km lång och har en fallhöjd av
113 m. Vattendraget har en bredd av 0,2-6 m, en
medelbredd av 1,1 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,1 m. Vid Grodrönningen
tillrinner ett biflöde från Kallingsvallen som nära

nog dubblar flödet i Häggbäcken och flödet kan
i de nedre delarna vara fiskförande. Häggbäcken
rinner omväxlande genom gran- bland- och
tallskog, inslag förekommer av ungskog, några
mindre våtmarker vanligtvis orsakade av bäver
liksom ett bestånd av Contortatall, som återfinns
strax nedströms Krankamyran. Vid
inventeringstillfället var tre mindre områden
delvis uppdämda av övergivna bäverdammar.
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250 m
300 m
1 380 m
400 m

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

(11%)
(13%)
(59%)
(17%)

Strömförhållandena i Häggbäcken domineras
stort av strömmande biotoper medan övriga
biotoptyper är mindre vanliga och förekommer i
samma utsträckning. Forsande vatten återfinns
vid Krankamyran, svagt strömmande strax
uppströms väg 305 och lugnflytande vid inloppet
till Framsängsån.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 38 %
Grus 30 %
Block 26 %
Näckmossa 66 %

(91%)
(9%)
Nej
6

Häggbäcken har klarat sig mycket bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och
vattendraget är bara försiktigt rensad på en lokal,
belägen ovanför Grodrönningen. Förekomsten
upplagd sten är måttlig på den rensade lokalen,
som bör biotopåterställas. Flödesregimen i
vattendraget är störd då området kring
Grodrönningen samt ett område beläget 300 m
nedströms Krankamyran, har markavvattnats.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
bäcken bör hydrologisk restaurering av de
markavvattnade skogsområdena utföras.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

700 m
780 m
850 m

865 m2 (33%)
895 m2 (34%)
845 m2 (32%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
350 m
Tämligen bra
1 130 m
Bra- mycket bra
850 m

415 m2 (16%)
1 190 m2 (46%)
1 000 m2 (38%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
1 780 m
Bra- mycket bra
550 m

1 905 m2 (73%)
700 m2 (27%)

Då Häggbäcken klarat sig väl från större ingrepp
i vattenbiotopen, är förekomsten lämpliga
biotoper för öring god i alla hänseenden och
biotoperna är väl spridda över vattendraget
(Figur 1 och 2). Den rensade lokalen bör
biotopåterställas, vidare kan med fördel
lekbottnarna ses över regelbundet och
restaureras vid behov samt död ved tillföras
bäckens hela lopp. Som biflöde till ett större
vattendrag utgör Häggbäcken sannolikt ett
viktigt reproduktionsområde för öringsbeståndet
i Framsängsån.

Bottensubstratet utgörs i stort av lika delar sand,
grus och block. Näckmossa förekommer rikligt
över många av de strömmande biotoperna och
förekomsten död ved är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 135 m
Försiktigt rensad
200 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Diken

Häggbäcken

Figur 1. Fin öringbiotop i Häggbäcken.

650 m (28%)
1 680 m (72%)

Skuggningsförhållandena i Häggbäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
skogsmark. Mindre bra skuggade partier
förekommer i bäckens nedre halva.
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Häggbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Häggbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför väg 305, fångades enbart öring.
Tätheten av öring var 19,9 ind/100 m2 för 0+
och 5,6 ind/100 m2 för >0+. För att ytterligare
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare minst två elfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Figur 2. Fint leksubstrat för öring i Häggbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Häggbäcken finns 12 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Tjärnkullen mot Framsängsån.
Tabell 1. Vandringshinder i Häggbäcken, numrerade från Tjärnkullen, gående nedströms mot Framsängsån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

689253
689830
689845
689847
689851
689854
689857
689867
689869
689858
689846
689831

154300
154318
154368
154375
154384
154396
154415
154477
154484
154490
154500
154510

Väg mot Klövberget
0,4 km N Vithällsberget
0,7 km NO Vithällsberget
0,8 km NO Vithällsberget
1 km NO Vithällsberget
1,2 km ONO Vithällsberget
1,3 km ONO Vithällsberget
1,4 km ONO Vithällsberget
0,3 km ovan väg 305
0,2 km ovan väg 305
Väg 305
Utlopp Framsängsån

Vägtrumma, stål
Häll
Naturligt fall, bråte
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, block
Naturligt, brant fors
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Partiellt

0,1
0,7
0,5
1,5
0,8
1,7
10
0,4
0,4
0,7
0
0,5

1
1-2
4-5
5-6
6-7
7-8
7-8
8-9
12-13
13-14
14-15
15

Vandringshinder 1 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under vägen mot Klövberget
(L~8 m, ~ 0,7 m)(Figur 3). Med en fallhöjd av
0,1 m vid utloppet bedöms vägtrumman utgöra
ett definitivt vandringshinder. För att skapa
passerbarhet bör trumman ersättas med en
valvbåge eller liknande.

Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma med 0,1 m
fall vid utloppet.
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Vandringshinder 2 består av en sluttande häll där
bäcken faller 0,7 m över en sträcka av 1,5 m
(Figur 4). Hindret bedöms som partiellt men fisk
anses kunna simma uppför hindret vid de flesta
flöden.

Häggbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ den rensade lokalen.
2. Se över lekbottnarna regelbundet och
restaurera vi behov.
3. Tillför död ved längs hela bäcken.
4. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade skogsområden.
5. Åtgärda vandringshinder 1 samt återbesök de
naturligt definitiva hindren för en korrekt
bedömning av dess passerbarhet.

Figur 4. Vandringshinder 2. Häll med 0,7 m fallhöjd.

Vandringshinder 3, 5 och 8 är ansamlingar av
död ved, grenar och kvistar som med en fallhöjd
av 0,5, 0,8 resp. 0,4 m, försvårar passage för fisk.
Hindren är att räkna som definitiva. För att
påskynda processen kan hindren rivas manuellt,
annars bedöms hindren som självreglerande och
kortlivade.
Vandringshinder 4, 10 och 12 är övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,5-1,5 m,
utgör partiellt/definitiva hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 6 utgörs av ett naturligt fall
mellan två stora block. Med en fallhöjd av 1,7
m, är hindret att räkna som definitivt.
Vandringshinder 7 består av ett brant fallande
parti av Häggbäcken som bedöms som
definitivt. Den totala fallhöjden över den 200 m
långa sträckan är 10 m och ett flertal enskilt
definitiva fall förekommer.
Vandringshinder 9 är naturligt fall över block
som med en fallhöjd av 0,4 m anses utgöra ett
partiellt hinder. Bedöms som passerbart vid
högre flöden.
Vandringshinder 11 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 305 vid
Brännbacksvallen (L~12 m, ~ 1,5 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
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Objekt 116. Olsbyggebäcken

Olsbyggebäcken

X 689865 Y 154508 (RT 90)

Sammanfattning
Olsbyggebäcken är en mycket fin öringförande skogsbäck som rinner från Gåstjärnarna, belägna 11 km N
Hassela och mynnar i Framsängsån vid Brännbacksvallen. Bäcken omges huvudsakligen av ungskog men
blandskog och våtmark förekommer i bäckens övre lopp och äldre granskog återfinns mellan väg 305 och
Framsängsån. Strömförhållandena domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgör
vanligtvis av block medan findetritus och sand uppträder i mindre omfattning över lugnflytande respektive
svagt strömmande lokaler. Näckmossa förekommer rikligt över vissa strömmande biotoper och
förekomsten död ved är vanligtvis måttlig. Flöderegimen i vattendraget är störd och sju skogsdiken
tillrinner bäcken. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör de markavvattnade
områdena restaureras hydrologiskt. Närmare halva Olsbyggebäckens lopp har utsatts för mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen, huvudsakligen bestående av försiktig rensning. Trots relativt omfattande ingrepp
i vattenbiotopen, är förekomsten lämpliga biotoper för öring i Olsbyggebäcken riktigt god i alla
hänseenden och biotoperna väl spridda över vattendraget. Öringbiotoperna i vattendraget kan
förbättras/återskapas över en yta av 2 200 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Som biflöde till ett större vattendrag utgör Olsbyggebäcken
sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringsbeståndet i Framsängsån. Fria vandringsvägar skapas
genom att öppna upp en dammrest samt åtgärda två vägtrummor, däribland den under väg 305.
Allmän beskrivning
Olsbyggebäcken är 4,1 km lång och faller över
denna sträcka 105 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-4,5 m, en medelbredd av 1,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Olsbyggebäcken
rinner från Gåstjärnarna, belägna 11 km N
Hassela och mynnar i Framsängsån vid
Brännbacksvallen. Mellan Gåstjärnarna och den
övre korsningen av vägen mot Gåstjärnsberget
kantas bäcken huvudsakligen av våtmark samt
blandskog i övre delen och av
skogsbrukspåverkad mark i form av kalhygge

och ungskog i den nedre delen. Därefter rinner
vattendraget genom ungskog ned till väg 305.
Nedanför 305:an följer ett mindre kalhygge,
sedan löper bäcken genom äldre granskog ned
till Framsängsån. Vid inventeringstillfället var
området kring Kavelbromyran och
Herrgårdsmyran delvis uppdämt av övergivna
bäverdammar som orsakat relativt omfattande
skogsdöd närmast vattendraget.
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Olsbyggebäcken

Gåstjärnsberget är markavvattnade och
ytterligare två diken tillrinner strax upprespektive nedströms väg 305. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
de markavvattnade områdena restaureras
hydrologiskt.

530 m (13%)
1 190 m (29%)
2 250 m (55%)
120 m (3%)

Strömförhållandena i Olsbyggebäcken
domineras stort av strömmande biotoper men
svagt strömmande lokaler är vanliga medan
lugnflytande och forsande biotoper förekommer
sparsamt. De lugnflytande lokalerna förekommer
sammanhängande i anslutning till Gåstjärnarna.
Svagt strömmande vatten återfinns
huvudsakligen vid Kavelbromyran och
Herrgårdsmyran samt vid Gamla Olsbygget
medan ett sammanhängande parti forsande
vatten påträffas ovanför väg 305.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus13 %
Sand 20 %
Block 64 %
Näckmossa 33 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Olsbyggebäcken.

Bottensubstratet i Olsbyggebäcken domineras av
block medan findetritus och sand uppträder i
mindre omfattning över lugnflytande respektive
svagt strömmande lokaler. Näckmossa
förekommer rikligt över vissa strömmande
biotoper och förekomsten död ved är vanligtvis
måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 700 m
Försiktigt rensad
1 090 m
Kraftigt rensad
300 m
Omgrävd
Kalkad
Diken

(66%)
(27%)
(7%)

Figur 2. Tillrinnande skogsdike i Olsbyggebäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Nej
7

Närmare halva Olsbyggebäckens lopp har utsatts
för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen,
huvudsakligen bestående av försiktig rensning
(Figur 1). Rensningarna har utförts mellan
Kavelbromyran och den korsande vägen mot
Gåstjärnsberget, kraftig sådan i den nedre delen
av sträckan. Förekomsten upplagd sten är
huvudsakligen måttlig över de försiktigt
påverkade lokalerna men riklig över det kraftigt
rensade partiet. För att återskapa vattenbiotopen
i Olsbyggebäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. Flöderegimen i
vattendraget är störd och sju skogsdiken
tillrinner bäcken (Figur 2). Kavelbromyran,
liksom området mellan den korsande vägen mot

100 m (2%)
430 m (11%)
2 560 m (63%)
1 000 m (24%)

Skuggningsförhållandena i Olsbyggebäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Skuggning saknas eller är
dålig över de glest bevuxna våtmarksområdena i
anslutning till Gåstjärnarna.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
430 m
387 m2 (6%)
Möjligt, men ej bra 1 430 m 1 838 m2 (30%)
Tämligen bra
2 030 m 3 612 m2 (59%)
Bra- mycket bra
100 m
200 m2 (3%)
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Olsbyggebäcken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 100 m 1 191 m2 (20%)
Tämligen bra
520 m
734 m2 (12%)
Bra- mycket bra
2 370 m 4 112 m2 (68%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
100 m
40 m2 (1%)
Tämligen bra
1 170 m 1 560 m2 (26%)
Bra- mycket bra
2 820 m 4 477 m2 (74%)
Trots relativt omfattande ingrepp i
vattenbiotopen, är förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Olsbyggebäcken riktigt god i
alla hänseenden(Figur 3). I stort sett hela
vattendragets sträckning mellan Herrgårdsmyran
och Framsängsån utgörs av fina miljöer för
öring, särskilt beträffande uppväxtområden och
ståndplatser. Som biflöde till ett större
vattendrag utgör Olsbyggebäcken sannolikt ett
viktigt reproduktionsvatten för öringsbeståndet i
Framsängsån. Öringbiotoperna i vattendraget
kan förbättras/återskapas över en yta av 2 200
m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten
samt död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna.

Figur 3. Fin öringbiotop i Olsbyggebäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Olsbyggebäcken. Vid elprovfisket som utfördes
vid utloppet i Framsängsån, fångades arterna
stensimpa och öring. Tätheten av öring var 5,6
ind/100 m2. För att ytterligare kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare minst två elfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Olsbyggebäcken finns 10 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Gåstjärnarna mot Framsängsån.

Tabell 1. Vandringshinder i Olsbyggebäcken, numrerade från Gåstjärnarna, gående nedströms mot Framsängsån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1
2
3
4
5
6
7
8

689905
689919
689920
689953
689973
689981
689973
689967

154794
154749
154724
154678
154662
154648
154592
154555

Utlopp Gåstjärnarna
0,8 km V Gåstjärnarna
0,4 km N Kavelbromyran
8 km NV Kavelbromyran
Väg till Gåstjärnsberget
1 km SSVGåstjärnsberget
Väg till Gåstjärnsberget V
12 km NO Brännbacksvallen

9

689958

154545

Väg 305

10

689917

154506

Väg mot Ulvsjön

Underjordisk
Bäverdammar, övergivna
Bäverdammar, övergivna
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål 2 st
Dammrest
Vägtrumma, stål
Naturligt fall över block
Fall ovan trumma samt
vägtrumma betong
Vägtrumma, stål

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0
0,4
0,8
0,8
0
0,15
0
0,3

Definitivt

1

12-13

Passerbart 0

14-15

2-3
3-4
4-5
6-7
7-8
8-9
10-11
11-12

Vandringshinder 2-4 består av bäverdammar
som med en fallhöjd av 0,4-0,8 m utgör
partiellt/definitiva hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 1 är en underjordisk passage av
bäcken i gungflyområde vid Gåstjärnarnas
utlopp. Bedöms utgöra ett partiellt hinder som
troligen är passerbart vid högre flöden.
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Vandringshinder 5 utgörs av de vägtrummor av
stål som placerats under vägen till
Gåstjärnsberget (L~9 m, ~ 1 m). Trummorna
ligger ganska bra men lutar en del vilket skapar
hög vattenhastighet. Trummorna bedöms
därmed utgöra ett partiellt vandringshinder. För
att underlätta fiskpassage kan tröskling
nedströms minska vattenhastigheten, alternativt
ersätts trummorna med valvbåge eller liknande.
Vandringshinder 6 består av en dammrest. Av
dammen återstår endast två bottenstockar varav
den ena orsakar ett fall av 0,15 m. Hindret
bedöms som partiellt, för att skapa passerbarhet
även vid låga flöden bör bottenstockarna
avlägsnas.

Figur 4. Vandringshinder 9. Vägtrumma med 0,3 m
fall vid utloppet.

Vandringshinder 10 är den vägtrumma av stål
som placerats under vägen till Ulvsjön (L~14 m,
~ 1,8 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 7 är en vägtrumma av stål som
ligger under vägen till Gåstjärnsberget (L~10 m,
~ 1,2 m). Trumman bedöms utgöra ett
definitivt hinder då den lutar kraftigt och
därmed har hög vattenhastighet. För att skapa
passerbarhet bör trumman ersättas med en
valvbåge eller liknande, möjligen finns
förutsättnigar för att tröskla upp nedströms
hindret.

Sjöar i vattendraget
Gåstjärnarna
Gåstjärnarna utgörs av flera mycket strandflikiga
vattenspeglar som med en sammanlagd vattenyta
av 6,9 ha, förbinds av mindre sund (Figur 5 och
6). Vattnen utgörs av typiska skogstjärnar med
stor vildmarkskänsla, som kantas av våtmark och
omges huvudsakligen av blandskog. Vattnet är
humöst och vattenvegetationen är sparsam med
dominans av starr och näckrosor som växer i
strandzonen. Bottensubstratet i strandzonen
utgörs av finsediment. Uppgifter om
fiskförekomst i Gåstjärnarna saknas, om gädda
inte planterats ut i tjärnarna förekommer
sannolikt ett naturligt bestånd av öring i dem.

Vandringshinder 8 är ett naturligt fall över block
som med en fallhöjd av 0,3 m bedöms utgöra ett
partiellt hinder. Hindret bör endast utgöra
problem vid riktigt låga flöden.
Vandringshinder 9 utgörs av betongtrumman
under väg 305 (L~14 m, ~ 1,4 m) samt av ett
fall precis ovanför densamma, troligen
uppkommet vid anläggandet av vägtrumman
(Figur 4). Trumman bedöms utgöra ett definitivt
hinder då den lutar kraftigt och har ett fall vid
utloppet av 0,3 m. Fallet uppströms trumman
försvårar passage men bör vara passerbart vid
lite högre flöden. För att skapa passerbarhet bör
trumman ersättas med en valvbåge och den
naturliga lutningen på vattendraget återställas
genom att fallhöjden över den aktuella lokalen
fördelas ut över en längre sträcka av bäcken.

Figur 5. Vy över östra delen av Gåstjärnarna.
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Figur 6. Vy över mellersta delen av Gåstjärnarna.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden.
4. Åtgärda vandringshinder 5, 6 och 9.
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Objekt 117. Häbbersån

Häbbersån

X 690188 Y 154218 (RT 90)

Sammanfattning
Häbbersån är fint skogsvatten med ett bestånd av öring, som rinner från Bodsjön, belägen 20 km NV
Hassela, för av via Häbberssjön sammanflöda med Ulvsjöån strax uppströms länsgränsen och gemensamt
med denna, bilda Framsängsån. Vattendraget kantas huvudsakligen av bland- och granskog med stort
inslag av våtmarker och högörtängsliknande sådana. Strömförhållandena domineras av strömmande
biotoper som täcker närmare halva vattendragets lopp och bottensubstratet utgörs vanligtvis av findetritus
och block. Näckmossa förekommer sparsamt över strömmande biotoper och förekomsten död ved är
vanligtvis måttlig. Flöderegimen i Häbberån är något störd då två skogsdiken tillrinner vattendraget vid
Järnmyrorna och Lippen. Flera tillrinnande rännilar bedöms också komma från markavvattnade områden.
Det rekommenderas därför en grundlig inventering och kartläggning av tillrinnande diken och rännilar för
att identifiera markavvattnade områden som sedan kan restaureras hydrologiskt. Större delen av
Häbbersåns lopp är flottledsrensat och i stort sett samtliga lokaler som inte är lugnflytande har rensats. På
sina håll finns rester av flottledsrännor och timmerskoningar längs strandkanten är relativt vanliga.
Dammrester längs vattendraget vittnar om gamla flottningsdammar som använts för att magasinera vatten
i sjöarna eller över befintliga våtmarksområden. Då Häbberåns lopp till stora delar är flottledsrensat har
merparten av öringbiotoperna i vattendraget gått förlorade eller kraftigt försämrats. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring är därmed föga förvånande, relativt låg i alla hänseenden. Förbättringspotentialen i
Häbbersån är mycket stor och öringbiotoperna i vattendraget kan återskapas över en yta av hela 40 000 m2
om lekbottnar restaureras och om samtliga flottledsrensade lokaler biotopåterställs genom manuell, men
huvudsakligen maskinell, utplacering av upplagd sten samt död ved. Då vattendraget är relativt stort och
hyser lämpliga biotoper för större fisk, bedöms öringbeståndet i Häbbersån främst vara stationärt men ån
utgör sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbetåndet i både Framsängsån och Ulvsjöån.
Holmen Skog AB har utpekat åtta nyckelbiotoper längs Häbbersån och närmare halva bäckens lopp ingår
i någon av dessa.
Allmän beskrivning
Häbbersån är 14,3 km lång och faller över denna
sträcka 126 m. Vattendraget har en bredd av 0,534 m, en medelbredd av 4,4 m och ett

längdviktat medeldjup av 0,4 m. Vattendragets
avrinningsområde är 53,6 km2 stort bestående av
2 % sjö och 93 % skog. Häbbersån rinner från
Bodsjön, belägen 20 km NV Hassela, för av via
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Häbberssjön sammanflöda med Ulvsjöån strax
uppströms länsgränsen och gemensamt med
denna, bilda Framsängsån. Två öringförande
biflöden tillrinner Häbbersån. Flottån och
Basttjärnsbäcken ansluter med bara 500 m
avstånd, mellan Storviänget och Stopoleamyran.
Nedanför dessa vattendraget tillrinner ett flöde
från Järnmyran samt ett flöde från
Poleamyrorna, som bedöms vara av intresse för
fisk. Det rekommenderas därför att dessa flöden
biotopkarteras och elprovfiskas. Mellan Bodsjön
och Häbberssjön omges Häbbersån av
blandskog med några inslag av mindre
våtmarker. Nedanför Häbberssjön löper
vattendraget över ett högörtängslikt
våtmarksområde vid Ol-Olssvedjan. Därefter
kantas ån av grandominerad blandskog som
övergår i granskog för att sedan rinna över
Medelpadsmyran och delvis omges av blandskog
med stundtals dominans av gran. Vid
Storbäverrönningen och Lillbäverrönningen
kantas Häbbersån av ungskog och kalhygge
längs S stranden och av bland- samt granskog
längs N stranden. Flödet fortsätter genom
våtmarken Lippen, därefter förekommer
kalhygge längs S stranden och huvudsakligen
grandominerad blandskog längs N stranden.
Storviänget utgörs av en högörtängslik våtmark
och nedanför denna rinner vattendraget genom
grandominerad blandskog som vid Järnmyrorna
övergår helt till granskog som består över en
längre sträcka. Häbbersån avslutar sitt lopp
genom lövdominerad blandskog för att rinna
över ett våtmarksområde och rinna samman
med Ulvsjöån. Vid inventeringstillfället var
merparten av förekommande högörtsängar och
våtmarker längs Häbbersån, uppdämda av
bäverdammar av olika storlek och områdesnamn
som Storbäverrönningen och Lillbäverrönningen
antyder att bäver är vanligt förekommande i
vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

4 450 m
2 670 m
6 940 m
220 m

Häbbersån

delarna av Medelpadsmyran, Storviänget samt
strax uppströms Ulvsjöån. Svagt strömmande
vatten förekommer företrädesvis som enskilda
sträckor fördelade längs vattendraget men längre
sammanhängande partier påträffas vid
Medelpadsmyran och Lippen.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 35 %
Grus 13 %
Sten 12 %
Block 41 %
Näckmossa 21 %
Bottensubstratet i Häbbersån domineras av
findetritus och block medan grus och sten är
mindre vanligt förekommande. Näckmossa
förekommer sparsamt över strömmande
biotoper och förekomsten död ved är vanligtvis
måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
5 180 m (36%)
Försiktigt rensad
4 310 m (30%)
Kraftigt rensad
4 790 m (34%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
4
Större delen av Häbbersåns lopp är
flottledsrensat och i stort sett samtliga lokaler
som inte är lugnflytande har rensats (Figur 1). På
sina håll finns rester av flottledsrännor och
timmerskoningar längs strandkanten är relativt
vanliga. Dammrester längs vattendraget vittnar
om gamla flottningsdammar som använts för att
magasinera vatten i sjöarna eller över befintliga
våtmarksområden. Förekomsten upplagd sten är
huvudsakligen god-riklig men måttlig på enstaka
försiktigt rensade lokaler. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt men huvudsakligen
maskinellt, på de rensade lokalerna.
Flöderegimen i Häbberån är något störd då två
skogsdiken tillrinner vattendraget vid
Järnmyrorna och Lippen. Flera tillrinnande
rännilar bedöms också komma från
markavvattnade områden. Det rekommenderas
därför en grundlig inventering och kartläggning
av tillrinnande diken och rännilar för att
identifiera markavvattnade områden som sedan
kan restaureras hydrologiskt.

(31%)
(19%)
(49%)
(1%)

Strömförhållandena i Häbbersån domineras av
strömmande biotoper som täcker närmare halva
vattendragets lopp. Lugnflytande och svagt
strömmande biotoper är relativt vanliga medan
forsande vatten endast förekommer över ett
kortare parti vid Järnmyrorna. Längre
sammanhängande partier med lugnflytande
biotoper återfinns nedanför Häbberssjön, SÖ
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Ståndplatser
Ej lämpligt
2 540 m 28 945 m2 (35%)
Möjligt, men ej bra 5 110 m 23 755 m2 (29%)
Tämligen bra
6 630 m 29 648 m2 (36%)
Bra- mycket bra
Då Häbberåns lopp till stora delar är
flottledsrensat har merparten av öringbiotoperna
i vattendraget gått förlorade eller kraftigt
försämrats. Förekomsten lämpliga biotoper för
öring är därmed föga förvånande, relativt låg i
alla hänseenden. Befintliga öringbiotoper av näst
högsta och högsta klass, förekommer
företrädesvis nedströms Medelpadsmyran (Figur
3). Förbättringspotentialen i Häbbersån är
mycket stor och öringbiotoperna i vattendraget
kan återskapas över en yta av hela 40 000 m2 om
lekbottnar restaureras och om samtliga
flottledsrensade lokaler biotopåterställs genom
manuell, men huvudsakligen maskinell,
utplacering av upplagd sten samt död ved. Då
vattendraget är relativt stort och hyser lämpliga
biotoper för större fisk, bedöms öringbeståndet i
Häbbersån främst vara stationärt men ån utgör
sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för
öringbetåndet i både Framsängsån och Ulvsjöån.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Häbbersån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

6 010 m (42%)
1 180 m (8%)
7 090 m (50%)

Skuggningsförhållandena i Häbbersån är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Mindre bra skuggning
förekommer vanligtvis över de naturligt glest
bevuxna högörtsängarna/våtmarkerna längs
vattendraget (Figur 2)

Figur 3. Fin öringbiotop i Häbbersån.

Figur 2. Naturligt glest bevuxen högörtsängslik
våtmark med dålig skuggning.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Häbbersån. Vid elprovfisket som utfördes SO
Stackberget, fångades arterna stensimpa, lake,
gädda och öring. Tätheten av öring var 0,4
ind/100 m2 för 0+ och 8,3 ind/100 m2 för >0+.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
minst två elprovfisken utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
4 910 m 39 845 m2 (48%)
Möjligt, men ej bra 3 070 m 11 928 m2 (15%)
Tämligen bra
5 540 m 26 885 m2 (33%)
Bra- mycket bra
760 m 3 690 m2 (5%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

4 370 m 37 060 m2 (45%)
3 310 m 13 678 m2 (17%)
5 040 m 24 785 m2 (30%)
1 560 m 6 825 m2 (8%)

Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat åtta
nyckelbiotoper längs Häbbersån och närmare
halva bäckens lopp ingår i någon av dessa.
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Vandringshinder för fisk
I Häbbersån finns sjutton vandringshinder varav
de flesta bedömts vara definitiva (Tabell 1).

Häbbersån

Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Bodsjön mot
Ulvsjöån.

Tabell 1. Vandringshinder i Häbbersån, numrerade från Bodsjön, gående nedströms mot Ulvsjösån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

690257
690306
6690272
690246
690238
690225
690184
690158
690132
690127
690117
690117
690125
690131
690151
690163
690174

153253
153234
153375
153448
153459
153491
153616
153782
153869
153877
153923
153935
153950
153962
154011
154216
154212

30 m nedströms Bodsjön
50 m uppströms Häbberssjön
0,4 km S Ol-Olssvedjan
0,6 km V Medelpadmyran
0,6 km NO Mossmyran
0,4 km V Medelpadmyran
50 m S Lillbäverrönningen
0,1 km S Rödstugan
1 km SO Landsråmyran
1,2 km SO Landsråmyran
0,7 km V Storpoleamyran
0,6 km V Storpoleamyran
0,5 km V Storpoleamyran
0,4 km NV Storpoleamyran
0,4 km N Storpoleamyran
0,2 km SO Mokojan
0,1 km Ö Mokojan

Dammrest, sten
Bäverdamm, övergiven
Dammrest, sten
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Dammrest
Dammrest
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Dammrest/Bäverdamm
Dammrest/Bäverdamm
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st

Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0,4
0,5
0,5
0,6
1
0,1
0,5
0,2
1,2
1
2
0,9
1,1
0
0,5
0,9
0

1
8-9
14-15
19-20
20-21
22-23
33-34
40-41
45-46
46-47
47-48
48-49
50-51
51-52
55-56
69-70
70-71

definitiv (Figur 5). För att skapa fri vandringsväg
bör dammresten öppnas upp.

Vandringshinder 1 består av en dammrest vid
Bodsjöns utlopp (Figur 4). Med en fallhöjd av
0,4 m är hindret att betrakta som definitivt. För
att skapa fri vandringsväg bör dammresten
öppnas upp.

Figur 5. Vandringshinder 3. Dammrest. Fallhöjd 0,5
m.

Vandringshinder 6 består av en dammrest där
gamla stockar har ansamlats i en bröt som
skapar ett definitivt hinder. För att skapa fria
vandringsvägar bör åfåran rensas från stockar
och dessa spridas i vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 1. Dammrest och inrasad
sten. Fallhöjd 0,4 m.

Vandringshinder 2, 4-5, 9, 12-13 och 15-16 är
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,5-1,1 m, bedöms utgöra definitiva
hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 7 är ytterligare en dammrest
med kvarvarande bottenstockar och rester av
stensättning. Med en fallhöjd av 0,5 m anses
hindret som partiellt. För att underlätta
fiskvandring bör dammresten öppnas upp.

Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest som
med en fallhöjd av 0,5 m, är att betrakta som
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Häbbersån

Häbberssjön 690309-153300
Häbberssjön 27,9 ha, är en mindre skogssjö med
klart och ljust vatten som delvis kantas av
våtmark och omges av blandskog (Figur 7).
Bottensubstratet i strandzonen utgörs vanligtvis
av finsediment men sten och block förekommer.
Vattenvegetationen är intermediär och består
huvudsakligen av bladvass som växer längs
stränderna. Intill sjön finns en mindre
campingplats med plats för några husvagnar.
Kända fiskarter i Häbberssjön är abborre, gädda,
mört och lake.

Vandringshinder 8 är de två vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Rödstugan (L~ 8,0 m, ~ 1,1 m). Med en
fallhöjd vid utloppet av 0,2 m, utgör trummorna
ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör trummorna ersättas med en
valvbåge eller bäckens bottennivå höjas
nedströms hindret.
Vandringshinder 10-11 utgörs av två
dammrester mot vilka bävern har byggt
dammar, som vid inventeringstillfället var
övergivna. Med en fallhöjd av 1,0 resp. 2,0 m är
hindren att räkna som definitiva. För att öppna
vandringsvägarna bör bäverdammarna rivas och
dammresterna öppnas upp.
Vandringshinder 14 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den väg som korsar ån
V om Storpoleamyran (L~ 7,0 m, ~ 1,8 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 17 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den väg som korsar ån
strax uppströms inloppet i Ulvsjöån (L~ 12,5 m,
~ 2,5 m). Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Figur 7. Vy över Häbberssjön.

Sjöar i vattendraget
Bodsjön 690254-153257
Bodsjön 57,6 ha, maxdjup 12 m, är en skogssjö
med klart och ljust vatten som omges av
blandskog (Figur 6). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs vanligtvis av grus men sten
och block förekommer. Vattenvegetationen är
intermediär och består huvudsakligen av
bladvass och gul näckros som växer längs
ständerna. Vid sjöns utlopp finns en gammal
dammrest, sannolikt flottningsdamm, som
vittnar om tidigare dämning av Bodsjön.
Bodsjön kantas av två nyckelbiotoper utpekade
av Holmen Skog AB. Kända fiskarter i Bodsjön
är abborre, gädda, mört och lake.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell men
huvudsakligen maskinell utplacering av upplagd
sten och död ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Inventera och kartlägg tillrinnande diken och
rännilar för att identifiera markavvattnade
områden som sedan kan restaureras
hydrologiskt.
4. Biotopkartera och elprovfiska flödena från
Järnmyrorna och Poleamyrorna.
5. Åtgärda vandringshinder 1, 3, 6-8 och 10-11.

Figur 6. Vy över Bodsjön.
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Objekt 118. Basttjärnsbäcken

Basttjärnsbäcken

X 690141 Y 153979 (RT 90)

Sammanfattning
Basttjärnsbäcken är en fin liten skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring som rinner från fd
Basttjärnen, 13 km NV Hassela och mynnar Häbbersån strax nedströms Flottån. Bastjärnsbäcken rinner
huvudsakligen genom granskog. Marken är något fuktigare över Basttjärnen som numera utgörs av en fin
våtmark samt över Basttjärnsrönningarna och Bastmyrrönningarna. Strömförhållandena i Basttjärnsbäcken
domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av sten. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt på strömmande biotoper och förekomsten död ved är riklig i bäckens övre
lopp och måttlig i den nedre halvan. Basttjärnsbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp.
Visserligen har närmare halva vattendragets lopp rensats försiktigt men rensningarna är så måttliga att de
knappt påverkat bäckens karaktär och endast enstaka block, vanligtvis de största, har flyttats åt sidan.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då ett skogsdike tillrinner bäcken vid Basttjärnsrönningarna
och biflödet från Storpoleamyran, som tillrinner bäcken strax uppströms Häbbersån förefaller dikat. För
att återskapa den naturliga flödesregimen i Basttjärnsbäcken bör Basttjärnsrönningarna och
Storpoleamyran restaureras hydrologiskt. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Basttjärnsbäcken är god i
alla hänseenden och återfinns nedanför Bastmyrrönningarna. Då vattendraget är ytterst försiktigt rensat är
förbättringspotentialen låg men öringbiotoperna i bäcken kan förbättras/återskapas över en yta av
närmare 800 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de
försiktigt rensade lokalerna. Den övre halvan av bäcken rinner genom en 14,3 ha stor nyckelbiotop
utpekad av Holmen Skog AB. Genom att avlägsna ett hinder av bråte, skapas fria vandringsvägar.
Allmän beskrivning
Basttjärnsbäcken är 2,9 km lång och faller över
denna sträcka hela 280 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-3,0 m, en medelbredd av 0,6 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Basttjärnsbäcken rinner från fd Basttjärnen,
belägen 13 km NV Hassela och mynnar
Häbbersån strax nedströms Flottån.
Bastjärnsbäcken rinner huvudsakligen genom
granskog. Marken är något fuktigare över

Basttjärnen som numera utgörs av en fin
våtmark samt över Basttjärnsrönningarna och
Bastmyrrönningarna. I sitt nedre lopp har
bäcken ett kraftigt ringlande, stundtals
meandrande lopp som ibland rinner i mindre
ravin. Flödet från Storpoleamyran är klart samt
ljust och dubblar nästan flödet i
Basttjärnsbäcken.
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Basttjärnsbäcken

510 m (18%)
820 m (29%)
1 520 m (53%)

Strömförhållandena i Basttjärnsbäcken
domineras stort av strömmande biotoper då
vattendraget. Lugnflytande vatten förekommer
nedanför Basttjärnen och svagt strömmande
lokaler återfinns över Bastmyrrönningarna i
bäckens mellersta lopp samt i anslutning till
Häbbersån.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Basttjärnsbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 18 %
Sand 27 %
Sten 46 %
Näckmossa 16 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Basttjärnsbäcken domineras
av sten men även findetritus och sand är vanligt
förekommande. Näckmossa förekommer
stundtals rikligt på strömmande biotoper och
förekomsten död ved är riklig i bäckens övre
lopp och måttlig i den nedre halvan.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 530 m
Försiktigt rensad
1 320 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Diken

2 850 m (100%)

Skuggningsförhållandena i Basttjärnsbäcken är
bra längs hela vattendraget då bäcken rinner
genom skogsmark.

(54%)
(46%)
Nej
1

Basttjärnsbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp. Visserligen har närmare halva
vattendragets lopp rensats försiktigt men
rensningarna är så måttliga att de knappt
påverkat bäckens karaktär och endast enstaka
block, vanligtvis de största, har flyttats åt sidan
(Figur 1). Rensningarna har utfört i anslutning
till Bastmyrrönningarna och förekomsten
upplagd sten är måttlig. För att återskapa
vattenbiotopen i Basttjärnsbäcken bör lekbottnar
restaureras samt upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då
ett skogsdike tillrinner bäcken vid
Basttjärnsrönningarna och biflödet från
Storpoleamyran, som tillrinner bäcken strax
uppströms Häbbersån förefaller dikat. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
Basttjärnsbäcken bör Basttjärnsrönningarna och
Storpoleamyran restaureras hydrologiskt.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
510 m
128 m2
Möjligt, men ej bra 1 010 m
505 m2
Tämligen bra
1 270 m 1 102 m2
Bra- mycket bra
60 m
60 m2

(7%)
(28%)
(61%)
(3%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
510 m
Möjligt, men ej bra 1 010 m
Tämligen bra
1 130 m
Bra- mycket bra
200 m

(7%)
(28%)
(48%)
(17%)

128 m2
505 m2
862 m2
300 m2

Ståndplatser
Ej lämpligt
510 m
128 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 1 010 m
505 m2 (28%)
Tämligen bra
1 330 m 1 162 m2 (65%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Basttjärnsbäcken är god i alla hänseenden och
återfinns nedanför Bastmyrrönningarna (Figur
2). Då vattendraget är ytterst försiktigt rensat är
förbättringspotentialen låg men öringbiotoperna
i bäcken kan förbättras/återskapas över en yta av
närmare 800 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de försiktigt rensade lokalerna.
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Basttjärnsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Basttjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms Häbbersån, fångades bara öring.
Tätheten av öring var 2,3 ind/100 m2 för 0+ och
11,2 ind/100 m2 för >0+. Vid inventeringstillfället observerades öring okulärt mellan
Bastmyrrönningarna och Häbbersån. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomst av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare ellprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Den övre halvan av bäcken rinner genom en
14,3 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen
Skog AB, bestående av biotoptyperna
gransumpskog, blandsumpskog samt örtrika
bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Basttjärnsbäcken finns endast ett
vandringshinder, vilket beskrivs mer detaljerat
nedan (Tabell 1).

Figur 2. Fin öringbiotop i Basttjärnsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Basttjärnsbäcken, numrerade från fd Basttjärnen, gående nedströms mot Häbbersån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2010.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

1

690111

153962

0,4 km uppströms Häbbersån Bråte

Vandringshinder 1 består av en ansamling
stockar och bråte vid en överfart för
skogsmaskiner, som med en fallhöjd av 0,5 m,
utgör ett definitivt hinder (Figur 3). För att
återskapa fria vandringsvägar bör hindret rivas,
vilket kan utföras manuellt.

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

Definitivt

0,5

6-7

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de försiktigt
rensade lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av
Basttjärnsrönningarna och Storpoleamyran.
4. Åtgärda vandringshinder 1.

Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma med 0,3 m
fall vid utloppet.
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Objekt 119. Flottån

Flottån

X 690120 Y 153918 (RT 90)

Sammanfattning
Flottån är en fin öringförande skogså med klart och ljust vatten liten, som rinner från Flottsjön, belägen
17 km NV Hassela, för att via Lortastjärnen, mynna i Häbbersån vid Storpoleamyran. Flottån omges
huvudsakligen av naturligt glest bevuxen våtmark. Strömförhållandena domineras stort av lugnflytande
biotoper men förekomsten strömmande lokaler är ganska god medan svagt strömmande och forsande
vatten är mindre vanligt förekommande. Bottensubstratet utgörs vanligtvis av findetritus, näckmossa
förekommer sparsamt över strömmande lokaler och förekomsten död ved varierar mycket men är
vanligtvis låg. Närmare halva Flottåns lopp är flottledsrensat och i stort sett samtliga lokaler som inte är
lugnflytande har rensats. Då Flottåns lopp till stora delar är lugnflytande och i stort sett samtliga lokaler
som inte är lugnflytande har flottledsrensats, har merparten av öringbiotoperna i vattendraget gått
förlorade eller kraftigt försämrats. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är därmed föga förvånande,
relativt låg i alla hänseenden. Befintliga öringbiotoper av näst högsta och högsta klass, förekommer över
tidigare redovisade strömvattenbiotoper. Förbättringspotentialen i Flottån är stor och öringbiotoperna i
vattendraget kan återskapas över en yta av närmare 12 000 m2 om lekbottnar restaureras och om samtliga
flottledsrensade lokaler biotopåterställs genom manuell och maskinell utplacering av upplagd sten samt
död ved. Då vattendraget är relativt stort och hyser lämpliga biotoper för större fisk, bedöms
öringbeståndet i Flottån främst vara stationärt men ån utgör sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för
öringbeståndet i både Häbbersån och Framsängsån. Holmen Skog AB har utpekat fyra nyckelbiotoper
längs Flottån. Biotoperna återfinns i anslutning till Dammänget. Fria vandringsvägar skapas genom att
åtgärda vägtrummorna vid tre vägöverfarter samt öppna upp tidigare flottningsdamm i nederkant
Dammänget.
Allmän beskrivning
Flottån är 7,9 km lång och faller över denna
sträcka 88 m. Vattendraget har en bredd av 0,310 m, en medelbredd av 3,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Flottån rinner
från Flottsjön, belägen 17 km NV Hassela, för
att via Lortastjärnen, mynna i Häbbersån vid
Storpoleamyran. Flottån är till en början en

ganska liten bäck men flödet ökar succesivt av
tillrinnande rännilar och mindre bäckar så att
vattendraget ganska snart liknar en mindre å och
når en betydande bredd innan det mynnar i
Häbbersån. Närmast Flottsjön kantas
vattendraget av granskog, därefter omges Flottån
av ungskog ned till Dammänget. Vattendraget
löper en längre sträckning över våtmarken
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Dammänget och passerar Lortastjärnen som mer
liknar ett lugnflytande parti av ån än en tjärn. Vid
den korsande vägen vid Kontvallen förekommer
ett kort parti grandominerad blandskog, sedan
löper Flottån åter över ett längre
våtmarksområde där Bastmyrorna ingår. Mellan
Bastmyrorna och Häbbersån rinner Flottån
huvudsakligen genom äldre granskog men
närmast Häbbersån förekommer tallskog och
kalhygge återfinns mitt på sträckan. Vid
inventeringstillfället var de övre delarna av
Bastmyrorna delvis uppdämda av övergivna
bäverdammar och vattendragets flacka karaktär
bedöms erbjuda lämpliga biotoper för bäver.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

4 670 m
750 m
2 090 m
340 m

Flottån

Närmare halva Flottåns lopp är flottledsrensat
och i stort sett samtliga lokaler som inte är
lugnflytande har rensats (Figur 1). Rensningarna
är huvudsakligen försiktiga men kraftigt rensade
lokaler förekommer främst nedanför Flottsjön
och ett omgrävt/nedgrävt parti strax nedströms
Flottsjön indikerar att sjön tidigare sänkts.
Förekomsten upplagd sten är huvudsakligen
god-riklig men måttlig på enstaka försiktigt
rensade lokaler i vattendragets nedre lopp. För
att återskapa vattenbiotopen i vattendraget bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt och maskinellt på
de rensade lokalerna. Flöderegimen i Flottån
förefaller intakt då några tecken på
markavvattningen inte observerades vid
inventeringstillfället.

(60%)
(10%)
(27%)
(4%)

Strömförhållandena i Flottån domineras stort av
lugnflytande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är ganska god medan svagt
strömmande och forsande vatten är mindre
vanligt förekommande. Längre
sammanhängande partier med strömmande
vatten återfinns mellan Flottsjön och
Dammänget, i anslutning till den korsande vägen
vid Kontvallen samt mellan Bastmyrorna och
Häbbersån. Svagt strömmande biotoper
förekommer i ytterområdet av de strömmande
partierna och en forsande lokal återfinns direkt
nedanför Bastmyrorna.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Flottån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 60 %
Sten 14 %
Block 23 %
Näckmossa 12 %

1 440 m (18%)
2 090 m (27%)
1 870 m (24%)
2 450 m (31%)

Skuggningsförhållandena i Flottån varierar
mycket men är goda där vattendraget rinner
genom skog. Skuggning saknas eller är dålig över
merparten av de förekommande
våtmarkerna/högörtsängarna, vilka är naturligt
glest bevuxna (Figur 2).

Bottensubstratet i Flottån följer rådande
strömförhållanden väl, där findetritus, sten och
block förekommer över de lugnflytande, svagt
strömmande respektive strömmande biotoperna.
Näckmossa förekommer sparsamt över
strömmande lokaler och förekomsten död ved
varierar mycket men är vanligtvis låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 410 m (56%)
Försiktigt rensad
2 260 m (29%)
Kraftigt rensad
930 m (12%)
Omgrävd
250 m (3%)
Kalkad
Nej
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Figur 3. Fin öringbiotop i Flottån.

Figur 2. Naturligt glest bevuxen våtmark där
skuggning saknas.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Flottån

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Flottån. Vid elprovfisket som utfördes 100 m
uppströms Häbbersån, fångades arterna
bäcknejonöga, stensimpa, lake och öring.
Tätheten av öring var 0,4 ind/100 m2 för 0+ och
12,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades rikligt med
öring okulärt längs hela vattendraget. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare minst två
elprovfisken utförs.

4 720 m 19 235 m2 (68%)
2 230 m 6 731 m2 (24%)
900 m 2 400 m2 (9%)
4 720 m 19 235 m2 (68%)
700 m
872 m2 (3%)
2 280 m 7 584 m2 (27%)
150 m
675 m2 (2%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
2 980 m 13 200 m2 (47%)
Möjligt, men ej bra 3 040 m 8 637 m2 (30%)
Tämligen bra
1 530 m 5 169 m2 (18%)
Bra- mycket bra
300 m 1 360 m2 (5%)

Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har utpekat fyra
nyckelbiotoper längs Flottån. Biotoperna
återfinns i anslutning till Dammänget.

Då Flottåns lopp till stora delar är lugnflytande
och i stort sett samtliga lokaler som inte är
lugnflytande har flottledsrensats, har merparten
av öringbiotoperna i vattendraget gått förlorade
eller kraftigt försämrats. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring är därmed föga förvånande,
relativt låg i alla hänseenden. Befintliga
öringbiotoper av näst högsta och högsta klass,
förekommer över tidigare redovisade
strömvattenbiotoper (Figur 3).
Förbättringspotentialen i Flottån är stor och
öringbiotoperna i vattendraget kan återskapas
över en yta av närmare 12 000 m2 om lekbottnar
restaureras och om samtliga flottledsrensade
lokaler biotopåterställs genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten samt död
ved. Då vattendraget är relativt stort och hyser
lämpliga biotoper för större fisk, bedöms
öringbeståndet i Flottån främst vara stationärt
men ån utgör sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i både
Häbbersån och Framsängsån.

Vandringshinder för fisk
I Flottån finns tio vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Flottsjön mot
Häbbersån.
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Flottån

Tabell 1. Vandringshinder i Flottån, numrerade från Flottsjön, gående nedströms mot Häbbersån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

690000
690002
690044
690018
690009
689996
690002
690007
690036
690106

153326
153325
153472
153596
153704
153756
153787
153805
153880
153929

0,5 km N Flottsjön
0,4 km S Dammänget
0,5 km N Komyran
Utlopp Dammänget
0,5 km SV Kontvallen
0,5 km SO Kontvallen
10 km NO Kilkasmyrorna
0,6 km V Gruvan
0,4 km NV Bastmyrrönningen
0,3 km SO Storviänget

Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Underjordisk
Dammrest
Vägtrummor, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

2
0,4
0
1,5
0,1
1
1,2
0,45
2
0,1

6-7
7-8
16-17
20-21
26-27
28-29
29-30
31-32
33-34
39-40

dammresten utgöra ett definitivt hinder. För att
återskapa vandringsvägarna på platsen bör
dammresten öppnas upp och stenen spridas i
åfåran.

Vandringshinder 1 består av ett naturligt fall
över block där vattendraget faller 2 m över en
lika lång sträcka. Hindret bedöms som definitivt
men kan vara passerbart vid höga flöden, varför
ytterligare bedömning rekommenderas.
Vandringshinder 2 är en helt utrostad
vägtrumma av stål som placerats under den
korsande vägen mot Komyran (L~7,0 m, ~0,8
m)(Figur 4). Med en fallhöjd av 0,4 m vid
utloppet är hindret att räkna som definitivt. För
att återskapa vandringsmöjligheterna bör
vägtrumman ersättas med en valvbåge.

Figur 5. Vandringshinder 4. Rest av gammal
flottningsdamm vid utloppet på Dammänget, som
med en fallhöjd av 1,5 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 5 består av två rostangripna
vägtrummor av stål, placerade under den väg
som korsar vattendraget vid Kontvallen (L~8,0
m, ~1,0 m)(Figur 6). Med en fallhöjd av 0,1 m
vid utloppet anses hindret som partiellt. För att
underlätta fiskvandring bör minst en av
vägtrummorna ersättas med en valvbåge eller
bottennivån nedströms byggas upp.

Figur 4. Vandringshinder 2. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,4 m vid utloppet.

Vandringshinder 3 utgörs av en 10 m lång
sträcka över myrmark där ån rinner
underjordiskt under gungfly. Sannolikt inget
vandringshinder men då vattenfåran inte kan
besiktas okulärt, bedöms hindret som partiellt.
Vandringshinder 4 utgörs av en stor dammrest
vid utloppet på Dammänget (Figur 5). Dammen
är sannolikt en gammal flottningsdamm där man
använt ytan över Dammänget för att magasinera
vatten. Med en fallhöjd av 1,5 m, bedöms
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Flottån

service för besökande fiskare utgörs av
vindskydd och flera eldplatser.

Figur 6. Vandringshinder 5. Vägtrummor med en
fallhöjd av 0,1 m vid utloppet.

Vandringshinder 6-8 utgör av tre övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,45-1,2
m, utgör partiellt/definitiva hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 7. Vy över Flottsjön. Foto: Karl-Erik
Dufvenberg.

Lortastjärnen
Lortastjärnen 0,36 ha, är en mycket liten
skogstjärn som mer liknar ett lugnflytande parti
av vattendraget än en tjärn (Figur 8). Tjärnen
som är grund, kantas av våtmark och omges i
ytterområdet av blandskog. Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment.
Vattenvegetationen är riklig och utgörs
huvudsakligen av starr och igelknopp. Uppgifter
om förekommande fiskarter i Lortastjärnen
saknas.

Vandringshinder 9 består av ett kort men brant
parti av ån där vattendraget faller 2 m över en
sträcka av 8 m, i storblockig terräng. Hindret
anses partiellt och bedöms vara passerbart vid
högflöden.
Vandringshinder 10 är en vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms Häbbersån
(L~10,0 m, ~1,5 m). Med en fallhöjd av
nästan 0,1 m vid utloppet anses hindret som
partiellt. För att underlätta fiskvandring bör
vägtrumman ersättas med en valvbåge eller
bottennivån nedströms byggas upp.
Sjöar i vattendraget
Flottsjön 689926-153320
Flottsjön 24,2 ha, maxdjup 10 m, är en fin
skogssjö med klart och ljust vatten som
huvudsakligen omges av blandskog (Figur 7).
Bottensubstratet utgörs av sand och grus medan
finsediment förekommer i mindre omfattning.
Vattenvegetationen är intermediär och består
huvudsakligen av starr. Utloppet ur sjön är omoch nedgrävt, vilket indikerar att vattennivån i
sjön tidigare sänkts. Om så är fallet bör
undersökas och sjöns naturliga nivå bör
återskapas. Flottsjön har rotenonbehandlats två
gånger sedan 1960-talet och nyttjas nu som putand-take sjö där fiskevårdsområdet planterar ut
öring och röding. Sjön är produktiv och det är
allmänt känt att fisken i vattnet växer bra.
Flottsjön är en populär fiskesjö där befintlig

Figur 8. Vy över Lortastjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering
3. Åtgärda vandringshinder 2, 4, 5 och 10 samt
återbesök vandringshinder 1 vid högflöde för
korrekt bedömning av dess passerbarhet.
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Objekt 120. Djupflarkbäcken / Sågbäcken

Djupflarkbäcken

X 688821 Y 154372 (RT 90)

Sammanfattning
Djupflarkbäcken, lokalt benämnd Möråsbäcken, är en mycket fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av
öring, som rinner upp vid Sebbersvallsmyran i Hudiksvall kommun, belägen 11 km SV Hassela, för att via
Djupflarken mynna i Harmångersån huvudflöde genom Dalvikssjön. Vattendraget omges huvudsakligen
av blandskog som ofta domineras av gran. Skogsbruket längs bäcken har varit relativt intensivt och
kalhyggen förekommer längs större delen av Djupflarkbäcken. Strömförhållandena domineras av
strömmande biotoper som återfinns över närmare halva bäckens sträckning. Förekomsten lugnflytande
och svagt strömmande lokaler är också de vanligt förekommande medan forsande vatten bara återfinns på
två kortare sträckor. Näckmossa förekommer sparsamt på de strömmande lokalerna och förekomsten död
ved är god på flera lokaler men huvudsakligen måttlig. Närmare halva Djupflarkbäckens lopp har
påverkats av mänsklig rensning av vattenbiotopen. De rensade lokalerna återfinns högst upp i
vattendraget, vid kommungränsen, nedanför Önnes rönningen, vid Djupflarkens in- och utlopp samt på
enstaka lokaler däremellan. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Djupflarkbäcken är god beträffande
uppväxtområden och ståndplatser men låg avseende lekområden. Lekområdena återfinns högst upp i
vattendraget, vid kommungränsen, nedanför Önnes rönningen samt ovanför Djupflarken, medan
uppväxtområdena förekommer över i stort sett hela bäcken, undantaget de lugnflytande lokalerna.
Öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras över en yta av närmare 12 000 m2 om lekbottnar restaureras
och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna. Vid våtmarken Stackrummet
tillrinner ett skogsdike. För att återskapa Stackrummets betydelse som våtmark, rekommenderas
hydrologisk restaurering av våtmarken. Vid Djupflarken har Holmen Skog AB utpekat en 6,9 ha stor
nyckelbiotop bestående av biotoptyperna bäck med branta sidor, naturlig skogsbäck och strandskog
svämskog. Nyckelbiotopen omgärdar Djupflarken och kantar vattendraget 600 m uppströms och 600 m
nedströms tjärnen. Fria vandringsvägar i bäcken skapas genom att åtgärda fem vägtrummor, varav tre
placerats under väg 305.
Allmän beskrivning
Djupflarkbäcken är 7,4 km lång och faller över
denna sträcka 109 m. Vattendraget har en bredd
av 1-15 m, en medelbredd av 3,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m.

Djupflarkbäcken rinner upp vid
Sebbersvallsmyran i Hudiksvall kommun,
belägen 11 km SV Hassela, för att via
Djupflarken mynna i Harmångersån huvudflöde
genom Dalvikssjön. Uppströms Djupflarken
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heter vattendraget Sågbäcken och bäcken kallas
lokalt för Möråsbäcken. Vattendraget har i detta
arbete inventerats från Furuberg och benämns
för enkelhets skull Djupflarkbäcken.
Vattendraget omges huvudsakligen av blandskog
som ofta domineras av gran. Skogsbruket längs
bäcken har varit relativt intensivt och kalhyggen
förekommer längs större delen av Djupflarkbäcken. Vid inventeringstillfället var Önnes
rönningen och våtmarken Stackrummet
uppdämda av bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Närmare halva Djupflarkbäckens lopp har
påverkats av mänsklig rensning av
vattenbiotopen (Figur 1). De rensade lokalerna
återfinns högst upp i vattendraget, vid
kommungränsen, nedanför Önnes rönningen,
vid Djupflarkens in- och utlopp samt på enstaka
lokaler däremellan. Förekomsten upplagd sten är
god på de kraftigt rensade lokalerna och
huvudsakligen måttlig på de försiktigt rensade.
För att återskapa vattenbiotopen i
Djupflarkbäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade sträckorna. Vid våtmarken
Stackrummet tillrinner ett skogsdike. För att
återskapa Stackrummets betydelse som våtmark,
rekommenderas hydrologisk restaurering av
våtmarken.

1 830 m (25%)
2 090 m (28%)
3 280 m (44%)
200 m (3%)

Strömförhållandena i Djupflarkbäcken
domineras av strömmande biotoper som
återfinns över närmare halva bäckens sträckning.
Förekomsten lugnflytande och svagt
strömmande lokaler är också de vanligt
förekommande medan forsande vatten bara
återfinns på två kortare sträckor. De
lugnflytande lokalerna förekommer över längre
partier vid de bäverdämda områdena Önnes
rönningen och våtmarken Stackrummet samt
som kortare inslag vid Djupflarkens utlopp och
300 m uppströms Dalvikssjön. De svagt
strömmande lokalerna förekommer över längre
sammanhängande partier vid Vargrönningen,
NV Djupflarkberget samt Ö Tjärnmyran.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Djupflarkbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 29 %
Grus 22 %
Block 37 %
Näckmossa 15 %

1 830 m (25%)
2 340 m (32%)
3 230 m (44%)

Skuggningsförhållandena i Djupflarkbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
förekommer intill kalhyggen vid Sörpåbacken
och mellan väg 305 och Dalvikssjön samt över
våtmarksområdet vid Önnes rönningen.

Bottensubstratens förekomst följer väl rådande
strömförhållanden i Djupflarkbäcken där block,
grus och findetritus återfinns på de strömmande,
svagt strömmande respektive lugnflytande
lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt på
de strömmande lokalerna och förekomsten död
ved är god på flera lokaler men huvudsakligen
måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 260 m
Försiktigt rensad
2 000 m
Kraftigt rensad
1 140 m
Omgrävd
Kalkad
Diken

Djupflarkbäcken

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 500 m 11 495 m2 (40%)
Möjligt, men ej bra 2 640 m 11 085 m2 (39%)
Tämligen bra
1 860 m 5 220 m2 (18%)
Bra- mycket bra
400 m
740 m2 (3%)

(58%)
(27%)
(15%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 170 m 10 715 m2 (38%)
Möjligt, men ej bra
520 m
1 275 m2 (5%)
Tämligen bra
4 250 m 14 825 m2 (52%)
Bra- mycket bra
460 m
1 725 m2 (6%)

Nej
1
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Ståndplatser
Ej lämpligt
760 m 4 110 m2 (14%)
Möjligt, men ej bra 1 830 m 7 530 m2 (26%)
Tämligen bra
3 450 m 11 240 m2 (39%)
Bra- mycket bra
1 360 m 5 660 m2 (20%)

Djupflarkbäcken

Fiskfauna
Två elprovfisken finns registrerade för
Djupflarkbäcken. Vid elprovfiske 1997, utfört
strax nedströms Djupflarken, fångades enbart
stensimpa. Vid elprovfiske 2009, utfört strax
nedströms Önnes rönningen, fångades enbart
öring. Tätheten av öring var låga 0,5 ind/100 m2
för 0+ och 2,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades ett stort antal
öringar okulärt och fisk iakttogs redan vid
källflödet. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Djupflarkbäcken är god beträffande
uppväxtområden och ståndplatser men låg
avseende lekområden (Figur 2). Lekområdena
återfinns högst upp i vattendraget, vid
kommungränsen, nedanför Önnes rönningen
samt ovanför Djupflarken, medan
uppväxtområdena förekommer över i stort sett
hela bäcken, undantaget de lugnflytande
lokalerna. Öringbiotoperna i vattendraget kan
förbättras över en yta av närmare 12 000 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt på de rensade
lokalerna. Öringbiotopen är mycket fin på vissa
opåverkade strömmar och karaktären på dessa
storblockiga och mångformiga lokaler kan vara
vägledande vid framtida återställningsarbeten.

Särskilda naturvärden
Vid Djupflarken har Holmen Skog AB utpekat
en 6,9 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna bäck med branta sidor, naturlig
skogsbäck och strandskog svämskog.
Nyckelbiotopen omgärdar Djupflarken och
kantar vattendraget 600 m uppströms och 600 m
nedströms tjärnen.
Vandringshinder för fisk
I Djupflarkbäcken finns nitton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Furuberg mot Dalvikssjön.

Figur 2. Fin öringbiotop i Djupflarkbäcken.
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Tabell 1. Vandringshinder i Djupflarkbäcken, numrerade från Furuberg, gående nedströms mot Dalvikssjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

688438
688496
688507
688510
688520
688522
688550
688554
688573
688596
688607
688614
688625
688646
688655
688700
688700
688692
688728

154046
154038
154047
154051
154059
154067
154088
154088
154135
154143
154167
154172
154176
154218
154212
154304
154304
154332
154366

0,3 km SO Karpen
0,1 km S Sör på backen
0,4 km SV Stackrummet
0,2 km SO Sör på backen
0,1 km S Stackrummet
0,4 km SO Sör på backen
0,5 km S Tuppens
0,6 km SO Finnes
0,1 km NO Vargrönningen
Väg 305
0,6 km S Plogsnåret
0,1 km SV Möråsvallen
0,35 km SV Önnesrönningen
0,2 km SO Önnesrönningen
0,8 km V Djupflarkberget
0,45 km V Djupflarken
Väg 305
0,2 km V Djupflarken
Väg 305

Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, bråte
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål
Vägtrummor, stål
Naturliga fall, serie
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Naturliga fall, serie
Vägtrumma, stål

Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0,1
1,2
0,8
0,1
0,6
0,5
1,2
0,7
0
0,1
7
0,65
0,7
1,1
0,5
1,5
0,35
1,5
0,1

Vandringshinder 1 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under vägen som korsar
bäcken nedströms Kvarnmyran (L~10 m, ~ 2
m) (Figur 3). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet bedöms vägtrumman utgöra ett
partiellt vandringshinder. För att skapa
passerbarhet bör trumman ersättas med en
valvbåge eller liknande.

1
4-5
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
15-16
17-18
18-19
19-20
21-22
22-23
31-32
31-32
34-35
37-38

Vandringshinder 4 är en ansamling av död ved,
grenar och kvistar som försvårar passage för fisk.
Hindret är att räkna som partiellt. För att
påskynda processen kan hindret rivas manuellt,
annars bedöms hindret som kortlivat och
passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 9 utgörs av de vägtrummor av
stål som placerats under vägen till Oxåsen (L~9
m, ~ 1 m). Trummorna ligger ganska bra men
lutar en del vilket skapar hög vattenhastighet.
Trummorna bedöms därmed utgöra ett partiellt
vandringshinder. För att underlätta fiskpassage
kan tröskling nedströms minska
vattenhastigheten, alternativt ersätts trummorna
med valvbåge eller liknande.
Vandringshinder 10 utgörs av de två
vägtrummor av stål som placerats under väg 305
mellan Furuberg och Hassela (L~14 m, ~ 1,5
m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet bedöms vägtrummorna utgöra ett
partiellt vandringshinder. För att skapa
passerbarhet bör trummorna ersättas med en
valvbåge eller liknande.

Figur 3. Vandringshinder 1. Vägtrumma med 0,1 m
fall vid utloppet.

Vandringshinder 2-3, 5-8 och 14-15 består av
övergivna/aktiva bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,5-1,2 m utgör definitiva hinder för
öring. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
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Figur 4. Vandringshinder 10. Vägtrumma med 0,1 m
fall vid utloppet.

Figur 6. Vandringshinder 19. Vägtrumma med 0,1 m
fall vid utloppet.

Vandringshinder 11-13, 16 och 18 utgörs av
naturliga fall eller serier av fall som utgör hinder
för öring vid lågflöden. Vid högflöden bedöms
dock hindren som passerbara.

Sjöar i vattendraget
Djupflarken
Djupflarken 2,4 ha, är en liten fin skogstjärn som
kantas av våtmark och omges av blandskog
(Figur 7). Vattenvegetationen är intermediär och
består främst av starr. Kända fiskarter i
Djupflarken är abborre och gädda.

Vandringshinder 17 är den vägtrumma av stål
som ligger under väg 305 strax uppströms
Djupflarken (L~25 m, ~ 1,5 m) (Figur 5).
Med en fallhöjd av 0,35 m vid utloppet bedöms
vägtrumman utgöra ett partiellt vandringshinder.
För att skapa passerbarhet bör trumman ersättas
med en valvbåge eller liknande, möjligen finns
förutsättningar för att tröskla upp nedströms
hindret.

Figur 7. Vandringshinder 17. Vägtrumma med 0,35
m fall vid utloppet.

Dalvikssjön 688822-154427
Dalvikssjön, se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av våtmarken
Stackrummet.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 9-10, 17 och 19.

Figur 5. Vandringshinder 17. Vägtrumma med 0,35
m fall vid utloppet.

Vandringshinder 19 är den vägtrumma av stål
som ligger under väg 305 strax nedströms
Djupflarken (L~20 m, ~ 2 m) (Figur 6). Med
en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet bedöms
vägtrumman utgöra ett partiellt vandringshinder.
För att skapa passerbarhet bör trumman ersättas
med en valvbåge eller liknande, möjligen finns
förutsättningar för att tröskla upp nedströms
hindret.
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Objekt 121. Kölsbäcken

Kölsbäcken

X 688952 Y 154406 (RT 90)

Sammanfattning
Kölsbäcken är en skogsbäck som rinner från Högbrand, beläget 7 km NV Hassela, och mynnar N
Ässjösjön, strax Ö om Rävelmyran. Kölsbäcken rinner huvudsakligen genom granskog och skogsbruket
längs vattendraget har varit relativt intensivt och kalhyggen förekommer längs stora delar av bäcken.
Strömförhållandena i Kölsbäcken domineras stort av strömmande biotoper, näckmossa förekommer
sparsamt på enstaka strömmar och förekomsten död ved är huvudsakligen låg-måttlig. Bra precis halva
bäckens lopp har utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är omgrävd i sitt översta lopp
samt på den övre halvan mellan väg 770 och N Ässjösjön. Rensningarna har utförts på den nedre halvan
av sträckan mellan väg 770 och Ässjösjön. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god avseende lekoch uppväxtområden men relativt låg beträffande ståndplatser. Lek- och uppväxtområdena återfinns
främst vid utloppet i N Ässjösjön samt över en längre opåverkad sträcka från strax nedströms Köls till väg
770. Öringbiotopen i Kölsbäcken är stundtals mycket fin, framförallt över den längre opåverkade sträckan
uppströms väg 770, där miljön är storblockig och förekomsten lämpligt lekgrus god. Öringbiotoperna i
vattendraget kan förbättras över en yta av närmare 2 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och
död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Mitt på sträckan mellan väg 770 och N Ässjösjön har Holmen Skog AB utpekat en
8,1 ha stor nyckelbiotop bestående av biotoptyperna blandsumpskog, bäck med branta sidor samt örtrika
bäckdråg. Där bäcken mynnar i N Ässjösjön har Holmen Skog AB utpekat ytterligare en nyckelbiotop
med en yta av 2,5 ha, bestående av biotoptyperna lövsumpskog samt strandskog svämskog.
Allmän beskrivning
Kölsbäcken är 5,1 km lång och faller över denna
sträcka 220 m. Vattendraget har en bredd av 0,13,0 m, en medelbredd av 0,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Kölsbäcken
rinner från Högbrand, beläget 7 km NV Hassela,
och mynnar N Ässjösjön, strax Ö om
Rävelmyran. Kölsbäcken rinner huvudsakligen
genom granskog och skogsbruket längs
vattendraget har varit relativt intensivt och

kalhyggen förekommer längs stora delar av
bäcken. Vid Stakholmen förekommer ängsmark
och vid Nybro rinner bäcken genom en tomt
och har integrerats i trädgården genom
stocklagda sidor och en mindre spegeldamm.
Stora arealer mark hade vid inventeringstillfället
nyligen varit uppdämt av en bäverdamm vid
Hällåsen.
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Kölsbäcken

vattendraget bör hydrologisk restaurering av det
markavvattnade området företas.

330 m (6%)
1 760 m (34%)
2 930 m (57%)
100 m (2%)

Strömförhållandena i Kölsbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Förekomsten
svagt strömmande lokaler är god medan
lugnflytande och forsande vatten endast
förekommer på några enstaka platser. De svagt
strömmande biotoperna förekommer
sammanhängande strax nedströms Köls samt
strax nedströms väg 770.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 13 %
Grus 32 %
Sten 27 %
Block 17 %
Näckmossa 10 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Kölsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Kölsbäcken består i stort av
lika delar sand, block, sten och grus, dock med
viss dominans av de två senare. Näckmossa
förekommer sparsamt på enstaka strömmar och
förekomsten död ved är huvudsakligen lågmåttlig, men riklig på enstaka lokaler i den nedre
delen av bäcken.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 520 m
Försiktigt rensad
980 m
Kraftigt rensad
150 m
Omgrävd
1 470 m
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter

200 m (4%)
1 280 m (25%)
2 710 m (53%)
930 m (18%)

Skuggningsförhållandena i Kölsbäcken är
genomgående relativt bra. Skuggning saknas eller
är dålig intill kalhyggen som förekommer vid
Köls, strax uppströms väg 770 samt mitt på
sträckan mellan väg 770 och N Ässjösjön. I den
övre halvan av bäcken förekommer tre
maskinöverfarter av skogsmaskiner. Vid en av
överfarterna har stockmatta använts men vid de
andra två har det skyddande markskiktet
förstörts av kraftiga hjulspår. Då stora mängder
sediment riskerar att tillföras bäcken vid erosion
i hjulspåren, bör det skyddande markskiktet
återställas vid överfarterna.

(49%)
(19%)
(3%)
(29%)
Nej
3
3

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bra precis halva bäckens lopp har utsatts för
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är
omgrävd i sitt översta lopp samt på den övre
halvan mellan väg 770 och N Ässjösjön.
Rensningarna har utförts på den nedre halvan av
sträckan mellan väg 770 och Ässjösjön (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är huvudsakligen
måttlig, men saknas på några omgrävda partier.
För att återskapa vattenbiotopen i vattendraget
bör lekbottnar restaureras, upplagd sten och död
ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Flödesregimen i
vattendraget är något störd då omgivningen har
markavvattnats strax nedströms Nybro och tre
skogsdiken tillrinner vattendraget i området. För
att återskapa en naturlig flödesregim i

450 m
257 m2
1 740 m 1 390 m2
930 m
515 m2
2 000 m 1 325 m2

(7%)
(40%)
(15%)
(38%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
760 m
617 m2 (18%)
Möjligt, men ej bra 1 480 m
960 m2 (28%)
Tämligen bra
2 880 m 1 910 m2 (55%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
760 m
617 m2 (18%)
Möjligt, men ej bra 2 960 m 1 920 m2 (55%)
Tämligen bra
1 400 m
950 m2 (27%)
Bra- mycket bra
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Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god
avseende lek- och uppväxtområden men relativt
låg beträffande ståndplatser (Figur 2). Lek- och
uppväxtområdena återfinns främst vid utloppet i
N Ässjösjön samt över en längre opåverkad
sträcka från strax nedströms Köls till väg 770.
Öringbiotopen i Kölsbäcken är stundtals mycket
fin, framförallt över den längre opåverkade
sträckan uppströms väg 770, där miljön är
storblockig och förekomsten lämpligt lekgrus
god. Öringbiotoperna i vattendraget kan
förbättras över en yta av närmare 2 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

Kölsbäcken

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2009 finns registrerade
för Kölsbäcken. Vid elprovfiskena som utfördes
i mellersta respektive. nedre delen av
vattendraget fångades ingen fisk. Vid
inventeringstillfället observerades heller ingen
fisk i bäcken. Enligt fiskevårdsområdet har
vattendraget tidigare varit öringförande.
Ytterligare elprovfisken bör utföras innan man
utesluter fiskförekomst i Kölsbäcken. Har
öringbeståndet i bäcken slagits ut, bör orsaken
till detta utredas och åtgärdas, så att försök med
återintroduktion av öring från närliggande
vattendrag kan företas.
Särskilda naturvärden
Mitt på sträckan mellan väg 770 och N
Ässjösjön har Holmen Skog AB utpekat en 8,1
ha stor nyckelbiotop bestående av biotoptyperna
blandsumpskog, bäck med branta sidor samt
örtrika bäckdråg. Där bäcken mynnar i N
Ässjösjön har Holmen Skog AB utpekat
ytterligare en nyckelbiotop med en yta av
2,5 ha, bestående av biotoptyperna lövsumpskog
samt strandskog svämskog.
Vandringshinder för fisk
I Kölsbäcken finns 13 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Högbrand mot N Ässjösjön.

Figur 2. Fin lekbotten i Kölsbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Kölsbäcken, numrerade från Högbrand, gående nedströms mot N Ässjösjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

689278
689266
689255
689214
689165
689111
689106
689103
689102
689013
689004
688994
688964

154205
154204
154227
154288
154341
154420
154435
154436
154437
154456
154425
144423
154416

Stallholmen
Stallholmen
Köls
0,5 km nedströms Köls
1 km nedströms Köls
0,1 km NV Nybro
Nybro
Nybro
Nybro
1 km S Nybro
1,1 km S Nybro
1,1 km S Nybro
0,1 km N Räveludden

Kulvert, stål
Vägtrummor, stål och betong
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Naturliga fall, block, 10 st
Rotvälta
Vägtrumma, stål
Prydnadsdamm, stockar
Vägtrumma, betong
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0,6
0,4
0
0
5
0
0
0,5
0
0,5
0,2
0,2
0

Vandringshinder 1-2 är en kulvert respektive.
vägtrumma av stål vid gårdsplanen i Stallholmen.
Båda hindren är att räkna som definitiva men på
grund av vattendragets ringa storlek och låga
vattenföring så högt upp i systemet, anses några
åtgärder inte motiverade.

1-2
2-3
3-4
6-7
7-8
9-10
10-11
10-11
10-11
17-18
18-19
20-21
22-23

Vandringshinder 3 utgörs av en passerbar
vägtrumma av stål placerad under en traktorväg
vid Stallholmen (L~4,5 m, ~ 0,4 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Vandringshinder 4 är vägtrumman av stål som
placerats under en mindre väg vid Köls (L~6 m,
~ 0,5 m). Trumman anses passerbar, ingen
åtgärd.

Kölsbäcken

vandringshinder och bör därför bytas mot en
valvbåge.

Vandringshinder 5 består av ett brant parti av
bäcken där 10 naturliga fall över block har en
total fallhöjd av 5 m. Hindren anses passerbara
vid högre flöden.
Vandringshinder 6 utgörs av en rotvälta som
försvårar passage då bråte fastnat i rotsystemet.
Anses passerbart vid högre flöden, kan med
fördel avlägsnas.
Vandringshinder 7 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 770 vid Nybro.
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Figur 4. Vandringshinder 11. Vägtrumma som med
en fallhöjd av 0,2 m vid utloppet, utgör definitivt
hinder.

Vandringshinder 8 utgörs av en prydnadsdamm
av stockar på tomten i Nybro (Figur 3). Med en
fallhöjd av 0,5 m är hindret att räkna som
definitivt. Om dammen skall vara kvar bör den
anpassas så att fisk kan passera även vid låg
vattenföring.

Vandringshinder 12 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,2 m, utgör
ett partiellt hinder. Bedöms som passerbar vid
något högre flöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar, sid..
Vandringshinder 13 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Rävelmyran (L~20 m, ~ 1,0 m). Trumman
anses passerbar, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
N Ässjösjön 688880-154287
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnat
område strax nedströms Nybro.
4. Återställ skyddande markskikt vid två
maskinöverfarter i den övre halvan av bäcken.
5. Utför fler elprovfisken för att utreda
förekomst av öring. Har öringbeståndet i bäcken
slagits ut, bör orsaken till detta utredas och
åtgärdas, så att försök med återintroduktion av
öring från närliggande vattendrag kan företas.
6. Åtgärda vandringshinder 6, 8 och 11.

Figur 3. Vandringshinder 8. Prydnadsdamm av
stockar som med en fallhöjd av 0,4 m, räknas som
definitivt.

Vandringshinder 9 är en betongtrumma på
tomten i Nybro (L~5 m, ~ 0,4 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 10 utgörs av ett naturligt fall
över stora block. Med en fallhöjd av 0,5 m anses
hindret som partiellt. Bedöms som passerbart
vid högre flöden.
Vandringshinder 11 är en vägtrumma av stål
som placerats under vägen mot Sandåsen (L~10
m, ~ 1,0 m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,2
m vid utloppet utgör trumman ett definitivt
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Objekt 122. Kölån

Kölån

X 688822 Y 154427 (RT 90)

Sammanfattning
Kölån är ett av de större källflödena till Harmångersån och rinner från Stensjön, belägen 21 km VNV
Hassela och mynnar i V Ässjösjön. Kölån omges huvudsakligen av blandskog, stundtals med dominans av
gran eller tall men oftast med dominans av lövträd. De lugnflytande partierna kantas vanligtvis av
högörtsängar eller våtmarksområden och vid Nord förekommer ängsmark längs den N stranden.
Skogsbrukets nuvarande påverkan på Kölån är låg och endast ett fåtal kalhyggen förekommer utmed
vattendraget. Strömförhållandena i Kölån domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet
består främst av block. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är i allmänhet låg. Kölån var tidigare
en viktig flottled och vattendraget har således utsatts för kraftiga ingrepp i vattenbiotopen och endast vissa
lugnflytande partier är att anse som opåverkade. Ingreppen utgörs huvudsakligen av rensningar,
företrädesvis kraftig sådan, då hela Kölån i slutet av flottningsepoken, rensades med bulldozers och
grävmaskiner år 1952. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Kölån är relativt god i alla hänseende
och biotoperna är väl spridda längs hela vattendraget. Nuvarande arealer utgör dock bara en bråkdel av det
naturliga tillståndet och förbättringspotentialen för Kölån är mycket stor. Hela 150 000 m2 öringbiotop av
högsta klass bedöms kunna återskapas om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras
ut maskinellt på samtliga negativt påverkade lokaler i vattendraget. Åtgärdas vandringshinder samtidigt
som en fullskalig restaurering av vattendraget utförs, bedöms framförallt tätheten av öring i vattendraget
öka avsevärt och Kölån kan med tiden bli ett fint fiskevatten om fiskbeståndet förvaltas väl. Flera
intressanta biflöden tillrinner Kölån och sannolikt utgör flera av biflödena viktiga reproduktionsvatten för
öringbeståndet i Kölån. Kölån har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats som ett nationellt värdefullt och
regionalt särskilt värdefullt vattendrag. Mellan Stensjön och Utterstugan har Holmen Skog AB utpekat tre
nyckelbiotoper längs vattendraget.
Stensjön, belägen 21 km VNV Hassela och
mynnar i V Ässjösjön. Flera biflöden intressanta
för öring sammanflödar med Kölån. Från
Stensjön räknat tillrinner Karabäcken,
Kölsjöbäcken, Basmyrbäcken, Svartån,
Lindsjöbäcken (Sörbäcken),
Kölårönningsbäcken samt Fångån. Sannolikt

Allmän beskrivning
Kölån är 20 km lång och faller över denna
sträcka 130 m. Vattendraget har en bredd av 240 m, en medelbredd av 9,7 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,5 m.
Avrinningsområdet är 262,4 km2 stort bestående
av 2 % sjö och 96 % skog. Kölån rinner från
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utgör flera av biflödena viktiga
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
Kölån omges huvudsakligen av blandskog,
stundtals med dominans av gran eller tall men
oftast med dominans av lövträd. De lugnflytande
partierna kantas vanligtvis av högörtsängar eller
våtmarksområden och vid Nord förekommer
ängsmark längs den N stranden. Skogsbrukets
nuvarande påverkan på Kölån är låg och endast
ett fåtal kalhyggen förekommer utmed
vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Kölån

platser. För att återskapa vattenbiotopen i Kölån
bör lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut maskinellt. Delar av Kölån
har tidigare biotopåterställts. Merparten av
återställningsarbetena har utförts med en äldre
metod där man skapade trösklar av sten som gav
ett poolsystem i vattendraget och mycket av den
upplagda stenen ligger kvar längs sidorna (Figur
2). Denna metod har på senare tid omvärderats
då den ger ett onaturligt intryck, främjar gädda,
missgynnar reproduktionen av öring och har en
begränsad livslängd. Det rekommenderas därför
att även dessa partier ses över igen så att
ytterligare upplagd sten placeras ut enligt
modern praxis.

6 000 m (30%)
1 880 m (9%)
11 550 m (58%)
410 m (2%)

Strömförhållandena i Kölån domineras stort av
strömmande biotoper. Förekomsten
lugnflytande vatten är god medan svagt
strömmande och forsande vatten förekommer i
mindre omfattning som enstaka lokaler väl
spridda längs vattendraget. De lugnflytande
biotoperna förekommer över längre
sammanhängande partier vid Kvarnmyrorna,
Kölängen samt inloppet till V Ässjösjön.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 28 %
Sten 15 %
Block 56 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Kölån.

Bottensubstratet i Kölån följer rådande
strömförhållanden väl och block, sten samt
findetritus återfinns på de strömmande, svagt
strömmande respektive lugnflytande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är i
allmänhet låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 000 m (15%)
Försiktigt rensad
4 610 m (23%)
Kraftigt rensad
12 120 m (61%)
Omgrävd
230 m (1%)
Kalkad
Nej

Figur 2. Biotopåterställning av äldre modell.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Kölån var tidigare en viktig flottled och
vattendraget har således utsatts för kraftiga
ingrepp i vattenbiotopen och endast vissa
lugnflytande partier är att anse som opåverkade.
Ingreppen utgörs huvudsakligen av rensningar,
företrädesvis kraftig sådan, då hela Kölån i slutet
av flottningsepoken, rensades med bulldozers
och grävmaskiner år 1952 till en kostnad av
100 000 kr i dåtidens penningvärde (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är riklig på de flesta

1 860 m (9%)
10 920 m (55%)
7 180 m (36%)

Skuggningsförhållandena i Kölån är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
förekommer främst över lugnflytande partier
genom naturligt glest bevuxna
våtmarksområden.
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4 810 m
4 950 m

51 220 m2 (26%)
49 205 m2 (25%)

8 810 m
1 120 m

81 595 m2 (42%)
9 880 m2 (5%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
4 410 m
Möjligt, men ej 3 860 m
bra
Tämligen bra
11 320 m
Bra- mycket
100 m
bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men
ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket
bra

Fiskfauna
Tre elprovfisken utförda 2010 finns registrerade
för Kölån. Vid elprovfiskena som utfördes vid
Bygget, Övre Vasshöljan samt vid vägbron
uppströms V Ässjösjön, fångades arterna
bäcknejonöga, elritsa, lake, stensimpa och öring.
Den totala tätheten av öring på lokalerna
varierade mellan 0,9-4,5 ind/100 m2,
medianvärde 1,8 ind/100 m2. För att kvantifiera
öringtätheten i vattendraget och påvisa
förekomst av andra fiskarter i Kölån,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs. Så länge inget görs åt de förstörda
vattenbiotoperna i Kölån är någon ökning av
fisktätheten i vattendraget inte att förvänta.
Åtgärdas däremot vandringshinder samtidigt
som en fullskalig restaurering av vattendraget
utförs, bedöms framförallt tätheten av öring i
vattendraget öka avsevärt och Kölån kan med
tiden bli ett fint fiskevatten om fiskbeståndet
förvaltas väl.

47 170 m2 (24%)
37 220 m2 (19%)
106 110 m2 (54%)
1 400 m2 (1%)

1 230 m
6 660 m

12 300 m2 (6%)
68 635 m2 (35%)

11 460 m
340 m

107 525 m2 (55%)
3 440 m2 (2%)

Kölån

Särskilda naturvärden
Kölån har av Länsstyrelsen Gävleborg utpekats
som ett nationellt värdefullt och regionalt särskilt
värdefullt vattendrag. Mellan Stensjön och
Utterstugan har Holmen Skog AB utpekat tre
nyckelbiotoper längs vattendraget. Den översta
biotopen har en yta av 2,6 ha, bestående av
biotoptyperna gransumpskog, örtrika bäckdråg
och strandskog svämskog. Den mellersta
biotopen har en yta av 5,2 ha, bestående av
biotoptyperna myrholme, lövsumpskog och
strandskog svämskog. Den nedersta biotopen
har en yta av 13,8 ha, bestående av
biotoptyperna barrskog delvis påverkad, skogmyrmosaik och strandskog svämskog.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Kölån är relativt god i alla hänseende och
biotoperna är väl spridda längs hela vattendraget
(Figur 3). Nuvarande arealer utgör dock bara en
bråkdel av det naturliga tillståndet och
förbättringspotentialen för Kölån är mycket stor.
Hela 150 000 m2 öringbiotop av högsta klass
bedöms kunna återskapas om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut maskinellt på samtliga negativt
påverkade lokaler i vattendraget.

Vandringshinder för fisk
I Kölån finns sex vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Stensjön mot V
Ässjösjön.

Figur 3. Relativt fin öringbiotop i Kölån.
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Kölån

Tabell 1. Vandringshinder i Kölån, numrerade från Stensjön, gående nedströms mot V Ässjösjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

689656
689541
689504
689474
689135
688961

153027
153154
153183
153186
153710
154084

0,15 km V Björnmyran
0,5 km SO Utterstugan
0,5 km NV Kvarnholmen
0,2 km NV Kvarnholmen
Lusen
0,5 km V Piltorpet

Bäverdamm, aktiv
Häll
Stentröskel
Dammrest
Dammrest
Bäverdamm, aktiv

Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

1,4
0,4
0,2
0,4
0,8
0,9

10-11
24-25
26-27
28-29
64-65
92-93

Vandringshinder 1 och 6 består av aktiva
bäverdammar som med en fallhöjd av 1,4 m
respektive 0,9 m, bedöms utgöra partiella hinder
som anses passerbara vid högre flöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 2 är ett naturligt fall över en
häll. Med en fallhöjd av 0,4 m anses hindret
passerbart.
Vandringshinder 3 utgörs av en stentröskel från
tidigare biotopåterställning, som med en fallhöjd
av 0,2 m ger upphov till ett partiellt hinder som
dock anses passerbart vid medelflöde och
däröver. För att underlätta fiskvandring vid
lågflöde bör stentröskeln rivas och stenen
spridas på ett mer naturtroget sätt i vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 5. Dammrest. Fallhöjd 0,8
m.

Sjöar i vattendraget
Stensjön 689727-152843
Stensjön 133,4 ha, maxdjup 17 m, är en mager
skogssjö med stenstränder som huvudsakligen
omges av barrskog. Vattenvegetationen är
sparsam och utgörs främst av starr som växer i
strandzonen. Bodsjöån, Gässån och
Bullerbäcken tillrinner sjön som avvattnas av
Kölån. Vid sjöns utlopp finns en rest av en
gammal regleringsdamm som nu används som
stöd för en gångbro. Kända fiskarter i Stensjön
är abborre, gädda, sik och enstaka öringar.

Vandringshinder 4 är en mindre dammrest av
vilken det bara återstår en bottenstock och
några stenar. Med en fallhöjd av 0,4 m är
hindret att räkna som partiellt. För att underlätta
fiskvandring vid lågflöde bör bottenstocken
avlägsnas och några block flyttas.
Vandringshinder 5 består av en dammrest vid
Lusen (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,8 m är
dammresten att räkna som ett definitivt hinder
som dock kan passeras vid höga flöden. För att
återskapa vandringsmöjligheterna på platsen bör
minst ett av de två stora utskoven öppnas upp
till naturlig bottennivå, förslagsvis det norra.

V Ässjösjön 688900- 154239
Se Harmångersån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom maskinell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringshinder 3-5.
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Objekt 123. Fångån

Fångån

X 688930 Y 154089 (RT 90)

Sammanfattning
Fångån är ett fint skogsvatten som har biotopkarterats från Furubergsänget och vattendraget mynnar i
Kölån vid Gryms, strax uppströms V Ässjösjön. Den övre halvan av Fångån rinner huvudsakligen genom
grandominerad blandskog som förekommer mellan våtmarker och den nedre halvan av vattendraget
kantas främst av barrdominerad blandskog. Strömförhållandena i Fångån utgörs i stort av lika delar
lugnflytande och strömmande biotoper medan svagt strömmande och forsande lokaler förekommer i liten
omfattning. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är huvudsakligen låg och utgörs främst av rester
från flottrännor. Halva Fångåns lopp har påverkats av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen, som en följd av
att Fångån tidigare nyttjades som flottled. Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat då flottrännor
användes flitigt i vattendraget och många rester av dessa rännor finns kvar än idag trots att flottleden
upphörde under 1940-talet. Fångån bedöms utgöra ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Kölån. Många av de försiktigt rensade lokalerna utgör förhållandevis fina öringbiotoper då främst de
största blocken flyttats från bäckfåran eller att en ränna mitt i vattendraget har skapats genom att flytta
block och sten åt sidorna. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Fångån är något låg beträffande
lekområden men god avseende uppväxtområden och ståndplatser. Öringbiotoperna förekommer främst
på de strömmande lokalerna uppströms Jon-Ersänget samt nedanför Bromsänget. Öringbiotoperna i
Fångån kan förbättras över en yta av drygt 20 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt eller maskinellt. Vid Jon-Ersänget har Holmen Skog AB utpekat en 7,7 ha
stor nyckelbiotop bestående av biotoptyperna gransumpskog och naturlig skogsbäck. Vid Bromsänget har
Holmen Skog AB utpekat ytterligare en 6,6 ha stor nyckelbiotop bestående av biotoptyperna
gransumpskog, blandsumpskog och strandskog svämskog. Fria vandringsvägar för fisk skapas genom att
öppna upp två dammrester och ersätta trummorna vid en vägövergång med en bro eller en större
valvbåge.
2 % sjö och 96 % skog. Fångån har sin början i
området mellan Storåsen och Sebbersåsen i
Hudiksvalls kommun, beläget 25 km OSO
Hassela. Ett flertal mindre bäckar och rännilar
rinner ihop och bildar Fångån. För att begränsa
arbetet till kommungränsen har vattendraget

Allmän beskrivning
Den inventerade delen av Fångån är 6,8 km lång
och faller 79 m. Vattendraget har en bredd av 230 m, en medelbredd av 6,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Vattendragets
avrinningsområde är 58,8 km2 stort bestående av
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inventerats från Furubergsänget. Vattendraget
mynnar i Kölån vid Gryms, strax uppströms V
Ässjösjön. Två biflöden tillrinner Fångån,
Korsmyrbäcken mellan Jon-Ersänget och
Hjäparänget samt Lerbäcken strax nedströms
Tuvalitet. Lerbäcken är öringförande och kan
vara av betydelse som reproduktionsområde för
öringbeståndet i Fångån. Information om
Korsmyrbäcken saknas, varför vattendraget bör
biotopkarteras och elprovfiskas. Den övre
halvan av Fångån rinner huvudsakligen genom
grandominerad blandskog som förekommer
mellan våtmarkerna Jon-Ersänget, Hjälparänget
och Bromsänget. Vid inventeringstillfället var
Jon-Ersänget och Hjälparänget delvis uppdämda
av bäverdammar. Den nedre halvan av
vattendraget kantas främst av barrdominerad
blandskog. Sista delen av vattendraget meandrar
genom lövskog och våtmark. Kalhygge
förekommer strax nedströms Tövalitet
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

3 155 m
420 m
2 860 m
410 m

Fångån

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 535 m (52%)
Försiktigt rensad
3 110 m (45%)
Kraftigt rensad
200 m (3%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
1
Halva Fångåns lopp har påverkats av mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen, som en följd av att
Fångån tidigare nyttjades som flottled (Figur 1).
Vattendraget är huvudsakligen försiktigt rensat
då flottrännor användes flitigt i vattendraget och
många rester av dessa rännor finns kvar än idag
trots att flottleden upphörde under 1940-talet.
För att återskapa vattenbiotopen i vattendraget
bör lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt eller maskinellt på
de rensade lokalerna. Timret från flottrännorna
kan med fördel spridas i vattendraget. Vid
Hjälparänget tillrinner ett skogsdike vilket tyder
på viss markavvattning av området. För att
återskapa våtmarkens naturliga funktion,
rekommenderas hydrologisk restaurering av
Hjälparänget.

(46%)
(6%)
(42%)
(6%)

Strömförhållandena i Fångån utgörs i stort av
lika delar lugnflytande och strömmande biotoper
medan svagt strömmande och forsande lokaler
förekommer i liten omfattning. Lugnflytande
vatten återfinns i stort sett sammanhängande
mellan Jon-Ersänget och Bromsänget medan
strömmande biotoper främst förekommer
uppströms Jon-Ersänget samt nedanför
Bromsänget. De svagt strömmande lokalerna
förekommer strax uppströms Kölån och de
forsande biotoperna förekommer spridda längs
vattendraget och utgörs av kortare partier.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Fångån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 44 %
Block 45 %
Näckmossa 0 %
Bottensubstratet i Fångån följer rådande
strömförhållanden väl där findetritus och block
förekommer på de lugnflytande respektive
strömmande lokalerna. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är huvudsakligen låg och
utgörs främst av rester från flottrännor.

3 080 m (45%)
950 m (14%)
2 815 m (41%)

Skuggningsförhållandena i Fångån är goda i den
nedre halvan av vattendraget men skuggningen
är dålig över de naturligt glest bevuxna
högörtängarma och våtmarkerna som
förekommer i den övre halvan ån.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 155 m 18 833 m2 (44%)
Möjligt, men ej bra 2 040 m 14 635 m2 (35%)
Tämligen bra
1 650 m 9 010 m2 (21%)
Bra- mycket bra

532

Hassela Fvo

ARO: 44000

Fångån

reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 930 m 17 730 m2 (42%)
Möjligt, men ej bra
705 m 3 683 m2 ( 9%)
Tämligen bra
2 900 m 18 800 m2 (44%)
Bra- mycket bra
310 m 2 265 m2 (5%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 3 090 m 18 660 m2 (44%)
Tämligen bra
2 130 m 12 185 m2 (29%)
Bra- mycket bra
1 625 m 11 633 m2 (27%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Fångån är något låg beträffande lekområden
men god avseende uppväxtområden och
ståndplatser. Många av de försiktigt rensade
lokalerna utgör förhållandevis fina öringbiotoper
då främst de största blocken flyttats från
bäckfåran eller att en ränna mitt i vattendraget
har skapats genom att flytta block och sten åt
sidorna. Öringbiotoperna förekommer främst på
de strömmande lokalerna uppströms JonErsänget samt nedanför Bromsänget (Figur 2).
Öringbiotoperna i Fångån kan förbättras över en
yta av drygt 20 000 m2 om lekbottnar restaureras
och upplagd sten samt död ved placeras ut
manuellt eller maskinellt.

Figur 2. Fin öringbiotop i Fångån.

Särskilda naturvärden
Vid Jon-Ersänget har Holmen Skog AB utpekat
en 7,7 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna gransumpskog och naturlig
skogsbäck. Vid Bromsänget har Holmen Skog
AB utpekat ytterligare en 6,6 ha stor
nyckelbiotop bestående av biotoptyperna
gransumpskog, blandsumpskog och strandskog
svämskog.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2009 finns registrerade
för Fångån. Vid elprovfiskena som utfördes vid
Jockes koja och nedanför vandringshinder 11,
fångades arterna stensimpa, lake och öring.
Tätheten av öring var 9,5 respektive 6,8 ind/100
m2 för 0+ och 9,2 respektive 3,2 ind/100 m2 för
>0+. Fångån bedöms utgöra ett viktigt

Vandringshinder för fisk
I Fångån finns fjorton vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Furubergsänget mot Kölån.

Tabell 1. Vandringshinder i Fångån, numrerade från Furubergsänget, gående nedströms mot Kölån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

688823
688839
688889
688890
688894
688885
688902
688909
688902
688903
688893
688899
688904
688910

153662
153676
153711
153714
153752
153790
153927
153942
153961
153964
153991
154019
154023
154036

0,6 km SV Jon-Ersänget
0,4 km SV Jon-Ersänget
Jon-Ersänget
Jon-Ersänget
Hjälparänget
Hjälparänget
0,7 km NO Lerbäcksberget
0,85 km NO Lerbäcksberget
0,05 km S Tövalitet
0,1 km S Tövalitet
0,85 km V V Ässjösjön
0,65 km V V Ässjösjön
0,5 km V V Ässjösjön
0,8 km V Tövalitet

Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Dammrest
Naturligt fall, block
Vägtrummor, stål, 3 st
Naturliga fall, block
Naturligt fall, häll
Dammrest

Passerbart
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0
0,8
0,8
0,7
1
0,35
3,5
1,7
0,3
0,75
0
3,5
0,6
0,5

1-2
3-4
5-6
5-6
9-10
10-11
19-20
20-21
22-23
23-24
25-26
27-28
28-29
29-30
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Fångån

Vandringshinder 1 är två vägtrummor av stål
placerade under den korsande vägen V om
Svartåsen (L~ 10,0 m, ~ 1,5 m). Trummorna
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2-6 består av övergivna/aktiva
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,35-1,0
m, bedöms utgöra partiellt/definitiva hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 7-8, 10 och 12-13 utgörs av
naturliga fall över block eller häll som med en
enskild fallhöjd av 0,6-1,7 m, är att räkna som
partiella hinder. Många av hindren svåra eller
omöjliga att passera vid lägre flöden, samtliga
hinder anses dock passerbara vid medelflöde
och däröver.

Figur 4. Vandringshinder 14. Dammrest med
kvarvarande bottenstockar. Fallhöjd 0,5 m.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av Hjälparänget.
4. Biotopkartera och elprovfiska
Korsmyrbäcken.
5. Åtgärda vandringshinder 9, 11 och 14.

Vandringshinder 9 består av en dammrest där
endast en bottenstock kvarstår (Figur 3). Med
en fallhöjd av 0,3 m är hindret att räkna som
partiellt. För att underlätta passage vid låga
flöden bör bottenstocken avlägsnas.

Figur 3. Vandringshinder 9. Dammrest med
kvarvarande bottenstock. Fallhöjd 0,3 m.

Vandringshinder 11 är tre vägtrummor av stål
placerade under den väg som korsar
vattendraget strax nedströms Tövalitet (L~ 9,0
m, ~ 1,1 m). Trummorna ligger bra men
passage försvåras vid högre flöden då
vattenhastigheten genom de smala trummorna
blir hög. För att underlätta fiskvandring vid
höga flöden bör en bro eller bred valvbåge
ersätta minst två av trummorna.
Vandringshinder 14 utgörs av en dammrest där
två på varandra liggande bottenstockar orsakar
ett partiellt fall av 0,5 m. För att underlätta
fiskvandring bör bottenstockarna avlägsnas.
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Objekt 124. Lerbäcken

Lerbäcken

X 688893 Y 154008 (RT 90)

Sammanfattning
Lerbäcken är en skogsbäcken med ett stationärt bestånd av öring samt klart och ofärgat vatten som rinner
från Tallåsmyran, belägen i Hudiksvalls kommun, 10 km VSV Hassela för att mynna i Fångån 1 km NO
Lerbäcksberget. Omgivningen längs den övre halvan av bäcken präglas av skogsbruk och ungskog samt
kalhygge utgör de dominerande biotoptyperna medan den nedre halvan av vattendraget huvudsakligen
rinner genom blandskog med vissa inslag av ungskog och även mindre bestånd av Contortatall.
Strömförhållandena i Lerbäcken utgörs i stort av lika delar svagt strömmande och strömmande biotoper
som förekommer omväxlande längs hela vattendraget och längre partier med samma strömförhållande
saknas. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är riklig på enstaka lokaler i bäckens
nedre lopp, men huvudsakligen låg. Större delen av Lerbäcken lopp har påverkats av mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Ingreppen utgörs huvudsakligen av omgrävning som förekommer tillsammans med
kraftigt rensade partier i den övre halvan av vattendraget medan försiktigt rensade lokaler återfinns mellan
Lerbäcksberget och Ässjöberget. Den nedersta delen av vattendraget anses opåverkat. Flödesregimen i
vattendraget är störd då Rolighetsmyran, Tallåsmyran och skogsområdet mellan Tallåsmyran och Mon, där
11 skogsdiken tillrinner, har markavvattnats. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Lerbäcken är som en följd av de omfattande ingreppen i vattenbiotopen, relativt låg
beträffande lekområden och tämligen bra avseende uppväxtområden och ståndplatser. Lekområdena
förekommer främst V om Mon medan uppväxtområdena återfinns i den nedre halvan av vattendraget.
Öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras över en yta av närmare 6 000 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna och bäcken återges ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna. Fria vandringsvägar för fisk skapas genom att ersätta två
vägtrummor med valvbågar.
Allmän beskrivning
Lerbäcken är 5,2 km lång och faller över denna
sträcka 95 m. Vattendraget har en bredd av 0,25,0 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Lerbäcken
rinner från Tallåsmyran, belägen i Hudiksvalls

kommun, 10 km VSV Hassela för att mynna i
Fångån 1 km NO Lerbäcksberget. Vattnet i
Lerbäcken är kristallklart och bäcken går snabbt
från att vara en obetydlig rännil till en bäck med
gott flöde då flera utströmningsområden och
källor tillrinner vattendraget strax nedanför

535

Hassela Fvo

ARO: 44000

Tallåsmyran. Mellan Tallåsmyran och Mon
rinner Lerbäcken genom ett markavvattnat
område med ungskog och kalhygge. Bäcken
korsas av en väg och löper sedan genom äldre
granskog över en sträcka av 600 m. Där bäcken
viker av norrut kantas bäcken av ungskog med
visst inslag av granskog fram till flödet från
Rolighetsmyran. Nedanför detta flöde följer ett
kort parti lövskog innan omgivningen övergår till
blandskog som består i höjd med
Lerbäcksberget. Inslag av Contortatall
förekommer i den nedre delen av detta parti.
Bäcken kantas sedan av äldre granskog längs den
Ö stranden och av ungskog längs den V. Sista
biten ned mot Fångån, omges av ungskog och
slutligen gammal granskog. Vid
inventeringstillfället var bäverförekomsten
påtaglig i anslutning till vägen mot
Lerbäcksberget och ett flertal bäverdammar som
dämde relativt stora arealer återfanns främst
uppströms ovanstående väg.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Lerbäcken

förekommer tillsammans med kraftigt rensade
partier i den övre halvan av vattendraget medan
försiktigt rensade lokaler återfinns mellan
Lerbäcksberget och Ässjöberget (Figur 1). Den
nedersta delen av vattendraget anses opåverkat.
Förekomsten upplagd sten varierar men är
huvudsakligen god. För att återskapa
vattenbiotopen i Lerbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt på de påverkade lokalerna och
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Flödesregimen i
vattendraget är störd då Rolighetsmyran,
Tallåsmyran och skogsområdet mellan
Tallåsmyran och Mon, där 11 skogsdiken
tillrinner, har markavvattnats. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena.

260 m (5%)
2 300 m (44%)
2 500 m (48%)
140 m (3%)

Lerbäcken har ett omväxlande svagt
strömmande och strömmande lopp där
lugnflytande och forsande vatten endast
förekommer över enstaka lokaler.
Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Lerbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 39 %
Grus 22 %
Sten 22 %
Block 17 %
Näckmossa 8 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Lerbäcken domineras något av
sand men förekomsten grus, sten och block är
även god. Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är riklig på enstaka lokaler
i bäckens nedre lopp, men huvudsakligen låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 020 m
Försiktigt rensad
700 m
Kraftigt rensad
1 170 m
Omgrävd
2 310 m
Kalkad
Diken

450 m (9%)
370 m (7%)
1 820 m (35%)
2 560 m (49%)

Skuggningsförhållandena i Lerbäcken är
genomgående relativt bra, framförallt i den nedre
halvan av vattendraget. Skuggning saknas eller är
dålig över ett större kalhygge beläget S om
Rolighetsmyran, där all omgivande skog har
avverkats utan hänsyn till vattendraget (Figur 2).

(19%)
(14%)
(23%)
(44%)
Nej
11

Större delen av Lerbäcken lopp har påverkats av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Ingreppen
utgörs huvudsakligen av omgrävning som
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Lerbäcken

Öringbiotoperna i vattendraget kan förbättras
över en yta av närmare 6 000 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt på de påverkade lokalerna och
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

Figur 2. Omgrävd och rätad sträcka över kalhygge i
Lerbäcken.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 680 m 2 940 m2 (41%)
Möjligt, men ej bra 2 100 m 3 040 m2 (42%)
Tämligen bra
1 040 m 1 019 m2 (14%)
Bra- mycket bra
380 m
190 m2 (3%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
560 m
950 m2
Möjligt, men ej bra 2 920 m 3 303 m2
Tämligen bra
1 640 m 2 721 m2
Bra- mycket bra
80 m
215 m2

Figur 3. Fin öringbiotop i Lerbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lerbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 700 m
uppströms Fångån, fångades enbart öring.
Tätheten av öring var 1,3 ind/100 m2 för 0+ och
7,9 ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

(13%)
(46%)
(38%)
(3%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
350 m
510 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 3 410 m 3 672 m2 (51%)
Tämligen bra
1 440 m 3 007 m2 (42%)
Bra- mycket bra

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Lerbäcken är som en följd av de omfattande
ingreppen i vattenbiotopen, relativt låg
beträffande lekområden och tämligen bra
avseende uppväxtområden och ståndplatser.
Lekområdena förekommer främst V om Mon
medan uppväxtområdena återfinns i den nedre
halvan av vattendraget (Figur 3).

Vandringshinder för fisk
I Lerbäcken finns 10 vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Tallåsmyran
mot Fångån.

Tabell 1. Vandringshinder i Lerbäcken, numrerade från Tallåsmyran, gående nedströms mot Fångån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

688656
688735
688755
688766
688782
688787
688808
688842
688846
688880

153910
153972
153968
153968
153971
153972
153979
153999
154004
154021

1 km SO Rolighetsmyran
1,3 km Ö Rolighetsmyran
1,4 km O Rolighetsmyran
1,4 km O Rolighetsmyran
1,5 km NO Rolighetsmyran
1,6 km NO Rolighetsmyran
0,5 km Ö Lerbäcksberget
0,8 km Ö Lerbäcksberget
1 km Ö Lerbäcksberget
1 km Ö Lerbäcksberget

Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdammar, 3 st övergivna
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, 3 st övergivna
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål

Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0
1,5
1
1,3
5,7
0
5
0
0,6
0,1
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Lerbäcken

Vandringshinder 1 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Svartåsen (L~8 m,
~ 0,9 m. Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2-5 består av höga och
övergivna bäverdammar som med en fallhöjd av
1-2 m utgör definitiva hinder för öring.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar sid
Vandringshinder 6 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under vägen till
Lerbäcksberget (L~8 m, ~ 0,8 m). Trumman
har en något hög vattenhastighet men anses
som passerbar. Ingen åtgärd.

Figur 4. Vandringshinder 10. Vägtrumma med hög
vattenhastighet och ett fall av 0,1 m vid utloppet.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.

Vandringshinder 7 består av tre övergivna
bäverdammar inom ca 50 m. Trots en individuell
fallhöjd av 1,5-2 m, bedöms hindren som
partiella och passerbara vid något högre flöden
då sidofåror har bildats runt varje damm.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge vattendraget ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Rolighetsmyran,
Tallåsmyran samt skogsområdet V Mon.
5. Åtgärda vandringshinder 8 och 10.

Vandringshinder 8 är den vägtrumma av stål
som ligger under vägen till Ässjöberget (L~8 m,
~ 0,9 m). Trumman bedöms utgöra ett
definitivt hinder då den lutar kraftigt vilket leder
till mycket hög vattenhastighet. För att skapa
passerbarhet bör trumman ersättas med en
valvbåge.
Vandringshinder 9 utgörs av ett naturligt fall
mellan två stora block. Med en fallhöjd av 0,6 m
är hindret att räkna som partiellt och anses
passerbart vid högre flöden.
Vandringshinder 10 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget 200 m uppströms utloppet i
Fångån (L~9 m, ~ 0,9 m)(Figur 4). Trumman
bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder för
fisk då den har ett fall av 0,1 m vid utloppet
samt lutar kraftigt vilket leder till för hög
vattenhastighet. För att skapa passerbarhet bör
trumman ersättas med en valvbåge.
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Objekt 125. Kölårönningsbäcken

Kölårönningsbäcken

X 689012 Y 153982 (RT 90)

Sammanfattning
Kölårönningsbäcken är en liten skogsbäck med klart och ofärgat vatten som rinner från Hammermyran,
belägen 7 km VNV Hassela, och mynnar vid Kamelhöljan i Kölån, 3 km Ö Näveråsen. Den övre halvan
av bäcken rinner huvudsakligen genom ungskog och den nedre halvan kantas av tät ungskog och
lövdominerad blandskog. Vattendraget faller kraftigt i de mellersta delarna och bäcken rinner här
underjordiskt genom storblockig terräng vilket medför att partiet utgör ett naturligt definitivt
vandringshinder för fisk. Vattendraget är strömmande i sitt övre lopp, forsande över det brant fallande
partiet mellan Stordalen och Kölån samt svagt strömmande över våtmarken nedanför Stordalen samt ned
mot Kölån. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är riklig vid inloppet till Kölån men i huvudsak
låg-måttlig. Den övre halvan av bäcken har utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och ingreppen
består huvudsakligen av omgrävning. Flödesregimen i vattendraget är störd och ingreppen i
Kölårönningsbäcken har sannolikt utförts i samband med markavvattning av Hammermyran samt
våtmarken nedanför Stordalen, där hela 12 skogsdiken tillrinner. För att återskapa en naturlig flödesregim i
vattendraget bör hydrologisk restaurering utföras vid de markavvattnade våtmarkerna. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring i Kölårönningsbäcken är låg beträffande lekområden och mindre bra avseende
uppväxtområden och ståndplatser. Öringbiotoperna kan förbättras över en yta av närmare 400 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut samt bäcken återges ett ringlande lopp över
de omgrävda partierna. Öring förekommer i vattendragets nedre del, ytterligare elprovfisken bör utföras
för att undersöka fiskförekomst uppströms det naturliga vandringshindret och en vägtrumma bör åtgärdas
för att öppna upp längre sträcka av bäcken.
Allmän beskrivning
Kölårönningsbäcken är 1,6 km lång och faller
över denna korta sträcka hela 167 m.
Vattendraget har en bredd av 0,1-1,2 m, en
medelbredd av 0,5 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,1 m. Kölårönningsbäcken rinner
från Hammermyran, belägen 7 km VNV
Hassela, och mynnar vid Kamelhöljan i Kölån,

3 km Ö Näveråsen. Vattnet i
Kölårönningsbäcken är klart och ofärgat. Den
övre halvan av bäcken rinner huvudsakligen
omgrävd genom ungskog. Vid Stordalen
förekommer en jaktstuga och en källa mynnar
strax uppströms denna. Våtmarksområdet
nedanför Stordalen är markavvattnat och till
stora delar torrt. Vattendraget faller kraftigt i de
mellersta delarna och bäcken rinner här
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underjordiskt genom storblockig terräng vilket
medför att partiet utgör ett naturligt definitivt
vandringshinder för fisk. Nedanför detta område
kantas bäcken av tät ungskog och nedanför den
korsande vägen omges vattendraget av
blandskog med dominans av löv. Vid
inventeringstillfället observerades två övergivna
bäverdammar strax uppströms Kölån.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Kölårönningsbäcken

hydrologisk restaurering utföras vid de
markavvattnade våtmarkerna. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

640 m (40%)
600 m (37%)
370 m (23%)

Strömförhållandena i Kölårönningsbäcken består
i stort av lika delar svagt strömmande,
strömmande och forsande biotoper.
Vattendraget är strömmande i sitt övre lopp,
forsande över det brant fallande partiet mellan
Stordalen och Kölån samt svagt strömmande
över våtmarken nedanför Stordalen samt ned
mot Kölån.

Figur 1. Omgrävd och kraftigt rensad sträcka i
Kölårönningsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 27 %
Sand 37 %
Grus 10 %
Block 26 %
Näckmossa 0 %

200 m (12%)
1 410 m (88%)

Skuggningsförhållandena i Kölårönningsbäcken
är genomgående goda, ungskog i bäckens nedre
lopp ger mindre bra skuggning över ett kortare
parti.

Bottensubstratet i Kölårönningsbäcken består i
stort av lika delar findetritus, sand och block
medan grus förekommer i mindre omfattning.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
riklig vid inloppet till Kölån men i huvudsak lågmåttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
850 m (53%)
Försiktigt rensad
110 m
(7%)
Kraftigt rensad
Omgrävd
650 m (40%)
Kalkad
Nej
Diken
12
Den övre halvan av bäcken har utsatts för
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och
ingreppen består huvudsakligen av omgrävning
(Figur 1). Förekomsten upplagd sten är god
uppströms Stordalen men måttlig över
nedströms belägna våtmark. Flödesregimen i
vattendraget är störd och ingreppen i
Kölårönningsbäcken har sannolikt utförts i
samband med markavvattning av Hammermyran
samt våtmarken nedanför Stordalen, där hela 12
skogsdiken tillrinner. För att återskapa en
naturlig flödesregim i vattendraget bör

690 m
760 m
160 m

365 m2 (45%)
401 m2 (49%)
48 m2 (6%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

300 m
850 m
460 m

150 m2 (18%)
470 m2 (58%)
194 m2 (24%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

300 m
650 m
660 m

150 m2 (18%)
350 m2 (43%)
314 m2 (39%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Kölårönningsbäcken är låg beträffande
lekområden och mindre bra avseende
uppväxtområden och ståndplatser (Figur 2).
Lekområdet återfinns nedanför den nedre
korsande vägen och uppväxtbiotoperna
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Kölårönningsbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Kölårönningsbäcken. Vid elfisket som utfördes i
anslutning till den nedre korsande vägen,
fångades arterna elritsa och öring. Tätheten av
öring var 5,0 ind/100 m2 för 0+, äldre öring
saknades. För att ytterligare kartlägga
fiskbeståndet i vattendraget rekommenderas att
fler elprovfisken utförs, ett i anslutning till
utloppet i Kölån samt minst två uppströms
vandringshinder 2.

förekommer huvudsakligen i den nedre delen av
vattendraget men två kortare partier
förekommer uppströms det naturligt definitiva
hindret. Öringbiotoperna kan förbättras över en
yta av närmare 400 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Kölårönningsbäcken utgör
sannolikt ett relativt viktigt reproduktionsvatten
för öringbeståndet i Kölån.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Kölårönningsbäcken finns fyra
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Hammermyran mot
Kölån.
Figur 2. Relativt fin uppväxtbiotop för öring i
Kölårönningsbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Kölårönningsbäcken, numrerade från Hammermyran, gående nedströms mot Kölån.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689098
689041
689035
689029

154073
154023
154008
153991

Stordalen
0,8 km SV Stordalen
1 km SV Stordalen
1,2 km SV Stordalen

Vägtrumma, stål
Brant parti + underjordisk
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, 2 st, övergivna

Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt

0
35
0,1
0,1

1-2
5-6
6-7
7-8

Vandringshinder 1 utgörs av en passerbar
vägtrumma av stål under den korsande vägen vid
Stordalen (L~9,0 m, ~ 0,8 m). Ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 består av ett storblockigt och
brant fallande parti av vattendraget där bäcken
huvudsakligen har ett underjordisk lopp som
man får lyssna sig till. Totalt faller
Kölårönningsbäcken ca 35 m över en sträcka av
300 m. Naturligt hinder som inte är passerbart
för fisk, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen mot Sörbäck
(L~8 m, ~ 0,8 m) (Figur 3). Med kraftig
lutning och ett fall vid utloppet av 0,1 m,
bedöms trumman utgöra ett definitivt hinder för
fisk och bör därmed ersättas med en valvbåge.

Figur 3. Vandringshinder 3. Vägtrumma med kraftig
lutning och ett fall vid utloppet av 0,1 m.
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Vandringshinder 4 utgörs av två st närliggande
bäverdammar som övergivits. Dammarna har
förlorat sin dämmande förmåga och vattnet
strilar mellan byggnadsmaterialet. All sly och
övrigt byggnadsmaterial som kvarstår bedöms
dock utgöra ett definitivt hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
I vattendraget finns inga sjöar belägna.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Hammermyran
samt våtmarken nedanför Stordalen.
5. Undersök fiskförekomst uppströms
vandringshinder 2.
5. Åtgärda vandringshinder 3.

542

Kölårönningsbäcken

Hassela Fvo

ARO: 44000

Objekt 126. Lindsjöbäcken

Lindsjöbäcken

X 689039 Y 153950 (RT 90)

Sammanfattning
Lindsjöbäcken är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring som rinner från ErskMatsdammen, belägen 12 km VNV Hassela, för att via Lindsjön mynna i Kölån 0,7 km uppströms
Kamelhöljan. Bäcken rinner i sitt övre lopp huvudsakligen genom blandskog med stort inslag av
kalhyggen och den nedre delen kantas företrädesvis av tallskog. Strömförhållandena i Lindsjöbäcken
domineras stort av strömmande biotoper. Näckmossa förekommer sparsamt över några strömmande
lokaler och förekomsten död ved är låg-måttlig. Lindsjöbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen men trots det har 1/3 av vattendraget utsatts för rensning och en lokal har blivit
omgrävd. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Lindsjöbäcken är låg beträffande lekområden men
god avseende uppväxtområden och ståndplatser. Lekområdena förekommer över ett längre parti SV
Föltjärnen och som enstaka lokaler längs hela vattendraget. Uppväxtområdena och ståndplatserna
återfinns över i stort sett samtliga lokaler där vattnet är snabbare än lugnflytande och biotoperna är väl
spridda längs bäcken. Öringbiotoperna i Lindsjöbäcken kan förbättras över en yta av närmare 7 000 m2
om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt eller maskinellt på de
negativt påverkade lokalerna. Fyra nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog AB förekommer utmed
vattendraget. Fria vandringsvägar i vattendraget skapas genom att åtgärda tre vägtrummor och öppna upp
en dammrest. 400 m uppströms Kölån förekommer ett naturligt fall över tre stora block som bedöms
utgöra ett definitivt hinder. Hindret kan möjligen passeras vid högflöden och återbesök på platsen bör
utföras för en korrekt bedömning av hindrets passerbarhet. Kan hindret passeras utgör Lindsjöbäcken
sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
Allmän beskrivning
Lindsjöbäcken är 8,5 km lång och faller över
denna sträcka 190 m. Vattendraget har en bredd
av 0,1-11 m, en medelbredd av 2,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Lindsjöbäcken
rinner från Ersk-Matsdammen, belägen 12 km
VNV Hassela, för att via Lindsjön mynna i
Kölån 0,7 km uppströms Kamelhöljan. Nedre
delen av vattendraget namnges Sörbäck. Två

biflöden intressanta för fisk tillrinner
Lindsjöbäcken. Från Stålsåskojan rinner ett
relativt stort flöde som sammanrinner med
Lindsjöbäcken en bit uppströms
Sörbäcksrönningarna. Vattendraget är inte
biotopkarterat eller elprovfiskat men detta bör
göras. Över Sörbäcksrönningarna tillrinner
Finnbäcken och Lindsjöbäcken nära nog dubblar
sitt flöde efter detta och delen Sörbäck utgörs av
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en bred vattenfåra med gott flöde. Uppströms
Lindsjön kantas Lindsjöbäcken företrädesvis av
ungskog och kalhygge även om en del blandskog
förekommer. Mellan Lindsjön och
Sörbäcksrönningarna löper bäcken stundtals
meandrande genom huvudsakligen blandskog
och kalhygge. Viss barnpåverkad mark
förekommer. Sörbäcksrönningarna är en
blandning av våtmark och högörtsäng som vid
inventeringstillfället var uppdämda av några
bäverdammar. Mellan Sörbäcksrönningarna och
Kölån omges bäcken huvudsakligen av tallskog,
en mindre våtmark som vid inventeringstillfället
var uppdämd av bäver förekommer några
hundra meter nedanför Sörbäcksrönningarna.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 340 m
2 030 m
4 530 m
610 m

Lindsjöbäcken

och de rensade lokalerna påträffas nedanför
Ersk-Matsdammen, nedanför Lindsjön, SSV
Föltjärnen samt mellan Sörbäcksrönningarna
och Kölån. Förekomsten upplagd sten är god
nedanför Lindsjön samt mellan
Sörbäcksrönningarna och Kölån, men måttlig i
övrigt. För att återskapa vattenbiotopen i
Lindsjöbäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
eller maskinellt på de negativt påverkade
lokalerna.

(16%)
(24%)
(53%)
(7%)

Strömförhållandena i Lindsjöbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Lugnflytande
vatten återfinns över Sörbäcksrönningarna samt
över en sträcka belägen SV Föltjärnen. Forsande
lokaler förekommer nedanför
Sörbäcksrönningarna och svagt strömmande
biotoper förekommer över ett längre parti
uppströms Sörbäcksrönningen samt som enstaka
inslag längs övriga delar av vattendraget.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Lindsjöbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 25 %
Grus 25 %
Sten 16 %
Block 29 %
Näckmossa 13 %

380 m (5%)
2 340 m (28%)
3 600 m (42%)
2 190 m (26%)

Skuggningsförhållandena i Lindsjöbäcken är
genomgående relativt bra. Skuggning saknas
dock över ett kalhygge uppströms Lindsjön och
dålig skuggning råder över de bäverdämda
Sörbäcksrönningarna.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Lindsjöbäcken består i stort av
lika delar sand, grus, sten och block. Näckmossa
förekommer sparsamt över några strömmande
lokaler och förekomsten död ved är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
5 750 m (67%)
Försiktigt rensad
1 600 m (19%)
Kraftigt rensad
980 m (12%)
Omgrävd
180 m (2%)
Kalkad
Nej

1 780 m 5 043 m2 (26%)
4 540 m 11 171 m2 (57%)
1 910 m 3 305 m2 (17%)
280 m
196 m2 (1%)
1 010 m 3 168 m2 (16%)
1 670 m 3 670 m2 (19%)
5 150 m 11 197 m2 (57%)
680 m
1 680 m2 (9%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
70 m
28 m2(0,1%)
Möjligt, men ej bra 1 110 m 2 995 m2 (15%)
Tämligen bra
7 330 m 16 692 m2 (85%)
Bra- mycket bra

Lindsjöbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen men trots
det har 1/3 av vattendraget utsatts för rensning
och en lokal har blivit omgrävd (Figur 1).
Vattendraget är omgrävt vid Lindsjöns utlopp
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Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Lindsjöbäcken är låg beträffande lekområden
men god avseende uppväxtområden och
ståndplatser. Lekområdena förekommer över ett
längre parti SV Föltjärnen och som enstaka
lokaler längs hela vattendraget.
Uppväxtområdena och ståndplatserna återfinns
över i stort sett samtliga lokaler där vattnet är
snabbare än lugnflytande och biotoperna är väl
spridda längs bäcken (Figur 2). Öringbiotoperna
i Lindsjöbäcken kan förbättras över en yta av
närmare 7 000 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
eller maskinellt på de negativt påverkade
lokalerna.

Lindsjöbäcken

27,5 ind/100 m2 för 0+ och 10,7 ind/100 m2 för
>0+. 400 m uppströms Kölån förekommer ett
naturligt fall över tre stora block som bedöms
utgöra ett definitivt hinder. Hindret kan möjligen
passeras vid högflöden och återbesök på platsen
bör utföras för en korrekt bedömning av
hindrets passerbarhet. Kan hindret passeras
utgör Lindsjöbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Fyra nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB förekommer utmed vattendraget. Vid ErskMats finns en 5,9 ha stor nyckelbiotop bestående
av biotoptyperna lövrik skog, gransumpskog och
örtrika bäckdråg. Nedanför Lindsjön löper
bäcken 1 500 m genom en 3,9 ha stor
nyckelbiotop bestående av biotoptyperna bäck
med branta sidor, örtrika bäckdråg samt naturlig
skogsbäck. Över Sörbäcksrönningarna finns två
nyckelbiotoper. Den övre är 2,3 ha stor och
består av biotoptyperna gransumpskog och
örtrika bäckdråg. Den nedre är 2,2 ha stor och
består av biotoptyperna blandsumpskog och
örtrika bäckdråg.

Figur 2. Fin öringbiotop i Lindsjöbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Lindsjöbäcken finns 12 vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Ersk-Matsdammen mot Kölån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Lindsjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför den väg som korsar bäcken ovanför
Sörbäcksrönningarna, fångades arterna
bäcknejonöga och öring. Tätheten av öring var

Tabell 1. Vandringshinder i Lindsjöbäcken, numrerade från Ersk-Matsdammen, gående nedströms mot Kölån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

689547
689544
689478
689393
689317
689257
689242
689205
689129
689101
689063
689045

153048
153651
153686
153763
153754
153796
153808
153865
153963
153978
153973
153964

Ersk-Matsdammen
70 m SO Ersk-Matsdammen
Strannen
0,1 km Ö Lindsjön
1 km SO Lindsjön
0,5 km N Stor-Kölhöjden
0,8 km NO Stor-Kölhöjden
0,7 km Ö Stor-Kölhöjden
Sörbäcksrönningarna
0,7 km S Hammermyran
1,1 km S Hammermyran
1,3 km S Hammermyran

Damm
Ränna till vattenhjul
Vägtrumma, plast
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, aktiva 4 st
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, block
Vägtrummor, stål 2 st

Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0,5
0,2
0
0,8
0,05
0
1
0
2,2
1,5
1,7
0

1-2
2-3
7-8
8-9
11-12
14-15
15-16
18-19
20-21
23-24
26-27
28-29
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Lindsjöbäcken

Vandringshinder 1 utgörs av Ersk-Matsdammen
som med en fallhöjd av 0,5 m, bedöms utgöra
ett definitivt hinder. Ett omlöp vore möjligt att
anlägga på platsen, dock bör förutsättningarna
för fisk uppströms dammen ytterligare
undersökas innan en eventuell åtgärd.
Vandringshinder 2 består av ett fall av 0,2 m
över en stock vid en vattenränna i anslutning till
Ersk-Matsdammen. Bedöms det motiverat att
skapa fiskväg vid dammen kan detta hinder
åtgärdas genom att såga upp bottenstocken utan
att konstruktionen förlorar sitt kulturmiljövärde.

Figur 4. Vandringshinder 4. Dammrest som med en
fallhöjd av 0,8 m, utgör partiellt

Vandringshinder 3 är en vägtrumma av plast
placerad under den korsande vägen vid Strannen
(L~8 m, ~ 0,3 m)(Figur 3). Trumman är
alldeles för underdimensionerad vilket skapar
mycket hög vattenhastighet genom vägtrumman
som därmed utgör ett partiellt/definitivt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör trumman
ersättas med en valvbåge.

Vandringshinder 5 är en vägtrumma av stål
placerad under den nybrutna väg som korsar
bäcken vid Enmyran (L~11 m, ~ 1,0 m).
Trumman bedöms utgöra ett definitivt
vandringshinder för fisk då den lutar kraftigt
vilket leder till mycket hög vattenhastighet. Bör
ersättas med en valvbåge.
Vandringshinder 6 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Stor-Kölhöjden (L~10 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7, 9 och 10 består av stora
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,7-1,5 m,
bedöms utgöra definitiva hinder för fisk (Figur
5). Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 3. Underdimensionerad
vägtrumma av plast.

Vandringshinder 4 utgörs av en dammrest som
med en fallhöjd av 0,8 m, är att betrakta som
partiellt (Figur 4). För att underlätta
fiskvandring bör dammresten öppnas upp och
stenen fördelas ut i bäcken.

Figur 5. Vandringshinder 7. Bäverdamm. Fallhöjd
1,0 m.

Vandringshinder 8 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen uppströms
Sörbäcksrönningarna (L~12 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
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Vandringshinder 11 utgörs av ett naturligt fall
över tre stora block i ett brant parti av
vattendraget. Med en fallhöjd av 1,7 m är
hindret att räkna som definitivt. Möjligen kan
hindret passeras vid riktigt högt flöde.
Ytterligare utredning rekommenderas.

Lindsjöbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell eller
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Biotopkartera och elprovfiska biflödet från
Stålsåskojan.
4. Återbesök vandringshinder 11 vid högflöde
för korrekt bedömning av dess passerbarhet.
5. Åtgärda vandringshinder 3-5, 12 och
eventuellt även 1-2.

Vandringshinder 12 består av de två
vägtrummor av stål som placerats under den
korsande vägen strax uppströms utloppet i
Kölån (L~10 m, ~ 1,0 m). Trummorna lutar
något och har en ganska hög vattenhastighet
samtidigt som de placerats något högt.
Sammantaget bedöms trummorna utgöra ett
partiellt hinder som anses svårt att passera. För
att underlätta fiskvandring bör minst en av
trummorna ersättas med en valvbåge, alternativt
höjs vattennivån i trummorna genom att den
naturliga tröskeln nedströms förstärks.
Sjöar i vattendraget
Lindsjön 689401-153755
Lindsjön 32 ha, maxdjup 10 m, är en mindre
skogssjö med klart vatten som huvudsakligen
omges av blandskog, men även kalhygge och
ängsmark förekommer (Figur 6).
Bottensubstratet i strandzonen utgörs främst av
grus, sten samt block och vattenvegetationen är
intermediär och består företrädesvis av starr och
näckrosor som växer i strandzonen. En
dammrest vid utloppet ur sjön tyder på att
Lindsjön tidigare använts som regleringsmagasin.
Kända fiskarter i Lindsjön är abborre, gädda,
mört, sik och lake.

Figur 6. Vy över Lindsjön.
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Objekt 127. Finnbäcken

Finnbäcken

X 689167 Y:153932 (RT 90)

Sammanfattning
Finnbäcken är ett skogsvatten med klart vatten och ett stationärt bestånd av öring, som rinner från S
Fagerbacken, belägen 7 km NV Hassela, för att mynna i Lindsjöbäcken vid Sörbäcksrönningarna.
Strömförhållandena i Finnbäcken domineras stort av strömmande och svagt strömmande biotoper.
Näckmossa förekommer rikligt över vissa strömmande lokaler och förekomsten död ved är god över
några lokaler men huvudsakligen låg-måttlig. De mänskliga ingreppen i Finnbäcken har varit omfattande
och vattendraget är huvudsakligen omgrävt och försiktigt rensat. De opåverkade lokalerna i bäcken
påträffas i den nedre delen av vattendraget. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Finnbäcken är till
följd av de omfattande mänskliga ingreppen i vattendraget, låg i alla hänseende. Uppväxtområdena
förekommer över längre partier upp- respektive nedströms Surbrunnsrönningen och lekområdena
återfinns över samma sträckor som uppväxtbiotoperna samt NO Snåret. Öringbiotoperna i Finnbäcken
kan förbättras över en yta av närmare 8 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna samt om bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Två skogsdiken tillrinner vattendraget, då de markavvattnade områdena påverkan
flödesregimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av de dikade områdena. Över
kalhygget uppströms Snåret förekommer tre maskinöverfarter där det skyddande markskiktet bör
återställas. NV Hammermyran har Holmen Skog AB utpekat en 5,5 ha stor nyckelbiotop och vid
Sörbäcksrönningarna har samma bolag ytterligare en 2,2 ha stor nyckelbiotop. För att skapa fria
vandringsvägar i vattendraget bör fem vägtrummor åtgärdas och fyra dammrester öppnas upp.
Allmän beskrivning
Finnbäcken är 5,1 km lång och faller över denna
sträcka 160 m. Vattendraget har en bredd av 0,25,5 m, en medelbredd av 1,9 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Finnbäcken
rinner från S Fagerbacken, belägen 7 km NV
Hassela, för att mynna i Lindsjöbäcken vid
Sörbäcksrönningarna. Finnbäcken rinner till en
början genom ett bestånd av Contortatall som
har planterats på gammal jordbruksmark. Bland-

och granskog med inslag av kalhygge följer innan
vattendraget N om Snåret rinner ut över ett
nyligen avverkat område där mycket liten hänsyn
tagits till vattendraget då tre maskinöverfarter
förekommer och ingen skyddande trädridå
lämnats. Vid Snåret omges bäcken av våtmark
innan den korsas av väg 770. Mellan väg 770 och
Surbrunnsrönningen löper bäcken genom äldre
granskog med något inslag av högörtsäng.
Surbrunnsrönningen är en sparsamt bevuxen
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våtmark där bäcken rinner rätat och omgrävd i
utkanten av myrområdet. Nedanför
Surbrunnsrönningen följer kalhygge och sedan
ungskog över en sträcka av sammanlagt 300 m.
Därefter kantas vattendraget av granskog med
vissa inslag av Contortatall samt några
förekomster av kalhygge. Strax uppströms
Hammermyran löper bäcken genom tallskog
som vid vägen mot Almsrönningen har
avverkats. Sista biten ned mot Lindsjöbäcken
löper bäcken genom lövskog som följs av
granskog. Vid inventeringstillfället var
förekomsten av bäver påtaglig längs Finnbäcken
och stora områden var uppdämda av
bäverdammar av olika storlek och skick.
Bäverdammar påträffades främst över våtmarken
vid Snåret samt i området kring Hammermyran.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

280 m
1 900 m
2 560 m
350 m

Finnbäcken

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 220 m
Försiktigt rensad
1 230 m
Kraftigt rensad
730 m
Omgrävd
1 910 m
Kalkad
Diken
Maskinöverfarter

(24%)
(24%)
(14%)
(38%)
Nej
2
3

De mänskliga ingreppen i Finnbäcken har varit
omfattande. Bäcken är huvudsakligen omgrävd
och dessa ingrepp förekommer i vattendragets
övre lopp, mellan S Fagerbacken och Snåret
samt vid Surbrunnsrönningen. Vattendraget är
försiktigt rensat mellan de omgrävda partierna
samt nedanför Surbrunnsrönningen och kraftigt
rensade lokaler förekommer främst över enskilda
lokaler i den nedre delen av bäcken. De
opåverkade lokalerna i Finnbäcken påträffas i
den nedre delen av vattendraget. Förekomsten
upplagd sten är god i den övre delen av
vattendraget samt över enskilda sträckor längre
ned i bäcken, men huvudsakligen måttlig. För att
återskapa vattenbiotopen i Finnbäcken bör
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna
samt bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna. Två skogsdiken tillrinner
vattendraget. Ett över kalhygget NNO Snåret
och ett vid en mindre våtmark mellan
Surbrunnsrönningen och Sörbäcksrönningarna.
Då de markavvattnade områdena påverkan
flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av de dikade områdena.
Över kalhygget uppströms Snåret förekommer
tre maskinöverfarter med kraftiga hjulspår i det
skyddande marktäcket. Då hjulspåren vid regn
tillför stora mängder sediment till bäcken, bör
det skyddande marktäcket vid
maskinöverfarterna återställas.

(6%)
(37%)
(50%)
(7%)

Strömförhållandena i Finnbäcken domineras
stort av strömmande och svagt strömmande
biotoper medan lugnflytande och forsande
vatten endast förekommer över enstaka lokaler.
De svagt strömmande lokalerna förekommer
över längre partier NO Snåret, vid
Surbrunnsrönningen samt vid Hammermyran.
Bäcken är lugnflytande över den bäverdämda
våtmarken vid Snåret och forsandevatten
förekommer över ett brant parti av bäcken i höjd
med Föltjärnen. Övriga delar av vattendraget
strömmar.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 15 %
Grus 46 %
Sten 21 %
Block 11 %
Näckmossa 39 %
Bottensubstratet i Finnbäcken domineras stort
av grus medan findetritus, sten och block
förekommer i relativt god omfattning.
Näckmossa förekommer rikligt över vissa
strömmande lokaler och förekomsten död ved är
god över några lokaler men huvudsakligen lågmåttlig.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Finnbäcken.
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Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Finnbäcken

300 m (6%)
150 m (3%)
1 620 m (32%)
3 020 m (59%)

Skuggningsförhållandena i Finnbäcken är över
lag goda. Skuggning saknas över kalhygget N
Snåret och dålig skuggning förekommer över
den bäverdämda våtmarken vid Snåret.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
460 m
448 m2 (3%)
Möjligt, men ej bra 2 430 m 13 744 m2 (80%)
Tämligen bra
1 900 m 2 618 m2 (15%)
Bra- mycket bra
300 m
435 m2 (3%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Figur 2. Fin öringbiotop i Finnbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
vattendraget. Vid elprovfisket som utfördes
uppströms den korsande vägen mot
Almsrönningen, fångades arterna stensimpa och
öring. Öring 0+ saknades, tätheten av öring >0+
var 5,6 ind/100 m2. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

160 m
208 m2 (1%)
3 260 m 14 055 m2 (82%)
1 190 m 1 968 m2 (11%)
480 m 1 014 m2 (6%)
2 790 m 13 047 m2 (76%)
1 980 m 3 375 m2 (20%)
320 m
823 m2 (5%)

Särskilda naturvärden
NV Hammermyran har Holmen Skog AB
utpekat en 5,5 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna blandsumoskog, bäck med branta
sidor, örtrika bäckdråg samt lövbränna. Där
Finnbäcken mynnar i Lindsjöbäcken vid
Sörbäcksrönningarna har Holmen Skog AB
utpekat ytterligare en nyckelbiotop som är 2,2 ha
stor och består av biotoptyperna blandsumpskog
och örtrika bäckdråg.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Finnbäcken är till följd av de omfattande
mänskliga ingreppen i vattendraget, låg i alla
hänseende. Uppväxtområdena förekommer över
längre partier upp- respektive nedströms
Surbrunnsrönningen och lekområdena återfinns
över samma sträckor som uppväxtbiotoperna
samt NO Snåret (Figur 2). Öringbiotoperna i
Finnbäcken kan förbättras över en yta av
närmare 8 000 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
på de påverkade lokalerna samt om bäcken
återges ett ringlande lopp över de omgrävda
partierna.

Vandringshinder för fisk
I Finnbäcken finns 17 vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Fagerbacken mot Lindsjöbäcken.
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Finnbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Finnbäcken, numrerade från Fagerbacken, gående nedströms mot Lindsjöbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

689404
689436
689441
689421
689396
689382
689287
689277
689263
689247
689224
689200
689192
689190
689185
689183
689182

154245
154125
154027
154024
154008
153990
154006
154006
154006
153997
153992
153987
153978
153960
153955
153952
153938

S Fagerbacken
1,3 km V S Fagerbacken
0,1 km NV Kron-Eriks
0,1 km SV Kron-Eriks
0,2 km ovan väg 770
Väg 770
1 km Ö Föltjärnen
1 km Ö Föltjärnen
0,6 km N Hammermyran
0,4 km N Hammermyran
1 km OSO Föltjärnen
1 km SO Föltjärnen
1,1 km SO Föltjärnen
1 km SSO Föltjärnen
1 km SSO Föltjärnen
1 km SSO Föltjärnen
1,1 km SSO Föltjärnen

Vägtrumma, plast
Vägtrumma, stål
Vägpassage
Vägpassage, stendämme
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, plast
Dammrest sten
Dammrester samt brant
Dammrest samt brant
Dammrest
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv
Bäverdammar, aktiva 4 st
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål 2 st
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, aktiv

Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0
0,1
0,7
1,0
1,0
0
0,6
10
4,0
0,6
1,4
1,5
0,7
1,4
0
1,4
1,3

1
2-3
4-5
5-6
6-7
7-8
14-15
15-16
16-17
19-20
21-22
22-23
23-24
25-26
26-27
27-28
27-28

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av plast
placerad under den korsande vägen vid S
Fagerbacken (L~8 m, ~ 0,4 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen NO KronEriks (L~7 m, ~ 0,3 m). Trumman har ett fall
vid utloppet av 0,1 m samt är demolerad och
hoptryckt i bägge ändar. Hindret är att räkna
som definitivt och trumman bör ersättas med en
valvbåge.
Figur 3. Vandringshinder 16. Exempel på partiell
bäverdamm i Finnbäcken.

Vandringshinder 3 utgörs av en gammal
vägpassage där vattendraget rinner över
vägbanan och ett fall om 0,7 m uppkommer.
Definitivt hinder där bäcken bör grävas ned för
att skapa passerbarhet.

Vandringshinder 6 utgörs av den vägtrumma av
plast som placerats under väg 770 (L~13 m, ~
0,75 m). Trumman ligger för högt och anses
underdimensionerad för fiskvandring. Definitivt
hinder där trumman bör ersättas med valvbåge.
Möjligen kan man underlätta fiskvandring
genom att anlägga strömdämpande stenströsklar
nedströms vägtrumman.

Vandringshinder 4 består av ytterligare en
gammal vägpassage där ett stendämme orsakar
ett definitivt fall om 1 m. För att skapa
passerbarhet bör bäcken grävas ned på platsen
och en bro alternativt valvbåge anläggas.

Vandringshinder 7 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 0,6 m, anses utgöra ett
definitivt hinder för fisk som möjligen är
passerbart vid högre flöden (Figur 4).
Passerbarhet skapas enkelt genom att manuellt
flytta på max sju mindre block.

Vandringshinder 5, 11-14 samt 16-17 består av
övergivna/aktiva bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,7-1,5 m, utgör partiella/definitiva
vandringshinder för fisk. De partiella dammarna
är ofta passerbara via sidofåra vid högflöden
(Figur 3). Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
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Vandringshinder 10 är ytterligare en dammrest
av sten i Finnbäcken som med en fallhöjd av 0,6
m, bedöms utgöra ett definitivt hinder som
dock sannolikt kan passeras vid högflöden.
Bäckfåran är kraftigt rensad nedströms hindret.
För att skapa passerbarhet räcker det att
manuellt flytta på två bottenstenar.
Vandringshinder 15 består av de två
vägtrummor av stål som placerats under den
korsande vägen mot Almsrönningen (L~8 m,
~ 1,0 m). Med en något hög vattenhastighet
bedöms trummorna utgöra ett partiellt
vandringshinder för fisk. Vid
inventeringstillfället var vattennivån nedströms
trummorna uppdämd av bäverdamm. Sannolikt
försvåras vandringsmöjligheterna när
bäverdammen försvinner då vägtrummorna
anses ligga för högt vid naturligt tillstånd. För
att underlätta fiskvandring rekommenderas att
en av trummorna ersätts med en valvbåge.

Figur 4. Vandringshinder 7. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,6 m.

Vandringshinder 8 består av ett brant fallande
parti av Finnbäcken samt ett flertal dammrester
inom en sträcka 100 m (Figur 5). Ca 6-8 enskilda
fall som anses definitiva. Mycket kraftigt
fallande sträckning av vattendraget som med
största sannolikhet var passerbar innan mänsklig
påverkan såsom kraftig rensning och
dammbyggnationer. Passerbarhet anses kunna
återskapas genom öppnande av dammrester
samt återutplacering av tidigare bortrensade
block.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade skogsområden.
5. Återställ skyddande markskikt vid tre
maskinöverfarter.
6. Åtgärda vandringshinder 2-4 och 6-10.

Figur 4. Vandringshinder 8. Dammrest av sten.
Fallhöjd 0,8 m.

Vandringshinder 9 utgörs av en mindre
dammrest av sten samt ett brant parti av bäcken.
Dammresten som ligger på nacken till branten
anses inte utgöra något allvarligt hinder. Det
branta partiet av bäcken är ca 20 m långt och
fiskvandring anses ha försvårats av rensningar i
vattendraget. Partiellt hinder som bedöms vara
passerbart vid högre flöden. För att underlätta
fiskvandring bör dammresten öppnas upp samt
tidigare bortrensade block återutplaceras i
bäckfåran.
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Objekt 128. Föltjärnsbäcken

Föltjärnsbäcken

X 689170 Y 153930 (RT 90)

Sammanfattning
Föltjärnsbäcken är en liten fin skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Föltjärnen,
belägen 9 km NV Hassela och mynnar i Finnbäcken strax uppströms Sörbäcksrönningarna.
Strömförhållandena i Föltjärnsbäcken domineras av strömmande biotoper men förekomsten lugnflytande
lokaler är stor och förekommer sammanhängande nedanför Föltjärnen. Näckmossa förekommer rikt på
de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är måttlig. Föltjärnsbäcken är kraftigt påverkad av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och bara inloppet till Finnbäcken anses opåverkat. Bäcken är
omgrävd över ett sammanhängande parti nedanför Föltjärnen, sedan kraftigt rensat över en kort sträcka
och därefter försiktigt rensad över en sammanhängande sträcka. Omgrävningen av bäcken härrör
sannolikt från tidigare dikningsarbeten där syftet troligen var att sänka nivån i tjärnen och omgivande
myrmark för att vinna produktiv skogsmark. Två diken som kan kopplas till utdikningen tillrinner bäcken
strax nedanför Föltjärnen. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör Föltjärnen med
omgivande våtmark restaureras hydrologiskt. Trots omfattande mänskliga ingrepp i vattenbiotopen är
förekomsten lämpliga biotoper för öring i Föltjärnsbäcken relativt god beträffande lek- och
uppväxtområden och dessa återfinns i den nedre halvan av vattendraget. Öringbiotoperna i vattendraget
kan förbättras över en yta av närmare 1 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt på de rensade lokalerna och bäcken återges ett ringlande lopp över det omgrävda
partiet. Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog AB förekommer längs bäcken. Fria vandringsvägar
i vattendraget skapas genom att åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Föltjärnsbäcken är 1,3 km lång och faller över
denna sträcka 31 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-1,8 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Föltjärnsbäcken
rinner från Föltjärnen, belägen 9 km NV Hassela
och mynnar i Finnbäcken strax uppströms
Sörbäcksrönningarna. De övre delarna av
Föltjärnsbäcken omges av tallbevuxen våtmark.
De mellersta delarna av bäcken kantas av

ungskog längs den V stranden och av kalhygge
och sedan tallskog längs den Ö stranden. Sista
biten ned mot Finnbäcken löper bäcken genom
barrskogsdominerad blandskog som avslutas
med en våtmarksliknande högörtsäng.
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Föltjärnsbäcken

flödesregimen i vattendraget bör Föltjärnen med
omgivande våtmark restaureras hydrologiskt.

440 m (34%)
90 m (7%)
775 m (59%)

Strömförhållandena i Föltjärnsbäcken domineras
av strömmande biotoper men förekomsten
lugnflytande lokaler är stor och förekommer
sammanhängande nedanför Föltjärnen. Svagt
strömmande vatten hittas vid inloppet till
Finnbäcken.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 34 %
Grus 15 %
Sten 49 %
Näckmossa 52 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Föltjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Föltjärnen domineras av sten
som förekommer över de strömmande
biotoperna och av findetritus på de lugnflytande
lokalerna. Näckmossa förekommer rikt på de
strömmande biotoperna och förekomsten död
ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
190 m
Försiktigt rensad
595 m
Kraftigt rensad
80 m
Omgrävd
440 m
Kalkad
Diken

90 m (7%)
180 m (14%)
1 035 m (79%)

Skuggningsförhållandena längs Föltjärnsbäcken
är mycket bra och endast inloppet till
Finnbäcken som rinner genom naturligt glest
bevuxen våtmarksliknande högörtsäng, anses ha
dålig skuggning.

(14%)
(46%)
(6%)
(34%)
Nej
2

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Föltjärnsbäcken är kraftigt påverkad av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen och bara
inloppet till Finnbäcken anses opåverkat.
Bäcken är omgrävd över ett sammanhängande
parti nedanför Föltjärnen, sedan kraftigt rensat
över en kort sträcka och därefter försiktigt
rensad över en sammanhängande sträcka (Figur
1). Förekomsten upplagd sten är huvudsakligen
god över de rensade lokalerna men saknas över
det omgrävda partiet. För att återskapa
vattenbiotopen i Föltjärnsbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt på de rensade lokalerna och bäcken
återges ett ringlande lopp över det omgrävda
partiet. Omgrävningen av bäcken härrör
sannolikt från tidigare dikningsarbeten där syftet
troligen var att sänka nivån i tjärnen och
omgivande myrmark för att vinna produktiv
skogsmark. Två diken som kan kopplas till
utdikningen tillrinner bäcken strax nedanför
Föltjärnen. För att återskapa den naturliga

440 m
115 m
650 m
100 m

616 m2 (45%)
74 m2 (5%)
626 m2 (45%)
70 m2 (5%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
440 m
Möjligt, men ej bra 205 m
Tämligen bra
660 m
Bra- mycket bra

616 m2 (45%)
128 m2 (9%)
642 m2 (46%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 945 m
Tämligen bra
360 m
Bra- mycket bra

954 m2 (69%)
432 m2 (31%)

Trots omfattande mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen är förekomsten lämpliga
biotoper för öring i Föltjärnsbäcken relativt god
beträffande lek- och uppväxtområden och dessa
återfinns i den nedre halvan av vattendraget
(Figur 2). Öringbiotoperna i vattendraget kan
förbättras över en yta av närmare 1 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död
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Föltjärnsbäcken

ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna
och bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.

Figur 3. Lekande bäcknejonöga i Föltjärnsbäcken.

Särskilda naturvärden
Föltjärnen kantas av, och övre delarna av
Föltjärnsbäcken ingår i en 7,6 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB,
bestående av biotoptyperna gransumpskog,
skog-myrmosaik samt örtrika bäckdråg. Där
Föltjärnsbäcken tillrinner Finnbäcken kantas
bäcken av ytterligare en nyckelbiotop utpekad av
Holmen Skog AB. Biotopen är 2,2 ha stor och
består av biotoptyperna blandsumpskog och
örtrika bäckdråg.

Figur 2. Fin öringbiotop i Föltjärnsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Föltjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
nedanför den korsande vägen fångades enbart
öring. Tätheten av öring var 20,8 ind/100 m2 för
0+ och äldre fisk saknades. Vid inventeringstillfället observerades lekande bäcknejonöga över
en grusbotten belägen 130 m uppströms
Finnbäcken (Figur 3). För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Vandringshinder för fisk
I Föltjärnsbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Föltjärnen mot Finnbäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Föltjärnsbäcken, numrerade från Föltjärnen, gående nedströms mot Finnbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2

689236
689220

153944
153942

0,5 km SO Föltjärnen
0,7 km SO Föltjärnen

Underjordisk sträcka
Vägtrumma, stål

Definitivt
Partiellt

1,5
0

3-4
4-5

Vandringshinder 1 består av ett underjordiskt
parti av Föltjärnsbäcken. Vattendraget delar upp
sig i flera mindre fåror och faller 1,5 m i det
underjordiska partiet över 35 m. Hindret
bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder för
fisk och är sannolikt inte passerbart ens vid
högflöden.
Vandringshinder 2 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Lindsjön (L~ 8,0 m,
~ 0,8 m) (Figur 4). Lågt vattendjup och hög
vattenhastighet på grund av kraftig lutning,
medför att hindret är att räkna som partiellt,
möjligen definitivt. För att underlätta
iskvandring bör trumman ersättas med valvbåge.

Figur 4. Vandringshinder 2. Vägtrumma med hög
lutning och vattenhastighet som utgör
partiellt/definitivt hinder för fisk i Föltjärnsbäcken.
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Sjöar i vattendraget
Föltjärnen 689277-153915
Föltjärnen 6,0 ha, är en mycket fin liten
skogstjärn med humöst vatten och intermediär
vattenvegetation som domineras av starr längs
strandkanten (Figur 5). Föltjärnen kantas i SO av
martallsbevuxen våtmark och omges
huvudsakligen av tallskog. Utloppet ur tjärnen är
grunt och rikligt bevuxet av bladvass. Öring
planteras ut i tjärnen och övriga kända fiskarter i
tjärnen är abborre och lake.

Figur 5. Vy över Föltjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
4. Hydrologisk restaurering av Föltjärnen och
omgivande våtmark.
5. Åtgärda vandringshinder 2.
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Objekt 129. Stålsrönningsbäcken

Stålsrönningsbäcken

X 689230 Y 153414 (RT 90)

Sammanfattning
Stålsrönningsbäcken är en mycket liten skogsbäck med klart och ofärgat vatten som rinner upp vid
Högbrännet, beläget 15 km V Hassela och mynnar i Svartån vid Lundsbo. Den övre halvan av bäcken
kantas huvudsakligen av kalhygge, granskog och ungskog medan den nedre halvan omges av äldre
granskog. Generellt är vattendraget lugnflytande och svagt strömmande i den övre halvan samt forsande
och sedan strömmande i den nedre halvan. Näckmossa förekommer ytterst sparsamt och förekomsten
död ved är riklig över en längre lokal i de mellersta delarna av vattendraget men huvudsakligen måttlig.
Stålsrönningsbäcken är ett av få vattendrag i Nordanstigs kommun som klarat sig från mänskliga ingrepp i
vattenbiotopen. Dock har vattendraget tagit en ny sträckning nedanför den korsande kraftledningen.
Bäcken rinner här 180 m i hjulspår efter en skogsmaskin. Bäcken bör återinledas i den ursprungliga
bäckfåran och markskadorna efter maskinöverfarten återställas. Flödesregimen i vattendraget är något
störd då åtta skogsdiken tillrinner vattendraget. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommendera hydrologisk restaurering av omgivande skogsmark. Förekomsten lämpliga
biotoper för öring är god i alla hänseende i Stålsrönningsbäcken. Biotoperna påträffas huvudsakligen i den
nedre halvan av bäcken då flödet i bäckens övre lopp anses för litet. För att förbättra öringbiotoperna i
bäcken rekommenderas att lekbottnar ses över och restaureras vid behov samt att död ved tillförs
vattendraget. Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog AB förekommer i den övre halvan av
vattendraget.
Allmän beskrivning
Stålsrönningsbäcken är 2,2 km lång och faller
över denna sträcka 127 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-2,0 m, en medelbredd av 0,5 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Stålsrönningsbäcken rinner från Högbrännet,
beläget 15 km V Hassela och mynnar i Svartån
vid Lundsbo. Stålsrönningsbäcken kantas
uppströms Svågaleden av granskog längs den N
stranden och av kalhygge längs den S. Därefter
följer ett bestånd äldre granskog innan bäcken

löper genom ungskog. Nedanför den korsande
kraftledningen omges vattendraget av äldre
granskog och enstaka partier med ungskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

557

390 m
550 m
970 m
300 m

(18%)
(25%)
(44%)
(14%)

Hassela Fvo

ARO: 44000

Strömförhållandena i Stålsrönningsbäcken
domineras av strömmande biotoper men övriga
biotoptyper förekommer i relativt god
omfattning. Generellt är vattendraget
lugnflytande och svagt strömmande i den övre
halvan samt forsande och sedan strömmande i
den nedre halvan.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 18 %
Grus 12 %
Block 62 %
Näckmossa 0,5 %

343 m2 (29%)
240 m2 20%)
346 m2 (29%)
249 m2 (21%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
390 m
Möjligt, men ej bra
400 m
Tämligen bra
1 120 m
Bra- mycket bra
300 m

103 m2 (9%)
181 m2 (15%)
714 m2 (61%)
180 m2 (15%)
103 m2 (9%)
215 m2 (18%)
860 m2 (73%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är god
i alla hänseende i Stålsrönningsbäcken (Figur 2).
Biotoperna påträffas huvudsakligen i den nedre
halvan av bäcken då flödet i bäckens övre lopp
anses för litet. För att förbättra öringbiotoperna i
bäcken rekommenderas att lekbottnar ses över
och restaureras vid behov samt att död ved
tillförs vattendraget.

(100%)

Nej
8
1

Stålsrönningsbäcken är ett av få vattendrag i
Nordanstigs kommun som klarat sig från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Dock har
vattendraget tagit en ny sträckning nedanför den
korsande kraftledningen. Bäcken rinner här 180
m i hjulspår efter en skogsmaskin. Bäcken bör
återinledas i den ursprungliga bäckfåran och
markskadorna efter maskinöverfarten återställas.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då
åtta skogsdiken tillrinner vattendraget. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommendera hydrologisk
restaurering av omgivande skogsmark.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

690 m
510 m
740 m
270 m

Ståndplatser
Ej lämpligt
390 m
Möjligt, men ej bra
510 m
Tämligen bra
1 310 m
Bra- mycket bra

Bottensubstratet i Stålsrönningsbäcken
domineras stort av block medan findetritus och
grus förekommer i mindre omfattning.
Näckmossa förekommer ytterst sparsamt och
förekomsten död ved är riklig över en längre
lokal i de mellersta delarna av vattendraget men
huvudsakligen måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 210 m
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Diken
Maskinöverfart

Stålsrönningsbäcken

Figur 1. Fin öringbiotop i Stålsrönningsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Stålsrönningsbäcken. Vid elprovfisket som
utfördes 300 m uppströms Svartån, fångades
bara öring. Tätheten av öring var 0 ind/100 m2
för 0+ och 8,9 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades fisk av okänd
art i mellersta delen av vattendraget. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

1 150 m (52%)
1 060 m (48%)

Skuggningsförhållandena i Stålsrönningsbäcken
är genomgående bra då vattendraget rinner
uteslutande genom skogsmark.
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Särskilda naturvärden
Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB förekommer i den övre halvan av
vattendraget. Den övre biotopen är 6,7 ha stor
och består av biotoptyperna örtrika bäckdråg
och källpåverkad mark. Den nedre biotopen är
1,5 ha stor och består av biotoptyperna
blandsumpskog och naturlig skogsbäck.

Stålsrönningsbäcken

Vandringshinder för fisk
I Stålsrönningsbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Högbrännet mot Svartån.

Tabell 1. Vandringshinder i Stålsrönningsbäcken, numrerade från Högbrännet, gående nedströms mot Svartån. Data
från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689152
689145
689143
689177

153224
153299
153354
153887

0,4 km V Stålsrönningen
0,1 km N kraftledning
0,18 km S kraftledning
0,4 km S kraftledning

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Omledning i maskinspår
Brant parti

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,1
0,5
0,5
15

1-2
5-6
7-8
8-9

Vandringshinder 1 är vägtrumman av stål som
placerats under vägen till Hötjärnen (L~ 10 m,
~ 0,5 m). Med en fallhöjd av 0,1 m vid
utloppet är trumman att räkna som definitiv.
Bedöms inte som motiverat att åtgärda
vägtrumman då området uppströms inte anses
utgöra någon lämplig miljö för fisk vid
torrperioder.
Vandringshinder 2 utgörs av ett naturligt fall
över block som med en fallhöjd av 0,5 m
bedöms utgöra ett partiellt hinder för fisk som
bör vara möjligt att passera vid högre flöden.

Figur 2. Vandringshinder 4. Brant fallande och
storblockigt parti av Stålsrönningsbäcken.

Vandringshinder 3 utgörs av en omledning av
bäckfåran där bäcken har tagit en ny sträckning i
de hjulspår som bildats vid en maskinövergång.
Den naturliga fåran har torrlagts och i den nya
sträckning finns ett fall på 0,5 m som utgör ett
definitivt hinder för fisk. Vattnet bör ledas
tillbaka till den naturliga fåran genom att
återställa de markskador som uppkommit vid
maskinövergången.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Återinled bäcken i den naturliga bäckfåran vid
maskinöverfart.
2. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
3. Tillför död ved längs hela vattendraget.
4. Hydrologisk restaurering av omgivande
skogsmark.
5. Återställ markskador vid maskinöverfart.
6. Åtgärda vandringshinder 3.

Vandringshinder 4 består av ett brant fallande
parti av Stålsrönnningsbäcken där vattendraget
faller 15 m över en sträcka om 300 m (Figur 2).
Sträckan är storblockig och höga flöden anses
vara en förutsättning för att fisk ska kunna ta sig
upp för forsen. Bedöms utgöra ett partiellt
vandringshinder.
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Objekt 130. Svartån

Svartån

X 689243 Y 153449 (RT 90)

Sammanfattning
Svartån är en mycket fin skogså som sannolikt utgör ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Kölån. Vattendraget rinner från sjön Lockjärv i Hudiksvalls kommun, belägen 20 km VNV Hassela, och
mynnar i Kölån vid Oljebacksberget. Svartån omges huvudsakligen av blandskog och strömförhållandena i
Svartån utgörs främst av strömmande och lugnflytande biotoper som i stort förekommer i samma
utsträckning. Bottensubstratet i Svartån speglar väl rådande strömförhållanden där findetritus, sten och
block återfinns över de lugnflytande, svagt strömmande respektive strömmande lokalerna. Näckmossa
förekommer stundtals rikligt över strömmande biotoper och förekomsten död ved är låg-måttlig. Svartån
har tidigare nyttjats som flottled vilket medfört att större delen av vattendraget har utsatts för mänskliga
ingrepp i vattenbiotopen. Ett omgrävt parti förekommer strax uppströms Trossnarvsmyran, annars är
Svartån omväxlande försiktigt och kraftigt rensad över hela sitt lopp. Då de mänskliga ingreppen i Svartån
varit påtagliga i samband med att vattendraget tidigare nyttjades som flottled, är förekomsten lämpliga
biotoper för öring låg beträffande lekområden samt mindre bra avseende uppväxtområden och
ståndplatser. Lämpliga lekområden återfinns mellan Hötjärnsbäcken och Stålsrönningen medan övriga
biotoper förekommer spridda längs vattendraget och påträffas över längre sammanhängande partier
mellan kommungränsen och Trossnarvsmyran samt i anslutning till Hötjärnsbäcken. Öringbiotoperna i
Svartån kan förbättras över en yta av 30 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt och maskinellt. Död ved från rester av flottrännor kan med fördel spridas ut i
vattendraget. Vid Sköldberget omges bäcken av en 1,3 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB,
bestående av biotoptypen naturlig skogsbäck. Lockjärv kantas av tre nyckelbiotoper som också utpekats
av Holmen. Fria vandringsvägar i vattendraget skapas genom att åtgärda två vägtrummor, öppna upp tre
dammrester samt riva två rester av flottrännor.
sjön Lockjärv i Hudiksvalls kommun, belägen 20
km VNV Hassela, och mynnar i Kölån vid
Oljebacksberget. Tre biflöden intressanta för
öring sammanflödar med Svartån. Från Lockjärv
räknat tillrinner Pajabäcken, Hötjärnsbäcken och
Stålsrönningsbäcken. Sannolikt utgör flera av
biflödena viktiga reproduktionsvatten för

Allmän beskrivning
Svartån är 8,4 km lång och faller över denna
sträcka 71 m. Vattendraget har en bredd av 0,512 m, en medelbredd av 4,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m.
Avrinningsområdet är 39,5 km2 stort och består
av 2 % sjö och 94 % skog. Svartån rinner från

560

Hassela Fvo

ARO: 44000

öringbeståndet i Svartån. Svartån omges
huvudsakligen av blandskog, vanligtvis med
dominans av tall i bäckens övre lopp,
dominerande gran i de mellersta delarna och av
löv i den nedre delen. Skogsbruket längs
vattendraget har varit relativt lågintensivt men
enstaka kalhyggen och bestånd av ungskog
förekommer som enstaka inslag vid bland annat
Sköldberget samt Ö om kommungränsen.
Kvarnmyrorna och den stora öppna ytan
Trossnarvsmyran var vid inventeringstillfället
något uppdämda av övergivna bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

3 270 m
1 420 m
3 665 m
50 m

Svartån

uppströms Trossnarvsmyran, annars är Svartån
omväxlande försiktigt och kraftigt rensad över
hela sitt lopp. Över Kvarnmyrorna förekommer
dock ett längre lugnflytande parti av vattendraget
som anses opåverkat. Förekomsten upplagd sten
är huvudsakligen god över de kraftigt rensade
lokalerna men vanligtvis måttlig över de
försiktigt rensade partierna. Många av de
försiktigt rensade biotoperna utgör ganska fina
miljöer för öring då endast de största blocken
avlägsnats på många lokaler och flottränna
använts på flera platser. För att återskapa
vattenbiotopen i Svartån bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på de försiktigt rensade lokalerna och
med maskin över de kraftigt rensade partierna.

(39%)
(17%)
(44%)
(1%)

Strömförhållandena i Svartån domineras av
strömmande och lugnflytande biotoper som i
stort förekommer i samma utsträckning. De
strömmande biotoperna förekommer över
längre sammanhängande partier ovan
Pajabäcken samt i anslutning till Hötjärnsbäcken
och Stålsrönningsbäcken. Svagt strömmande
lokaler återfinns vanligtvis som enskilda inslag
väl spridda över vattendraget och en forsande
lokal förekommer strax uppströms
Stålsrönningsbäcken.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Svartån.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 39 %
Sten 10 %
Block 47 %
Näckmossa 32 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Svartån speglar väl rådande
strömförhållanden där findetritus, sten och block
återfinns över de lugnflytande, svagt
strömmande respektive strömmande lokalerna.
Näckmossa förekommer stundtals rikligt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved
är låg-måttlig.

Skuggningsförhållandena i Svartån är
genomgående relativt bra. Skuggning saknas
över den sparsamt bevuxna Trossnarvsmyran
och dålig skuggning förekommer över
Kvarnmyrorna samt över enstaka lokaler spridda
längs vattendraget.

1 000 m (12%)
2 200 m (26%)
1 150 m (14%)
4 055 m (48%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 380 m 29 990 m2 (58%)
Möjligt, men ej bra 3 815 m 15 268 m2 (29%)
Tämligen bra
1 210 m 6 775 m2 (13%)
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 430 m (17%)
Försiktigt rensad
3 410 m (41%)
Kraftigt rensad
3 215 m (38%)
Omgrävd
350 m (4%)
Kalkad
Nej

Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 170 m 29 185 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra 1 725 m 7 678 m2 (15%)
Tämligen bra
3 130 m 13 235 m2 (25%)
Bra- mycket bra
380 m 1 935 m2 (4%)

Svartån har tidigare nyttjats som flottled vilket
medfört att större delen av vattendraget har
utsatts för mänskliga ingrepp i vattenbiotopen
(Figur 1). Ett omgrävt parti förekommer strax
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Svartån

2 670 m 27 445 m2 (53%)
1 895 m 7 588 m2 (15%)
1 820 m 8 590 m2 (17%)
2 020 m 8 410 m2 (16%)

Då de mänskliga ingreppen i Svartån har varit
påtagliga i samband med att vattendraget tidigare
nyttjades som flottled, är förekomsten lämpliga
biotoper för öring låg beträffande lekområden
samt mindre bra avseende uppväxtområden och
ståndplatser (Figur 2). Lämpliga lekområden
återfinns mellan Hötjärnsbäcken och
Stålsrönningen medan övriga biotoper
förekommer spridda längs vattendraget och
påträffas över längre sammanhängande partier
mellan kommungränsen och Trossnarvsmyran
samt i anslutning till Hötjärnsbäcken. Svartån
utgör sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten
för öringbeståndet i Kölån. Öringbiotoperna i
Svartån kan förbättras över en yta av 30 000 m2
om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt och maskinellt.
Död ved från rester av flottrännor kan med
fördel spridas ut i vattendraget.

Figur 2. Fin öringbiotop i Svartån.

Särskilda naturvärden
Vid Sköldberget omges bäcken av en 1,3 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB,
bestående av biotoptypen naturlig skogsbäck.
Lockjärv kantas av tre nyckelbiotoper som också
utpekats av Holmen.
Vandringshinder för fisk
I Svartån finns tretton vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Lockjärv
mot Kölån.

Fiskfauna
Tre elprovfisken utförda 2009 finns registrerade
för Svartån. Vid elprovfiskena som utfördes vid
Hötjärnsbäcken, Bleck-Olles och Bygget,
fångades arterna stensimpa, lake, elritsa och
öring. Tätheten av öring var 0-2,8 ind/100 m2,
median 2,6 för 0+, och 0,6-3,8 ind/100 m2,
median 1,2 för >0+. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

Tabell 1. Vandringshinder i Svartån, numrerade från Lockjärv, gående nedströms mot Kölån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

689364
689364
689365
689366
689359
689343
689341
689340
689339
689282
689264
689266
689233

152868
152871
152874
152877
152903
152967
152972
152979
152985
153167
153365
153384
153440

0,15 km Ö Lockjärv
0,2 km Ö Lockjärv
0,23 km Ö Lockjärv
0,26 km Ö Lockjärv
0,4 km V Kvarnmyrorna
0,2 km Ö Kvarnmyrorna
0,3 km Ö Kvarnmyrorna
0,37 km Ö Kvarnmyrorna
0,4 km Ö Kvarnmyrorna
0,3 km S Gullicksberget
0,4 km S Bleckolles
0,8 km NV Oljebacksberget
0,03 km NV Bygget

Dammrest/Träbro
Flottränna, rest
Flottränna, rest
Blockparti
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest
Blockparti
Vägtrummor, stål
Dammrest/Bäverdamm
Vägtrumma/Bäverdamm
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

0
0,1
0,1
0,3
1
0,5
0,3
0,4
0,15
0,2
1,8
1,3
0

3-4
4-5
5-6
6-7
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
23-24
38-39
40-41
47-48
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Vandringshinder 1 består av en dammrest eller
träbro där en stor mängd stockar i dåligt skick
blockerar stora delar av åfåran och bedöms
utgöra ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring vid lågflöde rekommenderas att
stockarna sprids som död ved i vattendraget.

Svartån

Vandringshinder 8 är ett 40 m långt parti av ån
där vattendraget endast faller 0,4 m, men där
vattnet vid lågflöde sipprar mellan de stora
blocken och omöjliggör fiskvandring (Figur 4).
Hindret anses bara kunna passeras vid högre
flöden.

Vandringshinder 2 utgörs av resterna av en
flottränna där konstruktionen av stockar, som
med en längd av 4 m och en fallhöjd av 0,1 m,
ger upphov till ett partiellt hinder. För att
underlätta fiskvandring vid lågflöde
rekommenderas att stockarna från
konstruktionen sprids som död ved i
vattendraget.
Vandringshinder 3 är ytterligare en rest av
flottränna där kvarvarande stockkonstruktion
försvårar fiskvandring vid lågflöde (Figur 3.).
Partiellt hinder där man för att underlätta
fiskvandring, med fördel kan sprida stockarna
som död ved i vattendraget.

Figur 4. Vandringshinder 8. Blockparti.

Vandringshinder 9 är två vägtrummor av stål,
och en mindre av plast, som placerats under den
väg som korsar vattendraget strax Ö om
Kvarnmyrorna (L~10,0 m, ~1,0/0,4 m)(Figur
5). Med en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet anses
vägtrummorna utgöra ett definitivt hinder. För
att skapa passerbarhet bör minst en av
trummorna ersättas med en valvbåge.

Figur 3. Vandringshinder 3. Rest av flottränna.
Fallhöjd 0,1 m.

Vandringshinder 4 består av ett storblockigt
parti av vattendraget där vattnet vid lågflöde
sipprar mellan blocken över en sträcka av 5 m.
Hindret anses passerbart vid högflöde.
Figur 5. Vandringshinder 9. För högt placerade
vägtrummor. Fallhöjd vid utlopp, 0,15 m.

Vandringshinder 5-6 och 12 är övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,5-1,3 m,
utgör definitiva vandringshinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.

Vandringshinder 10 utgörs av en dammrest i
nedre delen av Trossnarvsmyran, mot vilken
bäver har byggt en damm som numera är
övergiven (Figur 6). Dammen har tidigare dämt
hela Trossnarvsmyran och denna yta har
använts som ett vattenmagasin. Med en fallhöjd
av 0,2 m är hindret att räkna som partiellt. För
att underlätta fiskvandring bör bäverdammen
rivas och dammresten öppnas upp genom att
flytta på några block.

Vandringshinder 7 utgörs av en dammrest där
kvarvarande stockar och block ger upphov till
ett partiellt hinder med en fallhöjd av 0,3 m. För
att underlätta fiskvandring bör dammresten
öppnas upp och stockar och block spridas i
vattendraget.
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Svartån

Figur 7. Vy över Lockjärv.

Figur 6. Vandringshinder 10. Dammrest med
övergiven bäverdamm.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på försiktigt
rensade lokaler och maskinell utplacering över
kraftigt rensade partier.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringshinder 1-3, 7 och 9-11.

Vandringshinder 11 består av den lätt
rostangripna vägtrumman av stål som placerats
under den väg som korsar vattendraget S om
Bleck-Olles (L~8,0 m, ~2,0 m). Trumman
ligger bra och kräver inga åtgärder. Dock har en
bäverdamm byggts mot vägtrummans övre del
och orsakar med en fallhöjd av 1,8 m, ett
definitivt hinder. För skapa passerbarhet och
minska risken för erosion av vägen, bör
bäverdammen rivas.
Vandringshinder 13 är vägtrumman av stål som
placerats under den korsande vägen vid Bygget
(L~10,0 m, ~2,0 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Lockjärv 689367-152848
Lockjärv 47,9 ha, är en medelstor skogssjö som
med klart vatten och stenstränder, ger ett magert
intryck (Figur 7). Sjön omges av tät tallskog och
vattenvegetationen är sparsam och utgörs
huvudsakligen av starr samt bladvass som växer
glest i strandzonen. Sjön förefaller vara relativt
grund då stenar sticker upp i mitten av
vattenspegeln. Vid sjöns utlopp finns en
dammrest som tyder på att Lockjärv tidigare
använts som vattenmagasin. Kända fiskarter i
Lockjärv är abborre, gädda och vitfisk.
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Objekt 131. Hötjärnsbäcken

Hötjärnsbäcken

X 689261 Y 153201 (RT 90)

Sammanfattning
Hötjärnsbäcken är en relativt stor skogsbäck med ett stationärt bestånd av öring, som utgör förlängningen
av Lomtjärnsbäcken och rinner från Hötjärnen, belägen i Hudiksvalls kommun, 17 km VNV Hassela och
mynnar i Svartån 0,4 km nedströms Trossnarvsmyran. Vattendraget omges av blandskog med mer eller
mindre inslag av Contortatall längs hela sitt lopp. Strömförhållandena i Hötjärnsbäcken domineras stort av
strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs företrädesvis av block. Näckmossa förekommer rikligt
över de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är god över enstaka lokaler men huvudsakligen
måttlig. Hötjärnsbäcken har klarat sig relativt bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen men de
mellersta delarna av vattendraget liksom en lokal belägen strax nedströms Hötjärnen, har utsatts för
rensning, huvudsakligen försiktig sådan. Flödesregimen i vattendraget är något störd då två skogsdiken
tillrinner vattendraget strax nedströms den korsande vägen. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av det markavvattnade skogsområdet. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring saknas beträffande lekområden men är riktigt god avseende uppväxtområden
samt ståndplatser och dessa biotoper återfinns över samtliga biotoper, undantaget de lugnflytande
lokalerna. Öringbiotoperna kan förbättras över en yta av närmare 2 500 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på de rensade lokalerna. Det anses särskilt angeläget att restaurera
lekbottnarna i vattendraget då bristen på dessa sannolikt kan utgöra en beståndsbegränsande faktor. För
att skapa fria vandringsvägar i vattendraget bör en vägtrumma ersättas med en valvbåge.
Allmän beskrivning
Hötjärnsbäcken är 2,5 km lång och faller över
denna sträcka 64 m. Vattendraget har en bredd
av 0,8-7,0 m, en medelbredd av 3,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Hötjärnsbäcken
utgör förlängningen av Lomtjärnsbäcken och
rinner från Hötjärnen, belägen i Hudiksvalls
kommun, 17 km VNV Hassela och mynnar i
Svartån 0,4 km nedströms Trossnarvsmyran.
Hötjärnsbäcken omges av blandskog med mer
eller mindre inslag av Contortatall längs hela sitt

lopp. Strax nedströms den korsande vägen
förekommer ett bestånd ungskog och den
nedersta delen av vattendraget kantas
huvudsakligen av lövträd.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Hötjärnsbäcken

Strömförhållandena i Hötjärnsbäcken domineras
stort av strömmande biotoper. Enstaka lokaler
med lugnflytande och svagt strömmande vatten
förekommer i den övre delen av vattendraget
(Figur 1).

Figur 2. Kraftigt rensad sträcka i Hötjärnsbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Figur 1. Lugnflytande biotop i Hötjärnsbäcken.

150 m (6%)
450 m (18%)
1 920 m (76%)

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 9 %
Block 91 %
Näckmossa 62 %

Skuggningsförhållandena i Hötjärnsbäcken är
genomgående bra då vattendraget uteslutande
rinner genom skogsmark. Dålig skuggning
förekommer över det naturligt glest bevuxna
utloppet ur Hötjärnen.

Bottensubstratet i Hötjärnsbäcken domineras
stort av block medan findetritus täcker botten
över de få lugnflytande lokalerna. Näckmossa
förekommer rikligt över de strömmande
biotoperna och förekomsten död ved är god
över enstaka lokaler men huvudsakligen måttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
520 m
Möjligt, men ej bra 2 000 m
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 740 m
Försiktigt rensad
570 m
Kraftigt rensad
210 m
Omgrävd
Kalkad
Diken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
150 m
Möjligt, men ej bra
170 m
Tämligen bra
700 m
Bra- mycket bra
1 500 m

(69%)
(23%)
(8%)
Nej
2

1 771 m2 (21%)
5 824 m2 (79%)

450 m2 (6%)
321 m2 (4%)
1 589 m2 (21%)
5 235 m2 (69%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
80 m
96 m2 (1%)
Tämligen bra
850 m 2 039 m2 (27%)
Bra- mycket bra
1 590 m 5 460 m2 (72%)

Hötjärnsbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen men de
mellersta delarna av vattendraget liksom en lokal
belägen strax nedströms Hötjärnen, har utsatts
för rensning, huvudsakligen försiktig sådan
(Figur 2). För att återskapa vattenbiotopen i
Hötjärnsbäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de försiktigt rensade lokalerna och med
maskin på de kraftigt påverkade lokalerna.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då
två skogsdiken tillrinner vattendraget strax
nedströms den korsande vägen. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av det
markavvattnade skogsområdet.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring saknas
beträffande lekområden men är riktigt god
avseende uppväxtområden samt ståndplatser och
dessa biotoper återfinns över samtliga biotoper,
undantaget de lugnflytande lokalerna (Figur 3).
Öringbiotoperna kan förbättras över en yta av
närmare 2 500 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på de
rensade lokalerna. Det anses särskilt angeläget att
restaurera lekbottnarna i vattendraget då bristen
på dessa sannolikt kan utgöra en
beståndsbegränsande faktor.

566

Hassela Fvo

ARO: 44000
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stensimpa och öring. Tätheten av öring var 2,1
ind/100 m2 för 0+ och 7,1 ind/100 m2 för >0+.
Vid inventeringstillfället observerades även
elritsa okulärt. För att kvantifiera mängden öring
i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Hötjärnsbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Hötjärnen mot Svartån.

Figur 3. Fin öringbiotop i Hötjärnsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Hötjärnsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
300 m uppströms Svartån, fångades arterna

Tabell 1. Vandringshinder i Hötjärnsbäcken, numrerade från Hötjärnen, gående nedströms mot Svartån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2

689194
689197

153088
153099

1 km Ö Hötjärnen
Väg mot Hötjärnen

Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål

Partiellt
Definitivt

0,1
0,2

4-5
5-6

Sjöar i vattendraget
Hötjärnen
Hötjärnen 3,5 ha, är en mycket fin liten skogtjärn
omgiven av myrmark med martallar samt en del
fjällbjörk. Några mindre öar förekommer och
tjärnen har en lång åliknande vik som ringlar
innan vattnet avvattnas av Hötjärnsbäcken.
Vattnet i Hötjärnen är ljust samt klart och
vattenvegetationen är sparsam, huvudsakligen
bestående av starr, vattenklöver och näckrosor
som växer i strandzonen. Uppgifter om
fiskfaunan i Hötjärnen saknas.

Vandringshinder 1 består av en övergiven
bäverdamm som inte håller nivån utan vattnet
rinner under. Dammen är sannolikt passerbar
men hindret kan innebära problem för större
fisk och bedöms därför som partiellt.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 2 är två vägtrummor av stål
som placerats under vägen till Hötjärnen (L~ 7,5
m, ~ 1,0 m) (Figur 4). Med fallhöjd av 0,2 m
vid utloppet utgör trummorna ett definitivt
vandringshinder för fisk och minst en av dem
bör ersättas med en valvbåge.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på de försiktigt
rensade lokalerna och maskinell utplacering på
de kraftigt påverkade lokalerna.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnat
skogsområde.
4. Åtgärda vandringshinder 2

Figur 4. Vandringshinder 2. Vägtrummor med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet.
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Objekt 132. Pajabäcken

Pajabäcken

X 689314 Y 153097 (RT 90)

Sammanfattning
Pajabäcken är en mindre skogsbäck med klart och ljust vatten, som rinner från en liten myr belägen N om
Pajamyran, 18 km VNV Hassela, för att mynna i Svartån vid Trossnarvsmyran. Pajabäcken omges
huvudsakligen av tallskog, ofta bestående av Contorta. Strömförhållandena i Pajabäcken domineras av
lugnflytande biotoper men förekomsten svagt strömmande samt strömmande lokaler är också god medan
forsande vatten endast förekommer över en lokal. Bottensubstratet i Pajabäcken består i stort alla lika
delar findetritus, sand, grus och block. Näckmossa förekommer stundtals riligt över strömmande biotoper
och förekomsten död ved är i allmänhet låg. De mänskliga ingreppen i Pajabäcken är omfattande och
vattendraget är huvudsakligen omgrävt. Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då själva källmyren
är starkt markavvattnad. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av källflödet. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Pajabäcken är som en
följd av de omfattande mänskliga ingreppen i vattenbiotopen, låg beträffande lekområden och mindre bra
avseende uppväxtområden och ståndplatser. Pajabäcken utgör möjligen ett viktigt reproduktionsvatten för
öringbeståndet i Svartån. Öringbiotoperna i Pajabäcken kan förbättras över en yta av drygt 2 000 m2 om
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt och vattendraget återges ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna. I sitt nedersta lopp löper bäcken 200 m genom en 4,5 ha stor
nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB.
Allmän beskrivning
Pajabäcken är 2,6 km lång och faller över denna
sträcka 30 m. Vattendraget har en bredd av 0,53,5 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Pajabäcken
rinner från en liten myr belägen N om
Pajamyran, 18 km VNV Hassela, för att mynna i
Svartån vid Trossnarvsmyran. Pajabäcken omges
huvudsakligen av tallskog, ofta bestående av
Contorta. Några frötallshyggen förekommer i de
mellersta delarna och vid inloppet till Svartån har
skogen avverkats men god trädridå mot

vattendraget sparats. Bäckens lopp över
Pajamyran präglas av våtmark som omges av
tallskog. Vid inventeringstillfället var källmyren
och Pajamyran delvis uppdämda av övergivna
bäverdammar som tidigare dämt stora arealer.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Pajabäcken

Strömförhållandena i Pajabäcken domineras av
lugnflytande biotoper men förekomsten svagt
strömmande samt strömmande lokaler är också
god medan forsande vatten endast förekommer
över en lokal belägen vid inloppet till Pajamyran.
Lugnflytande vatten förekommer över källmyren
samt över Pajamyran, strömmande lokaler
återfinns vid den korsande vägen samt vid
inloppet till Svartån och svagt strömmande
biotoper påträffas uppströms den korsande
vägen och ovanför Pajamyran.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 34 %
Sand 17 %
Grus 21 %
Block 19 %
Näckmossa 34 %

Figur 1. Omgrävd och kraftigt rensad sträcka i
Pajabäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Pajabäcken består i stort alla
lika delar findetritus, sand, grus och block.
Näckmossa förekommer stundtals riligt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved
är i allmänhet låg.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
130 m
Försiktigt rensad
350 m
Kraftigt rensad
170 m
Omgrävd
1 940 m
Kalkad
Diken

700 m (27%)
1 890 m (73%)

Skuggningsförhållandena i Pajabäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
skogsmark. Mindre bra skuggning observerades
över den vid inventeringstillfället bäverdämda
källmyren.

(4%)
(14%)
(7%)
(75%)
Nej
3

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 280 m 1 899 m2 (54%)
Möjligt, men ej bra 1 020 m 1 365 m2 (39%)
Tämligen bra
290 m
285 m2 (8%)
Bra- mycket bra

De mänskliga ingreppen i Pajabäcken är
omfattande och endast den forsande lokalen
belägen strax uppströms Pajamyran, har
bedömts som opåverkad. Vattendraget är
huvudsakligen omgrävt men en kraftigt rensad
lokal förekommer nedanför den korsande vägen
och inloppet till Svartån är försiktigt rensat.
Förekomsten upplagd sten varierar mycket men
över stora delar är tillgången riklig. För att
återskapa vattenbiotopen i Pajabäcken bör
lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt och vattendraget återges ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna.
Flödesregimen i vattendraget är kraftigt störd då
själva källmyren är starkt markavvattnad och
ytterligare några skogsdiken tillrinner
vattendraget strax nedanför denna våtmark. För
att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av källflödet.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 020 m
Möjligt, men ej bra
770 m
Tämligen bra
670 m
Bra- mycket bra
130 m

1 564 m2 (44%)
874 m2 (25%)
903 m2 (25%)
208 m2 (6%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
630 m 1 024 m2 (29%)
Möjligt, men ej bra 1 330 m 1 567 m2 (44%)
Tämligen bra
630 m
958 m2 (27%)
Bra- mycket bra
Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Pajabäcken är som en följd av de omfattande
mänskliga ingreppen i vattenbiotopen, låg
beträffande lekområden och mindre bra
avseende uppväxtområden och ståndplatser. De
finaste lekområdena påträffas nedanför den
korsande vägen och uppväxtmiljöerna återfinns
mellan den korsande vägen och Pajamyran samt
vid inloppet till Svartån (Figur 2). Pajabäcken
utgör möjligen ett viktigt reproduktionsvatten
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för öringbeståndet i Svartån. Öringbiotoperna i
Pajabäcken kan förbättras över en yta av drygt
2 000 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten
och död ved placeras ut manuellt och
vattendraget återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

Pajabäcken

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för Pajabäcken
och inga fiskobservationer gjordes vid
inventeringstillfället. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
I sitt nedersta lopp löper bäcken 200 m genom
en 4,5 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen
Skog AB, bestående av biotoptyperna barrskog
delvis påverkad, skog-myrmosaik samt
strandskog svämskog.
Vandringshinder för fisk
I Pajabäcken finns fyra vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från en liten
myr mot Svartån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Pajabäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Pajabäcken, numrerade från myren, gående nedströms mot Svartån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4

689443
689440
689425
689345

152989
153015
153042
153082

1 km NV Pajamyran
0,8 km NV Pajamyran
0,5 km NNV Pajamyran
Pajamyran

Bäverdammar, 2 st, övergivna
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

3
1,3
0
1

1-2
2-3
6-7
11-12

utgöra ett partiellt hinder på grund av den höga
lutningen och sannolikt kommer ett fall bildass
vid utloppet, byte till valvbåge bör därför
övervägas.

Vandringshinder 1 utgörs av två övergivna
bäverdammar inom 20 m. Den individuella
fallhöjden över dammarna är 0,6 resp. 2,4 m och
de är därmed att räkna som definitiva.
Vattendraget bedöms inte vara fiskförande
uppströms bäverdammarna. Dammarna
rekommenderas därför att lämnas orörda och
möjligen förstärkas, detta som en hydrologisk
restaurering av den utdikade myren varifrån
vattendraget har sitt ursprung.

Vandringshinder 4 är en övergiven bäverdamm
där vattnet rinner under vid lågt flöde. Vid
högre flöden dämmer dammen och vattnet
rinner i passerbara sidofåror. En något för
avancerad markbädd av smalare stockar vittnar
om tidigare mänsklig aktivitet med okänt
ursprung. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 2 består av ytterligare en
övergiven bäverdamm som med en fallhöjd av
1,3 m bedöms utgöra ett definitivt
vandringshinder. Bedöms ha liten hydrologisk
effekt. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biologisk återställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Hydrologisk restaurering av själva källflödet.
5. Åtgärda vandringshinder 3.

Vandringshinder 3 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den nybrutna väg som
förlänger vägen från Utterbron (L~9 m, ~ 0,6
m). Trumman lutar ganska mycket och intrycket
är att en koncentration av flödet kommer ge
upphov till framtida erosionsskador som skapar
ett fall vid utloppet. Trumman anses i dagsläget
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Objekt 133. Basmyrbäcken

Basmyrbäcken

X 689462 Y 153191 (RT 90)

Sammanfattning
Basmyrbäcken är en liten öringförande skogsbäck som rinner från Basmyrorna, belägna 20 km VNV
Hassela, och mynnar i Kölån vid Kvarnholmen. Den övre halvan av vattendraget omges huvudsakligen av
Contortatall och den nedre halvan av vattendraget kantas företrädesvis av granskog Strömförhållandena i
Basmyrbäcken domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av
block. Näckmossa saknas och förekomsten död ved är riklig i vattendragets mellersta delar men
huvudsakligen måttlig. Större delen av Basmyrbäckens lopp är starkt påverkat av rensningar,
huvudsakligen försiktig sådan. Flödesregimen i vattendraget är störd då två våtmarksområden längs
vattendraget är markavvattnade och ett flertal skogsdiken tillrinner vattendraget från dessa områden. För
att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena. Förekomsten lämpliga biotoper för öring i Basmyrbäcken är mycket låg
beträffande lekområden men uppväxtmiljöerna förekommer i god omfattning. Som biflöde till ett större
vattendrag utgör Basmyrbäcken sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
Öringbiotoperna i Basmyrbäcken kan förbättras över en yta av närmare 2 000 m2 om lekbottnar
restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt över de rensade lokalerna. Basmyrorna
och den övre kilometern av vattendraget ingår i en 32,3 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog
AB. Fria vandringsvägar i vattendraget skapas genom att öppna upp en dammrest belägen strax uppströms
Kölån.
Allmän beskrivning
Basmyrbäcken är 3,4 km lång och faller över
denna sträcka 100 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-3,0 m, en medelbredd av 0,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Basmyrbäcken
rinner från Basmyrorna, belägna 20 km VNV
Hassela, och mynnar i Kölån vid Kvarnholmen.
Den övre halvan av vattendraget omges
huvudsakligen av Contortatall men inslag av
gran- och blandskog förekommer. Den nedre
halvan av vattendraget kantas företrädesvis av

granskog men den nedersta delen rinner genom
blandskog och en markavvattnad våtmark
förekommer SO Låtalite.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande
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Basmyrbäcken

Strömförhållandena i Basmyrbäcken domineras
stort av strömmande biotoper men lokaler med
lugnflytande och svagt strömmande vatten är
vanliga medan forsande biotoper endast
förekommer över lokal i bäcken övre lopp.
Lugnflytande vatten förekommer över en
våtmark SO Låtalite och svagt strömmande
lokaler återfinns upp- respektive nedströms
denna våtmark samt 1 km nedströms
Basmyrorna.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 24 %
Block 71 %
Näckmossa 0 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Basmyrbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Basmyrbäcken domineras
stort av block medan findetritus förekommer
relativt allmänt över de lugnflytande lokalerna.
Näckmossa saknas och förekomsten död ved är
riklig i vattendragets mellersta delar men
huvudsakligen måttlig.

320 m (10%)
300 m (9%)
2 760 m (82%)

Skuggningsförhållandena i Basmyrbäcken är
genomgående mycket bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Dålig skuggning förekommer
över den markavvattnade och naturligt sparsamt
bevuxna våtmarken SO Låtalite.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 120 m (33%)
Försiktigt rensad
1 660 m (49%)
Kraftigt rensad
600 m (18%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
10

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Större delen av Basmyrbäckens lopp är starkt
påverkat av rensningar, huvudsakligen försiktig
sådan (Figur 1). Generellt är vattendraget
försiktigt rensat i de övre- och mellersta delarna
och kraftigt rensad däremellan samt i sitt nedre
lopp. Ett längre opåverkat parti förekommer S
Låtalite. Förekomsten upplagd sten är god över
de kraftigt rensade lokalerna men saknas eller är
måttlig på de försiktigt rensade sträckorna. För
att återskapa vattenbiotopen i Basmyrbäcken bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt över de rensade
lokalerna. Flödesregimen i vattendraget är störd
då två våtmarksområden längs vattendraget är
markavvattnade och ett flertal skogsdiken
tillrinner vattendraget från dessa områden. Dessa
våtmarker återfinns SO Låtalite respektive 1 km
nedströms Basmyrorna. För att återskapa den
naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena.

960 m 1 110 m2 (49%)
2 260 m
857 m2 (38%)
160 m
320 m2 (14%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

420 m
840 m
2 120 m

570 m2 (25%)
720 m2 (32%)
997 m2 (44%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

100 m
330 m
2 950 m

250 m2 (11%)
505 m2 (22%)
1 532 m2 (67%)

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Basmyrbäcken är mycket låg beträffande
lekområden och förekommer endast över en
lokal belägen strax uppströms Kölån (Figur 2).
Uppväxtmiljöerna förekommer i god omfattning
och dessa biotoper påträffas i anslutning till
Kölån samt över hela bäckens sträckning
uppströms Låtalite. Som biflöde till ett större
vattendrag utgör Basmyrbäcken sannolikt ett
viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i
Kölån. Öringbiotoperna i Basmyrbäcken kan
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förbättras över en yta av närmare 2 000 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt över de rensade
lokalerna.

Basmyrbäcken

nedanför den korsande vägen vid Låtalite,
fångades enbart öring. Tätheten av öring var
15,6 ind/100 m2 för 0+ och 7,8 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades även
öring högt upp i vattendraget. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Basmyrorna och den övre kilometern av
vattendraget ingår i en 32,3 ha stor nyckelbiotop
utpekad av Holmen Skog AB, bestående av
biotoptyperna gransumpskog, lövsumpskog samt
örtrika bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Basmyrbäcken finns fyra vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Basmyrorna mot Kölån.

Figur 1. Relativt fint lekområde i Basmyrbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Basmyrbäcken. Vid elprovfisket som utfördes

Tabell 1. Vandringshinder i Basmyrbäcken, numrerade från Basmyrorna, gående nedströms mot Kölån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4

689556
689475
689474
689461

152888
153040
153173
153189

0,7 km NO Björkmyran
Väg mot Basmyrorna
0,3 km V Kvarnholmen
0,2 km V Kvarnholmen

Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Dammrest

Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt

0,5
0
0
0,5

2-3
6-7
12-13
13-14

Vandringshinder 1 är ett naturligt fall över stora
block. Med en fallhöjd av 0,5 m anses hindret
partiellt och bedöms vara passerbart vid högre
flöden

Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade områden.
4. Åtgärda vandringshinder 4.

Vandringshinder 2 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under den korsande vägen S
om Låtalite (L~8 m, ~ 1,0 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen vid
Kvarnholmen (L~14 m, ~ 1,0 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 består av vad som ser ut som
rester av en gammal stendamm. Med ett fall av
0,5 m över kvarvarande stenar och block, är
hindret att räkna som partiellt. För att underlätta
fiskvandring bör dammresten öppnas upp
stenen spridas i bäckfåran. Angelägen åtgärd då
hindret återfinns strax uppströms Kölån.
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Objekt 134. Kölsjöbäcken

Kölsjöbäcken

X 689655 Y 153030 (RT 90)

Sammanfattning
Kölsjöbäcken är en öringförande skogsbäck som rinner från Ö Kölsjön, belägen 15 km NV Hassela, för
att via V Kölsjön mynna i Kölån vid Björnmyran. Bäcken omges huvudsakligen av blandskog och
strömförhållandena domineras något av strömmande biotoper men förekomsten lugnflytande samt svagt
strömmande lokaler är god medan forsande vatten förekommer i mindre omfattning. Bottensubstratet i
Kölsjöbäcken utgörs huvudsakligen av block medan findetritus återfinns på de lugnflytande lokalerna.
Näckmossa förekommer sparsamt över strömmande biotoper och förekomsten död ved är måttlig-riklig.
De mänskliga ingreppen i Kölsjöbäcken är omfattande och bäcken är huvudsakligen försiktigt rensad men
omgrävda partier förekommer mellan Kölsjöarna samt vid V Kölsjöns utlopp. Omgrävningarna härrör
sannolikt från sänkning av Kölsjöarna och framförallt den Ö Kölsjön har sänkts kraftigt. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget bör sjöarna restaureras. Förekomsten lämpliga biotoper för
öring i Kölsjöbäcken är trots omfattande ingrepp i vattenbiotopen god i alla hänseenden då många av de
försiktigt rensade lokalerna fortfarande utgör relativt fina miljöer för öring då huvudsakligen bara de allra
största blocken har avlägsnats från bäckfåran. Som biflöde till ett större vattendrag utgör Kölsjöbäcken
sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån. Öringbiotoperna i bäcken kan
förbättras över en yta av 8 400 m2 om lekbottnar restaureras, upplagd sten samt död ved placeras ut
manuellt och vattendraget återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Två nyckelbiotoper
utpekade av Holmen Skog AB omger bäcken mellan Västra Kölsjön och Kölån. Fria vandringsvägar i
vattendraget skapas genom att öppna upp två dammrester.
Allmän beskrivning
Kölsjöbäcken är 2,8 km lång och faller över
denna sträcka 80 m. Vattendraget har en bredd
av 0,7-10 m, en medelbredd av 4,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Kölsjöbäcken
rinner från Ö Kölsjön, belägen 15 km NV
Hassela, för att via V Kölsjön mynna i Kölån vid
Björnmyran. Mellan Kölsjöarna kantas bäcken
av våtmark och omges av blandskog. Mellan V
Kölsjön och Kölån löper bäcken huvudsakligen

genom blandskog med stundtals dominans av
löv- eller gran. Kalhygge med väl sparad trädridå
förekommer 700 m nedströms V Kölsjön samt
längs V stranden vid inloppet till Kölån. Vid
inventeringstillfället var Ö Kölsjön uppdämd av
en övergiven bäverdamm och övergivna
bäverdammar förekom även nedanför V
Kölsjön.
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800 m
620 m
1 010 m
400 m

Kölsjöbäcken

(28%)
(22%)
(36%)
(14%)

Strömförhållandena i Kölsjöbäcken domineras
något av strömmande biotoper men
förekomsten lugnflytande samt svagt
strömmande lokaler är god medan forsande
vatten förekommer i mindre omfattning.
Vattendraget är lugnflytande mellan Kölsjöarna,
vid V Kölsjöns utlopp samt inloppet till Kölån
och svagt strömmande vatten gränsar till de
lugnflytande biotoperna. Strömmande och
forsande lokaler återfinns mellan de svagt
strömmande partierna.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Kölsjöbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 26 %
Block 69 %
Näckmossa 13 %
Bottensubstratet i Kölsjöbäcken utgörs
huvudsakligen av block medan findetritus
återfinns på de lugnflytande lokalerna.
Näckmossa förekommer sparsamt över
strömmande biotoper och förekomsten död ved
är måttlig-riklig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
220 m
Försiktigt rensad
1 690 m
Kraftigt rensad
80 m
Omgrävd
840 m
Kalkad

Figur 2. Omgrävt och rätat parti nedanför V
Kölsjön.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(7%)
(60%)
(3%)
(30%)
Nej

630 m (22%)
620 m (22%)
1 580 m (56%)

Skuggningsförhållandena i Kölsjöbäcken är
genomgående relativt bra. Dålig skuggning
förekommer över naturligt glest bevuxna miljöer
mellan Kölsjöarna och nedanför V Kölsjön.

De mänskliga ingreppen i Kölsjöbäcken är
omfattande och endast två korta lokaler i
anslutning till den kraftledning som korsar
vattendraget mellan V Kölsjön och Kölån,
bedöms som opåverkade. Bäcken är
huvudsakligen försiktigt rensad men omgrävda
partier förekommer mellan Kölsjöarna samt vid
V Kölsjöns utlopp (Figur 1 och 2). Förekomsten
upplagd sten är god-riklig närmast V Kölsjöns
utlopp men vanligtvis måttlig och saknas mellan
Kölsjöarna. Omgrävningarna härrör sannolikt
från sänkning av Kölsjöarna och framförallt den
Ö Kölsjön har sänkts kraftigt. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
sjöarna restaureras. För att återskapa
vattenbiotopen i Kölsjöbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt och vattendraget återges ett
ringlande lopp över de omgrävda partierna.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 080 m 4 071 m2 (35%)
Möjligt, men ej bra
830 m 3 060 m2 (26%)
Tämligen bra
920 m 4 500 m2 (39%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
980 m 3 721 m2 (32%)
Möjligt, men ej bra
220 m
690 m2 (6%)
Tämligen bra
1 060 m 4 025 m2 (35%)
Bra- mycket bra
570 m 3 195 m2 (28%)
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Ståndplatser
Ej lämpligt
680 m 2 211 m2 (19%)
Möjligt, men ej bra
480 m 2 020 m2 (17%)
Tämligen bra
1 470 m 6 500 m2 (56%)
Bra- mycket bra
200 m
900 m2 (8%)

Kölsjöbäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Kölsjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms vägen mot Stensjön, fångades
arterna lake, stensimpa, gädda och öring. Öring
0+ saknades, tätheten av öring >0+ var 0,7
ind/100 m2. Som biflöde till ett större vattendrag
utgör Kölsjöbäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Kölsjöbäcken är trots omfattande ingrepp i
vattenbiotopen god i alla hänseenden då många
av de försiktigt rensade lokalerna fortfarande
utgör relativt fina miljöer för öring då
huvudsakligen bara de allra största blocken har
avlägsnats från bäckfåran. De finaste
lekområdena påträffas i den nedre delen av
vattendraget samt uppströms den korsande
kraftledning och uppväxtmiljöerna återfinns över
hela sträckan mellan V Kölsjön och Kölån,
undantaget den närmsta delen mot sjön (Figur
3). Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över
en yta av 8 400 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
och vattendraget återges ett ringlande lopp över
de omgrävda partierna.

Särskilda naturvärden
Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB omger bäcken mellan Västra Kölsjön och
Kölån. Den övre nyckelbiotopen är 2,1 ha stor
och består av biotoptyperna blandsumpskog,
bäck med branta sidor samt örtrika bäckdråg.
Den nedre nyckelbiotopen är 4,4 stor och består
av biotoptyperna skog-myrmosaik samt örtrika
bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Kölsjöbäcken finns fjorton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Ö Kölsjön mot Kölån.

Figur 3. Fin öringbiotop i Kölsjöbäcken.
Tabell 1. Vandringshinder i Kölsjöbäcken, numrerade från Ö Kölsjön, gående nedströms mot Kölån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

689743
689752
689758
689758
689755
699755
689757
689752
689753
689738
689728
689713
689701
689659

153404
153361
153142
153131
153112
153109
153092
153072
153054
153039
153028
153026
153019
153030

Östra Kölsjöns utlopp
Väg mellan sjöarna
Utlopp Västra Kölsjön
0,2 km SO Per-Olovs koja
Väg 770
0,15 km SSV Per-Olovs koja
0,3 km SV Per-Olovs koja
0,7 km S Hångberget
0,75 km SSV Hångberget
1 km SSV Hångberget
1,1 km S Hångberget
1,2 km SV Per-Olovs koja
0,4 km N Långhöljan
0,03 km uppströms Kölån

Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor
Dammrest
Bäverdamm, övergiven
Stenbro/Vägtrumma, betong
Bäverdammar, övergivna, 2 st
Dammrest
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall, häll
Naturligt fall, serie
Naturligt fall, block
Vägtrumma, stål

Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Passerbart

2
0
2
0,8
0
0,8
0,6
1
0,7
1,2
1,2
30
0,7
0

576

1
1-2
2-3
2-3
3-4
4-5
6-7
8-9
10-11
13-14
14-15
15-16
16-17
19-20

Hassela Fvo

ARO: 44000

Kölsjöbäcken

Vandringshinder 1, 4, 6, 9-10 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,7-2 m,
utgör definitiva hinder för öring. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 2 utgörs av de vägtrummor
som placerats under vägen som korsar bäcken
mellan Ö och V Kölsjön (L~8 m, ~ 1,2 m).
Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest vid V
Kölsjöns utlopp (Figur 4). Med en fallhöjd av 2
m är hindret att räkna som definitivt. För att
skapa passerbarhet förordas utrivning av
dammresten. Sjönivån bibehålls med en tröskel
samt området nedströms omformas till en
passerbar fåra.

Figur 5. Vandringshinder 7. Dammrest med en fallhöjd av 0,6 m.

Vandringshinder 8 och 11-13 utgörs av naturliga
fall där passage försvåras vid låga flöden.
Partiella vandringshinder som anses passerbara
vid högre flöden.
Vandringshinder 14 är en vägtrumma av stål
placerad under vägen till Stensjön (L~7 m, ~
1,5 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Östra Kölsjön 689745-153425
Östra Kölsjön 52,5 ha, är en långsmal skogssjö
som kantas av våtmark och omges
huvudsakligen av löv- och blandskog (Figur 6).
Sjön förefaller vara grund och
vattenvegetationen är riklig och utgörs
företrädesvis av starr, nate och näckrosor som
växer i strandzonen. Vid sjöns utlopp finns en
dammrest av betong och vattennivån förefaller
vara sänkt då utloppet är omgrävt. I den Ö delen
av sjön tillrinner Vattuporbäcken, där lake enligt
uppgift stiger för lek. Kända fiskarter i Ö
Kölsjön är abborre, lake och ruda.
Abborrbeståndet är talrikt och storvuxet.

Figur 4. Vandringshinder 3. Dammrest vid V
Kölsjöns utlopp. Fallhöjd 2 m.

Vandringshinder 5 utgörs av den vägtrumma av
betong som placerats under väg 770 (L~13 m,
~ 1,5 m). Övre halvan utgörs av
betongtrumma och den nedre av stenbro av
äldre modell. Passerbart, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7 består av en mindre
dammrest som med en fallhöjd av 0,6 m anses
utgöra ett partiellt hinder (Figur 5). För att skapa
fri vandringsväg förordas manuell utrivning.

Figur 6. Vy över Östra Kölsjön
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Västra Kölsjön 689761-153149
Västra Kölsjön 39,5 ha, är en skogssjö som
kantas av våtmark och omges huvudsakligen av
löv- och blandskog (Figur 7). Vattenvegetationen
är intermediär och utgörs företrädesvis av starr,
nate och näckrosor som växer i strandzonen.
Vid sjöns utlopp finns en dammrest av sten som
utgör ett definitivt vandringshinder och
vattennivån förefaller vara sänkt då utloppet är
omgrävt. Kända fiskarter i V Kölsjön är abborre,
lake och ruda. Abborrbeståndet är talrikt och
storvuxet.

Figur 7. Vy över Västra Kölsjön

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.
4. Återskapa vattennivån i Kölsjöarna.
5. Åtgärda vandringshinder 3 och 7.
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Objekt 135. Vattuporbäcken

Vattuporbäcken

X 689637 Y 153611 (RT 90)

Sammanfattning
Vattuporbäcken är en liten skogsbäck som rinner från Itamaksmyran, belägen 15 km NV Hassela, och
mynnar i Ö delen av Ö Kölsjön. 1 km SO Itamaksmyran tillrinner ett biotopkarterat biflöde från
Israelsmyran som bidrar mycket till flödet i bäcken. De övre delarna av Vattuporbäcken omges av
Contortatall, mellersta delen rinner huvudsakligen genom lövskog och den nedre delen kantas av granoch lövskog. Vattendraget är strömmande i den övre halvan, svagt strömmande i den nedre halvan och
bottensubstratet utgörs i stort av lika delar sand samt sten medan näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är måttlig. De mänskliga ingreppen i Vattuporbäcken är omfattande och ingen del
av vattendraget anses opåverkat utan bäcken är till största delen omgrävd. Flödesregimen i
Vattuporbäcken är kraftigt störd då både Itamaksmyran och Israelsmyran är utdikade och skogsområdet
mellan våtmarkerna och Ö Kölsjön är kraftigt markavvattnat. Hela 35 skogsdiken tillrinner bäckfåran från
Itamaksmyran och 18 skogsdiken tillrinner bäckfåran från Israelsmyran. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk restaurering av Itamaksmyran, Israelsmyran samt det
markavvattnade skogsområdet mellan våtmarkerna och Ö Kölsjön utföras. Förekomsten lämpliga
lekområden i Vattuporbäcken är mycket god då bottensubstratet längs nästan hela bäcken anses lämpligt
för ett stationärt bestånd av öring. Som en följd av de omfattande mänskliga ingreppen i vattenbiotopen är
dock förekomsten lämpliga uppväxtområden för öring mindre bra men förekommer mellan de korsande
vägarna. Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över en yta av 1 300 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt och bäcken återges ett ringlande lopp över de rätade
partierna. Fria vandringsvägar skapas genom att åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Vattuporbäcken är 2,2 km lång och faller över
denna sträcka 40 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-1,5 m, en medelbredd av 0,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Vattuporbäcken
rinner från Itamaksmyran, belägen 15 km NV
Hassela, och mynnar i Ö delen av Ö Kölsjön.
1 km SO Itamaksmyran tillrinner ett
biotopkarterat biflöde från Israelsmyran som

bidrar mycket till flödet i bäcken. Flödet från
Isralesmyran är kraftigt rensat och omgrävt över
hela sin sträckning. De övre delarna av
Vattuporbäcken omges av Contortatall, mellersta
delen rinner huvudsakligen genom lövskog och
den nedre delen kantas av gran- och lövskog.
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Vattuporbäcken

500 m (44%)
650 m (56%)

Strömförhållandena i Vattuporbäcken utgörs i
stort av lika delar svagt strömmande och
strömmande biotoper.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 41 %
Sten 59 %
Näckmossa 9 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Vattuporbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Vattuporbäcken utgörs i stort
av lika delar sand och sten. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är måttlig.

920 m (41%)
1 300 m (59%)

Skuggningsförhållandena i Vattuporbäcken är
genomgående bra. Mindre bra skuggning
förekommer genom löv- och granskogen i den
nedre delen av bäcken.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
190 m (9%)
Omgrävd
2 030 m (91%)
Kalkad
Nej
Diken
35 (18)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

De mänskliga ingreppen i Vattuporbäcken är
omfattande och ingen del av vattendraget anses
opåverkat utan bäcken är till största delen
omgrävd (Figur 1). Förekomsten upplagd sten är
god i den övre halvan av bäcken men saknas i
den nedre halvan. För att återskapa
vattenbiotopen i Vattuporbäcken bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt och bäcken återges ett ringlande lopp
över de rätade partierna. Flödesregimen i
Vattuporbäcken är kraftigt störd då både
Itamaksmyran och Israelsmyran är utdikade och
skogsområdet mellan våtmarkerna och Ö
Kölsjön är kraftigt markavvattnat. Hela 35
skogsdiken tillrinner bäckfåran från
Itamaksmyran och 18 skogsdiken tillrinner
bäckfåran från Israelsmyran. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget bör
hydrologisk restaurering av Itamaksmyran,
Israelsmyran samt det markavvattnade
skogsområdet mellan våtmarkerna och Ö
Kölsjön utföras.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

400 m
120 m2 (9%)
1 820 m 1 210 m2 (91%)

1 320 m
900 m

856 m2 (64%)
474 m2 (36%)

2 030 m 1 140 m2 (86%)
190 m
190 m2 (14%)

Förekomsten lämpliga lekområden i
Vattuporbäcken är mycket god då
bottensubstratet längs nästan hela bäcken anses
lämpligt för ett stationärt bestånd av öring. Som
en följd av de omfattande mänskliga ingreppen i
vattenbiotopen är dock förekomsten lämpliga
uppväxtområden för öring mindre bra men
förekommer mellan de korsande vägarna (Figur
2). Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över
en yta av 1 300 m2 om lekbottnar restaureras,
upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
och bäcken återges ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
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Vattuporbäcken

ingen fisk i vattendraget. Enligt
fiskevårdsområdet är bäcken troligen
öringförande och lake sägs gå upp från Ö
Kölsjön för att leka i Vattuporbäcken. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomst av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Figur 2. Tämligen bra öringbiotop i Vattuporbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Vattuporbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Itamaksmyran mot Ö Kölsjön.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Vattuporbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
600 m uppströms Ö Kölsjön, fångades ingen
fisk. Vid inventeringstillfället observerades heller

Tabell 1. Vandringshinder i Vattuporbäcken, numrerade från Itamaksmyran, gående nedströms mot Ö Kölsjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2

689804
689740

153608
153647

0,3 km N Moren
0,5 km SO Moren

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål

Partiellt
Partiellt

0,02
0

1-2
3-4

Vandringshinder 1 utgörs av vägtrumman av
stål som placerats under den korsande vägen
mot Buskens (L~8 m, ~ 0,4 m). Anses inte
motiverat att åtgärda trumman då vattendraget
är mycket litet uppströms.
Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen mot Moren
(L~9 m, ~ 1,0 m)(Figur 3). Trumman ligger
högt och lutar något. Öring bedöms kunna
passera vid högre flöden. För att underlätta
fiskvandring vid lägre flöden bör dock trumman
sänkas, ersättas med valvbåge eller stentrösklar
anläggas nedströms.

Figur 3. Vandringshinder 2. Högt placerad
vägtrumma som utgör partiellt hinder.

Åtgärdsförslag
1. Biologiskåterställning genom manuell
utplacering av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Återge bäcken ett ringlande lopp över de
rätade partierna.
4. Hydrologisk restaurering av Itamaksmyran,
Israelsmyran samt det markavvattnade
skogsområdet mellan våtmarkerna och Ö
Kölsjön.
5. Åtgärda vandringshinder 2.

Sjöar i vattendraget
Östra Kölsjön 689745-153425
Se Kölsjöbäcken.
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Objekt 136. Karabäcken

Karabäcken

X 689684 Y 152991 (RT 90)

Sammanfattning
Karabäcken är en fin öringförande skogsbäck som rinner från Lamsotjärnen, belägen 19 km NV Hassela,
och mynnar i Kölån vid Kvarnmyrorna. Strömförhållandena i Karabäcken domineras av lugnflytande
biotoper men förekomsten strömmande lokaler är god medan svagt strömmande partier förekommer i
mindre omfattning. Bottensubstratet domineras av findetritus men förekomsten block är god. Näckmossa
förekommer sparsamt över de strömmande partierna och förekomsten död ved är måttlig. Större delen av
Karabäckens lopp har klarat sig från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är dock omgrävd vid
Lamsotjärnens utlopp samt rensad, huvudsakligen kraftig sådan, över de branta partierna nedanför
Pompomyran och vid Hångberg. Flödesregimen i vattendraget är något störd då våtmarken Kottaso och
våtmarken mellan Pompomyran och Vittjärnen är utdikade och ytterligare ett skogsdike tillrinner bäcken
600 m nedanför Pompomyran. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av de båda våtmarkerna samt det markavvattnade skogsområdet.
Förekomsten lämpliga lekområden för öring är mycket låg i Karabäcken men uppväxtområden i
förekommer i god omfattning. Öringbiotoperna i Karabäcken kan förbättras över en yta av närmare 2 000
m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt på de rensade lokalerna.
Då bristen på lämpliga lekområden kan utgöra en beståndsbegränsande faktor i Karabäcken anses det
angeläget att skapa goda förutsättningar för lek i vattendraget. Som biflöde till ett större vattendrag utgör
Karabäcken sannolikt ett viktigt reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån. Fyra nyckelbiotoper
utpekade av Holmen Skog AB förekommer längs vattendraget. Fria vandringsvägar skapas genom att
öppna upp fyra dammrester, riva en gammal trädamm och åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Karabäcken är 7,1 km lång och faller över denna
sträcka 106 m. Vattendraget har en bredd av 0,13,0 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Karabäcken
rinner från Lamsotjärnen, belägen 19 km NV
Hassela, och mynnar i Kölån vid Kvarnmyrorna.
Mellan Lamsotjärnen och Pompotjärnen omges
bäcken huvudsakligen av våtmark och ett större

kalhygge men de övre delarna kantas av
blandskog längs den S stranden och av
Contortatall längs den N. Ett dikat flöde från
våtmarken Kottaso tillrinner vattendraget över
denna sträckning och bidrar till att förbättra
flödet i bäcken som annars är mycket lågt från
Lamsotjärnen. Över Pompomyran förenas
vattendraget med ett mindre och passerbart
flöde från Pompotjärnen där ett naturligt
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bestånd av öring lever. Mellan Pompomyran och
Kölån rinner bäcken huvudsakligen genom
bland- och granskog men enstaka kalhyggen
samt mindre skiften med övervägande lövskog
förekommer och SV Hångberget löper bäcken
genom en avlång våtmark som vid
inventeringstillfället var uppdämd av
bäverdammar. Övergivna bäverdammar
påträffades även över en mindre våtmark NV
Hångberg.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Karabäcken

är god nedanför Pompomyran men måttlig vid
Hångberg. För att återskapa vattenbiotopen i
Karabäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut på de
rensade lokalerna. Flödesregimen i vattendraget
är något störd då våtmarken Kottaso och
våtmarken mellan Pompomyran och Vittjärnen
är utdikade och ytterligare ett skogsdike tillrinner
bäcken 600 m nedanför Pompomyran. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av de båda våtmarkerna samt det
markavvattnade skogsområdet.

3 890 m (55%)
950 m (13%)
2 280 m (32%)

Strömförhållandena i Karabäcken domineras av
lugnflytande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är god medan svagt
strömmande partier förekommer i mindre
omfattning och som enskilda sträckor längs hela
vattendraget. Lugnflytande vatten förekommer
mellan Lamsotjärnen och flödet från Kottaso,
över Pompomyran samt över våtmarken SV
Hångberget. Sammanhängande partier med
strömmande biotoper återfinns över de fallande
partierna strax ovan och nedan Pompomyran
samt vid Hångberg.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Karabäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 64 %
Block 31 %
Näckmossa 5 %

150 m (2%)
4 440 m (62%)
2 530 m (36%)

Bottensubstratet i Karabäcken följer väl rådande
strömförhållanden och findetritus och block
förekommer över de lugnflytande respektive
strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer
sparsamt över de strömmande partierna och
förekomsten död ved är måttlig.

Skuggningsförhållandena i Karabäcken är
genomgående relativt bra. Bra skuggning råder
mellan Pompomyran och Ö Stensjöberget
medan mindre bra skuggning är vanligast över
våtmarksområdena längs vattendraget. Dålig
skuggning påträffas vid flödet från
Stensjömyran.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
5 570 m (78%)
Försiktigt rensad
400 m (6%)
Kraftigt rensad
950 m (13%)
Omgrävd
200 m (3%)
Kalkad
Nej
Diken
3

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Större delen av Karabäckens lopp har klarat sig
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är dock omgrävd vid Lamsotjärnens utlopp samt
rensad, huvudsakligen kraftig sådan, över de
branta partierna nedanför Pompomyran och vid
Hångberg (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
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5 230 m 5 480 m2 (63%)
1 790 m 3 019 m2 (35%)
160 m
170 m2 (2%)

1 100 m
330 m2 (4%)
3 210 m 3 693 m2 (43%)
2 810 m 4 646 m2 (54%)
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Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Karabäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Karabäcken. Vid elprovfisket som utfördes 100
m uppströms den väg som korsar vattendraget
vid utloppet i Kölån, fångades arterna elritsa,
stensimpa och öring. Öring 0+ saknades,
tätheten av öring >0+ var 2,1 ind/100 m2. Som
biflöde till ett större vattendrag utgör
Karabäcken sannolikt ett viktigt
reproduktionsvatten för öringbeståndet i Kölån.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

1 100 m
330 m2 (4%)
1 200 m 1 255 m2 (15%)
2 170 m 3 694 m2 (43%)
2 650 m 3 390 m2 (39%)

Förekomsten lämpliga lekområden för öring är
mycket låg i Karabäcken och bara en lokal,
belägen mellan Pompomyran och Hångberg,
anses tämligen bra. Förekomsten lämpliga
uppväxtområden i bäcken är dock god och de
finaste områdena återfinns i de mellersta delarna
av vattendraget (Figur 2). Öringbiotoperna i
Karabäcken kan förbättras över en yta av
närmare 2 000 m2 om lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
på de rensade lokalerna. Då bristen på lämpliga
lekområden kan utgöra en beståndsbegränsande
faktor i Karabäcken anses det angeläget att skapa
goda förutsättningar för lek i vattendraget.

Särskilda naturvärden
Fyra nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB förekommer längs vattendraget. Nedanför
Lamsotjärnen ingår bäcken i en 47,4 ha stor
nyckelbiotop bestående av biotoptypen barrskog
delvis påverkad. Över Pompomyran
förekommer två nyckelbiotoper, båda
biotoperna är 3,1 ha stor och består av
biotoptyperna gransumpskog, blandsumpskog
samt örtrika bäckdråg. Strax uppströms Kölån
löper bäcken 1 200 m genom en 5,8 ha stor
nyckelbiotop bestående av biotoptyperna
blandsumsko och örtrika bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Karabäcken finns nio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Lamsotjärnen mot Kölån.

Figur 2. Fin öringbiotop i Karabäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Karabäcken, numrerade från Lamsotjärnen, gående nedströms mot Kölån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

689991
689946
689922
689914
689877
689824
689814
689705
689695

153088
152869
152862
152870
152878
152862
152866
152990
152994

Utlopp Lamsotjärmen
1 km NV Hångberg
Uppströms väg 770
Väg 770
0,3 km Ö Hångberg
0,6 km SV Hångberg
0,6 km SV Hångberg
0,2 km N Kvarnmyran
0,1 km N Karnmyran

Trädamm
Dammrester, 3 st
Bäverdammar, övergivna 4 st
Vägtrumma, stål
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, aktiv
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Passerbart

0,1
3
0,7
0
0,5
0,05
1
0,5
0

1
6-7
8-9
9-10
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

bedöms dammen utgöra ett definitivt hinder.
För att underlätta fiskvandring bör dammen
ersättas med en svagt sluttande sjötröskel av
sten.

Vandringshinder 1 är en trädamm vid
Lamsotjärnena utlopp som reglerar nivån i
tjärnen (Figur 3). Med en fallhöjd av 0,1 m och
med beaktande av konstruktionens utformning,
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Karabäcken

Figur 3.Vandringshinder 1. Trädamm vid
Lamsotjärnens utlopp.

Figur 5. Vandringshinder 5. Dammrest. Fallhöjd 0,5
m.

Vandringshinder 2 utgörs av tre dammrester
inom en sträcka av 50 m, belägna i ett brant
parti av vattendraget som rensats kraftigt (Figur
4). Den individuella fallhöjden är 1 m och
dammresterna anses därmed utgöra definitiva
hinder för fisk. För att skapa passerbarhet bör
dammresterna öppnas upp.

Vandringshinder 6 är en vägtrumma av stål som
placerats under den korsande vägen mot
Stensjömyran (L~10 m, ~ 1,0 m). Trumman
anses utgöra ett partiellt hinder då den ligger
högt och lutar något samt har en fallhöjd av 0,05
m vid utloppet. Vägtrumman bör därför ersättas
med valvbåge eller om möjligt dämmande
stentrösklar anläggas nedströms.
Vandringshinder 7 utgörs av en aktiv
bäverdamm som med en fallhöjd av 1 m, är att
räkna som ett definitivt hinder. Åtgärdsförslag,
se avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 8 består av en övergiven
bäverdamm som med en fallhöjd av 0,5 m, utgör
ett partiellt hinder som är passerbart via
sidofåror vid högflöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 9 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms utloppet i Kölån
(L~10 m, ~ 1,5 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.

Figur 4. Vandringshinder 2. Dammrest med en
fallhöjd av 1,0 m.

Vandringshinder 3 består av fyra övergivna
bäverdammar i ett bäverockuperat
våtmarksområde strax uppströms väg 770. Med
en enskild fallhöjd av 0,7 m, utgör
bäverdammarna partiella hinder som är
passerbara via sidofåror vid högflöden.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Sjöar i vattendraget
Lamsotjärnen
Lamsotjärnen 0,08 ha, är en grund liten
vattenspegel med humöst vatten, belägen mitt på
Lamsotjärnmyran (Figur 6). Tjärnen omges av
våtmark och vattenvegetationen är riklig,
huvudsakligen bestående av starr och vitmossa.
Lamsotjärnen bedöms vara sänkt 1 m, utloppet
är nedgrävt och en mindre trädamm med osäker
funktion återfinns vid utloppet. Uppgifter om
fiskfaunan i tjärnen saknas men det bedöms föga
sannolikt att fisk lever i Lamsotjärnen.

Vandringshinder 4 är den vägtrumma av stål
som placerats under väg 770 (L~12 m, ~ 1,5
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 0,5 m, bedöms
utgöra ett definitivt hinder (Figur 5). För att
underlätta fiskvandring bör dammresten öppnas
upp och stenen fördelas ut i bäckfåran.
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Figur 6. Vy över Lamsotjärnen.

Pompotjärnen
Pompotjärnen 0,25 ha, är en grund och
strandflikig vattenspegel med humöst vatten,
belägen på Pompomyran (Figur 7). Tjärnen
kantas av våtmark och omges av våtmark samt
blandskog. Vattenvegetationen är riklig och
består huvudsakligen av starr. Vid
inventeringstillfället observerades ett stort antal
vakande och hoppande öringar med en storlek
av 10-15 cm i Pompotjärnen.

Figur 7. Vy över Pompotjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering
3. Hydrologisk restaurering av våtmarken
Kottaso och våtmarken mellan Pompomyran
och Vittjärnen samt av flödet som tillrinner
bäcken 600 m nedanför Pompomyran.
4. Åtgärda vandringshinder 1, 2, 5 och 6.
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Objekt 137. Bullerbäcken

Bullerbäcken

X 689770 Y 152692 (RT 90)

Sammanfattning
Bullerbäcken är en mindre skogsbäck med klart och ljust vatten som rinner från en mindre myr strax N
om Vakåsen, belägen 23 km VNV Hassela, och mynnar i den S delen av Stensjön. Bäcken rinner hela sitt
lopp genom blandskog, mindre inslag av ungskog återfinns i bäckens översta lopp och i dess mellersta
delar förekommer två mindre våtmarker. Strömförhållandena i Bullerbäcken består av lika delar
lugnflytande som strömmande biotoper och bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus och
block. Näckmossa förekommer rikligt längs hela vattendraget och förekomsten död ved är måttlig.
Bullerbäcken är ett av få vattendrag i Nordanstigs kommun där vattenbiotopen bedöms vara opåverkad av
mänskliga ingrepp. Flödesregimen i vattendraget är något störd då ett dike tillrinner vattendraget 300 m
nedströms källmyren. För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av det markavvattnade området. Förekomsten lämpliga biotoper för öring är låg i
alla hänseenden i Bullerbäcken och inga lokaler av högsta eller näst högsta klass har bedömts förekomma.
Då vattendraget är förskonat från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen är förbättringspotentialen låg. För
att förbättra förutsättningarna för öring kan dock lekbottnar ses över och restaureras vid behov samt död
ved placeras ut längs hela vattendraget. Inget elprovfiske finns registrerat för Bullerbäcken och vid
inventeringstillfället observerades ingen fisk. Enligt fiskevårdsområdet hyser dock vattendraget öring. I
stort sett hela Bullerbäcken ingår i en 28 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB, bestående av
biotoptyperna blandsumpskog, bäck med branta sidor samt strandskog svämskog. Våtmarken som
Bullerbäcken rinner från ingår i en 11 ha stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB, bestående av
biotoptyperna barrnaturskog urskogslik, gransumpskog samt örtrika bäckdråg. Fria vandringsvägar för fisk
skapas genom att åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Bullerbäcken är 1,9 km lång och faller över
denna sträcka 94 m. Vattendraget har en bredd
av 0,4-2,0 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Bullerbäcken
rinner från en mindre myr strax N om Vakåsen,
belägen 23 km VNV Hassela, och mynnar mitt
emot Stennäsudden i den S delen av Stensjön.

Bullerbäcken har ett klart och ljust källvatten och
rinner hela sitt lopp genom blandskog. Mindre
inslag av ungskog återfinns i bäckens översta
lopp och i dess mellersta delar förekommer två
mindre våtmarker.
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Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 900 m 1 995 m2 (100%)
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

950 m (50%)
950 m (50%)

Strömförhållandena i Bullerbäcken består av lika
delar lugnflytande som strömmande biotoper.
De lugnflytande lokalerna återfinns högst upp i
vattendraget samt uppströms den korsande
vägen medan resterande delar av vattendraget
strömmar.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 300 m 1 155 m2 (58%)
Möjligt, men ej bra
600 m
840 m2 (42%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 300 m 1 155 m2 (58%)
Möjligt, men ej bra
600 m
840 m2 (42%)
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 37 %
Sand 13 %
Grus 11 %
Block 40 %
Näckmossa 74 %

Förekomsten lämpliga biotoper för öring är låg i
alla hänseenden i Bullerbäcken och inga lokaler
av högsta eller näst högsta klass har bedömts
förekomma. Då vattendraget är förskonat från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen är
förbättringspotentialen låg. För att förbättra
förutsättningarna för öring kan dock lekbottnar
ses över och restaureras vid behov samt död ved
placeras ut längs hela vattendraget.

Bottensubstratet i Bullerbäcken domineras av
findetritus och block medan sand och grus
förekommer i mindre omfattning. Näckmossa
förekommer rikligt längs hela vattendraget och
förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 900 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Nej
Dike
1
Bullerbäcken är ett av få vattendrag i
Nordanstigs kommun där vattenbiotopen
bedöms vara opåverkad av mänskliga ingrepp.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då
ett dike tillrinner vattendraget 300 m nedströms
källmyren. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget rekommenderas
hydrologisk restaurering av det markavvattnade
området.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bullerbäcken

Figur 1. Fin öringbiotop i Bullerbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2013 finns registrerat för
Bullerbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
300 m uppströms Stensjön, fångades ingen fisk.
Vid inventeringstillfället observerades heller
ingen fisk. Enligt fiskevårdsområdet hyser dock
vattendraget öring. För att undersöka
förekomsten av öring i bäcken samt påvisa
förekomst av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

1 900 m (100%)

Skuggningsförhållandena i Bullerbäcken är
genomgående bra då vattendraget rinner genom
skogsmark.
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Särskilda naturvärden
I stort sett hela Bullerbäcken ingår i en 28 ha
stor nyckelbiotop utpekad av Holmen Skog AB,
bestående av biotoptyperna blandsumpskog,
bäck med branta sidor samt strandskog
svämskog. Våtmarken som Bullerbäcken rinner
från ingår i en 11 ha stor nyckelbiotop utpekad
av Holmen Skog AB, bestående av
biotoptyperna barrnaturskog urskogslik,
gransumpskog samt örtrika bäckdråg.

Bullerbäcken

Vandringshinder för fisk
I Bullerbäcken finns tre vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Sjöändsmyran mot Stensjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Bullerbäcken, numrerade från Vakåsen, gående nedströms mot Stensjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3

689735
689743
689770

152661
152674
152692

0,6 km SV Stensjön
0,4 km SV Stensjön
Utlopp Stensjön

Underjordisk
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block

Definitivt
Definitivt
Definitivt

0
0,2
0,5

4-5
5-6
8

Vandringshinder 1 utgörs av en 300 m lång
sträcka av Bullerbäcken som är helt
underjordisk. Passerbarheten är svårbedömd och
möjligen kan sträckningen gå att passera för fisk,
men då osäkerhet råder anses hindret som
definitivt. Högre upp i bäcken finns ytterligare
tre underjordiska partier om 20-40 m vardera där
vandringsmöjligheterna är svårbedömda.

Vandringshinder 3 består av ett naturligt fall
över block precis vid Bullerbäckens utlopp i
Stensjön. Passagen är smal och svårforcerad och
med en fallhöjd av 0,5 m bedöms hindret som
definitivt. Sannolikt kan hindret passeras vid
högt vattenstånd i sjön. Passerbarheten bör
dock ytterligare bedömas vid högflöden samt
eventuellt artificiellt ursprung bedömas i fråga
om framtida åtgärd.

Vandringshinder 2 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen (L~7
m, ~ 0,6 m)(Figur 2). Med en fallhöjd av 0,2
m, vid utloppet, är trumman att räkna som
definitiv och bör ersättas med en valvbåge.

Sjöar i vattendraget
Stensjön 689727-152843
Se Kölån.
Åtgärdsförslag
1. Se över lekbottnar och restaurera vid behov.
2. Placera ut död ved längs hela vattendraget.
3. Elprovfiska minst två lokaler för att påvisa
eventuell fiskförekomst.
4. Hydrologisk restaurering av markavvattnat
skogsområde i bäckens övre lopp.
5. Åtgärda vandringshinder 2 samt återbesök
hinder 3 vid högflöde för korrekt bedömning av
passerbarheten.

Figur 2. Vandringshinder 2. Vägtrumma med en
fallhöjd av 0,2 m vid utloppet.
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Objekt 138. Gässån

Gässån

X 689854 Y 152689 (RT 90)

Sammanfattning
Gässån är ett mycket fint skogvatten med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Gässtjärnen i
Sundsvalls kommun, belägen 24 km NV Hassela, för att via Dammtjärnen mynna i Stensjön.
Vildmarkskänslan är påtaglig längs Gässån som omges av flera stora våtmarker och blandskog.
Strömförhållandena i Gässån domineras stort av lugnflytande samt strömmande biotoper och
bottensubstratet utgörs huvudsakligen av findetritus samt block. Drygt halva Gässån, däribland samtliga
strömmande biotoper, är påverkade av mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Ingreppen består
huvudsakligen av försiktig rensning men andelen kraftigt rensade lokaler i vattendraget är stor till följd av
att vattendraget nyttjats som flottled. Flödesregimen i vattendraget är störd då resningsarbeten nedströms
flera av de förekommande våtmarkerna medfört att dessa till viss del mist sin utjämnande effekt på flödet i
vattendraget. Vidare tillrinner två diken över den större våtmarken V Lainklamp. För att återskapa den
naturliga flödesregimen i vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av våtmarkerna längs
Gässån. Till följd av de stora ingreppen i Gässåns vattenbiotop är förekomsten lämpliga biotoper för öring
låg beträffande lekområden samt relativt god avseende uppväxtområden och ståndplatser.
Förbättringspotentialen är stor och öringbiotoperna i Gässån kan förbättras över en yta av närmare 25 000
m2 om lekbottnar restaureras samt upplagd sten och död ved placeras ut manuellt eller maskinellt på de
rensade lokalerna. Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog AB återfinns mellan Mellanmyran och
Dammtjärnen. Fria vandringsvägar för fisk skapas genom att åtgärda en vägtrumma och öppna upp en
dammrest.
Allmän beskrivning
Gässån är 10,1 km lång och faller över denna
sträcka 110 m. Vattendraget har en bredd av 0,420 m, en medelbredd av 4,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m. Gässån rinner
från Gässtjärnen i Sundsvalls kommun, belägen
24 km NV Hassela, för att via Dammtjärnen
mynna i Stensjön och Kölåns vattensystem. Två
öringförande och biotopkarterade biflöden
tillrinner Gässån. Vid Mellanmyran tillrinner

Timåsbäcken/Bellingtjärnsbäcken och mellan
Dammtjärnen och Stensjön ansluter Rigbäcken.
Bäcken från Motjärnen gick inte att finna vid
inventeringstillfället men sannolikt finns ett visst
utbyte av fisk mellan Gässån och tjärnen
Lainklamp. Gässån rinner med odefinierbar fåra
genom våtmark i 400 m nedanför Gässtjärnen
för att sedan öppnas. Förekomsten våtmark är
stor längs Gässån och vattendraget löper fint
lugnflytande till svagt strömmande över dessa
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myrmarker. Mellan våtmarkerna omges bäcken
av blandskog med stundtals dominans av tall
eller gran och i anslutning till Rigbäcken
förekommer ett mindre kalhygge. Två
dammrester av sten respektive trä förekommer
vid utloppet ur Gässmyrorna, en större
dammrest av sten, fd Styggbergsdammen,
återfinns vid Dammtjärnens utlopp och ett
flertal flottningsrester i form av flottrännor
påträffas över flera strömmar i vattendraget.
Möjligen har dammarna använts som
vattenmagasin vid flottningen. Vid
inventeringstillfället var förekomsten av bäver
längs vattendraget påtaglig och flera
våtmarksområden var eller hade nyligen varit
uppdämda av bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

4 250 m
1 460 m
4 120 m
300 m

Gässån

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 740 m (47%)
Försiktigt rensad
3 360 m (33%)
Kraftigt rensad
2 030 m (20%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
Diken
2
Drygt halva Gässån, däribland samtliga
strömmande biotoper, är påverkade av
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Ingreppen
består huvudsakligen av försiktig rensning men
andelen kraftigt rensade lokaler i vattendraget är
stor till följd av att vattendraget nyttjats som
flottled (Figur 1). Rensningarna har
huvudsakligen utförts på de strömmande
biotoperna mellan Dammtjärnen och Stensjön,
längs Nickasomyran samt över enstaka partier
uppströms Lainklamp. På många av de rensade
lokalerna återfinns rester efter flottrännor (Figur
2). Förekomsten upplagd sten är god-riklig i den
nedre halvan av vattendraget och företrädesvis
måttlig i den övre halvan, även om enstaka
lokaler med god förekomst återfinns även här.
För att återskapa vattenbiotopen i Gässån bör
lekbottnar restaureras samt upplagd sten och
död ved placeras ut. De övre delarna kan
biotopåterställas manuellt men den nedre delen
av vattendraget är stundtals mycket bred, varför
maskinell biotopåterställning rekommenderas.
Flödesregimen i vattendraget är störd då
resningsarbeten nedströms flera av de
förekommande våtmarkerna medfört att dessa
till viss del mist sin utjämnande effekt på flödet i
vattendraget. Vidare tillrinner två diken över den
större våtmarken V Lainklamp. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av
våtmarkerna längs Gässån.

(42%)
(14%)
(41%)
(3%)

Strömförhållandena i Gässån domineras stort av
lugnflytande och strömmande biotoper som
förekommer i liknande utsträckning medan
förekomsten svagt strömmande och forsande
lokaler är mindre vanliga. Strömmande vatten
återfinns företrädesvis mellan Dammtjärnen och
Stensjön, över ett längre parti längs
Nickasomyran samt över enstaka partier
uppströms Lainklamp. Lugnflytande lokaler
förekommer vanligtvis över våtmarksområdena
mellan Nickasomyran och Dammtjärnen samt
800 m upp- respektive nedströms Lainklamp.
Svagt strömmande biotoper återfinns
huvudsakligen över Gässmyrorna medan enstaka
forsande lokaler finns spridda längs vattendraget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 51 %
Block 44 %
Näckmossa 9 %
Bottensubstratet i Gässån domineras av
findetritus och block som återfinns på de
lugnflytande respektive strömmande lokalerna.
Näckmossa förekommer sparsamt över lokaler
med strömmande vatten och förekomsten död
ved är riklig nära Lainklamp men låg nedströms
Dammtjärnen och huvudsakligen måttlig.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Gässån.
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Gässån

Ståndplatser
Ej lämpligt
620 m 6 340 m2 (13%)
Möjligt, men ej bra 4 850 m 23 815 m2 (47%)
Tämligen bra
4 660 m 20 235 m2 (40%)
Bra- mycket bra
Till följd av de stora ingreppen i Gässåns
vattenbiotop är förekomsten lämpliga biotoper
för öring låg beträffande lekområden samt
relativt god avseende uppväxtområden och
ståndplatser. Lekområdena återfinns i anslutning
till Rigbäcken samt över en lokal strax
uppströms Dammtjärnen. Uppväxtområdena
förekommer företrädesvis över de försiktigt
rensade strömlokalerna och ståndplatserna är väl
spridda över vattendraget där bland annat fina
miljöer för större öring erbjuds över de
lugnflytande och svagt strömmande biotoperna
som löper genom våtmark (Figur 4).
Förbättringspotentialen är stor och
öringbiotoperna i Gässån kan förbättras över en
yta av närmare 25 000 m2 om lekbottnar
restaureras samt upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt eller maskinellt på de
rensade lokalerna.

Figur 2. Rester av flottränna i Gässån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

4 390 m (43%)
1 410 m (14%)
4 330 m (43%)

Skuggningsförhållandena i Gässån är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark med stor vildmarkskänsla.
Dålig skuggning förekommer över de naturligt
glest bevuxna våtmarkerna längs vattendraget,
som är stora och flertaliga (Figur 3).

Figur 4. Fin öringbiotop i Gässån.
Figur 3. Mindre bra skuggning över de naturligt glest
bevuxna våtmarkerna längs Gässån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Gässån. Vid elprovfisket som utfördes vid den
korsande vägen SV Krången, fångades arterna
lake och öring. Tätheten av öring var 6,4
ind/100 m2 för 0+ och 8,2 ind/100 m2 för >0+.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
5 240 m 26 815 m2 (53%)
Möjligt, men ej bra 4 170 m 19 415 m2 (39%)
Tämligen bra
720 m 4 160 m2 (8%)
Bra- mycket bra
Uppväxtområde
Ej lämpligt
4 200 m 24 485 m2 (49%)
Möjligt, men ej bra 2 680 m 8 940 m2 (18%)
Tämligen bra
3 150 m 16 365 m2 (33%)
Bra- mycket bra
100 m
600 m2 (1%)

Särskilda naturvärden
Två nyckelbiotoper utpekade av Holmen Skog
AB förekommer längs vattendraget. SO
Mellanmyran löper bäcken 250 m genom en 4,0
ha stor biotop bestående av biotoptyperna
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gransumpskog, blandsumpskog samt örtrika
bäckdråg. Mellan Dammtjärnen och Mellan
myran rinner bäcken 250 m genom ytterligare en
biotop med en yta av ca 1 ha.

Gässån

Vandringshinder för fisk
I Gässån finns tjugo vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Gässtjärnen mot
Stensjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Gässån, numrerade från Gässtjärnen, gående nedströms mot Stensjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

690192
690146
690143
690138
690120
690117
690109
690113
690112
690112
690111
690105
690102
690106
690106
690109
690068
689964
689954
689869

152850
152894
152897
152911
152919
152918
152920
152766
152758
152756
152748
152734
152731
152710
152707
152676
152597
152634
152633
152706

1,1 km V Gräsåsen
1 km SV Rittaso
0,4 km NO Lainklamp
0,6 km Ö Lainklamp
0,8 km NO Ögmyrorna
0,57 km NOÖgmyrorna
0,6 km VNV Lainklamp
0,6 km Ö Nickasomyran
0,5 km Ö Nickasomyran
1,1 km SSO Motjärnen
0,4 km OSO Nickasomyran
0,3 km SO Nickasomyran
0,6 km NO Vittjärnen
0,2 km S Nickasomyran
0,4 km NO Vittjärnen
0,2 km SO Mellanmyran
Styggbergsdammen
0,4 km SV Krången
0,4 km NO Västra Stensjöberget
1,1 km SV Krånghagåsen

Bäverdamm,övergiven
Bäverdamm,övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm,övergiven
Dammrest/bäverdamm
Naturligt, blockparti
Bäverdamm,övergiven
Bäverdamm,övergiven
Naturligt, blockparti
Vägtrummor, stål, 2 st
Naturligt, blockparti
Naturligt, blockparti
Naturligt, bråte
Stockar och bråte
Flottningsrester
Bäverdamm,övergiven
Bäverdamm, aktiv
Vägtrummor, stål, 2 st
Naturligt fall, block
Bäverdamm, aktiv

Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt

0,75
0,4
0,15
0,2
0,4
2
0,4
0,6
1
0
2,5
0,3
0,2
0,1
2
1
1,8
0
2
0,9

3-4
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
15-16
16-17
16-17
17-18
20-21
21-22
22-23
23-24
25-26
29-30
37-38
38-39
45-46

Vandringshinder 1-2, 4, 7-8, 16-17 och 20 består
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,2-1,8 m, anses utgöra
partiella/definitiva hinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen mot
Lainklamp (L~ 12,0 m, ~ 0,9 m)(Figur 5).
Med en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet utgör
trumman ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör trumman ersättas med en
valvbåge.

Figur 5. Vandringshinder 2. Vägtrumma med en
fallhöjd vid utloppet av 0,15 m.

Vandringshinder 5 utgörs av en dammrest mot
vilken bävern har byggt en damm som vid
inventeringstillfället var övergiven (Figur 6).
Med en fallhöjd av 0,4 m är hindret att räkna
som definitivt. För att återskapa
vandringsmöjligheterna på platsen bör
bäverdammen rivas och dammresten öppnas
upp.
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Figur 6. Dammrest med bäverdamm som utgör ett
definitivt hinder för fisk i Gässån.

Gässån

Figur 7. Vy över Gässtjärnen.

Dammtjärnen
Dammtjärnen 1,0 ha, är en mindre skogstjärn
med humöst vatten som kantas av våtmark och
omges av blandskog (Figur 8). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment och
vattenvegetationen är intermediär, huvudsakligen
bestående av starr och vattenklöver. Vid
inventeringstillfället var vattennivån i tjärnen
något uppdämd av en bäverdamm och en
bäverhydda förekom vi tjärnens utlopp.
Uppgifter om fiskfaunan i tjärnen saknas

Vandringshinder 6, 9, 11-15 och 19 består av
naturliga fall över block och bråte samt
seminaturliga fall över flottningsrester och
liknande, som med en fallhöjd av 0,1-2 m, utgör
partiella hinder. Merparten av hindren utgör
problem vid låga flöden. Samtliga hinder anses
dock som passerbara vid högre flöden. För att
underlätta vandring bör hindren av delvis
artificiell natur åtgärdas genom rivning eller
liknande.
Vandringshinder 10 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den väg som korsar ån
Ö om Nickasomyran (L~ 11,0 m, ~ 1,0 m).
Trummorna ligger något högt och har aningen
hög vattenhastighet men bedöms som
passerbara, ingen åtgärd.
Vandringshinder 18 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den väg som korsar ån
SV om Krången (L~ 10,0 m, ~ 1,1 m).
Trummorna ligger något högt men anses som
passerbara, ingen åtgärd.

Figur 8. Vy över Dammtjärnen.

Sjöar i vattendraget
Gässtjärnen
Gässtjärnen 7,1 ha, är en skogstjärn med humöst
vatten, belägen på en myr och kantas således av
våtmark samt omges i ytterområdet av
blandskog (Figur 7). Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment och
vattenvegetationen är sparsam, huvudsakligen
bestående av starr och gul näckros. Uppgifter
om fiskfaunan i tjärnen saknas.

Stensjön 689727-152843
Se Kölån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av våtmarkerna längs
vattendraget.
4. Åtgärda vandringshinder 3 och 5.
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Objekt 139. Rigbäcken

Rigbäcken

X 689945 Y 152630 (RT 90)

Sammanfattning
Rigbäcken är en fin liten öringförande bäck med ljust och klart vatten, som rinner från Korpåsen, belägen
27 km NV Hassela, för att mynna i Gässån vid Hagåsmyrorna. Vattendraget omges huvudsakligen av
våtmark, blandskog och kalhyggen. Strömförhållandena i Rigbäcken domineras stort av lugnflytande
biotoper och bottensubstratet består vanligtvis av findetritus. Strömmande vatten med grövre
bottensubstrat förekommer som längre sammanhängande partier i bäckens övre- mellersta- och nedre
lopp. Näckmossa förekommer stundtals rikligt över de strömmande biotoperna och förekomsten död ved
är huvudsakligen måttlig. Förutom två lokaler, en nedanför Kallbäck, och en ovan Isaken, är vattendraget
rensat mellan Isaken och Gässån. Rensningarna är vanligtvis försiktiga men enstaka kraftigt rensade
lokaler förekommer. Flödesregimen i vattendraget är störd då flera skogsdiken tillrinner vattendraget i
anslutning till våtmarkerna Kallbäck och Isaken. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena. Förekomsten
lämpliga biotoper för öring är till följd av att samtliga strömmande biotoper är mer eller mindre rensade,
låg beträffande lekområden men relativt god avseende uppväxtområden. Ståndplatser förekommer rikligt
och det är via fiskvak uppenbart att mycket fisk lever på de lugnflytande/svagt strömmande biotoperna
över de delvis bäverdämda våtmarkerna. Öringbiotoperna i Rigbäcken, framförallt lek- och
uppväxtområdena, kan förbättras över en yta av närmare 2 500 m2 om lekbottnar restaureras samt upplagd
sten och död ved placeras ut på de rensade lokalerna. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp en
dammrest av sten samt åtgärda en vägtrumma.
Allmän beskrivning
Rigbäcken är 5,2 km lång och faller över denna
sträcka 140 m. Vattendraget har en bredd av 0,110 m, en medelbredd av 1,4 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Rigbäcken
rinner från Korpåsen, belägen 27 km NV
Hassela, för att mynna i Gässån vid
Hagåsmyrorna. Rigbäcken är till en början
mycket liten och liknar mest en rännil med klart
och ljust vatten men bäcken växer snabbt till sig

och bildar ett fint vattendrag redan vid Kallbäck,
där ett flöde från Erik-Olofstorpet tillrinner och
bidrar med värdefullt vatten. De översta delarna
av bäcken rinner genom lövskog med inslag av
lövskog och gran- samt blandskog. Rigbäcken
omges sedan av våtmarken Kallbäck. Nedströms
den korsande vägen omges vattendraget av några
kalhyggen längs N stranden men huvudsakligen
av blandskog, strandzonen utgörs ofta av
våtmark och bäcken har ett stundtals
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meandrande lopp. SV Dammtjärnen löper
bäcken över den sparsamt bevuxna våtmarken
Isaken, därefter ett kort stycke genom blandskog
med inslag av kalhygge för att sedan rinna
genom ytterligare ett mindre våtmarksområde.
Resterande delar av bäcken rinner sedan
huvudsakligen genom grandominerad blandskog
med enstaka inslag av våtmark och några
kalhyggen. Vid inventeringstillfället var den
mellersta delen av vattendraget delvis uppdämt
av bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Rigbäcken

Flödesregimen i vattendraget är störd då flera
skogsdiken tillrinner vattendraget i anslutning till
våtmarkerna Kallbäck och Isaken. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
vattendraget rekommenderas hydrologisk
restaurering av de markavvattnade områdena.

3 340 m (65%)
490 m (10%)
1 330 m (26%)

Strömförhållandena i Rigbäcken domineras stort
av lugnflytande biotoper. Strömmande vatten
förekommer som längre sammanhängande
partier i bäckens övre- mellersta- och nedre lopp
medan svagt strömmande lokaler förekommer
som enskilda sträckor fördelade över hela
vattendraget.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Rigbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 45 %
Grus 22 %
Block 30 %
Näckmossa 34 %

(15%)
(28%)
(35%)
(23%)

Skuggningsförhållandena i Rigbäcken varierar
mycket men är genomgående relativt bra. Bra
skuggning återfinns företrädesvis närmast
Gässån medan skuggning saknas eller är dålig
över de naturligt glest bevuxna och delvis
bäverdämda våtmarkerna Kallbäck och Isaken
samt däremellan (Figur 2)

Bottensubstratet i Rigbäcken domineras av
findetritus men förekomsten grus och block är
god. Näckmossa förekommer stundtals rikligt
över de strömmande biotoperna och
förekomsten död ved är huvudsakligen måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
3 450 m
Försiktigt rensad
1 370 m
Kraftigt rensad
340 m
Omgrävd
Kalkad
Diken

750 m
1 450 m
1 780 m
1 180 m

(66%)
(27%)
(7%)
Nej
4

Förutom två lokaler, en nedanför Kallbäck, och
en ovan Isaken, är vattendraget rensat mellan
Isaken och Gässån (Figur 1). Rensningarna är
vanligtvis försiktiga men enstaka kraftigt rensade
lokaler förekommer. Förekomsten upplagd sten
är riklig på enstaka lokaler men huvudsakligen
måttlig. För att återskapa vattenbiotopen i
Rigbäcken bör lekbottnar restaureras och
upplagd sten samt död ved placeras ut manuellt
och maskinellt på de rensade lokalerna.

Figur 2. Lugnflytande lopp över naturligt glest
bevuxen våtmark. Observera fiskvaket till h i bild.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 620 m 3 636 m2 (46%)
Möjligt, men ej bra 1 800 m 2 707 m2 (35%)
Tämligen bra
650 m 1 300 m2 (17%)
Bra- mycket bra
90 m
189 m2 (2%)
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Rigbäcken

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 2 600 m 3 424 m2 (44%)
Tämligen bra
2 560 m 4 408 m2 (56%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra 1 070 m 1 611 m2 (21%)
Tämligen bra
3 060 m 5 211 m2 (67%)
Bra- mycket bra
1 030 m 1 010 m2 (13%)
Förekomsten lämpliga biotoper för öring är till
följd av att samtliga strömmande biotoper är mer
eller mindre rensade, låg beträffande lekområden
men relativt god avseende uppväxtområden.
Lek- och uppväxtområdena återfinns främst
mellan Kallbäcken och Isaken samt närmast
Gässån (Figur 3). Ståndplatser förekommer
rikligt och det är via fiskvak uppenbart att
mycket fisk lever på de lugnflytande/svagt
strömmande biotoperna över de delvis
bäverdämda våtmarkerna. Öringbiotoperna i
Rigbäcken, framförallt lek- och
uppväxtområdena, kan förbättras över en yta av
närmare 2 500 m2 om lekbottnar restaureras
samt upplagd sten och död ved placeras ut på de
rensade lokalerna.

Figur 3. Fin öringbiotop i Rigbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Rigbäcken. Vid elprovfisket som utfördes strax
uppströms Gässån, fångades arterna lake,
stensimpa och öring. Tätheten av öring var låga
1,2 ind/100 m2 för 0+ och 2,8 ind/100 m2 för
>0+. Vid inventeringstillfället observerades ett
flertal öringar okulärt, bland annat vakandes i de
bäverdämda områdena. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Rigbäcken finns fem vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Korpåsen mot Gässån.

Tabell 1. Vandringshinder i Rigbäcken, numrerade från Korpåsen, gående nedströms mot Gässån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2009.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6

690115
690087
690085
690071
689989
689945

152331
152429
152434
152494
152582
152622

Väg Ö Laxbo
Kallbäck
Väg mot Bodsjöåsen
0,8 km NV Isaken
0,8 km V Krången
Väg mot Stensjön

Vägtrumma, plast
Dammrest
Vägtrumma, stål
Bäverdammar, aktiva, 5 st
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål

Passerbart
Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt

0
0,2
0
4,4
0,8
0

Vandringshinder 1 är en vägtrumma av plast
under en mindre väg nedströms vägen i Laxbo
(L~15 m, ~ 0,3 m). Trumman ligger bra,
ingen åtgärd.

2-3
6-7
7-8
11-12
18-19
23-24

Vandringshinder 2 består av en dammrest av
sten. Med en fallhöjd av 0,2 m bedöms hindret
som partiellt. Anses bara utgöra hinder vid riktigt
låga flöden. För att återställa vattenbiotopen
rekommenderas att sten från dammresten sprids
i bäckfåran.
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Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål
placerad under den korsande vägen mot
Bodsjöåsen (L~8 m, ~ 1,0 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 4 utgörs av fem aktiva
bäverdammar i ett bäverockuperat område NV
om Isaken. Med en individuell fallhöjd av 0,41,2 m, bedöms tre av dammarna vara partiella
och två definitiva. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 5 utgörs av en aktiv
bäverdamm i ett bäverockuperat område av
bäcken. Med en fallhöjd av 0,8 m anses dammen
utgöra ett definitivt vandringshinder för fisk.
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 6 är den vägtrumma av stål
som ligger under den korsande vägen mot
Stensjön (L~10 m, ~ 1,4 m). Trumman
bedöms utgöra ett partiellt/definitivt hinder då
den lutar kraftigt vilket leder till mycket hög
vattenhastighet. För att underlätta fiskvandring
bör trumman ersättas med en valvbåge eller
åtgärdas med stentrösklar.
Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av markavvattnade
områden.
4. Åtgärda vandringshinder 2 och 6.
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Timåsbäcken/Bellingtjärnsbäcken

Objekt 140. Timåsbäcken / Bellingtjärnsbäcken X 690114 Y 152658 (RT 90)

Sammanfattning
Timåsbäcken är ett fint skogsvatten med ett stationärt bestånd av öring, som rinner från Timåstjärnen,
belägen i Ånge kommun, 28 km NV Hassela, och mynnar i Gässån vid Mellanmyran. Vattendraget omges
huvudsakligen av blandskog med stundtals dominans av gran och bäcken rinner över tre större våtmarker
som är naturligt glest bevuxna. Strömförhållandena i Timåsbäcken domineras av lugnflytande och svagt
strömmande biotoper men förekomsten strömmande lokaler är nästan lika vanligt förekommande.
Bottensubstratet i Timåsbäcken domineras av findetritus men förekomsten block är god över de
strömmande biotoperna. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är god i de övre
delarna av vattendraget samt nedanför väg 770, men låg-måttlig i övrigt. Timåsbäcken har klarat sig relativt
bra från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är dock försiktigt rensad över enskilda strömlokaler i
bäckens övre lopp samt nedanför väg 770 och kraftigt rensad över Dammyran. Flödesregimen i
vattendraget är något störd då ett dike från de markavvattnade Mormyran och Stormyran tillrinner
vattendraget strax uppströms sammanflödet med Gässån. För att återskapa den naturliga flödesregimen i
Timåsbäcken och framförallt Gässån, bör det markavvattnade området Mormyran/Stormyran restaureras
hydrologiskt. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Timåsbäcken är dålig beträffande lekområden,
tämligen bra avseende uppväxtområden och god med hänsyn till ståndplaster. Öringbiotoperna i
vattendraget kan förbättras över en yta av minst 6 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten
samt död ved placeras ut på de rensade lokalerna. Holmen Skog AB har längs Timåsbäcken utpekat
närmare 10 nyckelbiotoper och i stort sett hela vattendraget, undantaget Dammyran, ingår i någon av
dessa nyckelbiotoper. Inga artificiella hinder behöver åtgärdas i Timåsbäcken men flera naturliga hinder
bör återbesökas vid högflöde för korrekt bedömning av passerbarheten.
Allmän beskrivning
Timåsbäcken är 7,5 km lång och faller över
denna sträcka 125 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-15 m, en medelbredd av 2,6 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Timåsbäcken
rinner från Timåstjärnen, belägen i Ånge
kommun, 28 km NV Hassela, och mynnar i

Gässån vid Mellanmyran. Över Dammmyran
tillrinner en bäck från Bellingstjärnarna och
vattendraget byter namn till Bellingtjärnsbäcken,
för enkelhets skull benämns dock hela
vattendraget Timåsbäcken i denna rapport.
Vattendraget är till en början en liten bäck men
tillrinnande rännilar och mindre bäckar bildar så
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småningom en ganska stor bäck som i de nedre
delarna har en medelbredd av ca 4 m. Vid
Dammyran tillrinner två bäckar från N och en
bäck från Bellingstjärnarna, samtliga dessa
biflöden bedöms vara av betydelse för fisk
åtminstone i de nedre delarna och fisk vandrar
sannolikt mellan Timåsbäcken och
Bellingstjärnarna. Biotopkartering och
elprovfiske av biflödena rekommenderas. Mellan
Timåstjärnen och Dammyran omges bäcken
huvudsakligen av grandominerad blandskog.
Närmast Timåstjärnen förekommer kalhygge
längs N stranden och SSV Pilslättsåsen rinner
vattendraget över en sparsamt bevuxen våtmark.
Dammyran är en naturligt sparsamt bevuxen
våtmark med relativt riklig förekomst av döda
träd då den nyligen varit uppdämd av
bäverdammar. Som namnet antyder, har
våtmarken tidigare dämts upp och använts som
vattenmagasin eller liknande och en dammrest
som vittnar om detta finns vid våtmarkens
utlopp. Nedanför Dammyran löper bäcken först
genom blandskog och sedan granskog innan den
rinner över den naturligt sparsamt bevuxna
Mellanmyran och mynnar i Gässån. Vid
inventeringstillfället var Mellanmyran delvis
uppdämd av övergivna bäverdammar och ett
stort antal död träd vittnar om tidigare hög
dämning.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Timåsbäcken/Bellingtjärnsbäcken

Bottensubstratet i Timåsbäcken domineras av
findetritus men förekomsten block är god över
de strömmande biotoperna. Näckmossa
förekommer sparsamt och förekomsten död ved
är god i de övre delarna av vattendraget samt
nedanför väg 770, men låg-måttlig i övrigt.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 970 m
Försiktigt rensad
1 430 m
Kraftigt rensad
990 m
Omgrävd
Kalkad
Diken

(68%)
(19%)
(13%)
Nej
1

Timåsbäcken har klarat sig relativt bra från
mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är
dock försiktigt rensad över enskilda strömlokaler
i bäckens övre lopp samt nedanför väg 770 och
kraftigt rensad över Dammyran (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är god nedanför
Timåstjärnen samt över Dammyran och
nedanför väg 770 men låg över resterande
försiktigt rensade lokaler då huvudsakligen de
allra största blocken avlägsnats på dessa. För att
återskapa vattenbiotopen i Timåsbäcken bör
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut på de rensade lokalerna.
Flödesregimen i vattendraget är något störd då
ett dike från de markavvattnade Mormyran och
Stormyran tillrinner vattendraget strax
uppströms sammanflödet med Gässån. För att
återskapa den naturliga flödesregimen i
Timåsbäcken och framförallt Gässån, bör det
markavvattnade området Mormyran/Stormyran
restaureras hydrologiskt.

2 580 m (34%)
2 680 m (36%)
1 850 m (25%)
430 m (6%)

Strömförhållandena i Timåsbäcken domineras av
lugnflytande och svagt strömmande biotoper
men förekomsten strömmande lokaler är nästan
lika vanligt förekommande medan forsande
vatten återfinns över enstaka lokaler i bäckens
övre lopp. Timåsbäcken är lugnflytande över
Mellanmyran, Dammyran samt våtmarken SV
Pilslättåsen. Svagt strömmande vatten återfinns
huvudsakligen över enskilda sträckor i
vattendragets övre lopp samt över ett längre
sammanhängande parti uppströms Dammyran.
Strömmande lokaler förekommer företrädesvis
mellan väg 770 och Mellanmyran, SSO
Pilslättåsen samt nedanför Timåstjärnen.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Timåsbäcken.

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 55 %
Grus 14 %
Block 30 %
Näckmossa 7 %

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning
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Skuggningsförhållandena i Timåsbäcken är
genomgående relativt bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Dålig skuggning förekommer
över de naturligt glest bevuxna våtmarkerna
Mellanmyran, Dammyran samt våtmarken SV
Pilslättåsen (Figur 2).

Timåsbäcken/Bellingtjärnsbäcken

strömmande partierna. Öringbiotoperna i
vattendraget kan förbättras över en yta av minst
6 500 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut på de rensade
lokalerna.

Figur 3. Fin öringbiotop i Timåsbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Timåsbäcken. Vid elprovfisket som utfördes vid
vändplanen NNO Landsråmyran, fångades
arterna lake och öring. Tätheten av öring var 2,3
ind/100 m2 för 0+ och 12,9 ind/100 m2 för
>0+. För att kvantifiera mängden öring i bäcken
samt påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.

Figur 3. Timåsbäcken över den naturligt sparsamt
bevuxna Dammyran.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
3 830 m 11 015 m2 (55%)
Möjligt, men ej bra 2 910 m 7 249 m2 (36%)
Tämligen bra
710 m 1 555 m2 (8%)
Bra- mycket bra
90 m
315 m2 (2%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 450 m 8 375 m2 (42%)
Möjligt, men ej bra 2 040 m 4 450 m2 (22%)
Tämligen bra
2 440 m 5 904 m2 (29%)
Bra- mycket bra
610 m 1 405 m2 (7%)

Särskilda naturvärden
Holmen Skog AB har längs Timåsbäcken
utpekat närmare 10 nyckelbiotoper och i stort
sett hela vattendraget, undantaget Dammyran,
ingår i någon av dessa nyckelbiotoper.

Ståndplatser
Ej lämpligt
180 m
180 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra 2 900 m 8 980 m2 (45%)
Tämligen bra
3 340 m 7 754 m2 (39%)
Bra- mycket bra
1 120 m 3 220 m2 (16%)

Vandringshinder för fisk
I Timåsbäcken finns arton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Timåstjärnen mot Gässån.

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Timåsbäcken är dålig beträffande lekområden,
tämligen bra avseende uppväxtområden och god
med hänsyn till ståndplaster. Lekområdena
påträffas som enstaka lokaler i den övre halvan
av vattendraget samt på en lokal mellan väg 770
och Mellanmyran. Uppväxtbiotoperna återfinns
företrädesvis över de längre sammanhängande
strömpartierna mellan väg 770 och Mellanmyran,
SSO Pilslättåsen samt nedanför Timåstjärnen
(Figur 3). Ståndplatsbiotoperna finns spridda
över hela vattendraget och fina miljöer för större
fisk återfinns även över de lugnflytande/svagt

601

Hassela Fvo

ARO: 44000

Timåsbäcken/Bellingtjärnsbäcken

Tabell 1. Vandringshinder i Timåsbäcken, numrerade från Timåstjärnen, gående nedströms mot Gässån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2007.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

690362
690377
690383
690386
690384
690377
690362
690356
690345
690346
690340
690317
690295
690273
690259
690241
690153
690121

152308
152321
152345
152354
152356
152381
152437
152471
152486
152514
152523
152555
152575
152631
152654
152652
152663
152654

0,23 km Ö Timåstjärnen
0,4 km Ö Timåstjärnen
1,2 km NO Synåsen
0,7 km SV Pilslättåsen
0,65 km SV Pilslättsåsen
0,6 km SV Pilslättsåsen
0,8 km N Landsråmyran
0,8 km NNO Landsråmyrån
0,7 km NNO Landsråmyran
0,9 km NO Landsråmyran
1 km NV Dammyran
0,8 km NV Bellingtjärnarna
0,5 km NV Bellinbgtjärnarna
Väg 770
0,65 km S Andersmyran
0,5 km Ö Bellingtjärnarna
0,3 km N Mellanmyran
0,08 km uppströms Gässån

Naturliga fall, serie
Naturliga fall, serie
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Naturligt fall, block
Underjordisk 20 m
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Naturliga fall, block, serie
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrummor, stål, 2 st
Bäverdamm, dammrest
Naturligt fall, block
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven

Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

5
6
0
2,5
0,5
0
0
1
1
4
0,7
0,6
1
0
1,1
0,8
0,4
0,8

Vandringshinder 1-2, 4-5, 8, 10, och 16 består av
naturliga fall över block som med en enskild
fallhöjd av 0,5-0,8 m, bedöms utgöra
partiella/definitiva hinder. Mycket lågt flöde vid
inventeringstillfället anses ha underskattat vissa
hinders passerbarhet. De hinder som vid
inventeringstillfället bedömdes som definitiva
anses därför med stor sannolikhet kunna
passeras vid högre flöden och egentligen utgöra
partiella hinder. För ytterligare bedömning av
passerbarheten rekommenderas att hindren
återbesöks vid högre flöden.

2-3
4-5
7-8
8-9
9-10
11-12
16-17
20-21
22-23
25-26
26-27
32-33
35-36
37-38
39-40
42-43
50-51
51-52

Vandringshinder 9, 11-13, 15 och 17-18 består
av övergivna bäverdammar som med en fallhöjd
av 0,4-1,1 m utgör partiella/definitiva hinder för
öring. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.
Vandringshinder 14 är de två vägtrummor av
stål som placerats under den korsande vägen vid
Dammyran (L~14 m, ~ 1,6 m). Trummorna
ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Timåstjärnen
Timåstjärnen 2,0 ha, är en fin liten skogstjärn
med humöst vatten, som kantas av våtmark och
omges av blandskog. Bottensubstratet i
strandzonen utgöra av finsediment och
vattenvegetationen i tjärnen är intermediär och
består av riklig förekomst starr och gul näckros i
strandzonen. Uppgifter om förekommande
fiskarter i Timåstjärnen saknas.

Vandringshinder 3 är en vägtrumma av stål
placerad under den mindre väg som korsar
bäcken 600 m nedströms Timåstjärnen (L~13
m, ~ 1 m). Utloppet på trumman ligger bra
men den övre delen ligger högt och kan försvåra
passage. Hindret bedömt som passerbart men
något bör göras för att sänka den övre delen av
vägtrumman.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved på rensade lokaler.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av
Mormyran/Stormyran.
4. Biotopkartera och elprovfiska tre biflöden vid
Dammyran.
5. Återbesök flera av de naturliga hindren vid
högflöde för korrekt bedömning av
passerbarheten.

Vandringshinder 6 utgörs av en 20 m lång
sträcka där vattendraget rinner underjordiskt i
våtmarksmiljö. Sannolikt passerbart vid de flesta
flöden, bedöms dock som partiellt hinder då
bäckfåran inte kan besiktas okulärt.
Vandringshinder 7 är en vägtrumma av stål
placerad under vägen mot Timåstjärnen som
korsar bäcken 1,5 km nedströms tjärnen (L~10
m, ~ 1 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

602

Hassela Fvo

ARO: 44000

Objekt 141. Bodsjöån

Bodsjöån

X 689812 Y 152620 (RT 90)

Sammanfattning
Bodsjöån är en fin skogså med relativt klart och ljust vatten samt ett stationärt bestånd av öring, som
rinner från Långsjön, belägen 27 km VNV Hassela, för att via Bodsjön mynna i det SV hörnet av
Stensjön. Från Bodsjön och 2,5 km nedströms rinner vattendraget genom Bodsjöåns naturreservat som är
112 ha stort och bildades 2010. Vattendraget omges huvudsakligen av äldre granskog och naturligt glest
bevuxna våtmarker. Strömförhållandena domineras stort av strömmande biotoper och bottensubstratet
utgörs huvudsakligen av block. Näckmossa förekommer stundtals rikligt över strömmande biotoper och
förekomsten död ved är riklig längs större delen av vattendraget. De mänskliga ingreppen i Bodsjöåns
vattenbiotop är relativt omfattande och drygt halva vattendraget har utsatts för rensning, huvudsakligen
kraftig sådan. Merparten av de naturliga öringbiotoperna i Bodsjöån gick förlorade vid
flottningsrensningen av vattendraget. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Bodsjöån är därför relativt låg
avseende lekområden och ståndplatser men ganska god beträffande uppväxtområden. Bodsjöån har stor
potential att återskapas till ett mycket fint vatten för öring och öringbiotoperna i Bodsjöån kan återskapas
och förbättras över en yta av närmare 20 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved
placeras ut manuellt och maskinellt på de rensade lokalerna. I skötselplanen för Bodsjöåns naturreservat
står inskrivet att vattendraget så långt möjligt ska återställas till sitt naturliga lopp både genom manuella
och maskinella insatser. För att skapa fria vandringsvägar i vattendraget bör tre dammrester av sten
öppnas upp.
till meandrande lopp över en naturligt sparsamt
bevuxen våtmark. Mellan Bodsjön och Stensjön
omges Bodsjöån huvudsakligen av gammal
granskog där förekomsten mindre lövträd är god
närmast vattendraget. Genom granskogen är
stränderna stundtals brant sluttande och på sina
håll finns tydliga översvämningsplan med blötare
mark. S Bodsjöåsen samt S Skarptjärnsberget
delar vattendraget upp sig i minst två fåror. Strax
uppströms Stensjön förekommer en naturligt
sparsamt bevuxen våtmark som vid

Allmän beskrivning
Bodsjöån är 4,9 km lång och faller över denna
sträcka 47 m. Vattendraget har en bredd
inklusive sidofåror av 0,3-30 m, en medelbredd
av 6,5 m och ett längdviktat medeldjup av 0,4 m.
Vattendragets avrinningsområde är 27,3 km2
stort bestående av 4 % sjö och 93 % skog.
Bodsjöån rinner från Långsjön, belägen 27 km
VNV Hassela, för att via Bodsjön mynna i det
SV hörnet av Stensjön. Mellan Långsjön och
Bodsjön för vattendraget ett kraftigt ringlande
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inventeringstillfället var något dämd av två
övergivna bäverdammar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

200 m
1 410 m
2 510 m
790 m

Bodsjöån

fraktioner. Det anses därför nödvändigt att
genom transport, tillföra stora block till
vattenfåran. För att återskapa vattenbiotopen i
Bodsjöån bör lekbottnar restaureras och upplagd
sten samt död ved placeras ut
manuellt/maskinellt. Bortsett från rensningarna
förefaller flödesregimen i vattendraget
opåverkad.

(4%)
(29%)
(51%)
(16%)

Strömförhållandena i Bodsjöån domineras stort
av strömmande biotoper. Vattendraget är svagt
strömmande mellan Långsjön och Bodsjön samt
över några ytterligare lokaler väl spridda över ån.
En lugnflytande lokal förekommer mitt på
sträckan mellan Bodsjön och den korsande
vägen och forsande vatten återfinns S
Skarptjärnsberget.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 16 %
Sand 11 %
Sten 14 %
Block 48 %
Näckmossa 22 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Bodsjöån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet i Bodsjöån domineras stort av
block medan findetritus, sand och sten är mindre
vanligt förekommande. Näckmossa förekommer
stundtals rikligt över strömmande biotoper och
förekomsten död ved är riklig längs större delen
av vattendraget.

1 210 m
200 m
430 m
3 070 m

(25%)
(4%)
(9%)
(62%)

Skuggningsförhållandena i Bodsjöån är
genomgående bra då vattendraget huvudsakligen
rinner genom orörd skogsmark. Skuggning
saknas dock över de naturligt sparsamt bevuxna
våtmarksområdena som förekommer mellan
Långsjön och Bodsjön samt 200 m uppströms
Stensjön.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
2 070 m (42%)
Försiktigt rensad
670 m (14%)
Kraftigt rensad
2 170 m (44%)
Omgrävd
Kalkad
Nej

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 610 m 10 180 m2 (32%)
Möjligt, men ej bra 2 530 m 11 845 m2 (37%)
Tämligen bra
670 m 9 255 m2 (29%)
Bra- mycket bra
100 m
500 m2 (2%)

De mänskliga ingreppen i Bodsjöåns
vattenbiotop är relativt omfattande och drygt
halva vattendraget har utsatts för rensning,
huvudsakligen kraftig sådan (Figur 1). Bodsjöån
är tydligt flottledsrensad och på flera lokaler
finns lämningar som timmerskoningar och
liknande efter flottningsepoken och minst tre
dammrester av sten förekommer längs
vattendraget. Den svagt strömmande sträckan
mellan Långsjön och Bodsjön anses opåverkad
men huvuddelen av vattendragets lopp mellan
Bodsjön och Stensjön är rensat. Förekomsten
upplagd sten är riklig i vattendragets övre och
mellersta lopp samt saknas eller är låg i övriga
delar. Längs många av de rensade lokalerna
saknas större sten och block bland det upplagda
materialet då dessa sprängts till mindre

Uppväxtområde
Ej lämpligt
780 m 5 200 m2 (16%)
Möjligt, men ej bra 2 370 m 11 965 m2 (38%)
Tämligen bra
1 130 m 6 120 m2 (19%)
Bra- mycket bra
630 m 8 465 m2 (27%)
Ståndplatser
Ej lämpligt
480 m 3 000 m2 (9%)
Möjligt, men ej bra 3 750 m 19 335 m2 (61%)
Tämligen bra
680 m 9 415 m2 (30%)
Bra- mycket bra
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mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Merparten av de naturliga öringbiotoperna i
Bodsjöån gick förlorade vid flottningsrensningen
av vattendraget. Förekomsten lämpliga
öringbiotoper i Bodsjöån är därför relativt låg
avseende lekområden och ståndplatser men
ganska god beträffande uppväxtområden. De
finaste lekområdena återfinns på tre lokaler väl
spridda längs vattendraget medan lämpliga
uppväxtområden främst förekommer S
Bodsjöåsen samt S Skarptjärnsberget (Figur 2).
Ståndplatser för större öring förekommer främst
över svagt strömmande lokaler som är något
djupare och där förekomsten död ved ofta är
god. Bodsjöån har stor potential att återskapas
till ett mycket fint vatten för öring och
öringbiotoperna i Bodsjöån kan återskapas och
förbättras över en yta av närmare 20 000 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut manuellt och maskinellt på
de rensade lokalerna. I skötselplanen för
Bodsjöåns naturreservat står inskrivet att
vattendraget så långt möjligt ska återställas till
sitt naturliga lopp både genom manuella och
maskinella insatser.

Figur 2. Fin öringbiotop i Bodsjöån.

Särskilda naturvärden
Från Bodsjön och 2,5 km nedströms rinner
vattendraget genom Bodsjöåns naturreservat
som är 112 ha stort och bildades 2010. Bland
annat växer mossan mikroskapania på död ved i
reservatet.

Fiskfauna
Vid elprovfisken utförda i Bodsjöån har arterna
öring, stensimpa, mört och lake påträffats.
Sammanlagt fyra registrerade elprovfisken
fördelade på tre lokaler har utförts under
perioden 2009-2011. Tätheten av öring varierar
mellan 0-3,1 ind/100 m2 för 0+, och 0,8-9,1
ind/100 m2 för >0+. För att kvantifiera

Vandringshinder för fisk
I Bodsjöån finns sju vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,
ordnade nedströms gående från Bodsjön mot
Stensjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Bodsjöån, numrerade från Bodsjön, gående nedströms mot Stensjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2006.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7

689886
689859
689852
689853
689853
689834
689860

152327
152435
152459
152473
152512
152565
152434

0,8 km S Bodsjöåsen
0,8 km SSO Skarptjärnen
0,8 km S Skarptjärnen
0,8 km S Skarptjärnen
1,2 km N Björmyran
1,3 km SO Skarptjärnen
1,2 km NO Björmyran

Vägtrumma, stål
Dammrest
Dammrest
Naturligt fall, häll
Dammrest
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven

Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0
1
2
2
1
0,2
0,2

4-5
9-10
11-12
11-12
16-17
19-20
21-22

Vandringshinder 1 består av vägtrumman som
placerats under den väg som korsar vattendraget
S om Bodsjöåsen. Ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 2 är en dammrest som med en
fallhöjd av 1 m utgör ett partiellt
vandringshinder (Figur 3). Hindret bedöms
passerbar vid högre flöden men för att skapa
passerbarhet även vid lägre flöden förordas
utrivning av dammresten alternativt att en
öppning tas upp.
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Figur 3. Vandringshinder 2. Dammrest som med en
fallhöjd av 1 m utgör definitivt hinder.

Figur 5. Vandringshinder 4. Naturligt fall över häll.
Fallhöjd 2 m.

Vandringshinder 3 utgörs av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 2 m är att räkna
som ett definitivt hinder (Figur 4). För att skapa
passerbarhet förordas utrivning, alternativt att
dammresten öppnas upp och stenen sprids i
vattendraget.

Vandringshinder 5 är en mindre dammrest som
med en fallhöjd av 1 m bedöms utgöra ett
partiellt hinder som är passerbart vid högre
flöden. För att skapa passerbarhet även vid lägre
flöden förordas utrivning, alternativt att en
öppning tas upp.
Vandringshinder 6-7 utgörs av två övergivna
bäverdammar i vattendragets nedre lopp. Med
en fallhöjd om vardera 0,2 m bedöms de utgöra
partiella hinder som endast skapar problem vid
riktigt låga flöden. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.
Sjöar i vattendraget
Långsjön 689903-152150
Långsjön 45,2 ha, är en avlång skogssjö som
med klart och ljust vatten samt stor andel sand
och block längs strandzonen, ger ett magert
intryck (Figur 6). Sjön omges av ett kuperat
landskap som huvudsakligen består av tallskog,
men där våtmark och enstaka skiften ungskog
samt kalhyggen förekommer.
Vattenvegetationen är intermediär och
domineras av starr men bladvass, vattenklöver,
säv och gul näckros förekommer och växer längs
strandzonen. Kända fiskarter i Långsjön är
abborre, gädda, mört, sik och lake.

Figur 4. Vandringshinder 3. Dammrest som med en
fallhöjd av 2 m utgör definitivt hinder.

Vandringshinder 4 består av ett naturligt fall
över häll (Figur 5). Med en fallhöjd av 2 m
fördelat över en sträcka av 4 m är hindret att
räkna som partiellt. Svår passage vid lågvatten,
bedöms som passerbart vid normala till höga
flöden.
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Figur 6. Vy över Långsjön.

Bodsjön 689889-152277
Bodsjön 27,2 ha, är en tillsynes mager skogssjö
som huvudsakligen omges av barrskog (Figur 7).
Vattenvegetationen är intermediär och består
främst av starr. Kända fiskarter i Bodsjön är
abborre, gädda, mört, sik och lake.

Figur 7. Vy över Bodsjön.

Stensjön 689727-152843
Se Kölån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell och
maskinell utplacering av upplagd sten och död
ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Åtgärda vandringsinder 2, 3 och 5.
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Objekt 142. Skalingsbäcken

Skalingsbäcken

X 689967 Y 152229 (RT 90)

Sammanfattning
Skalingsbäcken är en mycket liten skogsbäck som rinner från Lamsåstjärnarna, belägna 24 km VNV
Hassela och mynnar i N delen av Bodsjön. Stora delar av Skalingsbäckens lopp rinner över naturligt glest
bevuxna våtmarker som förekommer i vattendragets övre- mellersta och nedre lopp. Mellan dessa
våtmarksområden omges bäcken av blandskog. Strömförhållandena i Skalingsbäcken utgörs nästan helt av
lugnflytande biotoper och endast 150 m är strömmande. Bottensubstratet i bäcken domineras stort av
findetritus medan sten förekommer på de strömmande lokalerna. Näckmossa förekommer sparsamt över
de strömmande biotoperna och förekomsten död ved är låg och saknas i större delen av bäcken. De
mänskliga ingreppen i Skalingsbäcken är omfattande och endast sista delen ned mot Bodsjön anses
opåverkad. Flödesregimen i vattendraget är påverkad av markavvattning och två skogsdiken tillrinner strax
nedströms Nedre Lamsåstjärnen samt över Kavelbromyran. För att återskapa den naturliga flödesregimen
i bäcken rekommenderas hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena. De omfattande
mänskliga ingreppen i Skalingsbäcken påverkar förekomsten lämpliga öringbiotoper i vattendraget som är
mycket låg i alla hänseenden. Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över en yta av närmare 1 400 m2
om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna samt
om bäcken återges ett ringlande lopp över de omgrävda partierna. Enligt uppgift har enstaka öringar
fångats i Lamsåstjärnarna genom åren. Det är möjligt att Skalingsbäcken är för liten för fisk och att flödet i
bäcken är för lågt för att bäcken ska hålla vatten under vissa torrperioder. Hydrologisk restaurering av
omgivande marker kan dock förbättra den förmågan och gynna ett eventuellt fiskbestånd i bäcken. I det
NÖ hörnet av Kavelbromyran har Holmen Skog AB utpekat en 2,9 ha stor nyckelbiotop bestående av
biotoptyperna lövsumpskog samt örtrika bäckdråg.
Allmän beskrivning
Skalingsbäcken är 1,4 km lång och faller över
denna sträcka 21 m. Vattendraget har en bredd
av 0,3-3 m, en medelbredd av 1,2 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Skalingsbäcken
rinner från Lamsåstjärnarna, belägna 24 km
VNV Hassela och mynnar i N delen av Bodsjön.

Stora delar av Skalingsbäckens lopp rinner över
naturligt glest bevuxna våtmarker som
förekommer i vattendragets övre- mellersta och
nedre lopp. Mellan dessa våtmarksområden
omges bäcken av blandskog.
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Skalingsbäcken

1 210 m (89%)
150 m (11%)

Strömförhållandena i Skalingsbäcken utgörs
nästan helt av lugnflytande biotoper och endast
150 m av bäcken, fördelat på två sträckor
nedströms de båda korsande vägarna, är
strömmande.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 89 %
Sten 11 %
Näckmossa 5,1 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka över
Kavelbromyran.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Då Skalingsbäcken har ett huvudsakligen
lugnflytande lopp domineras bottensubstratet i
bäcken stort av findetritus medan sten
förekommer på de strömmande lokalerna.
Näckmossa förekommer sparsamt över de
strömmande biotoperna och förekomsten död
ved är låg och saknas i större delen av bäcken.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Diken

200 m
150 m
280 m
730 m

960 m (71%)
250 m (18%)
150 m (11%)

Skuggningsförhållandena längs Skalingsbäcken är
huvudsakligen dåliga då bäcken rinner stora delar
av sitt lopp över naturligt glest bevuxna
våtmarker. Genom blandskogen är dock
skuggningsförhållandena bättre.

(12%)
(11%)
(21%)
(54%)
Nej
2

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 210 m 1 567 m2 (89%)
Möjligt, men ej bra
70 m
42 m2 (5%)
Tämligen bra
80 m
48 m2 (6%)
Bra- mycket bra

De mänskliga ingreppen i Skalingsbäcken är
omfattande och endast sista delen ned mot
Bodsjön anses opåverkad. Bäcken är kraftigt
rensad mellan Övre- och Nedre Lamsåstjärnen,
försiktigt rensad på de strömmande lokalerna
nedanför de korsande vägarna och omgrävd i sitt
övriga lopp (Figur 1). Förekomsten upplagd sten
är måttlig-god mellan Nedre Lamsåstjärnen och
Kavelbromyran samt måttlig nedanför den nedre
korsande vägen. För att återskapa
vattenbiotopen i vattendraget bör lekbottnar
restaureras, upplagd sten samt död ved placeras
ut manuellt och bäcken återges ett ringlande
lopp över de omgrävda partierna. Flödesregimen
i vattendraget är påverkad av markavvattning
och två skogsdiken tillrinner strax nedströms
Nedre Lamsåstjärnen samt över Kavelbromyran.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i
bäcken rekommenderas hydrologisk restaurering
av de markavvattnade områdena.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 210 m 1 567 m2 (89%)
Möjligt, men ej bra
70 m
42 m2 (5%)
Tämligen bra
80 m
48 m2 (6%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

530 m
487 m2 (29%)
830 m 1 170 m2 (71%)

De omfattande mänskliga ingreppen i
Skalingsbäcken påverkar förekomsten lämpliga
öringbiotoper i vattendraget som är mycket låg i
alla hänseenden. Endast sträckan nedanför den
övre korsande vägen har bedömts utgöra en
tämligen bra lek- och uppväxtbiotop för öring.
Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras över en
yta av närmare 1 400 m2 om lekbottnar
restaureras, upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt på de påverkade lokalerna samt om
bäcken återges ett ringlande lopp över de
omgrävda partierna.

609

Hassela Fvo

ARO: 44000

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för
Skalingsbäcken och inga fiskobservationer
gjordes vid inventeringstillfället. Enligt uppgift
har dock enstaka öringar fångats i
Lamsåstjärnarna genom åren. Det är möjligt att
Skalingsbäcken är för liten för fisk och att flödet
i bäcken är för lågt för att bäcken ska hålla
vatten under vissa torrperioder. Hydrologisk
restaurering av omgivande marker kan dock
förbättra den förmågan och gynna ett eventuellt
fiskbestånd i bäcken. För att påvisa
eventuellförekomst av öring eller andra fiskarter

Skalingsbäcken

i vattendraget, rekommenderas att minst två
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
I det NÖ hörnet av Kavelbromyran har Holmen
Skog AB utpekat en 2,9 ha stor nyckelbiotop
bestående av biotoptyperna lövsumpskog samt
örtrika bäckdråg.
Vandringshinder för fisk
I Skalingsbäcken finns två vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Lamsåstjärnarna mot Bodsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Skalingsbäcken, numrerade från Lamsåstjärnarna, gående nedströms mot Bodsjön. Data
från inventeringar utförda sommaren 2011.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

1
2

690048
689999

152268
152243

Ö Kavelbromyran
S Kavelbromyran

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong

Passerbart 0
Passerbart 0

Vandringshinder 1 utgörs av en vägtrumma av
stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget mellan Lamsåtjärnarna och
Kavelbromyran (L~9,0 m, ~0,5 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 2 är en vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax S Kavelbromyran (L~10,0 m,
~1,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Lamsåstjärnarna
Lamsåstjärnarna, 0,62 ha Övre och 0,17 ha
Nedre, är två små skogtjärnar med relativt klart
och ljust vatten som kantas av våtmark och
omges av tallskog. Tjärnarna förbinds av en 280
m lång, smal och rensad bäckfåra med riklig
vattenvegetation som rinner över våtmark.
Bottensubstratet i strandzonen består av
finsediment och vattenvegetationen i tjärnarna är
intermediär och utgörs huvudsakligen av säv och
näckrosor. Uppgifter om förekommande
fiskarter i Lamsåstjärnarna saknas men enstaka
öringar har enligt uppgift fångats i tjärnarna
genom åren.

Figur 4. Vy över Övre Lamsåstjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade områden.

Figur 4. Vy över Nedre Lamsåstjärnen.

Bodsjön 689889-152277
Se Bodsjöån.
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Objekt 143. Klingersjöbäcken

Klingersjöbäcken

X 689915 Y 152038 (RT 90)

Sammanfattning
Klingersjöbäcken är en mycket fin skogsbäck med klart samt ljust vatten och ett stationärt bestånd av
öring, som rinner från Klingersjön, belägen 30 km VNV Hassela, för att mynna i Långsjön S om
Paskatjärnarna. Klingersjöbäcken omges huvudsakligen av tallskog och strömförhållandena består i stort
av lika delar svagt strömmande som strömmande biotoper. Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grus
på de svagt strömmande lokalerna och av block på de strömmande partierna. Näckmossa saknas och
förekomsten död ved är riklig längs huvuddelen av vattendraget. I stort sett hela Klingersjöbäckens lopp
har utsatts för rensning, huvudsakligen försiktig sådan och rensningarna härstammar sannolikt från
flottningsepoken då enstaka lämningar efter flottrännor och timmerskoningar förekommer längs
vattendraget. Vid Klingersjöns utlopp finns en dammrest av sten vilket indikerar att sjön tidigare använts
som vattenmagasin i samband med flottningen. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Klingersjöbäcken är
relativt god beträffande uppväxtområden, god avseende ståndplatser men saknas med hänsyn till
lekområden. Den uppenbara bristen på lämpligt leksubstrat i vattendraget kan vara en
beståndsbegränsande faktor för öring. Öringbiotoperna i Klingersjöbäcken kan förbättras över en yta av
drygt 3 000 m2 om lekbottnar restaureras och upplagd sten samt död ved placeras ut på de rensade
lokalerna. Inga vandringshinder eller utpekade naturvärden förekommer längs Klingersjöbäcken.
Allmän beskrivning
Klingersjöbäcken är 1,2 km lång och faller över
denna sträcka 10 m. Vattendraget har en bredd
av 1-10 m, en medelbredd av 3 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,4 m.
Klingersjöbäcken rinner från Klingersjön,
belägen 30 km VNV Hassela, för att mynna i
Långsjön S om Paskatjärnarna. Vattnet i
Klingerbäcken är mycket klart och ljust och vid
utloppet ur Klingersjön förekommer rikligt med
nätbyggande insektslarver. Klingersjöbäcken
omges huvudsakligen av tallskog. Ett mindre
och ett större våtmarksområde förekommer i

bäckens övre- respektive nedre lopp och i de
mellersta delarna återfinns enstaka partier med
ung- och granskog.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

650 m (40%)
500 m (60%)

Strömförhållandena i Klingersjöbäcken består i
stort av lika delar svagt strömmande som
strömmande biotoper. Svagt strömmande vatten
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återfinns i anslutning sjöarna och de
strömmande lokalerna förekommer däremellan.

Klingersjöbäcken

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat
Grus 57 %
Block 43 %
Näckmossa 0 %

460 m (34%)
690 m (51%)
200 m (15%)

Skuggningsförhållandena i Klingersjöbäcken är
genomgående mindre bra då skogen som kantar
vattendraget är gles. Dålig skuggning
förekommer över naturligt glest bevuxna
våtmarksområden i anslutning till sjöarna och
bra skuggning påträffas sammanhängande i
bäckens mellersta lopp (Figur 2).

Bottensubstratet utgörs huvudsakligen av grus
på de svagt strömmande lokalerna och av block
på de strömmande partierna. Näckmossa saknas
och förekomsten död ved är riklig längs
huvuddelen av vattendraget.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
80 m (7%)
Försiktigt rensad
1 020 m (89%)
Kraftigt rensad
50 m (4%)
Omgrävd
Kalkad
Nej
I stort sett hela Klingersjöbäckens lopp har
utsatts för rensning, huvudsakligen försiktig
sådan (Figur 1). En opåverkad och en kraftigt
rensad sträcka återfinns 250 m uppströms
Långsjön. Rensningarna härstammar sannolikt
från flottningsepoken då enstaka lämningar efter
flottrännor och timmerskoningar förekommer
längs vattendraget. Många av de försiktigt
rensade lokalerna utgör fortfarande lämpliga
öringbiotoper då det vanligtvis är de allra största
blocken som sprängts eller flyttats åt sidan.
Förekomsten upplagd sten är vanligtvis god,
men saknas i bäckens övre och nedre lopp.
Bitvis förekommer sprängsten längs bäcken. För
att återskapa vattenbiotopen i Klingersjöbäcken
bör lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut på de rensade lokalerna.

Figur 2. Svagt strömmande biotop med dålig
skuggning över naturligt glest bevuxet
våtmarksområde. Observera det klara vattnet.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

340 m 1 020 m2 (29%)
810 m 2 480 m2 (71%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

80 m
128 m2 (4%)
620 m 1 863 m2 (53%)
450 m 1 509 m2 (43%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

170 m
480 m2 (14%)
870 m 2 657 m2 (76%)
110 m
363 m2 (10%)

Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Klingersjöbäcken är relativt god beträffande
uppväxtområden, god avseende ståndplatser
men saknas med hänsyn till lekområden. De
finaste uppväxtbiotoperna återfinns
sammanhängande i bäckens mellersta lopp
medan ståndplatsbiotoperna påträffas längs

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka med lämningar
efter flottränna i Klingersjöbäcken.
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större delen av vattendraget och framförallt de
svagt strömmande lokalerna är djupare och
erbjuder goda förutsättningar för större fisk
(Figur 3). Många av de strömmande biotoperna
är riktigt storblockiga trots försiktig rensning och
bäcken är på sina håll mycket bred över dessa
områden, vilket skapar riktigt fina uppväxt- och
ståndplatsbiotoper för öring. Den uppenbara
bristen på lämpligt leksubstrat i vattendraget kan
vara en beståndsbegränsande faktor för öring.
Öringbiotoperna i Klingersjöbäcken kan
förbättras över en yta av drygt 3 000 m2 om
lekbottnar restaureras och upplagd sten samt
död ved placeras ut på de rensade lokalerna.

Klingersjöbäcken

sparsam och utgörs endast av enstaka
ansamlingar starr och bladvass. Vid Klingersjöns
utlopp finns en dammrest av sten vilket indikerar
att sjön tidigare använts som vattenmagasin i
samband med flottningen. Kända fiskarter i
Klingersjön är abborre, gädda, sik och lake.

Figur 3. Vy över Klingersjön.

Långsjön 689903-152150
Se Bodsjöån.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Lekbottenrestaurering.

Figur 3. Fin öringbiotop i Klingersjöbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2010 finns registrerat för
Klingersjöbäcken. Vid elprovfisket som utfördes
i bäckens mellersta lopp fångades bara öring.
Tätheten av öring var 5,3 ind/100 m2 för 0+ och
16,9 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades också flertalet
öringar okulärt. För att kvantifiera mängden
öring i bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Klingersjöbäcken finns inga vandringshinder.
Sjöar i vattendraget
Klingersjön 689965-151969
Klingersjön 44,2 ha, är en högt belägen sjö som
omges av ett kuperat landskap, huvudsakligen
bestående av tallskog (Figur 3). Vattnet i sjön är
klart samt ljust och bottensubstratet i
strandzonen består främst av sten och block.
Vattenvegetationen i Klingersjön är mycket
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Objekt 144. Kvarnrönningsbäcken

Kvarnrönningsbäcken

X 690068 Y 151968 (RT 90)

Sammanfattning
Kvarnrönningsbäcken är en liten skogsbäck som rinner från en våtmark vid Nyboberget, beläget 30 km
VNV Hassela och mynnar i den N delen av Klingersjön. I sitt övre lopp omges bäcken av gammal
åkermark som numera är skogsbevuxen av huvudsakligen gran, därefter följer blandskog, våtmark och
kalhygge. Strömförhållandena i Kvarnrönningsbäcken domineras av lugnflytande samt strömmande
biotoper och bottensubstratet är varierande. Näckmossa förekommer sparsamt på de strömmande
lokalerna och förekomsten död ved är låg-måttlig. Kvarnrönningsbäcken har utsatts för mänskliga ingrepp
i sitt övre lopp och dessa härrör sannolikt från tidigare markavvattningsarbeten i området som utgörs av
gammal jordbruksmark som planterats med gran. Flödesregimen i vattendraget är således störd då
våtmarken Knoppen och området uppströms Lövens har markavvattnats samt att två skogsdiken tillrinner
vattendraget strax ovan våtmarken i bäckens nedre lopp. För att återskapa en naturlig flödesregim i bäcken
rekommenderas hydrologisk restaurering av de markavvattnade områdena. Då vattenbiotopen i
Kvarnrönningsbäcken till största delen är opåverkad är förekomsten lämpliga biotoper för öring i
Kvarnrönningsbäcken relativt god i alla hänseende nedströms det tillrinnande flödet från våtmarken
Knoppen och riktigt fina miljöer påträffas i bäckens nedre lopp. Bäcken är visserligen liten i sitt övre lopp
men om den naturliga flödesregimen i vattendraget återskapas bedöms förutsättningar för fisk finnas även
här. Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras något om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på den rensade lokalerna samt om bäcken återges ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet. Fria vandringsvägar skapas genom att öppna upp en dammrest och åtgärda en
vägtrumma.
Allmän beskrivning
Kvarnrönningsbäcken är 2,6 km lång och faller
över denna sträcka 103 m. Vattendraget har en
bredd av 0,1-2,5 m, en medelbredd av 0,8 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,1 m.
Kvarnrönningsbäcken rinner från en våtmark
vid Nyboberget, beläget 30 km VNV Hassela
och mynnar i den N delen av Klingersjön. I sitt
övre lopp omges bäcken av gammal åkermark

som numera är skogsbevuxen av huvudsakligen
gran. Viss ängsmark finns kvar och ett antal
gamla diken från tidigare markavvattning är
synliga samt bäckfåran är omgrävd och rätad.
Vid Landbrons kantas bäcken av ett mindre
våtmarksområde som omges av blandskog.
Kvarnrönningsbäcken rinner därefter
omväxlande genom gran- och blandskog för att
sedan föra ett kraftigt ringlande och djupt lopp

614

Hassela Fvo

ARO: 44000

över en våtmark belägen 500 m uppströms
Klingersjön. Mellan våtmarken och Klingersjön
faller bäcken stundtals ganska kraftigt och omges
av ett större kalhygge där väl sparad skyddszon
sparats över huvuddelen av hygget. Strax ovan
Klingersjön korsas bäcken av en grusväg och
inloppet till sjön är rikligt bevuxet av främst
starr.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

950 m
410 m
1 170 m
30 m

Kvarnrönningsbäcken

förekomsten upplagd sten är god i den nedre
delen av detta parti men saknas i övrigt.
Flödesregimen i vattendraget är således störd då
våtmarken Knoppen och området uppströms
Lövens har markavvattnats samt att två
skogsdiken tillrinner vattendraget strax ovan
våtmarken i bäckens nedre lopp. För att
återskapa en naturlig flödesregim i bäcken
rekommenderas hydrologisk restaurering av de
markavvattnade områdena. 150 m uppströms
Klingersjön observerades vid
inventeringstillfället en maskinöverfart för
skogsmaskiner (Figur 2). Då de kraftiga
hjulspåren tillför sediment till vattendraget, bör
det skyddande marktäcket vid maskinöverfarten
återställas.

(37%)
(16%)
(46%)
(1%)

Strömförhållandena i Kvarnrönningsbäcken
domineras av lugnflytande och strömmande
biotoper medan svagt strömmande och forsande
vatten förekommer i låg omfattning.
Lugnflytande vatten förekommer i bäckens övre
lopp, över en mindre våtmark S Pål-Påls samt
över en våtmark i bäckens nedre lopp. Svagt
strömmande lokaler förekommer som enstaka
sträckor längs hela vattendraget och resterande
delar av bäcken strömmar.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 25 %
Sand 13 %
Grus 13 %
Sten 28 %
Block 22 %
Näckmossa 16 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i
Kvarnrönningsbäckens övre lopp.

Bottensubstratet i Kvarnrönningsbäcken är
varierande och består i stort av lika delar
findetritus, sand, grus, sten och block.
Näckmossa förekommer sparsamt på de
strömmande lokalerna och förekomsten död ved
är låg-måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 860 m (72%)
Försiktigt rensad
160 m (6%)
Kraftigt rensad
90 m (4%)
Omgrävd
450 m (18%)
Kalkad
Nej
Diken
5
Maskinöverfart
1

Figur 2. Maskinöverfart som tillför sediment till
Kvarnrönningsbäcken via kraftiga hjulspår.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Kvarnrönningsbäcken har utsatts för mänskliga
ingrepp i sitt övre lopp och dessa härrör
sannolikt från tidigare markavvattningsarbeten i
området som utgörs av gammal jordbruksmark
som planterats med gran (Figur 1). Det
omgrävda partiet är rätat och djupt nedgrävt och

980 m (38%)
1 580 m (62%)

Skuggningsförhållandena är goda längs
huvuddelen av Kvarnrönningsbäcken. Mindre
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Kvarnrönningsbäcken

bra skuggning förekommer över gammal
jordbruksmark i bäckens översta lopp samt över
ett kalhygge strax uppströms Klingersjön, trots
till stora delar god sparad skyddszon.
Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

980 m
680 m
900 m

555 m2 (26%)
712 m2 (34%)
856 m2 (40%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
630 m
315 m2 (15%)
Möjligt, men ej bra
430 m
308 m2 (14%)
Tämligen bra
1 340 m 1 276 m2 (60%)
Bra- mycket bra
160 m
224 m2 (11%)

Figur 3. Fin öringbiotop i Kvarnrönningsbäcken.

Fiskfauna
Inget elprovfiske finns registrerat för
Kvarnrönningsbäcken. Vid inventeringstillfället
observerades heller ingen fisk. Bäcken är liten
men möjligheterna för fisk anses dock relativt
goda i den nedre delen av vattendraget. För att
påvisa eventuell förekomst av öring och andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
minst två elprovfisken utförs.

Ståndplatser
Ej lämpligt
630 m
315 m2 (15%)
Möjligt, men ej bra
330 m
345 m2 (16%)
Tämligen bra
1 280 m 1 271 m2 (60%)
Bra- mycket bra
320 m
192 m2 (9%)
Då vattenbiotopen i Kvarnrönningsbäcken till
största delen är opåverkad är förekomsten
lämpliga biotoper för öring i
Kvarnrönningsbäcken relativt god i alla
hänseende nedströms det tillrinnande flödet från
våtmarken Knoppen och riktigt fina miljöer
påträffas i bäckens nedre lopp (Figur 3). Bäcken
är visserligen liten i sitt övre lopp men om den
naturliga flödesregimen i vattendraget återskapas
bedöms förutsättningar för fisk finnas även här.
Öringbiotoperna i bäcken kan förbättras något
om lekbottnar restaureras, upplagd sten och död
ved placeras ut manuellt på den rensade
lokalerna samt om bäcken återges ett ringlande
lopp över det omgrävda partiet.

Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Kvarnrönningsbäcken finns sex
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Dyrvallstjärnen mot
Långsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Kvarnrönningsbäcken, numrerade från Nyboberget, gående nedströms mot Klingersjön.
Data från inventeringar utförda sommaren 2011.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5

690165
690146
690129
690073
690070

152125
152115
152032
151995
151970

Lövens
0,3 km V Knoppen
0,8 km S Nyboberget
0,3 km uppströms Klingersjön
Klingersjön

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Naturligt fall, block
Dammrest
Vägtrumma, betong

Definitivt
Passerbart
Partiellt
Definitivt
Partiellt

0,2
0
1
1
0

1-2
3-4
8-9
12-13
15-16

hinder men vattendraget anses alldeles för litet
för fisk uppströms trumman varför åtgärd ej är
nödvändig.

Vandringshinder 1 är den vägtrumma av stål
som placerats under den korsande vägen vid
Lövens (L~8 m, ~ 0,5 m). Med en fallhöjd av
0,2 m vid utloppet utgör trumman ett definitivt
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Vandringshinder 2 utgörs av en vägtrumma av
stål placerad under den väg som korsar
vattendraget V om Knoppen (L~10 m, ~ 0,8
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Kvarnrönningsbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten på de påverkade lokalerna
2. Tillför död ved längs hela vattendraget.
3. Lekbottenrestaurering.
4. Återge bäcken ett ringlande lopp över det
omgrävda partiet.
5. Återställ skyddande marktäcke vid
maskinöverfart.
6. Hydrologisk restaurering av två
markavvattnade områden.
7. Åtgärda vandringshinder 4 och 5.

Vandringshinder 3 består av en serie naturliga
fall över block som med en enskild fallhöjd av
upp till 0,6 m och en sammanlagd fallhöjd av 5
m fördelat över 20 m, utgör ett partiellt hinder
för fisk. Syns från tidigare högflöden att hindret
är passerbart vid högflöden.
Vandringshinder 4 utgörs av ett 1 m högt fall
över en grov stock som utgör resterna av en
gammal damm (Figur 3). Hindret anses
definitivt och kvarvarande stock bör avlägsnas
för att skapa fri vandring för fisk på platsen.

Figur 4. Vandringshinder 4. Dammrest som med en
fallhöjd av 1 m, utgör ett definitivt hinder.

Vandringshinder 5 är den vägtrumma av betong
som placerats under den väg som korsar bäcken
strax uppströms Klingersjön (L~7 m, ~ 0,75
m). Trumman lutar kraftigt och anses
underdimensionerad för flödet i bäcken vilket
ger hög vattenhastighet genom röret och ger
upphov till ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring på platsen bör trumman ersättas
med en valvbåge väl anpassad till flödet i
vattendraget. Försök att tröskla nedströms
trumman kan utföras.
Sjöar i vattendraget
Klingersjön 689965-151969
Se Klingersjöbäcken.
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Objekt 145. Stenbäcken/Svartbäcken

Stenbäcken/Svartbäcken

X 686245 Y 157420 (RT 90)

Sammanfattning
Svartbäcken är en mycket fin skogsbäck som rinner från Bergtjärnen, belägen 2 km NO Ilsbo, för att via
Södertjärnen och Vasstjärnen mynna i Masksjön. Bäcken hyser ett stationärt bestånd av öring och rinner
huvudsakligen genom blandskog med dominans av barrträd. Strömförhållandena i Svartbäcken domineras
av svagt strömmande biotoper men förekomsten strömmande lokaler är god. Bottensubstrat domineras
stort av sand, förekomsten näckmossa är god samt och ved förekommer i måttlig omfattning. Större delen
av Svartbäckens lopp är opåverkat av rensningar och omgrävningar. Svartbäcken utgör med sitt kraftigt
ringlande, ibland meandrande lopp med djupa höljor och relativt goda förekomst av död ved, ett mycket
fint vatten för större fisk. Lämpliga lek- och uppväxtbiotoper för öring förekommer dock i mindre
omfattning. För att återskapa tidigare förstörda öringbiotoper i vattendraget bör upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt och lekbottnar restaureras. Vid inventeringstillfället var bäverförekomsten påtaglig
främst vid Långmyran samt mellan Vasstjärnen och Masksjön och ett stort antal dammar utgjorde
vandringshinder. I bäckens övre lopp förekommer två dikade områden som bör restaureras hydrologiskt.
Tre lokaler med höga naturvärden som barrblandskog och en nyckelbiotop över Gammelmyran
förekommer längs med Svartbäcken. För att skapa fria vandringsvägar för fisk i vattendraget bör tio
hinder som utgörs av vägtrummor, gamla maskinöverfarter och en dammrest åtgärdas.
Allmän beskrivning
Svartbäcken rinner från Bergtjärnen, belägen 2
km NO Ilsbo, för att via Södertjärnen och
Vasstjärnen mynna i Masksjön strax N om
Masksjöberget. Från Bergtjärnen till
Bergbovallen går vattendraget under namnet
Stenbäcken för att sedan byta till Svartbäcken.
För att förenkla arbetet benämns därför hela
vattendraget Svartbäcken i denna beskrivning.
Svartbäcken är 9,6 km lång och faller över denna
sträcka 88 m. Vattendraget har en bredd av 0,2-8
m, en medelbredd av 2,1 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,4 m. Nedanför Masksjön kallas

vattendraget Masksjöbäcken och mynnar i
Bottenhavet vid Sågtäkten, vattendragsbeskrivning för denna del finns att läsa i
Hudiksvalls kommuns Fiskevårdsplan 2005.
Mellan Vasstjärnen och Masksjön tillrinner det
öringförande biflödet Rosslabäcken med
ursprung i Svarvtjärnen. Inga andra tillrinnande
biflöden bedöms vara fiskförande. Vid
inventeringstillfället var bäverförekomsten
påtaglig främst vid Långmyran samt mellan
Vasstjärnen och Masksjön, där ett stort antal
dammar observerades. Båda områdena anses
typiska för bäver vilket medför att bäver
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sannolikt kommer och går på dessa områden
beroende på mattillgång och liknande.
Svartbäcken har ett huvudsakligen kraftigt
ringlande, ibland meandrande lopp med djupa
höljor och stundtals riklig förekomst av död ved,
genom företrädesvis blandskog med dominans
av barrträd. I den övre delen av vattendraget är
våtmark vanligt förekommande och ett flertal
hyggen i olika stadier återfanns vid
inventeringstillfället mellan Bergtjärnen och
Södertjärnen.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 445 m
4 745 m
3 240 m
195 m

Stenbäcken/Svartbäcken

Masksjön. Förekomsten upplagd sten är
företrädesvis måttlig men riklig på vissa lokaler.
För att återställa vattenbiotopen i Svartbäcken
bör upplagd sten och död ved placeras ut
manuellt och lekbottnar restaureras. Två diken
finns strax nedströms Bergtjärnen. Vid
Allmänningsberget är omgivande mark kraftigt
dikad på en sträcka av 300 m. Hydrologisk
återställning av de dikade områdena
rekommenderas.
Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

(15%)
(49%)
(34%)
(2%)

195 m (2%)
795 m (8%)
3 830 m (40%)
4 805 m (50%)

Då Svartbäcken rinner genom skogsmark är
skuggningsförhållandena längs vattendraget
huvudsakligen goda. Skuggning saknas eller är
dålig vid våtmarkerna i anslutning till
Södertjärnen och Vasstjärnen.

Strömförhållandena i Svartbäcken domineras av
svagt strömmande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är god. Vattendraget har ett
huvudsakligen svagt strömmande lopp mellan
Bergtjärnen och Bergbovallen samt mellan
Forsmyran och Södertjärnen. Längre
strömmande partier förekommer mellan
Bergbovallen och Forsmyran samt uppströms
väg E4. Lugn-flytande vatten förekommer i
anslutning till sjöarna.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 590 m 6 414 m2 (31%)
Möjligt, men ej bra 5 265 m 10 398 m2 (51%)
Tämligen bra
2 610 m 3 458 m2 (17%)
Bra- mycket bra
160 m
320 m2 (2%)

Bottensubstrat/Vattenvegetation
Sand 65 %
Findetritus 14 %
Grus 11 %
Näckmossa %

Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 545 m 6 342 m2 (31%)
Möjligt, men ej bra 4 155 m 7 774 m2 (38%)
Tämligen bra
3 335 m 5 478 m2 (27%)
Bra- mycket bra
590 m
996 m2 (5%)

Svartbäckens bottensubstrat domineras stort av
sand. Grövre minerogent material förekommer
sparsamt. Huvudsakligen sparsam vegetationstäckning, förekomsten näckmossa är god och
död ved förekommer i måttlig omfattning.

Ståndplatser
Ej lämpligt
615 m 1 502 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 1 265 m 2 773 m2 (14%)
Tämligen bra
4 565 m 8 232 m2 (40%)
Bra- mycket bra
3 180 m 8 082 m2 (39%)

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
7 990 m (83%)
Försiktigt rensad
880 m (9%)
Kraftigt rensad
255 m (3%)
Omgrävd
500 m (5%)
Kalkad
Nej
Diken
7

Svartbäcken utgör med sitt kraftigt ringlande,
ibland meandrande lopp med djupa höljor och
relativt goda förekomst av död ved, ett mycket
fint vatten för större fisk. Lämpliga lek- och
uppväxtbiotoper för öring förekommer dock i
mindre omfattning och bara 20-30 % av
vattendragets totala areal har bedömts vara av
högsta eller näst högsta klass. Lekområdena
förekommer huvudsakligen uppströms
Långmyran medan de finare uppväxtbiotoperna
återfinns väl spridda mellan Bergtjärnen och
Södertjärnen (Figur 1). För att återskapa tidigare
förstörda öringbiotoper i vattendraget bör

Större delen av Svartbäckens lopp är opåverkat
av rensningar och omgrävningar. Bäcken är
omgrävd strax nedströms Bergtjärnen samt vid
våtmarken N om Allmänningsberget. Enstaka
strömmande partier i vattendragets övre lopp har
rensats försiktigt. Kraftigt rensad är bäcken
nedanför väg E4 samt strax uppströms inloppet i
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upplagd sten och död ved placeras ut manuellt
och lekbottnar restaureras.

Stenbäcken/Svartbäcken

m uppströms väg E4, fångades enbart arten
öring. Tätheten av öring var 0 ind/100 m2 för
0+ och 4,0 ind/100 m2 för >0+. Vid
inventeringstillfället observerades flera lekande
öringar med en storlek av ca 20 cm, nedanför
vägen strax S om Bergtjärnen. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Vid Bergbovallen rinner bäcken 1,4 km genom
barrblandskog som av Skogsstyrelsen bedömts
ha högt naturvärde. Vid Långmyran rinner
bäcken 700 m genom barrblandskog som av
Skogsstyrelsen bedömts ha högt naturvärde och i
nerkant av denna angränsar ytterligare ett skifte
med barrblandskog med högt naturvärde.
Gammelmyran har av Skogsstyrelsen bedömts
utgöra en nyckelbiotop med gransumpskog och
örtrika bäckdråg, vattendraget löper 800 m
genom Gammelmyran och har ett meandrande
lopp med riklig förekomst av död ved.
Vandringshinder för fisk
I Svartbäcken finns arton vandringshinder
(Tabell 1). Vandringshindren beskrivs mer
detaljerat nedan, ordnade nedströms gående från
Bergtjärnen mot Masksjön.

Figur 1. Fin öringbiotop i Svartbäcken.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Svartbäcken. Vid elprovfisket som utfördes 200

Tabell 1. Vandringshinder i Svartbäcken, numrerade från Bergtjärnen, gående nedströms mot Masksjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2003.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

686004
686194
686190
686167
686163
686169
686166
686140
686140
686133
686133
686129
686113
686135
686139
686235
686240
686250

156751
156771
156778
156895
156902
156921
156958
157185
157193
157205
157207
157223
157375
157400
157395
157374
157373
157384

1,6 km NO Ilsbo
1,7 km NO Ilsbo
1,7 km No Ilsbo
3,1 km ONO Ilsbo
3,2 km ONO Ilsbo
3,5 km ONO Ilsbo
3,8 km ONO Ilsbo
0,7 km S Forsmyran
0,75 km S Forsmyran
0,9 km SO Forsmyran
0,95 km SO Forsmyran
1,1 km SO Forsmyran
2,5 km NNO Steg
2,7 km NO Steg
2,8 km NO Steg
3,6 km NO Steg
3,7 km NO Steg
4 km NO Steg

Vägtrummor, stål
Maskinöverfart
Maskinöverfart
Vägtrummor, stål
Dammrest
Maskinöverfart
Bäverdamm
Vägtrummor, stål
Bäverdamm
Bäverdamm
Bäverdamm
Vägtrummor
Vägtrummor, betong
Bäverdamm
Vägtrummor, betong
Vägtrumma, betong
Bäverdamm
Bäverdamm

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Definitivt

0
0
0
0
0,5
0
1,5
0,6
1,2
1
1,4
0
0
0,2
0
0
0,2
0,5

2-3
3-4
4-5
14-15
15-16
18-19
21-22
37-38
38-39
39-40
40-41
41-42
52-53
56-57
57-58
59-60
60-61
61-62
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Stenbäcken/Svartbäcken

Vandringshinder 1 utgörs av de två vägtrummor
av stål som ligger under vägen strax S om
Bergtjärnen (L~7 m, ~0,5 m). Med låg
dimension, hög lutning och hög vattenhastighet,
bedöms trummorna utgöra ett definitivt
vandringshinder och bör därför ersättas med en
valvbåge eller liknande
Vandringshinder 2 är en kvarlämnad
maskinövergång bestående av stockar. Hindret
bedöms som definitivt men kan passeras vid
höga flöden. Kvarvarande stockar bör avlägsnas
och den döda veden spridas ut i vattendraget.

Figur 2. Vandringshinder 8. Två för högt satta
vägtrummor som utgör definitivt vandringshinder.

Vandringshinder 3 består av ytterligare en
kvarlämnad maskinövergång där stockar lämnats
kvar efter avslutad avverkning. Hindret bedöms
som partiellt, förslagsvis fördelas den döda
veden ut i vattendraget.

Vandringshinder 12 är två vägtrummor
placerade under vägen vid Sågberget (L~8 m,
~0,6 m). Trots låg dimension ligger
trummorna bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 4 består av två stålrör som
fungerar som vägtrummor under den mindre
vägen vid Bergbovallen (L~6 m, ~0,4 m).
Kraftigt lutande med hög vattenhastighet
bedöms hindret som partiellt. För att underlätta
passage bör stålrören ersättas med valvbåge eller
liknande.

Vandringshinder 13 utgörs av de två
betongtrummor som ligger under väg E4 (L~24
m, ~1,6 m) (Figur 3). Båda trummorna lutar
kraftigt vilket ger hög vattenhastighet och
laminärt flöde i en lång kulvert. Hindret bedöms
som definitivt. Omfattande arbete att under
europavägen ersätta trummorna med valvbåge.
För att skapa passerbarhet bör därför vattnet
koncentreras till en av trummorna som förses
med strömdämpare samtidigt som vattennivån
nedströms höjs med tröskel eller liknande.

Vandringshinder 5 utgörs av en dammrest som
med en fallhöjd av 0,5 m är att räkna som
definitivt. Passerbarhet skapas enkelt genom att
manuellt skapa en öppning i hindret och sprida
ut sten och block i bäckfåran.
Vandringshinder 6 är ytterligare en gammal
maskinövergång där stockar lämnats kvar i
vattendraget efter avslutad avverkning. Vattnet
sipprar mellan den döda veden som utgör
partiellt hinder. Förslagsvis fördelas den döda
veden ut i vattendraget.
Vandringshinder 7, 9-11, 14 och 17-18 består av
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,2-1,5 m,
bedöms utgöra partiella/definitiva hinder.
Åtgärdsförslag, se avsnittet bäver och
bäverdammar sid.

Figur 3. Vandringshinder 13. Två för högt satta
vägtrummor som utgör definitivt vandringshinder
under väg E4..

Vandringshinder 8 utgörs av de två små
vägtrummor som placerats under vägen som
leder till Forsmyran (L~8 m, ~0,6 m) (Figur
2). Med en fallhöjd av 0,6 m vid utloppet är
hindret att betrakta som definitivt och
trummorna bör ersättas med valvbåge eller
liknande.

Vandringshinder 15 består av två vägtrummor
placerade under den mindre traktorväg som
korsar vattendraget ca 90 m nedströms
Södertjärnen (L~4 m, ~0,8 m). Båda
trummorna skarvade med mindre fall i
skarvarna, vilket kan orsaka problem vid låga
flöden. Hindret bedöms som partiellt. För att
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underlätta passage rekommenderas mindre
justeringar av trummorna eller att de ersätts med
valvbåge eller liknande.

Stenbäcken/Svartbäcken

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning av påverkade biotoper
genom manuell utplacering av upplagd sten och
död ved.
2. Lekbottenrestaurering.
3. Hydrologisk restaurering av de dikade
områdena i vattendragets övre del.
4. Åtgärda vandringshinder 1-6, 8, 13, 15 och 16.

Vandringshinder 16 är en trumma av betong
placerad under en numera övergiven väg vid
utloppet på Vasstjärnen (L~4,5 m, ~1 m).
Vägtrumman är passerbar men då den inte fyller
någon funktion bör den avlägsnas så att bäcken
får fritt flöde.
Sjöar i vattendraget
Bergtjärnen
Bergtjärnen 1,4 ha, är en fin liten långsmal
skogtjärn med humöst vatten. Området närmast
stranden utgörs av våtmark och omgivningen
består av tallskog. Vattenvegetationen är
intermediär och domineras av säv men starr och
näckrosor förekommer också.
Södertjärnen 686130-157403
Södertjärnen 11,8 ha, är en skogstjärn med
humöst vatten som huvudsakligen omges av
tallskog. Våtmark förekommer längs vattnets
västra strand. Vattenvegetationen är intermediär
och domineras av starr men topplösa,
kråkklöver, vattenklöver och näckrosor är
exempel på andra arter som förekommer.
Vasstjärnen
Vasstjärnen 0,93 ha, är ett långsmalt vatten och
som namnet antyder är vattenvegetationen
mycket riklig med dominans av bladvass men
förekomsten av starr, vattenklöver och fräken är
också god. Svartbäcken rinner som en kanal
genom tjärnen och vattnet är därmed mer likt en
lugnflytande del av vattendraget än en tjärn.
Vasstjärnen omges av våtmark och längs dess
västra sida löper väg E4.
Masksjön 686196-157553
Se Hudiksvalls kommuns fiskevårdsplan.
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Objekt 146. Rosslabäcken

Rosslabäcken

X 686255 Y 157370 (RT 90)

Sammanfattning
Rosslabäcken är ett öringförande skogsvatten som rinner från Svarvtjärnen, belägen 8 km SSO Harmånger
och mynnar i Svartbäcken strax uppströms Masksjön. Vattendraget omges huvudsakligen av granskog
men inslagen av blandskog, våtmark och kalhygge är flera. Strömförhållandena i Rosslabäcken består i
stort av lika delar lugnflytande, svagt strömmande och strömmande biotoper. De svagt strömmande och
strömmande lokalerna förekommer omväxlande längs hela bäcken. Bottensubstratet domineras av
findetritus, sand och grus. Näckmossa förekommer sparsamt och förekomsten död ved är måttlig. Större
delen av Rosslabäcken är opåverkad av rensning eller omgrävning av vattenbiotopen. Bäcken är dock
försiktigt rensad uppströms Rosslavallen och omgrävd över jordbruksmarken vid densamma. Andelen
lämpliga öringbiotoper i Rosslabäcken är måttlig. Då vattenbiotopen till stora delar är orörd är
förbättringspotentialen i vattendraget måttlig. Biotopåterställs bäcken manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved samt lekbottnar restaureras, bedöms närmare 1 500 m2 fin öringbiotop
återskapas. Inga artificiella hinder försvårar fiskvandringen i vattendraget men ett flertal naturliga fall har
bedömts utgöra definitiva hinder, för korrekt bedömning av hindrens passerbarhet bör de återbesökas vid
högflöde. I samband med inventeringstillfället observerades stor påverkan av bäver i Rosslabäcken. Ett
flertal dammar förekom främst S om Nybovallen samt över våtmarken nedströms väg E4 och på flera
ställen hade omgivande skog dött.
Allmän beskrivning
Rosslabäcken är 5,9 km lång och faller över
denna sträcka 90 m. Vattendraget har en bredd
av 0,2-4 m, en medelbredd av 1,1 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,2 m. Rosslabäcken
rinner från Svarvtjärnen, belägen 8 km SSO
Harmånger och mynnar i Svartbäcken strax
uppströms Masksjön. Rosslabäcken utgör ett
öringförande biflöde till Svartbäcken. Mellan
Svarvtjärnen och Rosslavallen rinner bäcken
huvudsakligen genom granskog. Den nedre
delen domineras dock av blandskog och ett

flertal kalhyggen liksom våtmark förekommer
mellan Bodbergen. Vid Rosslavallen löper
bäcken omgrävd genom ängsmark med gles
trädridå. Nedströms vallen rinner vattendraget
genom en mindre våtmark och sedan
lövdominerad blandskog innan det korsas av väg
E4 vars passage utgörs av en mindre betongbro.
Nedströms europavägen löper bäcken genom
våtmark och tillrinner Svartbäcken 400 m
uppströms Masksjön. I samband med
inventeringstillfället observerades stor påverkan
av bäver i Rosslabäcken. Ett flertal dammar
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Rosslabäcken

förekom främst S om Nybovallen samt över
våtmarken nedströms väg E4 och på flera ställen
hade omgivande skog dött. Vid utloppet i
Svartbäcken finns en fint stensatt dammrest som
inte påverkar vattendraget.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 950 m
2 173 m
1 510 m
220 m

(33%)
(37%)
(26%)
(4%)

Strömförhållandena i Rosslabäcken består i stort
av lika delar lugnflytande, svagt strömmande och
strömmande biotoper. De svagt strömmande
och strömmande lokalerna förekommer
omväxlande längs hela bäcken. Längre
sammanhängande partier med lugnflytande
vatten återfinns vid Norra Bodberget,
Nybovallen samt nedströms väg E4.

Figur 1. Försiktigt rensad sträcka i Rosslabäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 24 %,
Sand 21 %,
Grus 32 %,
Block 12 %
Näckmossa 2 %

Skuggningsförhållandena i Rosslabäcken är
genomgående relativt bra då bäcken
huvudsakligen rinner genom skogsmark. Dålig
skuggning förekommer främst över
jordbruksmarken vid Rosslavallen där
tillfredställande kantzon saknas samt över
våtmarken nedströms väg E4. För att förbättra
skuggningsförhållandena längs vattendraget bör
tätare och bredare trädridå etableras över
jordbruksmarken vid Rosslavallen.

Bottensubstratet domineras av findetritus, sand
och grus. Näckmossa förekommer sparsamt och
förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 663 m
Försiktigt rensad
110 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
1 080 m
Kalkad
Diken

1 953 m (33%)
1 300 m (22%)
2 600 m (44%)

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
2 983 m 4 050 m2 (56%)
Möjligt, men ej bra 1 530 m 1 566 m2 (22%)
Tämligen bra
990 m 1 249 m2 (17%)
Bra- mycket bra
350 m
386 m2 (5%)

(79%)
(2%)
(19%)
Nej
4

Större delen av Rosslabäcken är opåverkad av
rensning eller omgrävning av vattenbiotopen.
Bäcken är dock försiktigt rensad uppströms
Rosslavallen och omgrävd över jordbruksmarken vid densamma, en kort omgrävd lokal
förekommer nedströms E4 (Figur 1).
Förekomsten upplagd sten är måttlig. För att
återskapa vattenbiotopen i bäcken
rekommenderas att de påverkade lokalerna
biotopåterställs manuellt genom utplacering av
upplagd sten och död ved samt att lekbottnar
restaureras. Över jordbruksmarken vid
Rosslavallen tillrinner fyra åkerdiken. Om det
föreligger risk att sediment från jordbruksmarken spolas ut i bäcken rekommenderas att
någon form av sedimentationsdamm anläggs i
dikena.

Uppväxtområde
Ej lämpligt
2 000 m 2 972 m2
Möjligt, men ej bra 1 473 m 1 560 m2
Tämligen bra
1 920 m 2 168 m2
Bra- mycket bra
460 m
551 m2

(41%)
(22%)
(30%)
(8%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
550 m
535 m2 (7%)
Möjligt, men ej bra 3 413 m 4 387 m2 (61%)
Tämligen bra
1 890 m 2 329 m2 (32%)
Bra- mycket bra
Andelen lämpliga öringbiotoper i Rosslabäcken
är måttlig. De finaste lekområdena förekommer
vid Rosslavallen och SO Södra Daltjärnsberget.
Lämpliga uppväxtbiotoper återfinns på samma
ställen som lekbiotoperna samt mellan
Svarvtjärnen och Svedjevallen (Figur 2). Då
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vattenbiotopen till stora delar är orörd är
förbättringspotentialen i vattendraget måttlig.
Biotopåterställs bäcken manuellt genom
utplacering av upplagd sten och död ved samt
lekbottnar restaureras, bedöms närmare 1 500
m2 fin öringbiotop återskapas.

Rosslabäcken

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Rosslabäcken. Vid elprovfisket som utfördes
strax uppströms Rosslavallen, fångades arterna
lake, gädda och öring. Tätheten av öring var 0,6
ind/100 m2 för 0+ och 8,7 ind/100 m2 för >0+.
För att kvantifiera mängden öring i bäcken samt
påvisa förekomsten av andra fiskarter i
vattendraget, rekommenderas att ytterligare
elprovfisken utförs.
Särskilda naturvärden
Inga utpekade naturvärden förekommer längs
vattendraget.
Vandringshinder för fisk
I Rosslabäcken finns hela tjugosex
vandringshinder (Tabell 1). Vandringshindren
beskrivs mer detaljerat nedan, ordnade
nedströms gående från Svarvtjärnen mot
Svartbäcken.

Figur 2. Fin öringbiotop i Rosslabäcken.

Tabell 1. Vandringshinder i Rosslabäcken, numrerade från Svarvtjärnen, gående nedströms mot Svartbäcken. Data
från inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

686336
686321
686317
686313
686286
686270
686278
686283
686284
686284
686291
686293
686290
686285
686292
686293
686292
686291
686292
686295
686286
686282
686290
686277
686276
686274

156954
156972
156977
156985
157008
157051
157058
157057
157079
157082
157108
157125
157152
157174
157212
157217
157222
157240
157247
157258
157274
157298
157328
157344
157350
157356

0,11 km Ö Svarvtjärnen
0,5 km V Norra Bodberget
0,6 km N Stormyran
0,6 km NV Södra Bodberget
0,3 km NO Stormyran
0,45 km S Lappmyran
0,4 km S Lappmyran
0,4 km S Lappmyran
0,6 km N Blomsterhålet
0,5 km SO Lappmyran
0,6 km SO Lappmyran
0,8 km NO Blomsterhålet
0,8 km NNV Forsmyran
0,8 km N Forsmyran
0,5 km SV Bladrå
1 km N Långmyran
0,7 km V Rosslavallen
0,4 km S Bladrå
0,5 km V Rosslavallen
0,4 km SSO Bladrå
0,2 km SV Rosslavallen
0,15 km S Rosslavallen
0,4 km Ö Rosslavallen
0,4 km NNV Stegsängarna
0,4 km V Halan
0,4 km N Stegsängarna

Naturligt fall
Naturligt fall
Underjordisk och fall
Naturligt fall
Naturligt fall
Naturligt fall
Bråte
Bäverdamm, övergiven
Naturligt fall
Naturligt fall
Naturligt fall
Naturligt fall
Naturliga fall, serie
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, plast
Naturligt fall
Vägtrumma, stål
Vägtrumma, stål
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, aktiv
E4, bro
Bäverdamm, aktiv

Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Partiellt
Passerbart
Partiellt

5
0,2
1
0,8
0,2
0,9
0,1
0,5
0,8
0,4
0
0,6
6
1,2
1
0,4
0,6
1,5
0
3
0
0
0,2
0,5
0
0,8

3-4
4-5
4-5
6-7
8-9
13-14
15-16
16-17
20-21
21-22
22-23
24-25
25-26
29-30
32-33
33-34
34-35
36-37
37-38
40-41
42-43
44-45
47-48
49-50
50-51
51-52

högre flöden. För att vidare undersöka hindrens
passerbarhet bör de uppsökas vid olika flöden.

Vandringshinder 1, 3-4, 6 och 13 utgörs av
naturliga fall, ofta över block, som med en
fallhöjd av 0,8-6 m är att räkna som definitiva
hinder. Vissa av hindren kan vara passerbara vid
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Rosslabäcken

Vandringshinder 2, 5, 9-12 och 20 består av
naturliga fall som med en fallhöjd av 0,2-3 m
bedöms utgöra partiella hinder som kan försvåra
passage vid lågflöde men bedöms vara
passerbara vid högflöden.
Vandringshinder 7 är en ansamling av död ved,
kvistar och grenar som försvårar passerbarheten.
Kortlivat hinder som kan öppnas upp manuellt
för att påskynda den naturliga processen.
Vandringshinder 8, 14-18, 23-24 och 26 består
av aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,2-1,5 m utgör partiella/definitiva
hinder för öring. Åtgärdsförslag, se avsnittet
Bäver och bäverdammar.

Figur 3. Vy över Svarvtjärnen.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställ de rensade och omgrävda
lokalerna genom manuell utplacering av upplagd
sten och död ved.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Etablera tätare och bredare trädridå över
jordbruksmarken vid Rosslavallen.
4. Vid behov, anlägg sedimentationsdammar i
åkerdikena vid Rosslavallen.
5. Återbesök de naturliga vandringshinder som
bedömts som definitiva vid högflöde för korrekt
bedömning av passerbarheten.

Vandringshinder 19 är en vägtrumma av plast
som placerats under vägen till Forsmyran (L~6
m, ~ 0,8 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
Vandringshinder 21 är en vägtrumma av stål
som placerats under en korsande väg vid
Kälkmyran (L~6 m, ~ 0,7 m). Trumman ligger
bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 22 utgörs av ytterligare en
vägtrumma av stål som placerats under en
mindre väg vid Kälkmyran (L~5 m, ~ 1 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 25 består av en mindre
brokonstruktion under väg E4 (L~25 m, B~ 1
m). Passerbar, ingen åtgärd.
Sjöar i vattendraget
Svarvtjärnen 686338-156952
Svarvtjärnen 5,2 ha, är en liten grund skogstjärn
som huvudsakligen omges av tallskog (Figur 3).
Vattnet är förhållandevis klart och ljust och
bottensubstratet i strandzonen domineras av
grus och enstaka block. Vattenvegetationen är
sparsam och består företrädesvis av starr men
även bladvass och näckrosor förekommer.
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Objekt 147. Ganseån

Ganseån

X 685840 Y 156930 (RT 90)

Sammanfattning
Ganseån är arbetsnamnet på det vattendrag som utgör förlängningen av Svartån och rinner från Bjärtsjön,
belägen 3 km VNV Ilsbo, för att via Kyrksjön, Kyrktjärnen och Idsjön, mynna i Gansesjön vid
Gansevallen. Vattendraget har förbindelse med havet via förlängningen Blötmoån, Viaån och Sunnån.
Strömförhållandena i Ganseån domineras av lugnflytande biotoper men förekomsten strömmande lokaler
är god. I stort sett hela Ganseån har påverkats negativt av mänskliga ingrepp som rensningar och
omgrävning av vattenbiotopen. Idsjön har sänkts kraftigt, liksom även Kyrksjön och Kyrktjärnen.
Andelen lämpliga öringbiotoper i Ganseån är låg till följd av den omfattande mänskliga åverkan på
vattendraget. De finaste öringbiotoperna återfinns över en längre sträcka mellan Bjärtsjön och Västtjär
samt nedströms Idsjön och över kortare partier vid Krogvägen och den korsande vägen mot Istorp.
Ganseån har mycket stor förbättringspotential. Biotopåterställs vattendraget genom utplacering av
upplagd sten samt död ved och lekbottenrestaurering, bedöms närmare 30 000 m2 öringbiotop av högsta
klass återskapas. Idsjön utgör ett mycket intressant sjörestaureringsobjekt och förutsättningarna för att
återskapa en vattenyta över nuvarande våtmarksområde bör utredas. Ett stort antal mindre flodkräftor
fångades vid elprovfiske utfört 2012 vid Krogvägen. För att kartlägga flodkräftbeståndet i vattendraget
rekommenderas att en övergripande inventering avseende utbredning, täthet och status utförs. Mellan
Bjärtsjön och Ängena rinner vattendraget 1,6 km genom en 9,5 ha stor yta med barrblandskog längs med
vattendraget som av Skogsstyrelsen bedömts ha högt naturvärde. Idsjön utgör ett mycket intressant
sjörestaureringsobjekt och förutsättningarna för att återskapa en vattenyta över nuvarande
våtmarksområde bör utredas.
Allmän beskrivning
Ganseån är 9,6 km lång och faller över denna
sträcka 91 m. Vattendraget har en bredd av 1,012 m, en medelbredd av 5,8 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,3 m. Ganseån är
arbetsnamnet på det vattendrag som utgör
förlängningen av Svartån och rinner från
Bjärtsjön, belägen 3 km VNV Ilsbo, för att via
Kyrksjön, Kyrktjärnen och Idsjön, mynna i

Gansesjön vid Gansevallen. Vattendragets namn
är i den övre delen Västtjärnsån, mellersta delen
Östanåån och nedre delen Ganseån. Ganseån
har förbindelse med havet via förlängningen
Blötmoån, Viaån och vidare Sunnån, se
Hudiksvalls kommuns fiskevårdsplan 2005.
Mellan Bjärtsjön och Ängena rinner Ganseån
ofta djupt nedskuren i naturen genom
barrblandskog. Vattendraget faller relativt
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mycket på sträckan och ett flertal dammrester
som tidigare nyttjat vattnets kraft återfinns här.
Mellan Ängena och Kyrksjön rinner ån
huvudsakligen genom jordbruksmark där
trädridån anses väl bevarad. Förbindelsen
mellan Kyrksjön och Kyrktjärnen är en grävd
kanal som omges av lövskog. Vid Kyrktjärnens
utlopp rinner Ganseån in i en 50 m lång kulvert
under verkstadsområdet där SMP bedriver sin
verksamhet. Vattendraget rinner sedan väl
nedgrävd under Bergsjövägen och kantas av en
del bebyggelse. Vid Krogvägen tillrinner ett
mindre flöde från Knåptjärnen och strax
nedströms detta ligger avloppsreningsverket för
byn Ilsbo. Nedströms reningsverket omges
vattendraget av ängsmark samt lövskog och
därefter blandskog med dominans av löv. I höjd
med Istorp rinner ån genom jordbruksmark och
löper sedan i en kanal över det stora våtmarksområde som utgör fd Idsjön. Över Idsjön är
vattenvegetationen riklig och skyddande trädridå
naturligt gles. Skogen har avverkats vid Idsjöns
utlopp, men består sedan av blandskog med
mindre dominans av gran. Mellan Aftonmyran
och Gansesjön omges Ganseån huvudsakligen
av lövskog på den S sidan och av blandskog med
omväxlande dominans av löv och gran längs den
N stranden. Enstaka högörtsängar och
kalhyggen förekommer på sträckan. Vid
inventeringstillfället observerades betydande
påverkan av bäver mellan Ilsbo och Sveden, vid
Idsjöns in- och utlopp samt mellan Idsjön och
Gansesjön. Bäverdammarnas placering anses
typiska och förekomsten av bäver på dessa
lokaler är sannolikt återkommande, beroende av
mattillgång och jakt.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

Ganseån

Bottensubstrat och vattenvegetation
Findetritus 37 %
Grus 26 %,
Sten 24 %,
Block 10 %
Näckmossa 15 %
Ganseåns bottensubstrat domineras av
findetritus på de lugnflytande biotoperna och av
grövre minerogent material på lokaler med
snabbare vatten. Näckmossa liksom död ved
förekommer i måttlig omfattning.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
1 110 m
Försiktigt rensad
2 160 m
Kraftigt rensad
3 060 m
Omgrävd
3 290 m
Kalkad
Vattenuttag

(11%)
(23%)
(32%)
(34%)
Ja
8

I stort sett hela Ganseån har påverkats negativt
av mänskliga ingrepp som rensningar och
omgrävning av vattenbiotopen (Figur 1). De
opåverkade delarna av vattendraget återfinns vid
Bjärtsjöns utlopp och Kyrksjöns inlopp.
Vattendraget är omgrävt från Kyrksjön till strax
nedströms Idsjöns utlopp och försiktigt till
kraftigt rensat i övriga delar. Förekomsten
upplagd sten varierar men är i allmänhet god,
förutom på de flacka partier där vattendraget är
omgrävt. Idsjön har sänkts kraftigt, det har även
Kyrksjön och Kyrktjärnen i ett registrerat
sjösänkningsföretag som sträcker sig ned till
Bergsjövägen, Kyrksjön sf 1928. Nedanför
Bergsjövägen finns ett registrerat
markavvattningsföretag som sträcker sig ned till
Idsjön, Östanå df 1958. För att återställa
vattenbiotopen i vattendraget bör upplagd sten
och död ved placeras ut på de rensade och
omgrävda biotoperna samt lekbottnar
restaureras. Vidare bör förutsättningarna för att
återskapa vattennivån i sjöarna, framförallt
Idsjön, utredas. Vid Krogvägen finns ett
avloppsreningsverk som stundtals breddar och
vid inventeringstillfället luktade vattnet avlopp i
höjd med Istorp. För att minska de negativa
effekterna vid breddning i reningsverket bör
åtgärder för att minimera sådana händelser
utföras. Vattendraget är kalkningspåverkat då
Bjärtsjön och uppströms belägna lokaler ingår i
ett kalkningsprogram.

4 370 m (45%)
1 780 m (19%)
3 470 m (36%)

Strömförhållandena i Ganseån domineras av
lugnflytande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är också god. Strömmande
vatten återfinns över en längre sträcka mellan
Bjärtsjön och Västtjär samt nedanför Idsjön och
över kortare partier vid Krogvägen samt den
korsande vägen mot Istorp. Svagt strömmande
biotoper förekommer vanligtvis som kortare
inslag längs hela vattendragets sträckning.
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vägen mot Istorp (Figur 2). Ganseån har mycket
stor förbättringspotential. Biotopåterställs
vattendraget genom utplacering av upplagd sten
samt död ved och lekbottenrestaurering, bedöms
närmare 30 000 m2 öringbiotop av högsta klass
återskapas. Sträckan Bjärtsjön-Västtjär
biotopåterställdes under 2011, vissa
kompletteringsåtgärder kan dock bli aktuella i
framtiden och framförallt lekbottnar bör
restaureras på sträckan.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Ganseån.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

120 m (1%)
2 280 m (24%)
3 740 m (39%)
3 480 m (36%)

Skuggningsförhållandena är goda där Västtjärsån
rinner genom skogsmark, där Östanåån rinner
mellan Rönningen och Idsjön samt där Ganseån
löper mellan Idsjön och Aftonmyran. Sämre
skuggningsförhållanden råder stundtals över
jordbruksmark med gles trädridå, över Idsjön
samt över högörtsängar nedströms Idsjön (Figur
2). För att förbättra skuggningsförhållandena i
vattendraget bör tätare och bredare trädridå
etableras där så behövs över jordbruksmark.

Figur 2. Fin öringbiotop i Ganseån.

Fiskfauna
Två elprovfisken utförda 2012 finns registrerade
för Ganseån. Båda elprovfiskena har utförts i
Östanåådelen av vattendraget, vid Knåptjärnens
inlopp samt uppströms den väg som korsar
vattendraget vid Idsjön. Vid Knåptjärnens
inlopp fångades arterna gädda, ruda, öring samt
ett stort antal mindre flodkräftor. Tätheten av
öring var låga 2,2 ind/100 m2 för 0+ och 2,5
ind/100 m2 för >0+. Vid Idsjön fångades enbart
arten öring med en täthet av höga 28,5 ind/100
m2 för 0+ och 5,7 ind/100 m2 för >0+. För att
kvantifiera mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
4 660 m 33 885 m2 (59%)
Möjligt, men ej bra 1 990 m 8 345 m2 (15%)
Tämligen bra
2 390 m 13 000 m2 (23%)
Bra- mycket bra
580 m 2 320 m2 (4%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
3 940 m 30 265 m2 (53%)
Möjligt, men ej bra 2 750 m 12 715 m2 (22%)
Tämligen bra
2 930 m 14 570 m2 (25%)
Bra- mycket bra

Särskilda naturvärden
Ett stort antal mindre flodkräftor fångades vid
elprovfiske utfört 2012 vid Krogvägen. För att
kartlägga flodkräftbeståndet i vattendraget
rekommenderas att en övergripande inventering
avseende utbredning, täthet och status utförs.
Mellan Bjärtsjön och Ängena rinner vattendraget
1,6 km genom en 9,5 ha stor yta med
barrblandskog längs med vattendraget som av
Skogsstyrelsen bedömts ha högt naturvärde.

Ståndplatser
Ej lämpligt
120 m
720 m2 (1%)
Möjligt, men ej bra 6 980 m 44 160 m2 (78%)
Tämligen bra
2 520 m 12 670 m2 (22%)
Bra- mycket bra
Andelen lämpliga öringbiotoper i Ganseån är låg
till följd av den omfattande mänskliga åverkan på
vattendraget. De finaste öringbiotoperna
återfinns över en längre sträcka mellan Bjärtsjön
och Västtjär samt nedströms Idsjön och över
kortare partier vid Krogvägen och den korsande
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Vandringshinder för fisk
I Ganseån finns 14 vandringshinder (Tabell 1).
Vandringshindren beskrivs mer detaljerat nedan,

Ganseån

ordnade nedströms gående från Bjärtsjön mot
Gansesjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Ganseån, numrerade från Bjärtsjön, gående nedströms mot Gansesjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

686192
686187
686170
686169
686105
686095
686077
686067
686031
686013
686008
685970
685855
685849

156324
156339
156385
156392
156535
156534
156551
156583
156642
156687
156719
156790
156910
156918

0,5 km SO Igeltjärnen
0,6 km V Ängena
0,4 km SV Ängena
0,35 km NV Såg
Utlopp Kyrktjärnen
SMP
0,5 km V Bränslen
0,1 km SV Bränslen
0,15 km SO Sveden
0,15 km NNO Istorp
0,6 km SSO Djuptjärnsmyran
Utlopp Idsjön
0,2 km S Gansevallen
0,6 km SO Aftonmyran

Dammrest, sten
Dammrest, sten
Vägtrumma, stål, flatbottnad
Dammrest och bråte
Vägtrummor, stål, 2 st
Kulvert, stål
Dammrest, betong
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Dammrest, sten
Bäverdamm, övergiven
Bäverdammar, övergivna, 2 st
Bäverdamm, aktiv
Vägtrumma, stål

Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Passerbart
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Passerbart

2
1
0,1
1
0
0
1
0,6
0,8
1,3
0,4
1
1
0

10-11
11-12
14-15
15-16
23-24
23-24
25-26
28-29
32-33
35-36
37-38
38-39
47-48
48-49

Vandringshinder 1 består av en dammrest av
sten som med en fallhöjd av 2,0 m, utgör ett
definitivt hinder (Figur 3). Hindret öppnades
upp 2011 och åfåran är numera passerbar på
platsen.

Figur 4. Vandringshinder 2. Dammrest av sten.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 3 är en flatbottnad vägtrumma
av stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Ängena (L~10 m, ~ 2,5 m).
Med en fallhöjd av 0,1 m vid utloppet utgör
trumman ett partiellt hinder. För att underlätta
fiskvandring bör vägtrumman sänkas alternativt
strömdämpande stenströsklar anläggas
nedströms.

Figur 3. Vandringshinder 1. Dammrest av sten.
Fallhöjd 2,0 m.

Vandringshinder 2 är en dammrest av sten som
med en fallhöjd av 1,0 m, utgör ett definitivt
hinder (Figur 4). Hindret öppnades upp 2011
och åfåran är numera passerbar på platsen.

Vandringshinder 4 utgörs av en dammrest av
sten och bottenstockar där det fastnat stora
mängder bråte som död ved och grenar (Figur
5). Med en fallhöjd av 1 m, anses hindret
definitivt. Hindret öppnades upp 2011 och
åfåran är numera passerbar på platsen.
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Idsjön, där bävern tillsynes etablerat ett större
bestånd. De partiella dammarna passerbara via
sidofåra vid högflöden. Åtgärdsförslag, se
avsnittet Bäver och bäverdammar.
Vandringshinder 10 är en mycket fint stensatt
dammrest som med en fallhöjd av 1,3 m, utgör
definitivt hinder (Figur 7). Under 2012 anlades
ett omlöp på platsen och hindret kan numera
passeras via den bäckfåra som grävts på N sidan
vattendraget.
Figur 5. Vandringshinder 4. Dammrest och bråte.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 5 utgörs av de två vägtrummor
av stål som placerats under den väg som korsar
vattendraget vid Kyrktjärnens utlopp (L~10 m,
~ 2,0 m). Trummorna ligger mycket bra,
ingen åtgärd.
Vandringshinder 6 består av den stålkulvert som
går under industriområdet vid Östanå (L~50 m,
~ 3,0 m). Kulverten anses som passerbar och
bedömningen vid inventeringstillfället var att
kulverten kan passeras av fisk trots att hela dess
lopp inte kan ses i sin helhet. För att säkerställa
hindrets passerbarhet bör dock kulverten
inventeras i sin helhet.

Figur 7. Vandringshinder 10. Dammrest med fin
stenstättning. Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 14 är den vägtrumma av stål
som placerats under den väg som korsar
vattendraget strax uppströms Gansesjön (L~12
m, ~3,5 m). Trumman ligger mycket bra,
ingen åtgärd.

Vandringshinder 7 består av en dammrest av
betong som med en fallhöjd av 1,0 m, utgör
definitivt hinder (Figur 6). Aktuellt hinder revs
under 2012 och vattenfåran restaurerades.

Sjöar i vattendraget
Bjärtsjön 686183-156234
Se Svartån.
Kyrksjön 686135-156541
Kyrksjön 7,4 ha, är en liten sjö belägen nära
Ilsbo centrum. Vattennivån i sjön är sänkt,
Kyrksjön sf 1928. Trädridån närmast stranden är
gles och omgivningen utgörs av lövskog samt
ängsmark. Vattnet är humöst och
vattenvegetationen är intermediär och består
huvudsakligen av bladvass.
Kyrktjärnen
Kyrktjärnen 1,8 ha, är ett litet vatten som
sannolikt satt ihop med Kyrksjön innan
vattennivån sänktes vid ett sjösänkningsföretag,
Kyrksjön sf 1928. Området närmast stranden
domineras av våtmark och tjärnen omges av
lövskog, åkermark och av mekanisk industri.
Vattenvegetationen är riklig och stora delar av
vattenytan är igenväxt, huvudsakligen av säv.

Figur 6. Vandringshinder 7. Dammrest av betong.
Fallhöjd 1,0 m.

Vandringshinder 8-9 och 11-13 består av
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,4-1,0 m, utgör partiella/definitiva
hinder. Dammarna belägna på den omgrävda
sträckan mellan Sörby och Gansesjön, via gamla
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Idsjön/Issjön
Idsjön eller Issjön som den benämns i äldre
kartmaterial, är inte längre någon sjö utan består
av en 42 ha stor våtmark där Ganseån rinner
som en kanal igenom (Figur 8 och 9). Sjön
sänktes under 1800-talet för att vinna
jordbruksmark. Idsjön utgör ett mycket
intressant objekt för restaurering av hela eller
delar av den tidigare vattenytan. Vattennivån kan
enkelt höjas vid det smala utloppet som är
kraftigt nedgrävt och där tillgången på lämpligt
material för anläggande av en sjötröskel är god.
Den biologiska mångfalden bedöms gynnas stort
om det nuvarande våtmarksområdet får en
permanent vattenyta igen, främst genom ökad
fiskreproduktion, som reproduktionslokal för
groddjur och vattenlevande insekter samt rast
och häckningsplats för ett stort antal fågelarter.
Förutsättningarna för att återskapa en vattenyta
över nuvarande våtmarksområde bör därför
utredas.

Ganseån

Gansesjön 685796-157081
129,8 ha, är en medelstor skogssjö som
huvudsakligen omges av blandskog men partier
med våtmark och lövskog förekommer.
Bottensubstratet i strandzonen domineras av
finsediment men enstaka lokaler med block
återfinns sparsamt. Vattnet är humöst och
vattenvegetationen intermediär och domineras
av säv, bladvass och näckrosor. Enstaka
fritidshus förekommer runt sjön.
Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning av rensade och omgrävda
lokaler genom utplacering av upplagd sten och
död ved.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Utred förutsättningarna för att återskapa
vattennivåerna i sjöarna, framförallt Idsjön som
bedöms utgöra ett mycket intressant objekt.
4. Undersök passerbarheten i kulverten under
SMP, vandringshinder 6.
5. Arbeta för att minimera breddningstillfällena
vid reningsverket i Ilsbo.
6. Etablera tätare och bredare trädridå där så
behövs över jordbruksmark.
7. Åtgärda tre vandringshinder i form av
dammrester i Viaån.

Figur 8. Vy över fd Idsjön.

Figur 9. Vy över fd Idsjön där Ganseån rinner som
en kanal genom.
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Objekt 148. Sörbybäcken

Sörbybäcken

X 686003 Y 156737 (RT 90)

Sammanfattning
Sörbybäcken rinner från Matsäcksmyran, belägen 2 km S Ilsbo, där två källflöden sammanrinner, för att
via Sörbytjärnen mynna i Ganseån i fd Idsjön. Den mänskliga påverkan på Sörbybäcken är stor.
Vattendraget omges huvudsakligen av jordbruksmark och av Sörbybäckens ursprungliga vattenbiotop
återstår inget då i stort sett hela bäcken är omgrävd och resterande delar kraftigt rensade. Ett stort antal
åkerdiken tillrinner bäcken, framförallt uppströms Sörbytjärnen, till detta tillkommer enstaka skogsdiken i
bäckens nedre lopp samt utdikning av Matsäcksmyran. Tidigare förekom enligt ortsbor öring i
vattendraget, men vid elprovfiske utfört på lämpligast tänkbara biotop för öring i vattendraget, fångades
ingen fisk, beståndet är därför sannolikt utslaget. Förekomsten lämpliga öringbiotoper i Sörbybäcken är
mycket låg på grund av de omfattande mänskliga ingreppen i vattendraget. De delar av vattendraget som
har ett svagt strömmande eller strömmande lopp, bedöms ha relativt goda förutsättningar att återställas till
fina biotoper för öring. Biotopåterställs vattendraget genom manuell utplacering av upplagd sten samt död
ved och lekbottnar restaureras, kan närmare 3 000 m2 fin öringbiotop återskapas. För att återupprätta ett
bestånd av öring i Sörbybäcken bör orsaken till utslagningen undersökas och fisk från närliggande
vattendrag återintroduceras i bäcken då lämpliga åtgärder uförts. Matsäcksmyran har av Skogsstyrelsen
utpekats som en nyckelbiotop i form av lövsumpskog med rikligt med död ved och vattendrag med
slingrande lopp. Området utgörs också av två biotopskyddsytor för nyckelbiotopen.
Allmän beskrivning
Sörbybäcken är 3,5 km lång och faller över
denna sträcka endast 14 m. Vattendraget har en
bredd av 0,5-3,5 m, en medelbredd av 1,3 m och
ett längdviktat medeldjup av 0,2 m. Sörbybäcken
rinner från Matsäcksmyran, belägen 2 km S
Ilsbo, där två källflöden sammanrinner, för att
Sörbytjärnen mynna i Ganseån i fd Idsjön.
Området Matsäcksmyran präglas av granskog.
Strax uppströms Bergsjövägen omges vattnet av
åker. Mellan vägen och Sörbytjärnen utgör
omgivningen av hagmark längs den Ö stranden

och åkermark längs den V. Nedanför
Sörbytjärnen korsas bäcken på kort tid av tre
vägar, samtliga trummor anses passerbara även
om den mellersta trumman är lång på grund av
hög vägbank. Vid Sörby löper bäcken genom
åkermark med mycket gles trädridå och riklig
vattenvegetation. Mellan Sörby och Istorp rinner
vattendraget genom blandskog och kantas bitvis
av våtmark. Vid Istorp förekommer åker längs N
stranden och lövskog på den S. Därefter följer
ett kortare parti med barrskog och sedan
lövskog, innan vattendraget rinner ut i
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våtmarken Idsjön där höga vallar vittnar om
omfattande omgrävning av bäcken, och slutligen
mynnar i Ganseån. Vid inventeringstillfället
observerades påtaglig förekomst av bäver i
vattendraget. En stor hydda förekom vid
Sörbytjärnens inlopp, mellan Sörby och Istorp
observerades en bäverdamm som orsakat stor
skogsdöd och över våtmarken vid Idsjön
påträffades flera nyligen övergivna dammar.
Enligt ortsbo torkar aldrig bäcken då källflödet
från Lappberget, som även används som
vattentäkt, aldrig sinar.
Strömförhållanden
Lugnflytande
Svagt strömmande
Strömmande
Forsande

1 280 m
1 630 m
600 m

Sörbybäcken

placeras ut på de rensade lokalerna och
lekbottnar restaureras. Ett stort antal åkerdiken
tillrinner bäcken, framförallt uppströms
Sörbytjärnen, till detta tillkommer enstaka
skogsdiken i bäckens nedre lopp samt utdikning
av Matsäcksmyran. För att minska den sannolika
tillförseln av sediment och näringsämnen från
omgivande jordbruksmark rekommenderas att
någon form av sedimentationsdammar eller
liknande anläggs i åkerdikena. För att återskapa
den naturliga flödesregimen i vattendraget
rekommenderas hydrologisk restaurering av
utdikade skogsområden samt Matsäcksmyran.

(37%)
(46%)
(17%)

Strömförhållandena i Sörbybäcken utgörs
huvudsakligen av längre sammanhängande
partier med svagt strömmande och lugnflytande
biotoper. Strömmande vatten återfinns
sammanhängande från Istorp och uppströms.
Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 58 %
Block 13 %
Näckmossa 13 %

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka med god förekomst
upplagd sten i Sörbybäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratet domineras stort av sand och
block förekommer på de strömmande lokalerna.
Näckmossa återfinns i måttlig omfattning och
förekomsten död ved är i allmänhet låg men
stundtals riklig.

260 m (7%)
320 m (9%)
940 m (27%)
1 990 m (57%)

Skuggningsförhållandena i Sörbybäcken variera
men är huvudsakligen bra. Skuggning saknas
eller är dålig över jordbruksmarken i anslutning
till Sörbytjärnen (Figur 2). Bra skuggning
återfinns över Matsäcksmyran samt genom
skogspartiet mellan Sörby och Istorp.
Skuggnings-förhållandena i Sörbybäcken
förbättras genom att etablera en tätare och
bredare trädridå där vattendraget rinner över
jordbruksmark.

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
290 m
(8%)
Omgrävd
3 220 m (92%)
Kalkad
Nej
Diken
28
Vattenuttag
1
Av Sörbybäckens ursprungliga vattenbiotop
återstår inget då i stort sett hela bäcken är
omgrävd och resterande delar kraftigt rensade
(Figur 1). De rensade lokalerna återfinns
uppströms jordbruksmarken vid Istorp.
Förekomsten upplagd sten är riklig på de
rensade lokalerna men saknas i övrigt. För att
återställa vattenbiotopen i vattendraget bör
förutsättningarna för att återge bäcken ett
ringlande lopp utredas och tillförd sten och död
ved placeras ut på de omgrävda lokalerna som
saknar upplagt material. Vidare bör upplagd sten
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Förekomsten lämpliga öringbiotoper i
Sörbybäcken är mycket låg på grund av de
omfattande mänskliga ingreppen i vattendraget.
Biotoper av högsta och näst högsta klass
återfinns i liten omfattning vid Matsäcksmyran
samt längs jordbruksmarken vid Istorp och
något uppströms densamma. De delar av
vattendraget som har ett svagt strömmande eller
strömmande lopp, bedöms ha relativt goda
förutsättningar att återställas till fina biotoper för
öring. Biotopåterställs vattendraget genom
manuell utplacering av upplagd sten samt död
ved och lekbottnar restaureras, kan närmare
3 000 m2 fin öringbiotop återskapas.

Figur 2. Sörbybäckens lopp över jordbruksmark där
skuggande trädridå saknas.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2012 finns registrerat för
Sörbybäcken. Vid elfisket som utfördes i mitten
av den längre sammanhängande strömsträckan
belägen strax uppströms Istorp, fångades ingen
fisk trots att lämpligast möjliga lokal för öring
valts. Tidigare förekom enligt ortsbor öring i
vattendraget, men detta bestånd är sannolikt
utslaget idag. För att återupprätta ett bestånd av
öring i Sörbybäcken bör orsaken till utslagningen
undersökas och fisk från närliggande vattendrag
återintroduceras i bäcken då denna återställts.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
1 550 m 2 402 m2 (51%)
Möjligt, men ej bra 1 400 m 1 369 m2 (29%)
Tämligen bra
390 m
649 m2 (14%)
Bra- mycket bra
170 m
323 m2 (7%)
Uppväxtområde
Ej lämpligt
1 360 m 2 269 m2 (48%)
Möjligt, men ej bra 1 710 m 2 043 m2 (43%)
Tämligen bra
440 m
431 m2 (9%)
Bra- mycket bra
Ståndplatser
Ej lämpligt
1 540 m
Möjligt, men ej bra 1 530 m
Tämligen bra
440 m
Bra- mycket bra

Sörbybäcken

Särskilda naturvärden
Matsäcksmyran har av Skogsstyrelsen utpekats
som en nyckelbiotop i form av lövsumpskog
med rikligt med död ved och vattendrag med
slingrande lopp. Området utgörs också av två
biotopskyddsytor för nyckelbiotopen.

2 449 m2 (52%)
1 863 m2 (39%)
431 m2 (9%)

Vandringshinder för fisk
I Sörbybäcken finns tio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Lappberget mot Ganseån.
Tabell 1. Vandringshinder i Sörbybäcken, numrerade från Lappberget, gående nedströms mot Ganseån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2012.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

685949
685952
685989
685988
685990
685988
685990
685989
685992
685995

156481
156484
156529
156531
156541
156553
156629
156632
156722
156729

Bergsjövägen
20 m nedströms Bergsjövägen
30 m nedströms Sörbytjärnen
40 m nedströms Sörbytjärnen
0,5 km SSV Sörby
0,5 km S Sörby
0,6 km SO Sörby
0,6 km SO Sörby
0,4 km Ö Istorp
0,5 km Ö Istorp

Vägtrumma, stål
Vägtrumma, betong
Stenbro/vägtrumma
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Vägtrumma, betong
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, betong
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven

Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Passerbart
Partiellt
Passerbart
Partiellt
Partiellt

0
0
0
0
0
0
0,4
0
1,3
0,6
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Sörbybäcken

Vandringshinder 1 utgörs av den trenchcoat
behandlade vägtrumman som ligger väl nedgrävd
under Bergsjövägen (L~24 m, ~ 1,6 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 6 utgörs av en vägtrumma av
betong som placerats under en väg avsedd för
jordbruksmaskiner (L~6 m, ~ 1,5 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av betong
som placerats under den väg för
jordbruksmaskiner som korsar bäcken strax
nedströms Bergsjövägen (L~4 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.

Sjöar i vattendraget
Sörbytjärnen
Sörbytjärnen 2,6 ha, är ett litet vatten där
strandzonen utgörs av våtmark och omgivningen
av jordbruksmark. Vattnet är humöst och
vegetationen är intermediär med dominans av
säv och starr.

Vandringshinder 3 utgörs av en gammal stenbro
som förlängts med vägtrumma under vägen
nedströms Sörbytjärnen. Passerbar, ingen åtgärd.

Åtgärdsförslag
1. Biotopåterställning genom manuell utplacering
av upplagd sten och död ved.
2. Restaurera lekbottnar.
3. Anlägg sedimentationsdammar i åkerdiken.
4. Hydrologisk restaurering av Matsäcksmyran
samt markavvattnade skogsområden.
5. Etablera tätare och bredare kantzon över
jordbruksmarken.
6. Återetablera öring från närliggande vattendrag
när restaureringen av Sörbybäcken har slutförts.

Vandringshinder 4 är en vägtrumma av betong
som placerats under den andra vägen som korsar
bäcken strax nedströms Sörbytjärnen (L~24 m,
~ 1,0 m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 5 är en vägtrumma av betong
som placerats under en väg avsedd för
jordbruksmaskiner (L~5 m, ~ 1,0 m).
Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 6 utgörs av en vägtrumma av
betong som placerats under ytterligare en väg
avsedd för jordbruksmaskiner (L~4 m, ~ 1,0
m). Trumman ligger bra, ingen åtgärd.
Vandringshinder 7, 9 och 10 består av övergivna
bäverdammar som med en fallhöjd av 0,4-1,3 m
bedöms utgöra partiella hinder för öring som
anses passerbara vid höga flöden (Figur 3).
Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Figur 3. Vandringshinder 9. Övergiven bäverdamm
som med en fallhöjd av 1,3 m utgör ett partiellt
hinder.
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Objekt 149. Svartån

Svartån

X 686268 Y 156194 (RT 90)

Sammanfattning
Svartån är ett mycket fint skogsvatten som huvudsakligen har ett kraftigt ringlande, ofta meandrande lopp
genom företrädesvis barrblandskog. Vattendraget rinner från Funnervallstjärnen, belägen i Hudiksvalls
kommun, 8 km V Ilsbo, för att mynna i Bjärtsjön vid Lill-Hästås. Svartån har ett huvudsakligen svagt
strömmande samt strömmande lopp och skuggningsförhållandena längs vattendraget är mycket bra
Svartån var vid inventeringstillfället kraftigt rensad mellan kommungränsen och Bjärtsjön, en sträcka av
2,2 km. Den rensade sträckan biotopåterställdes dock år 2010 så att vattendraget idag kan anses opåverkat.
Efter den utförda biotopåterställningen bedöms Svartån i stort nått den naturligt förekommande andelen
öringbiotoper i vattendraget. Förekomsten lämpliga biotoper för uppväxt och ståndplatser anses god och
utgörs av halva vattendragets totala areal. Förekomsten lämpliga biotoper för lek är dock måttlig men kan
förbättras betydligt om lekbottnar restaureras på den tidigare kraftigt rensade sträckan. Strax nedströms
Funnervallstjärnen har Svartån av Skogsstyrelsen utpekats som en naturvärdesbiotop över en sträcka av
550 m. Mellan kommungränsen och Bjärtsjön, en sträcka av 2,2 km, rinner vattendraget genom en biotop
med högt naturvärde som barrblandskog. De mellersta delarna av denna sträcka skyddas som
nyckelbiotop och nyckelbiotopen utgörs också av två biotopskyddsytor. För att skapa fria vandringsvägar i
vattendraget bör tre vägtrummor samt en maskinövergång åtgärdas.
Allmän beskrivning
Svartån är 6,2 km lång och faller över denna
sträcka 96 m. Vattendraget har en bredd av 0,6m, en medelbredd av 3,0 m och ett längdviktat
medeldjup av 0,2 m. Svartån har sin början vid
Funnervallen i Hudiksvalls kommun, belägen 8
km V Ilsbo. Hundhålsbäcken från Stensjön och
Gäddsjöbäcken från Gäddsjön rinner ihop vid
Funnervallen där vattendraget antar namnet
Svartån och varifrån ån inventerats. Svartån
mynnar sedan i Bjärtsjön nära Lill-Hästås.
Svartån är ett mycket fint skogsvatten som
huvudsakligen har ett kraftigt ringlande, ofta

meandrande lopp genom företrädesvis
barrblandskog. Enstaka kalhyggen förekommer
och i trakterna av Hästås återfinns våtmark över
en längre sträcka. Vid inventeringstillfället
observerades påtaglig närvaro av bäver och ett
stort antal dammar som bitvis dämde stora
arealer observerades i den övre halvan av
vattendraget.
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Svartån

855 m (14%)
2 075 m (33%)
3 285 m (53%)

Strömförhållandena i Svartån domineras stort av
strömmande biotoper och dessa förekommer
över längre partier N om Krokmyran, SSO
Vitåsen samt mellan kommungränsen och
Bjärtsjön. Lugnflytande vatten återfinns
nedanför Funnervallstjärnen samt S om Vitåsen.
De svagt strömmande lokalerna förekommer
utspritt i vattendragets övre delar men över en
längre sträcka mellan Hästås och
kommungränsen.

Figur 1. Kraftigt rensad sträcka i Svartån som
biotopåterställdes 2010.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstrat och vattenvegetation
Sand 26 %
Grus 27 %
Sten 16 %
Block 29 %
Näckmossa 18 %

400 m (6%)
655 m (11%)
5 160 m (83%)

Skuggningsförhållandena i Svartån är
genomgående mycket bra då vattendraget rinner
genom skogsmark. Dålig skuggning förekommer
nedanför Funnervallstjärnen där en bäverdamm
orsakat omfattande skogsdöd.

Svartåns bottensubstrat domineras av sand och
grus på lokaler med lägre vattenhastighet och av
sten och block på de strömmande biotoperna.
Förekomsten näckmossa och död ved är måttlig.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
6 215 m (100%)
Försiktigt rensad
Kraftigt rensad
Omgrävd
Kalkad
Ja

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

Svartån var vid inventeringstillfället kraftigt
rensad mellan kommungränsen och Bjärtsjön, en
sträcka av 2,2 km (Figur 1). Den rensade
sträckan biotopåterställdes dock år 2010 så att
vattendraget idag kan anses opåverkat. Viss
kompletterande stenutläggning kan bli aktuell i
framtiden och lekbottnarna bör i framtiden
restaureras över hela sträckan. Bjärtsjön kalkas
årligen med 33 ton. Sedan mitten av 1990-talet
finns en kalkdoserare i Svartån, placerad N om
Örantjärnen. Högre upp i systemet kalkas även
Gäddsjön och Stensjön med några års
intervaller. Längre ned i systemet har även
Djuptjärnen kalkats regelbundet, detta
åtgärdsområde avslutades dock 2005.
Kalkningarna påbörjades 1982. Syftet med
kalkningen är att bevara den naturliga
öringstammen i vattendraget.

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej
bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

855 m 8 795 m2 (48%)
2 630 m 4 757 m2 (26%)
2 350 m 4 490 m2 (24%)
380 m
470 m2 (3%)
400 m 8 000 m2 (43%)
1 080 m 2 239 m2 (12%)
2 255 m 3 636 m2 (20%)
2 480 m 4 637 m2 (25%)

740 m 8 607 m2 (46%)
2 135 m 3 850 m2 (21%)
3 340 m 6 055 m2 (33%)

Efter den utförda biotopåterställningen 2010
bedöms Svartån i stort nått den naturligt
förekommande andelen öringbiotoper i
vattendraget (Figur 2). Förekomsten lämpliga
biotoper för uppväxt och ståndplatser anses god
och utgörs av halva vattendragets totala areal.
Arealerna kan förbättras något vid framtida
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Svartån

Fiskfauna
I Svartån finns tre registrerade elprovfisken
utförda under perioden 2002-2009 på tre lokaler
mellan kommungränsen och Bjartsjön. Vid
elprovfiskena fångades arterna gädda, lake och
öring. Den totala tätheten av öring varierar
mellan 12,3-37,3 ind/100 m2, medelvärde 21,1
ind/100 m2. För att kvantifiera mängden öring i
bäcken samt påvisa förekomsten av andra
fiskarter i vattendraget, rekommenderas att
ytterligare elprovfisken utförs.

kompletterande stenutläggning på den
biotopåterställda sträckan samt genom
utplacering av död ved längs hela Svartån.
Förekomsten lämpliga biotoper för lek är dock
måttlig men kan förbättras betydligt om
lekbottnar restaureras på den tidigare kraftigt
rensade sträckan. Öringbiotoperna är väl spridda
över hela vattendraget.

Särskilda naturvärden
Strax nedströms Funnervallstjärnen har Svartån
av Skogsstyrelsen utpekats som en
naturvärdesbiotop över en sträcka av 550 m.
Mellan kommungränsen och Bjärtsjön, en
sträcka av 2,2 km, rinner vattendraget genom en
biotop med högt naturvärde som barrblandskog.
De mellersta delarna av denna sträcka skyddas
som nyckelbiotop och nyckelbiotopen utgörs
också av två biotopskyddsytor.

Figur 2. Biotopåterställd sträcka i Svartån som utgör
fin öringbiotop.

Vandringshinder för fisk
I Svartån finns femton vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från
Funnervallen mot Bjärtsjön.

Tabell 1. Vandringshinder i Svartån, numrerade från Funnervallen, gående nedströms mot Bjärtsjön. Data från
inventeringar utförda sommaren 2003.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd
(m)

Motsvarande
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

686175
686189
686190
686193
686193
686195
686199
686196
686201
686200
686220
686216
686223
686243
686254

155744
155817
155827
155852
155859
155866
155872
155882
155900
155914
155970
156028
156050
156122
156165

3,5 km NNV Finnsjövallen
1 km Ö Funnervallen
1,1 km Ö Funnervallen
1,5 km Ö Funnervallen
1,6 km Ö Funnervallen
1,7 km Ö Funnervallen
1,7 km Ö Funnervallen
1,8 km Ö Funnervallen
1,9 km Ö Funnervallen
2 km Ö Funnervallen
2,5 km Ö Funnervallen
1,5 km NV Hålberget
3,2 km Ö Funnervallen
4 km Ö Funnervallen
4,4 km Ö Funnervallen

Bäverdamm
Vägtrumma, stål
Bäverdamm
Bäverdamm
Bäverdamm, övergiven
Bäverdamm, övergiven
Vägtrumma, stål
Bäverdamm
Bäverdamm
Bäverdamm
Vägtrummor, stål
Vägtrummor, stål
Naturligt fall, block
Maskinövergång
Vägtrummor, stål

Partiellt
Passerbart
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Passerbart
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

0,8
0
0,7
1,5
0,15
0,5
0,05
1,2
1,3
1,3
0
0,2
0,2
0
0,15

1-2
6-7
7-8
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
16-17
20-21
25-26
28-29
34-35
36-37

Vandringshinder 1, 3-6, 8-10 utgörs av
aktiva/övergivna bäverdammar som med en
fallhöjd av 0,15-1,5 m utgör partiella/definitiva
hinder. Åtgärdsförslag, se avsnittet Bäver och
bäverdammar.

Vandringshinder 2 är en vägtrumma av stål
placerad under en mindre väg som korsar
vattendraget strax nedströms kalkdoseraren (L~
5 m, ~ 1,2 m). Trumman ligger bra, ingen
åtgärd.
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Vandringshinder 7 utgörs av den vägtrumma av
stål som ligger under vägen till Funnervallen
(L~ 6 m, ~ 1,2 m)(Figur 3). Med en fallhöjd
av 0,05 m vid utloppet är trumman att räkna
som ett partiellt hinder. För att förbättra
passerbarheten bör trumman ersättas med en
valvbåge eller liknande. Förutsättningar för
tröskling nedströms kan finnas.

Figur 4. Vandringshinder 15. Vägtrummor som med
en fallhöjd av 0,15 m vid utloppet utgör ett partiellt
hinder.

Sjöar i vattendraget
Funnervallstjärnen
Funnervallstjärnen 1,4 ha, är en liten fin
skogstjärn med humöst vatten belägen på en
liten myr. Området närmast strand består av
sank våtmark, vilket gör det svårt att ta sig ut till
strandkanten. Tjärnen omges av tallskog,
blandskog och kalhygge. Vattenvegetationen är
sparsam och domineras av starr och näckrosor.

Figur 3. Vandringshinder 7. Vägtrumma som med en
fallhöjd av 0,05 m vid utloppet utgör partiellt hinder.

Vandringshinder 11 består av de två
vägtrummor av stål som ligger under den
korsande vägen S om Håstås (L~ 6 m, ~ 1,1
m). Trummorna ligger bra, ingen åtgärd.

Bjärtsjön 686183-156234
Bjärtsjön 89,2 ha, med ett maxdjup av ca 25 m,
är en skogssjö med humöst vatten som
huvudsakligen omges av tallskog. Vid den S
stranden finns en badstrand och viss
fritidshusbebyggelse. Bottensubstratet i
strandzonen utgörs av finsediment och sand.
Vattenvegetationen är intermediär och utgörs av
företrädesvis av säv, starr och fräken. Ett
standardiserat nätprovfiske, utfört 2002 finns
registrerat för Bjärtsjön. Vid provfisket fångades
arterna abborre, gers, gädda, lake, mört, nors och
siklöja. Övriga kända fiskarter i Bjärtsjön är, sik,
öring och röding, öring och röding har planterats
ut. En stor lake, 7 940 g, har fångats i sjön,
fisken är uppstoppad och finns att beskåda i
Lillbergsgården i lsbo.

Vandringshinder 12 är ytterligare två
vägtrummor av stål som placerats under vägen S
Håstås (L~ 8 m, ~ 1,5 m). Med en fallhöjd av
0,2 m vid utloppet utgör trummorna ett
definitivt vandringshinder och bör ersättas med
en valvbåge eller liknande.
Vandringshinder 13 består av ett mindre,
naturligt fall som med en fallhöjd av 0,2 m utgör
ett partiellt hinder som anses passerbart vid de
flesta flöden.
Vandringshinder 14 utgörs av en gammal
maskinövergång där kvarlämnade stockar
försvårar fiskpassage. Hindret bedöms som
passerbart. För att öppna upp hindret något
föreslås att den döda veden sprids manuellt i
vattendraget.

Åtgärdsförslag
1. Kompletterande stenutläggning på tidigare
biotopåterställd sträcka.
2. Utplacering av död ved längs hela
vattendraget.
3. Restaurera lekbottnar.
4. Åtgärda vandringshinder 7, 12, 14 och 15.

Vandringshinder 15 är de två vägtrummor av
stål som ligger under vägen till Lill-Hästås (L~ 7
m, ~ 1,2 m) (Figur 4). Med en fallhöjd av 0,15
m vid utloppet utgör trummorna ett partiellt
vandringshinder. För att skapa passerbarhet bör
minst en av trummorna ersättas med en
valvbåge eller liknande.
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Objekt 150. Vadbäcken

Vadbäcken

X 686232 Y 156150 (RT 90)

Sammanfattning
Vadbäcken är en liten öringförande skogsbäck som rinner från ett våtmarksområde strax N om Masås,
beläget 6 km V Ilsbo, för att mynna i Svartån 700 m uppströms Bjärtsjön. Omgivningen utgörs av gransamt blandskog och skuggningsförhållandena är goda längs hela bäcken. Strömförhållandena i Vadbäcken
domineras av svagt strömmande biotoper men förekomsten strömmande lokaler är också god.
Bottensubstratets fördelning i Vadbäcken följer strömförhållandena väl och grus förekommer på de svagt
strömmande lokalerna och sten utgör det huvudsakliga substratet på de strömmande biotoperna.
Näckmossa förekommer rikligt och förekomsten död ved är måttlig. Större delen av Vadbäckens lopp har
klarat sig från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken är dock omgrävd över den större våtmarken i
vattendragets övre lopp samt försiktigt rensad nedströms vägen mot Bjärtsjön. Våtmarken i vattendragets
övre lopp där bäcken är omgrävd, har utsatts för markavvattning och sex skogsdiken tillrinner över myren.
För att återskapa den naturliga flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk restaurering av det markavvattnade området utföras. Öringbiotopen i Vadbäcken är god avseende lekområden och riktigt bra
beträffande uppväxt och ståndplatser. Öringbiotopen i Vadbäcken kan förbättras något om de påverkade
lokalerna biotopåterställs genom manuell utplacering av upplagd sten samt död ved och om lekbottnar
restaureras. Vägtrummorna under vägen mot Bjärtsjön utgör ett definitivt vandringshinder och bör
ersättas med en valvbåge. Nedströms vägen mot Bjärtsjön rinner bäcken 350 m genom barrblandskog
som av Skogstyrelsen bedömts ha högt naturvärde. Området där Vadbäcken mynnar i Svartån är av
Skogsstyrelsen utpekat som nyckelbiotop och biotopskyddsyta som syftar till att skydda Svartån och dess
närmsta omgivning.
Allmän beskrivning
Vadbäcken är 4,8 km lång och faller över denna
sträcka 77 m. Vattendraget har en bredd av 0,12,8 m, en medelbredd av 1,0 m och ett
längdviktat medeldjup av 0,1 m. Vadbäcken
rinner från ett våtmarksområde strax N om
Masås, beläget 6 km V Ilsbo, för att mynna i
Svartån 700 m uppströms Bjärtsjön. Vadbäcken
rinner i de övre delarna genom en

markavvattnad våtmark, huvudsakligen bevuxen
med granskog i de övre delarna och blandskog i
de nedre delarna. Nedanför våtmarken löper
bäcken genom äldre granskog. Mellan vägen till
Bjärtsjön och Svartån rinner Vadbäcken genom
barrblandskog, delvis avverkad sådan på V sidan.
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200 m (4%)
3 010 m (62%)
1 610 m (33%)

Strömförhållandena i Vadbäcken domineras av
svagts strömmande biotoper men förekomsten
strömmande lokaler är också god. Bäcken är
strömmande i de nedre delarna och svagt
strömmande i de övre.
Bottensubstrat
Grus 67 %,
Sten 30 %
Näckmossa 33 %

Figur 1. Omgrävd och rätad sträcka i Vadbäcken.

Skuggningsförhållanden
Skuggning saknas
Dålig skuggning
Mindre bra skuggning
Bra skuggning

Bottensubstratets fördelning i Vadbäcken följer
strömförhållandena väl och grus förekommer på
de svagt strömmande lokalerna och sten utgör
det huvudsakliga substratet på de strömmande
biotoperna. Näckmossa förekommer rikligt och
förekomsten död ved är måttlig.
Rensning/Mänsklig påverkan
Opåverkad
4 150 m
Försiktigt rensad
220 m
Kraftigt rensad
Omgrävd
450 m
Kalkad
Diken

4 820 m (100%)

Skuggningsförhållandena i Vadbäcken är mycket
bra och hela vattendragets sträckning skuggas väl
av omgivande skog. Då stora delar av
omgivningen utgörs av äldre skog är det viktigt
att väl skyddande kantzoner sparas längs med
vattendraget vid framtida avverkningar.

(86%)
(5%)
(9%)
Nej
6

Större delen av Vadbäckens lopp har klarat sig
från mänskliga ingrepp i vattenbiotopen. Bäcken
är dock omgrävd över den större våtmarken i
vattendragets övre lopp samt försiktigt rensad
nedströms vägen mot Bjärtsjön (Figur 1).
Upplagd sten saknas över den omgrävda lokalen
och förekommer måttligt på den rensade
sträckan. Den större våtmarken i vattendragets
övre lopp där bäcken är omgrävd, har utsatts för
markavvattning och sex skogsdiken tillrinner
över myren. För att återskapa den naturliga
flödesregimen i vattendraget bör hydrologisk
restaurering av det markavvattnade området
utföras. För att återställa vattenbiotopen i
Vadbäcken bör upplagd sten och död ved
placeras ut manuellt på de påverkade lokalerna
samt lekbottnar restaureras.

Öringbiotoper
Lekområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

150 m
165 m2 (4%)
2 310 m 2 066 m2 (45%)
1 160 m
938 m2 (20%)
1 200 m 1 440 m2 (31%)

Uppväxtområde
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

700 m
595 m2 (13%)
2 080 m 1 916 m2 (42%)
2 040 m 2 098 m2 (46%)

Ståndplatser
Ej lämpligt
Möjligt, men ej bra
Tämligen bra
Bra- mycket bra

700 m
595 m2 (13%)
2 960 m 2 638 m2 (57%)
1 160 m 1 376 m2 (30%)

I stort sett hela Vadbäcken utgörs av lämpliga
biotoper för mindre och större fisk. Biotoper av
högsta klass förekommer i vattendragets nedre
del och är av näst högsta klass i den övre delen.
Förekomsten lämpliga lekområden är något
mindre men bedöms som god och återfinns i
bäckens översta och nedersta delar med de
finaste biotoper längst ned. Öringbiotopen i
Vadbäcken kan förbättras något om de
påverkade lokalerna biotopåterställs genom
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manuell utplacering av upplagd sten samt död
ved och om lekbottnar restaureras.

Vadbäcken

ind/100 m2 för >0+. Öringbeståndet i bäcken är
stationärt men viss lekvandring från Svartån
förekommer sannolikt. För att kvantifiera
mängden öring i bäcken samt påvisa
förekomsten av andra fiskarter i vattendraget,
rekommenderas att ytterligare elprovfisken
utförs.
Särskilda naturvärden
Nedströms vägen mot Bjärtsjön rinner bäcken
350 m genom barrblandskog som av
Skogstyrelsen bedömts ha högt naturvärde.
Området där Vadbäcken mynnar i Svartån är av
Skogsstyrelsen utpekat som nyckelbiotop och
biotopskyddsyta som syftar till att skydda
Svartån och dess närmsta omgivning.

Figur 2. Fin öringbiotop i Vadbäcken.

Vandringshinder för fisk
I Vadbäcken finns tio vandringshinder (Tabell
1). Vandringshindren beskrivs mer detaljerat
nedan, ordnade nedströms gående från Masås
mot Svartån.

Fiskfauna
Ett elprovfiske utfört 2009 finns registrerat för
Vadbäcken. Vid elprovfisket som utfördes strax
ovan vägen mot Bjärtsjön, fångades enbart arten
öring. Öring 0+ saknades, tätheten var 10,0

Tabell 1. Vandringshinder i Vadbäcken, numrerade från Masås, gående nedströms mot Svartån. Data från
inventeringar utförda sommaren 2008.

Nr

X koord

Y koord

Lokal

Typ av hinder

Hinder
(öring)

Fallhöjd Motsvarande
(m)
inventeringssträckor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

686088
686094
686100
686123
686144
686149
686170
686214
686219
686232

155931
155936
155943
155958
155992
156001
156045
156144
156155
156150

0,6 km Ö Örantjärnen
0,65 km NO Masås
1,2 km NV Granås
1 km NO Masås
0,8 km NV Granåskullarna
1,2 km S Nedre vallen
0,7 km VNV Hålberget
Väg mot Bjärtsjön
0,7 km SV Svartåsudden
Mynning Svartån

Vägtrumma, stål
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, rotsystem
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Naturligt fall, bråte
Vägtrummor, stål, 2 st
Naturligt hinder, bråte
Naturligt hinder, rötter och stockar

Passerbart
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

0
0,4
0,9
0,6
0,4
0,6
0,5
0,35
0,3
0,3

Vandringshinder 1 utgörs av den vägtrumma av
stål som placerats under den korsande vägen vid
kraftledningen (L~7,0 m, ~ 0,7 m). Trumman
ligger bra, ingen åtgärd.

1
1-2
2-3
3-4
6-7
8-9
9-10
14-15
15-16
17

passerbarhet bör trummorna ersättas med en
valvbåge.

Vandringshinder 2-7 och 9-10 består av diverse
naturliga hinder över bråte och rotsystem. Med
en fallhöjd av 0,3-0,9 m anses de utgöra partiella
hinder som är passerbara vid högre flöden.
Kortlivade och ofta föränderliga hinder som kan
rivas eller lämnas utifrån bedömning.
Vandringshinder 8 är de vägtrummor av stål
som placerats under den korsande vägen mot
Bjärtsjön (L~9,0 m, ~ 0,8 m). Med en fallhöjd
av 0,35 m vid utloppet är trummorna att räkna
som ett definitivt hinder. För att återskapa

Figur 3. Vandringshinder 8. Vägtrummor med en
fallhöjd av 0,35 m vid utloppet..
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Sjöar i vattendraget
Inga sjöar förekommer längs vattendraget.
Åtgärdsförslag
1. Hydrologisk restaurering av det
markavvattnade området i bäckens övre lopp.
2. Manuell biotopåterställning av omgrävda och
rensade lokaler genom utplacering av upplagd
sten och död ved.
3. Restaurering av lekbottnar.
4. Åtgärda vandringshinder 8.
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Kråkbäcken..................................... 207
Kullbäcken. .................................... 174
Kunnsjöbäcken ............................... 271
Kvarnbäcken................................... 57
Kvarnrönningsbäcken..................... 614
Källsvedbäcken .............................. 347
Kölsbäcken ..................................... 523
Kölsjöbäcken .................................. 574
Kölån .............................................. 527
Kölårönningsbäcken ....................... 539

R

L

Samuelsbäcken............................... 132
Sandbäcken (42043) ...................... 61
Sandbäcken (44000) ...................... 471
Sandsvedbäcken ............................. 243
Saxåbäcken .................................... 20
Skalingsbäcken .............................. 608
Skansån .......................................... 440
Skålmyrbäcken............................... 459
Snårsbäcken ................................... 36
Stortjärnsbäcken (43044) ............... 227
Stortjärnsbäcken (44000) ............... 294
Stenmyrbäcken............................... 223
Staffansbäcken ............................... 33
Stenbäcken ..................................... 618
Stålsrönningsbäcken ...................... 557
Svartbäcken (43000) ...................... 177
Svartbäcken (44000) ...................... 618
Svartån (44000) ............................. 560
Svartån (44045) ............................. 637
Svarvtjärnsbäcken .......................... 392
Söderåsbäcken ............................... 311
Sörbodbäcken................................. 463
Sörbybäcken................................... 633

Rigbergstjärnsbäcken ..................... 484
Rigbäcken ...................................... 595
Rigmyrbäcken ................................ 488
Rollbäcken. .................................... 419
Rosslabäcken ................................. 623
Rundamyrbäcken ........................... 219
Rödmyrbäcken ............................... 325
S

Lerbäcken ....................................... 535
Lillbomyrbäcken ............................ 113
Lillsjöbäcken .................................. 481
Lindsjöbäcken ................................ 543
Lombäcken ..................................... 212
Lunnsjöbäcken ............................... 136
Lutmyrbäcken................................. 109
Långråbäcken ................................. 367
Långsjöbäcken ................................ 376
Långtjärnsbäcken ........................... 290
Lönnångersbäcken .......................... 250
M
Malungsån ...................................... 40
Medskogsbäcken ............................ 415
Målsjöbäcken ................................. 286
Mörkåsbäcken ................................ 180
N
Nipbäcken....................................... 408
Norrbäcken ..................................... 474
Norrbäcksbäcken ............................ 492
Norr om å bäcken ........................... 121

T
Timåsbäcken .................................. 599
Tjärnmyrbäcken ............................. 68
Toppbodtjärnsbäcken ..................... 72
Torringsån ...................................... 24

O
Olsbyggebäcken ............................. 500
Opptjärnsbäcken ............................. 338
Oxsandsbäcken ............................... 64

U
Ulvsjöån ......................................... 445

P
Pajabäcken ...................................... 568
647

V
Vadbäcken ...................................... 641
Vallbäcken ...................................... 258
Vantåsbäcken ................................. 48
Vassbäcken ..................................... 216
Vattlångsån ..................................... 275
Vattrångsån..................................... 275
Vattuporbäcken .............................. 579
Viggtjärnsbäcken ............................ 433
Villsjöån ......................................... 29
Y
Ysjöbäcken ..................................... 400
Å
Åbäcken .......................................... 239
Ålhusbäcken ................................... 298
Åsbergsbäcken ............................... 362
Åstjärnsbäcken (42043 ................... 52
Åstjärnsbäcken (43000).................. 155
Åsvallsbäcken................................. 411
Ä
Älvåsbäcken ................................... 429
Ö
Öfttjärnsbäcken .............................. 342

648

Koordinat RT 90 Y

Koordinat RT 90 X

Vattendrag

ID nr

157297
157092
156935
156999
156399
155921
155621
155626
158109
158075
158067
158698
158697
158682
158669
158642
157852
157780
157675
157674
157562
158499
158365

2,9
6,1
3,3
2,6
3
4,5
1,6
6,4
8,1
2,5
1,3
2,4
2
5,7
5
21,9
8,1
1,9
6,4
1,8
2,1
13,1
1,7

1,1
5,8
2,6
0,9
1,5
4,2
1,2
1,2
1,7
1
1,2
1,3
1,3
1,2
1,7
5,3
1,7
0,7
1,5
1
1,2
6,1
0,6

1 330
1 390
1 850
2 060
2 700
2 420
1 300
5 370
1 100
900
800
2 395
1 170
4 550
2 550
11 350
6 570
570
3 970
1 150
1 770
1 580

Opåverkad (m)

689649
689582
689413
689104
689484
689335
689363
689344
689205
689211
689193
689122
689115
688942
688849
688616
688864
688929
689045
689100
689175
688449
688453
3 900

200
340
510

240
680
1 720

350
410
180

580

300
3 430
550
170

120

Kraftigt rensad (m)
370
490
1 125
5 610
640
1 040

550
830
100
350
50
1 450
300
700
2 360
90
110

7 130
1 700

425
420
650
3 210
900
200
2 475
400

3 895
1 320
360

220

750
450
800

Omgrävd (m)

Saxåbäcken
Torringsån
Villsjöån
Staffansbäcken
Snårsbäcken
Malungsån
Kalsabäcken
Vantåsbäcken
Åstjärnsbäcken
Kvarnbäcken
Sandbäcken
Oxsandsbäcken
Tjärnmyrbäcken
Toppbodtjärnsbäcken
Bäcksandsbäcken
Dyrån
Korrbäcken
Bjällråbäcken
Dalrönningsbäcken
Järnbrorönningsbäcken
Gubbdalsbäcken
Haddängsån
Lutmyrbäcken
1

Reglerat flöde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
3
4
3

2
4
2
2
2
3
2
3
7
3
1
1
1
4
4
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

Bilaga 1. Sammanfattning av inventeringsresultat i tabellform sida 1 av 7

Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Biotopåterställning

Vandringshninder

Försiktigt rensad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Koordinat RT 90 X

Vattendrag

ID nr

688437
688601
688602
688055
688146
688108
688201
688235
688251
688297
688334
688362
688460
688682
688707
689020
688988
688868
688460
689084
688247
688230
688429

158151
157732
157732
158497
158336
158088
157842
157494
157166
157042
157062
156971
156959
156847
156858
156717
156550
156368
156208
155847
157170
156445
156326

Koordinat RT 90 Y

Lillbomyrbäcken
Dalmyrbäcken
Norr om å bäcken
Gnarpsån
Samuelsbäcken
Lunnsjöbäcken
Igeltjärnsbäcken
Frästabäcken
Annån
Ingjartjärnsbäcken
Åstjärnsbäcken
Klovbäcken
Dalbrandsbäcken
Flymyrbäcken
Gammalmobäcken
Kullbäcken
Svartbäcken
Mörkåsbäcken
Hagvallsbäcken
Hagmyrabäcken
Grängsjöån
Hannåsbäcken
Knoppebäcken

1
3,8
9,4
20,2
2,7
1,2
6,8
2,5
18
2
3,7
6,3
3,9
3,7
4,2
2,1
3,9
2,1
8,7
2,5
4,6
4,5
2,4

1
1,3
2,6
10,9
0,5
1,5
1
0,9
7,8
1,2
1,5
1,5
1,4
1,4
1,2
1
1,8
2,1
2,4
0,8
5,7
2,1
1,8
230
360
1 210
510
360
1 610
1 160

350

2 130

920

190
530
300
470

100
800
570
410

260
1 050
880
5 070
660
30
150
5 260

Kraftigt rensad (m)
220
695
1 600

2 360
4 850
150

60

100

820
170
2 430
220
2 100

336
730
4 940
2 000
580
260
6 210
1 160
2 130
1 610
2 260
3 020
1 990

1

1

1

Reglerat flöde

2 900
800

340
2 030
1 230
8 320
1 930
250
350
520
9 060
405
1 130
1 930
1 030
2 800
4 150
2 100
2 850
1 540
4 090
1 770

Omgrävd (m)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
1
9
3
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Biotopåterställning
2
3
4
3
4
2
3
7
3
2
2
1
4
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

Bilaga 1. Sammanfattning av inventeringsresultat i tabellform sida 2 av 7

Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Vandringshinder

Försiktigt rensad (m)

Opåverkad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Koordinat RT 90 X

Vattendrag

ID nr

156216
156042
158428
158341
158315
158276
158590
158057
157678
157571
158074
157969
158057
158043
158072
157797
157767
157389
156962
156953
156838
156646
156635
156396

Koordinat RT 90 Y

688454
688558
687931
687685
687665
687596
687717
687245
687461
687849
687040
686931
686807
686574
686170
686387
686505
686472
686484
686484
686562
686543
686535
686420

11,1
5,3
2,7
2,1
5,4
3,2
1,8
3,2
3,4
1,8
2
6
1,8
2,4
28,4
1,6
13
0,7
1,2
2,9
1,3
1,7
1
5,1

2,4
2
1
1
1,5
1,4
0,5
5,2
4,1
1,2
0,7
1,3
1,2
1,9
28
1,4
6,6
1,2
0,9
1,8
1,4
2,1
0,6
0,7

6 570
2 670
250
720
2 290
1 790
40
960
1 060
1 850
280
1 840
500
13 620
1 260
1 125
190
150
1 400
870
570
130

Opåverkad (m)

Kråkbäcken
Lombäcken
Vassbäcken
Rundamyrbäcken
Stenmyrbäcken
Stortjärnsbäcken
Gruvmobäcken
Edsmyrån
Åbäcken
Sandsvedbäcken
Koffsandsbäcken
Lönnångersbäcken
Gäddviksbäcken
Vallbäcken
Harmångersån
Kunnsjöbäcken
Harsjöbäcken
Igeltjärnsbäcken
Målsjöbäcken
Långtjärnsbäcken
Stortjärnsbäcken
Ålhusbäcken
Igeltjärnsbäcken
Axelsbäcken
200
230
320
1 190

1 050
510
655

Kraftigt rensad (m)
1 440
10 050
30
2 890

80
740
570
760
1 040
400
70
630

1 310
60
1 270

7 175
260
1 010
200
170
270
890
3 210

160
1 860

5 100

660
230
1 130
490
570
130
1 100
2 250
1 070

1

Reglerat flöde

330
2 830
270
1 760
270

890
2 410
530
60
170
310
370
50

2 550
2 370

Omgrävd (m)

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
3
3
6
1
1
1
2
6
1
8
1
1
2
2
2
1
7

4
3
3

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Bilaga 1. Sammanfattning av inventeringsresultat i tabellform sida 3 av 7

Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Biotopåterställning

Vandringshinder

Försiktigt rensad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Koordinat RT 90 X

Vattendrag

ID nr

686700
686817
686606
686932
687027
687394
687186
687564
687517
687333
687751
687714
687891
687622
687605
686871
686851
687629
687577
687528
687472
687282
687781

156325
156248
155966
156198
157200
157324
157186
156532
156443
156194
156383
156095
155911
155902
155766
155812
155810
155761
155635
155345
155310
155518
155322

Koordinat RT 90 Y

Söderåsbäcken
Kittebäcken
Blästbäcken
Rödmyrbäcken
Djupdalsbäcken
Homobäcken
Opptjärnsbäcken
Öfttjärnsbäcken
Källsvedbäcken
Fermbäcken
Fiskviksbäcken
Åsbergsbäcken
Långråbäcken
Gimmaån
Långsjöbäcken
Fagernäsbäcken
Dyrvallsbäcken
Dundersbäcken
Svarvtjärnsbäcken
Gullbacksmorbäcken
Ysjöbäcken
Hälleråsbäcken
Nipbäcken

6,5
7,8
4,5
3,8
2,6
5,6
1,6
4,9
6,6
3
4,7
3,1
5,9
8,4
7,1
4,2
3,2
0,8
3,5
3,5
1,5
2,2
2,1

2,2
3,3
1
1
1
3,1
0,8
1,1
2,5
1,1
1,1
2,5
1,7
7,5
4,7
1,6
1,2
1,3
1,1
1,2
3,8
2,6
0,9
1 050
360
150
130

180
50
2 810
770
900
1 310
280

110
170
510
200
415
1 300

160
285

310
1 620
270
1 190
2 310

Kraftigt rensad (m)
580
1 720
850
270
530
580
4 980
1 420

2 020

890
2 400
960
1 000

510

290
150
1 705
150

220

1 570
70

830
270
530
350
1 460
100
1 390
3 200
1 640
350
1 430

1

Reglerat flöde

70
730
1 160

730
1 970
1 800
2 680
960
3 520
2 180
3 380
3 990
3 000
440
500

4 640
4 890
3 030
2 340
930
2 920

Omgrävd (m)

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1
4
3
5
3
5
2
5
7
2
5
6
1
2
5
2
2
1
3
3
3
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

Bilaga 1. Sammanfattning av inventeringsresultat i tabellform sida 4 av 7

Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Biotopåterställning

Vandringshinder

Försiktigt rensad (m)

Opåverkad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Vattendrag

Åsvallsbäcken
Medskogsbäcken
Rollbäcken
Häggsjöbäcken
Älvåsbäcken
Viggtjärnsbäcken
Flybäcken
Framsängsån
Ulvsjöån
Bodtjärnsbäcken
Gravåsbäcken
Skålmyrbäcken
Sörbodbäcken
Basttjärnsbäcken
Sandbäcken
Norrbäcken
Forslundsbäcken
Lillsjöbäcken
Rigbergstjärnsbäcken
Rigmyrbäcken
Norrbäcksbäcken
Häggbäcken

ID nr

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

6,2
1,8
5,2
5,3
3,9
0,3
5,5
26,2
11,8
2,1
5,5
1,9
2,8
4,6
1,2
6,5
1,7
1,1
3,5
3,2
2,3
2,3

2,3
3,2
1,4
0,7
1,6
1,6
3,1
12,1
7,2
1,6
1,8
0,9
2,3
1,5
0,4
5,1
0,9
1,3
0,9
1,1
0,5
1,1

Koordinat RT 90 Y

Koordinat RT 90 X
1 175
580
550
820

4 080
330
1 270
1 100
1 240
2 350
385
670
1 870
1 030
2 135

160
1 270
290
1 070
200

3 350

500
50
750
1 010
500
50
1 760
3 350
2 040

Försiktigt rensad (m)
3 510
310
3 790
1 250
3 310

1 960
12 810
2 730

Opåverkad (m)

155291
155280
155128
154805
155133
154954
154766
154529
154224
154592
155137
155157
154964
155101
154944
154625
154522
154187
154071
154065
154545
154510
1 430
180

800

1 460
40
270
460
8 450
5 340
950
250
320
950

2 160
230

30
1 320
300
350
430
1 010

2 660

660

1 320
1 610
1 640
1 130

1 210
700
1 590

Omgrävd (m)

687917
688569
688635
688761
688370
688609
688663
688861
690190
689094
689159
689252
689298
689478
689320
689655
689600
689600
689658
689645
689744
689832
2
3
1
1

1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1

4
1
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

Bilaga 1. Sammanfattning av inventeringsresultat i tabellform sida 5 av 7

Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Biotopåterställning

Vandringshinder

Reglerat flöde

Kraftigt rensad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Vattendrag

Olsbyggebäcken
Häbbersån
Baststjärnsbäcken
Flottån
Djupflarkbäcken
Kölsbäcken
Kölån
Fångån
Lerbäcken
Kölårönningsbäcken
Lindsjöbäcken
Finnbäcken
Föltjärnsbäcken
Stålsrönningsbäcken
Svartån
Hötjärnsbäcken
Pajabäcken
Basmyrbäcken
Kölsjöbäcken
Vattuporbäcken
Karabäcken
Bullerbäcken
Gässån
Rigbäcken

ID nr

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Koordinat RT 90 Y

Koordinat RT 90 X

154508
154218
153979
153918
154372
154406
154427
154089
154008
153982
153950
153932
153930
153414
153449
153201
153097
153191
153030
153611
152991
152692
152689
152630

4,1
14,3
2,9
7,9
7,4
5,1
20
6,8
5,2
1,6
8,5
5,1
1,3
2,2
8,4
2,5
2,6
3,4
2,8
2,2
7,1
1,9
10,1
5,2

1,6
4,4
0,6
3,4
3,7
0,7
9,7
6,2
1,4
0,5
2,4
1,9
1,1
0,5
4,4
3,1
1,4
0,8
4
0,6
0,4
1,1
4,8
1,4
2 030
340
3 360
1 370

400

3 215
210
170
600
80
190
950

980
730
80

930
1 140
150
12 120
200
1 170

300
4 790

3 410
570
350
1 660
1 690

1 090
4 310
1 320
2 260
2 000
980
4 610
3 110
700
110
1 600
1 230
595

840
2 030
200

1 940

350

2 310
650
180
1 910
440

1 470
230

250

Omgrävd (m)

5 570
1 900
4 740
3 450

2 700
5 180
1 530
4 410
4 260
2 520
3 000
3 535
1 020
850
5 750
1 220
190
2 210
1 430
1 740
130
1 120
220

Kraftigt rensad (m)

689865
690188
690141
690120
688821
688952
688822
688930
688893
689012
689039
689167
689170
689230
689243
689261
689314
689462
689655
689637
689684
689770
689854
689945

3
7
1
4
5
3
3
3
2
1
6
8
1
1
7
1
1
1
2
1
4
1
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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Naturvärde

Flodnejonöga

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag

Maskinöverfart

Dikesåtgärder jordbruksmark

Trädridå

Hydrologisk restaurering

Biotopåterställning

Vandringshinder

Reglerat flöde

Försiktigt rensad (m)

Opåverkad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Vattendrag

Timåsbäcken
Bodsjöån
Skalingsbäcken
Klingersjöbäcken
Kvarnrönningsbäcken
Stenbäcken/Svartbäcken
Rosslabäcken
Ganseån
Sörbybäcken
Svartån
Vadbäcken
Summa
Medelvärde/Andel

ID nr

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Vandringshinder

Reglerat flöde

Omgrävd (m)

Kraftigt rensad (m)

Försiktigt rensad (m)

Opåverkad (m)

Medelbredd (m)

Längd (km)

Koordinat RT 90 Y

Koordinat RT 90 X
4
1
6 398

Flodpärlmussla

Registrerat
markavvattningsföretag
20 13

1

8

1

1

1
1
1

1
1
1
1
6 84

Naturvärde

3

Biotopåterställning
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1
1 1
144 97 42 29 12

Hydrologisk restaurering

2
10

3

Trädridå

7,5
2,6
1 970
1 430
990
4,9
6,5
2 070
670
2 170
1,4
1,2
200
150
280
730
1,2
3
80
1 020
50
2,6
0,8
1 860
160
90
450
9,6
2,1
7 990
880
255
500
5,9
1,1
4 663
110
1 080
9,6
5,8
1 110
2 160
3 060
3 290
3,5
1,3
290
3 220
6,2
3
4 715
1 500
4,8
1
4 150
220
450
741,5
329978 139355 127050 141001
4,9433333 2,3926667
45%
19%
17%
19%

Dikesåtgärder jordbruksmark

152658
152620
152229
152038
151969
157420
157370
156930
156737
156194
156150

Maskinöverfart

690114
689812
689967
689915
690068
686245
686255
685840
686003
686268
686232
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Flodnejonöga

Flodkräfta

Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
0652-360 00
kommun@nordanstig.se
www.nordanstig.se

Nordanstig Naturligtvis—Här förverkligar du dina livsdrömmar

