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Sammanfattning
På uppdrag Turs vattenråd och Falkenbergs kommun har WaterCircle genomfört
biotopkartering av 13 vattendrag. Totalt biotopkarterades 4,2 mil under våren, sommaren
och hösten 2021. De vattendrag som biotopkarterades var Tvååkersån, Törlan,
Sandabäcken, Byasjön-Mjällsjön, Byasjön-Humsjön, Humsjön-Skärsjön, Humsjön-Kalvsjön,
Kalvsjön-Valasjön, Ottersjön-Byasjön, Skärsjön-Stegasjön, Skärsjön-Rörsjön, MjällsjönBjörkasjön och Ramsjökanalen (fig 1).
De vattendrag som karterades var vattendrag där större delen rinner genom
jordbrukslandskapet. Det medför att en stor del av sträckorna är kraftigt rensade, rätade
och ofta fördjupade. De delsträckorna har också många diken och täckdiken som mynnar ut
i vattendraget. Trots att många vattendragen är kraftigt rensade eller omgrävt så har fler av
dem en relativt god ekologisk funktion. I de flesta vattendrag är också många bestämmande
sektioner så som naturliga nackar bortrensade, genom att dessa är idag är borta så har man
sänkt vattennivån i vattendragen. Att hitta exakt vart dessa en gång tiden har funnits är
väldigt svårt. Men det går att göra nya bestämmande sektioner som har samma funktion
som de ursprungliga har haft.
Totalt har 12 vandringshinder noterats, där 5 bedöms som definitiva för öring. Fria
vandringsvägar är viktigt för att vattendragen ska uppnå god ekologisk status och för att
naturliga processer ska upprätthållas och vattenlevande djur kunna vandra fritt.
Denna rapport beskriver varje biotopkarterat vattendrag och de visas med en karta över
sträckan som karterats, andelen rätning och rensning och vandringshinder. Utöver resultat
från karteringen så presenteras även fiskevårdsåtgärder för att gynna för fisk, samt en
översiktlig inventering av växten Skunkkalla som utfördes i Uttran/Tvååkersån.
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Bakgrund
Biotopkartering
Biotopkartering är en standardiserad metod där man systematiskt karterar och beskriver
vattendragens fysiska förhållanden och strukturer såsom form, strömhastighet, material
med mera. Vattendraget delas in i olika delsträckor där biotoper och påverkansgraden är
likartad inom varje delsträcka. Biotopkarteringen utförs med hjälp av flera olika
fältprotokoll. Varje delsträcka tilldelas ett protokoll och benämns med en hydromorfologisk
typ och eventuellt en undertyp, baserat på dess egenskaper. Protokollet beskriver
vattendragets/delsträckans fysiologiska egenskaper, fluviala processer, dess påverkansgrad
och utvecklingsfas med mera. Metoden består av fem olika protokoll (se tabell 2) där
protokoll ”A Vattenbiotop” är obligatoriskt, medan resterande protokoll är frivilliga och har
olika lämplighet beroende på uppdragets karaktär.
Sammantaget syftar karteringen till att ge en beskrivning av vattensystemet och de
processer och biotoper som förekommer, för att få en bild över hur det specifika
vattendraget fungerar som system och hur människan har/kan komma att påverka detta
system. Den semikvantitativa metodens höga detaljnivå gör att den har många
användningsområden, exempelvis fungera som underlag inför åtgärdsplanering,
naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.
Tabell 1: Protokoll som ingår i biotopkarteringsmetoden.

Protokoll
Vattenbiotop

Huvudsakligt innehåll
Beskrivning av vattendrag och svämplan, till exempel
hydromorfologisk typ, strömförhållande, olika typer av påverkan,
fluviala processer och utvecklingsfas.

Tillval

Beskrivning av vattendrag, svämplan och speciella egenskaper.
Variablerna är mest lämpade för fördjupade inventeringar där extra
variabler behövs.

C - Biflöden och diken

Beskrivning av tillflöden såsom mindre bäckar, diken och täckdiken.

D - Vandringshinder

Beskrivning av vandringshinder för fisk.

E - Broar och vägpassager

Beskrivning av möjligheten för akvatiska och landlevande djur att
passera förbi broar och vägpassager.
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Hydromorfologi
Hydromorfologi är ett begrepp som beskriver ett vattendrags fysiska form, dess processer
och hydrologi. Begreppet används inom vattenförvaltningen och är en av tre
kvalitetsfaktorer som beskriver ett vattendrags ekologiska status (bedöms dock enbart om
de biologiska och fysikalisk/kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms som goda).
Klassning av hydromorfologi baseras på tre bedömningsgrunder enligt vattenförvaltningen:
• Konnektivitet
• Hydrologisk regim
• Morfologiskt tillstånd
Konnektivitet delas in i två delar: longitudinell (uppströms/nedströms) och lateral (sidled,
alltså kontakt med närområde och svämplan). Konnektiviteten i uppströms och nedströms
riktning bedömer framför allt vandringshinder i vattendragen samt vilka fiskarter som finns
jämfört med vilka som borde finnas. I princip betyder alltid ett vandringshinder att sträckan
uppströms erhåller dålig ekologisk status. Konnektiviteten i sidled bedömer hur god kontakt
vattendraget har med svämplan och närområdet. Ett vattendrag kan helt eller delvis förlora
kontakt med sitt ursprungliga svämplan, exempelvis genom sänkning av basnivån,
rensningar, kanaliseringar och erosionsskydd.
Den hydrologiska regimen beskriver ett vattendrags hydrologiska tillstånd avseende
flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig flödesenergi. Till exempel bedöms
vattenståndets och vattenflödets förändringstakt.
Morfologiskt tillstånd beskriver vattendragets fysiska förhållanden och om det har
påverkats.
Exempel på parametrar som beskriver ett vattendrags morfologiska tillstånd är:
•
•
•
•
•
•

Vattendragets planform.
Bottensubstrat.
Död ved.
Strukturer.
Närområdet.
Svämplanets form och funktion.

Ofta har människan påverkat ovanstående faktorer och därmed vattendragets naturliga
tillstånd, till exempel genom bebyggelse, invallningar, erosionsskydd, rensningar och
rätningar.
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Hydromorfologiska typer
Vid biotopkartering anger man en hydromorfologisk typ för varje vattendragssträcka. Man
delar in de hydromorfologiska typerna i SB-sträckor (sedimentbegränsade sträckor), TBsträckor (transbortbegränsade sträckor) och sträckor i torv (Tt). Indelningen innebär att
vattendraget blir klassificerat utefter hur hög dess sedimenttransporterande kapacitet är i
relation till hur mycket sediment som finns tillgängligt för transport. Dessutom finns Zz som
anges för sträckor som är extremt påverkade av människan och som inte kan anses som ett
vattendrag längre, exempelvis indämda och kulverterade sträckor (dock ej vägtrummor).
Ett vattendrag består ofta av flera olika hydromorfologiska grundtyper och undertyper. De
hydromorfologiska typer och undertyper som används vid biotopkartering beskrivs i tabell 3
nedan. För en fullständig beskrivning av ovanstående hydromorfologiska typer, se
biotopkarteringsmetodiken.

Tabell 2: Valbara hydromorfologiska grundtyper och undertyper vid biotopkartering i protokoll A.
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Genomförande
Biotopkarteringen genomfördes enligt senaste biotopkarteringsmetodiken (Länsstyrelsen,
2017) och protokoll A, C och D användes. Karteringen utfördes av Sofie Rehndell och Johan
Andersson (WaterCircle AB). Temperaturen låg runt 15 grader C under hela
inventeringsperioden och vädret varierade från soliga till molniga dagar. Resultatet av
biotopkarteringen presenteras i denna rapport och är inra§pporterat till Länsstyrelsens
biotopkarteringsdatabas. SWEREF99 TM har använts som koordinatsystem vid all
framställning av kartor och shapefiler till GIS. Samtliga koordinater i rapporten är likaså
SWEREF99 TM.

Figur 1. Karta över de inom uppdraget biotopkarterade vattendragen.

I uppdraget ingår även att peka ut sträckor med förhöjd erosionsrisk samt peka ut biflöden som kan
ha stor påverkan avseende erosion och växtnäringsläckage. Dessutom ingår det i uppdraget att
föreslå åtgärder för att minska erosionsrisk och växtnäringsläckage.

Resultat
Tvååkersån/Uttran
Vattendraget biotopkarterades från Strömma kvarn till Strömma damm i början av juli och
från Strömma damm till Ottersjön i slutet av maj 2021. Det var lågvattenföring i juli och
medelvattenföring i maj. Den del av vattendraget som karterades var 4,8 km långt.
Medelvattenföringen i är ca 1,2 m3. Vattendraget finns i Varbergs kommun.
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Resultat biotopkartering
Medelbredden i är 7,5 m om Strömma damm med en medelbredd på 150 m räknas bort.
Medeldjupet är 0,6 utan Strömma damm som uppskattas ha ett medeldjup på 2,5 m. De
hydromorfologiska typerna är Ex (34 %), Fö (28 %), Bx (23 %) och Zz (15 %).
Silt är det dominerande bottensubstratet (67 %). Sten dominerar på 29 % och block på 4 %.
Vattendraget är lugnflytande på 39 %, svagt strömmande på 41 % och strömmande på 20 %
av längden. Vattendraget bedöms vara rätat på 0,5 km, kraftigt rensat på 2,2 km och
försiktigt rensat på 1,4 km. Sträckan genom Strömma damm bedöms som orensad (0,7 km).
Det finns inga goda lekområden för öring i vattendraget. Tämligen goda uppväxtområden
finns däremot på totalt 1 km och tämligen goda förutsättningar för större fisk att stå finns
på 0,6 km.
Det finns 4 vandringshinder i Tvååkersån/Uttran. Det första finns vid Strömma kvarn. Det
andra är vid utloppet från Strömma damm. De två sista ligger med knappt 100 meters
mellanrum mellan Dagsås och Klev. Det andra av dem bedöms som passerbart för öring.

34
1
2

Figur 2. Karta över Tvååkersån/Uttran. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 1)

9

Figur 3. Foton över sträckan från Strömma kvarn till Strömma damm.
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Figur 4. Foton från Tvååkersån/Uttran. Översta är kraftverket vid Strömma damm och bilden under är
från sträcka 5 uppströms dammen.
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Figur 5. På sträcka fem finns denna bro med kättingar under.

Figur 6. Foto från Tvååkersån/Uttran
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Tabell 3. De vandringshinder i Tvååkersån/Uttran som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och
koordinater.

Nr
1
2
3
4

Typ av hinder
Damm
Damm
Vägpassage
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0,7
Partiellt
6326746
7
Definitivt
6326534
0,4
Partiellt
6326952
1
Passerbart 6326911

Y
343829
344813
346568
346623

Åtgärder för att gynna för fisken
Den biotopkarterade sträckan är mycket påverkad att rättningar/rensningar och Strömma
damm som är det definitiva hinder för fisk som finns på sträckan. Det finns några väldigt fina
fiskbiotoper i Tvååkersån/Uttran och de finnas finns uppströms dem damm som bildas av
kraftverket i Strömma. Det finns många åtgärder som bör prioriteras i vattendraget men ett
långsiktigt arbete behövs för att få till åtgärder för att få fiskvandring förbi Strömma damm.
Förutom kraftverket vid Strömma damm så bör det partiella hindret vid Strömma kvarn
prioriteras, detta är ett hinder som med små medel kan åtgärdas. Ett annat hinder är
vandringshinder 3, en trumma som ligger något högt, även denna skulle vara lätt att åtgärda
genom tröskling.

Figur 7. Foto över vandringshinder nr 3 i Tvååkersån/Uttran
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Även vandringshinder nr 4 skulle vara viktigt och relativt lätt att åtgärda, detta
vandringshinder anses vara passerbart för öring, men detta hinder dämmer vattenytan
uppströms vilket antagligen gör att habitat som tidigare varit strömmiljöer nu är
lugnflytande. På sträcka fem finns en bro med kättingar under (fig 5), syftet med dessa
kättingar är att stoppa den utplanterade fisken från dammen vid Strömma. Bron med
kättingarna är placerad på koordinaterna N:6326936 E:54345732. Detta objekt är inte
bedömt som något vandringshinder och den anses att det syftet som den är byggde för inte
fungerar. Detta skulle vara en lämplig åtgärd att ta bort då den idag inte fungerar och bara
riskerar att samla igen skräp och annat.

Figur 8. Foto över vandringshinder nr 4 i Tvååkersån/Uttran. Detta var tidgare Skygge damm, dammen brast 1956.

Utöver vandringshinder så är stora delar av vattendraget rensat och rättat, detta gör att det
finns många ställa där åtgärder med att föra tillbaka strukturer så som stenar, block och död
ved skulle göra stor nytta för livet i vattnet, det finns även länga sträckor där basnivån är
sänkt vilket gör att vattendrag inte längre har någon kontakt med sitt svämplan. Framförallt
är det sträckorna 2–6 som är påverkade av kraftigare rensningar. Stränderna och längre upp
på land på sträckorna 4 och 5 innehåller relativt mycket block som tidigare varit viktiga
strukturer i vattnet. Vattendrag anses ha en hög potential då den har många sjöar i sitt
tillflöde, vattnet är relativt klart, i de flesta fall finns det bra skyddszoner och bra
beskuggning av vattendraget. Om man lyckas få till fri fiskvandring så kan man med andra
små medel som biotopvård kunna skapa ett vattendrag rikt på både fisk och annat liv.
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Främmande arter

Figur 9. Karta över utbredningen av skunkkalla.

I figur 9 så visas inom vilket området det fanns skunkkalla. Mellan de två röda punkterna
finns det skunkkalla. Den största populationen är inom den gröna cirkeln, men det finns
plantor spritt i hela området. Vid den gröna ringen finns även parkslide.

Figur 10. Foto på skunkkalla i Tvååkersån/Uttran.
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Törlan
Törlan biotopkarterades i medelvattenföring i slutet av april och mitten av maj 2021. Det var
halvklart väder med omkring 15 grader. Vattendraget mynnar i havet, vid Björkäng, och
börjar i Ljungsjön. Törlan är ca 18,6 km långt. Medelvattenföringen i Törlan är ca 0,23 m3.
Törlan rinner inom Varbergs och Falkenbergs kommuner.
Resultat biotopkartering
Törlans medelbredd är 2,6 m och medeldjupet 0,37 m. 53% av vattendragets längd bedöms
vara rätat, 42 % kraftigt rensat och resterande del är kulverterat.
Vattendraget är främst svagt strömmande (84 %). Lugnflytande vatten och strömmande
dominerar på 8 % vardera. Bottensubstratet domineras av sand på 41% av vattendraget,
lera 27%, silt 24% och sten 8%. Nästan 1,6 km av Törlan bedömdes vara överfördjupad, det
vill säga den hydromorfologiska typen Fö, 0,9 km bedömdes tillhöra den hydromorfologiska
typen Cx och 0,9 km Ex. 1,1 km gick genom kulvertar. Det är sträckorna 12, 14, 16 och 18 där
sträcka 12 är belägen vid Kronogård. Dessa sträckor kan vara svåra för fisk att passera då de
är så långa som 286 m, 420 m, 62 m och 320 m. De bedöms därför som vandringshinder.
Lämpliga biotoper för lek och uppväxt för öring bedömdes finnas på 8 km av Törlan.
Ståndplatser för större öring saknades i sort sett i hela vattendraget. Sträckorna med
lämpliga öringbiotoper var utspridda i hela vattendraget.

4
1

Figur 11. Karta över Törlan. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 2)
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3

Figur 12. Foton från Törlan. Den till höger är över sträcka 4 och den till vänster är vandringshinder 1,
vid Kronogård.

Tabell 4. De vandringshinder i Törlan som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och koordinater.

1
2
3
4

Typ av hinder
Kulvert
Kulvert
Kulvert
Kulvert

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0
Partiellt
6317722
0
Partiellt
6317582
0
Partiellt
6318118
0
Partiellt
6318357

Y
349606
350271
351089
351306

Åtgärder för att gynna för fisken
Törlan är kraftigt påverkad av rätningar, rensningar och kulverteringar. Denna påverkan
innebär att vattendraget saknar kontakt med omgivande mark och sitt ursprungliga
svämplan vilket resulterar i att vattendraget får mer karaktär av att vara ett dike än ett
vattendrag. De åtgärder som bör prioriteras är borttagning av de fyra kulvertar som är
klassade som vandringshinder i denna kartering, återställande av bestämmande sektioner
som kommer göra att vattendraget får en kontakt med sitt svämplan och bättre
beskuggning. De bestämmande sektioner finns inte kvar idag vilket gör att det är svårt att
säga exakt vart samtliga av dessa är, dock så ser man resultatet av att de tagits bort.
Sträckningen efter Björkäng upp förbi Tyllered som redan idag är en god öringbiotop skulle
kunna bli ännu finare om den sten som ligger längs med vattendraget återförs till åfåran. En
bättre beskuggning skulle resultera i ett bättre vatten då vattendraget kommer få färre
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problem med erosion och igenväxning. Framsidan på denna rapport är en av de sträckorna i
Törlan där vattendraget är rätat.

Figur 13. Foto över rensning i Törlan.

Bilden (fig 13) ovan visar hur man rensat vattendrag från större strukturer vilket medfört att
vattendraget skär allt djupare ner i marken och det blir allt sämre kontakt mellan
vattendraget och dess svämplan.

Sandabäcken/Sannabäcken
Sandabäcken/Sannabäcken mynnar i Törlan, söder om Munkaskog, och karterades 8,9 km,
en bit uppströms Ugglehult. Karteringen utfördes i medelvattenföring i slutet av maj 2021
med mulet väder och ca 10 grader. Medelvattenföringen i vattendraget är ca 0,23 m3.
Sträckningen är belägen i Varbergs kommun.
Resultat biotopkartering
Sandabäcken/Sannabäcken har en medelbredd på 3 m och ett medeldjup på 0,4 m. Den
dominerande hydromorfologiska typen i vattendraget är Fö (88 %). Typerna Cx och Bx
bedömdes finnas på 11 % respektive 1 % av vattendragets längd. Silt dominerar på 4,7 km
av vattendraget och sand på 4,1 km. Endast 160 m domineras av sten. Strömförhållandena i
Sandabäcken/Sannabäcken är strömmande (5,8 km) och svagt strömmande (3,1 km). På 66
m bedömdes vattenföringen vara forsande (Sträcka 6).
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I vattendraget finns 1 vandringshinder (tabell 3). Det är beläget vid Järnmölle och utgörs av
en liten spegeldamm men där syftet bedöms oklart, se figur 10. Det bedöms som definitivt
hinder för mört och partiellt för öring.
Hela vattendraget bedömdes vara kraftigt rätat och rensat. På bara 1 km av
Sandabäcken/Sannabäcken fanns tämligen goda möjligheter för öring att leka (Sträckorna 6
och 9) och det är inte mycket bättre när det gäller uppväxt miljöer där 1,2 km tämligen
bedömds vara goda till goda möjligheter (Sträckorna 5, 6 och 9). Endast 66 m ansågs ha
möjliga ståndplatser för större öring. Det var sträckorna uppströms vandringshindret vid
Järnmölle som hyste möjliga öringbiotoper.

1

Figur 14. Karta över Sandabäcken/Sannabäcken. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 3)
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Figur 15. Foton från Sandabäcken/Sannabäcken. Det första från sträcka 3 och det
andra från sträcka 7, strax innan vägen vid Järnmölle.

Figur 16. Foto från vandringshindret vid Järnmölle.
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Tabell 5. De vandringshindren i Sandabäcken/Sannabäcken som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess
fallhöjd och koordinater.

Nr
1

Typ av hinder
Övrigt hinder

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
1
Partiellt
6324405

Y
344246

Åtgärder för att gynna för fisken
Då vattendragets botten består av framför allt sand och silt har vattendraget en mindre
potential för att vara eller bli en viktig bäck för strömlevande fisk. Dessutom är hela
vattendraget antingen rätat eller kraftigt rensat, vilket resulterat i ett fördjupat vattendrag
som saknar kontakt med sitt svämplan. Detta har även resulterat i att stränderna blir väldigt
erosionskänsliga. Generellt så är den viktigaste åtgärden att försöka återställa någon
bestämmande sektion och på så sätt kunna få en större variation på vattendraget. En annan
viktig åtgärd är att åtgärda det vandringshinder som finns (figur 10) och på så sätt
underlätta för fisken att röra sig i vattendraget. Vid gamla järnvägsvallen inne i Tvååker, så
finns en betongklack som inte är bedömd som vandringshinder, nedströms denna kan dock
göras biotopförbättrande åtgärder som tex återföra sten som på så sätt höjer vattennivån.

Byasjön-Mjällsjön
Vattendraget mellan Byasjön och Mjällsjön i Varbergs kommun är 4,2 km långt. Det var 10–
15 grader och halvklart väder när karteringen utfördes i början av juni 2021. Vattenföringen
bedömdes vara medelvattenföring. Medelvattenföringen i vattendraget är 0,24 m3.
Resultat biotopkartering
Medelbredden är 2,3 m. och medeldjupet 0,2 m. De dominerande hydromorfologiska
typerna i vattendraget är Ex (2,3 km) och Cx (1,4 km). Fö dominerar på 0,3 km och Bx på 0,1
km. 40 m av vattendraget rinner genom en kulvert. De dominerande bottensubstraten är silt
(53 %) och grus (37 %). Block och sand dominerar på 5 % vardera. Block dominerar på 2
sträckor på slutet av vattendraget, uppströms sista vägpassagen där ett kraftverk finns. Grus
finns på sträckor på den första halvan av vattendraget. De dominerande strömförhållandena
är uppdelat på 1,6 km strömmande, 1,4 km lugnflytande och 1,4 km lugnflytande. Hela
vattendraget bedöms vara kraftigt rensat eller rätat. Vattendraget hyser goda
lekmöjligheter för öring på 1,4 km av vattendraget. Det är 2 sträckor uppströms dammarna i
södra delen av vattendraget och upp mot Stegared. Tämligen goda till goda
uppväxtområden för öring finns på 1,5 km av vattendraget och områden med möjliga
ståndplatser för större fisk finns på 1 km.
Det finns 5 vandringshinder i vattendraget, se tabell 4. Det första är beläget vid Stegared
och utgörs av en förmodad tidigare ålkista. Hindret bedöms som partiellt för öring och
definitivt för mört. Hinder nummer två finns 320 m uppströms det första hindret och
bedöms även det som partiellt för öring och definitivt för mört. Hindret ser ut att bestå av
en raserad vägövergång. Det tredje hindret finns ca 200 m uppströms hinder nummer två
och består av block samt en stock tvärs över vattendraget, för att bilda en damm. Hinder
nummer fyra och fem hör till Stegared Ramsåg. Det finns ett omlöp innan hinder nummer
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fyra men omlöpet avslutas av hinder nummer fem, så eventuell fisk kommer ändå inte
längre uppströms. De tre sista vandringshindren bedöms samtliga som definitiva för öring.

4 5
3
2
1

Figur 17. Karta över Byasjön-Mjällsjön.

Figur 18. Foton från Byasjön-Mjällsjön. Det vänstra fotot är från sträcka 4 och det andra från vandringshinder nr 2.
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Figur 19. Foton från Byasjön-Mjällsjön och vandringshinder 3. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 4)

Figur 20. Foto från sträckan Byasjön-Mjällsjön på vandringshinder 4, vid Stegared Ramsåg.
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Tabell 6. De vandringshinder i Byasjön-Mjällsjön som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och
koordinater.

Nr
1
2
3
4
5

Typ av hinder
Ålkista
Övrigt hinder
Damm
Kraftstation
Kraftstation

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
Y
0,5
Partiellt
6329998 351967
0,1
Partiellt
6330295 352060
0,2
Definitivt
6330425 352246
10
Definitivt
6330807 352420
0,7
Definitivt
6330803 352535

Åtgärder för att gynna för fisken
Högsta prioriteringen på denna vattendragssträcka är att åtgärda de hinder som finns för
fisken. Hinder 1–3 bör vara relativt lätta att åtgärda och bör prioriteras högst. Kraftstationen
som är lokaliserad strax nedströms Mjällsjön bör samrådas med des ägare för att komma
fram till en lösning där vandring förbi det kan möjliggöras. Hela vattendraget är antingen
rätat eller kraftigt rensat, vilket resulterat i ett fördjupat vattendrag som saknar kontakt
med sitt svämplan. Det gör att vattendraget på många ställen är fördjupat och saknar större
strukturer. På sträckorna 4 och 15 finns det relativt mycket större block och sten som är
upprensat och placerats på land, att återföra dessa och andra strukturer som död ved skulle
gynna den biologiska mångfalden i vattendraget.

Byasjön-Humsjön
Vattendraget karterades i medelvattenföring i början av april 2021. Vädret var växlande
molnighet och ca 10 grader. Vattendraget är 520 m långt och finns i Varbergs kommun.
Medelvattenföring är 0,45 m3.
Resultat biotopkartering
Hela vattendraget är en och samma sträcka. Medelbredden är 6 m och medeldjupet 0,5 m.
Den hydromorfologiska typen är Fö. Vattendraget är rätat samt lugnflytande och
dominerande bottensubstrat är findetritus.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget. Som uppväxtområde för öring bedöms det
vara tämligen gott, men det saknas helt möjligheter för lek och det finns endast ståndplatser
för enstaka större fisk.
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Figur21. Karta över Byasjön-Humsjön.

Figur 22. Foton från den sträckan som fanns mellan Humsjön-Byasjön.
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Åtgärder för att gynna för fisken
Vattendraget är bara en rätad sträcka mellan sjöarna. På denna sträcka skulle det vara bra
att få till någon form av svämplan och tillföra strukturer i vattnet för att på så sätt få ett
mindre homogent vattendrag vilket skulle resultera i större mångfald på livet i vattnet.

Humsjön-Skärsjön
Vattendraget, som finns i Varbergs kommun, karterades i medelvattenföring i början av april
2021. Vädret var växlande molnighet och ca 10 grader. Vattendraget är 95 m långt.
Medelvattenföring är 0,25 m3.
Resultat biotopkartering
Hela vattendraget är en och samma sträcka. Medelbredden är 2,5 m och medeldjupet 0,2
m. Den hydromorfologiska typen är Cx. Vattendraget är kraftigt rensat samt svagt
strömmande och dominerande bottensubstrat är grus.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget. Som uppväxt- och lekområde för öring
bedöms det vara tämligen gott, men det finns endast ståndplatser för enstaka större fisk.

Figur 73. Karta över Humsjön-Skärsjön.
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Figur 24. Foton från sträckan mellan Humsjön-Skärsjön.

Åtgärder för att gynna för fisken
Denna korta sträcka är relativt bra trots att den är rensad. Detta beror på att vattendraget
är strömmande vilket medför att det inte sedimenterar igen på botten. Det som skulle
kunna förbättras är en beskuggning samt att några av de stenar som finns i strandkanten
dras ut i fåran och på sätt skapar miljöer för lite större fisk.

Humsjön-Kalvsjön
Det 1,1 km långa vattendraget i mitten av början av april 2021. Medelvattenföringen är 0,15
m3. Vattenföringen var medel under tillfället för biotopkarteringen och vädret var växlande
molnighet och runt 10 grader. Vattendraget finns i Varbergs kommun.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i vattendraget är 2,4 m och medeldjupet 0,4 m. 61 % av vattendraget
bedömdes till den hydromorfologiska typen Ex och 49 % till Bx.
Silt dominerar som bottensubstrat på 61 %, sand på 20 % och sten på 19 %. Svagt
strömmande vatten dominerar på 81% av vattendraget som också är rätat. På sträckan
nedströms grusvägen (19 % av vattendragets längd) bedömdes rensningen vara försiktig och
vattnet strömmande. På samma sträcka finns det tämligen goda möjligheter för lek för
öring, goda uppväxtområden och tämligen goda förutsättningar för större öring att stå.
Det finns ett vandringshinder i vattendraget, se tabell 5. Det är ett naturligt hinder som är
ett partiellt hinder för öring. Vid högt vattenflöde går ytterligare en fåra förbi hindret, men
vid lägre vattenflöde måste fisken ta sig förbi denna klack för att komma vidare upp i
vattensystemet.
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Figur 25. Karta över Humsjön-Kalvsjön. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 5)

Figur 26. Foton från Humsjön-Kalvsjön. Vänstra bilden är från sträcka 1 och den högra från sträcka 2

Tabell 7. De vandringshinder i Humsjön-Kalvsjön som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och
koordinater.

Nr
1

Typ av hinder
Naturligt hinder

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
1
Partiellt
6329688
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Y
351187

Åtgärder för att gynna för fisken
Vattendraget kan delas in i tre delar. Den sträckan som är närmast Humsjön består av
omgrävd rätad fåra. Då denna närliggande mark på vissa ställen är blöt så skulle det vara
möjligt att få till en återmeandring här som skulle göra att basnivån på området uppströms
skulle kunna återställas. Den mellersta delen är väldigt fin, dock skulle viss biotopvård kunna
utföras här genom att få ut lite av de block som ligger på sidan (högra bilden figur 25). Den
övre delen är kraftigt rensad och det finns väldigt mycket rensmassor på sidan av
vattendraget som bör prioriteras att återföras till vattendraget.

Figur 27. Foton från sträcka 3 mellan Humsjön-Kalvsjön.

Kalvsjön-Valasjön
Vattendraget finns i Varbergs kommun och karterades i medelvattenföring i början av april
2021. Vädret var växlande molnighet och ca 10 grader. Vattendraget är 534 m långt.
Medelvattenföring är 0,10 m3.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var 0,2 m och medelbredden 2,8 m. De hydromorfologiska
typerna som finns är Bx, (469 m) och Ex (65 m). Bottensubstratet domineras av sten (74 %).
Block dominerar på 14 % av vattendraget och findetritus på 12 %. Vattenföringen är svagt
strömmande på 332 m, där vattendraget också bedöms vara rätat. På övriga 206 m bedöms
vattenföringen vara strömmande. Sträckan där block dominerar (73 m) bedöms vara
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orensad och de övriga 129 m bedöms vara kraftigt rensade. Den orensade sträckan bedöms
hysa tämliga goda möjligheter för lek för öring. Tämligen goda till goda möjligheter för
uppväxt finns på 138 m av vattendraget. Ståndplatser i vattendraget finns endast för
enstaka större fisk (klass 1).
Det finns inga vandringshinder i vattendraget.

Figur 28. Karta över Kalvsjön-Valasjön.
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Figur 29. Foton från sträcka 3 mellan Kalvsjön och Valasjön.

Åtgärder för att gynna för fisken
Denna korta sträcka som anses vara orensad på (se figur 22) kan ses som en målsträcka för
hur ett orensat vattendrag i det här området skall se ut. På de övriga sträckorna finns det
väldigt mycket sten upprensat i strandkanten och på land. Den sten som finns är inte
utsprängd och skulle fungera väldigt bra att använda vid biotopvård. Denna sträcka skulle
kunna bli en väldigt fin lek- och uppväxt plats för öring om vattendraget restaureras. PÅ
sträcka 4 finns det troligen en ålkista, som inte var i bruket vi karteringstillfället, denna är
något som skulle vara bra at ta bort.
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Figur 30. Foton från sträcka 4 mellan Kalvsjön-Valasjön. Det nedre fotot är en gammal ålkista. Vattendraget är kraftigt
förändrat av historiska verksamheter.
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Ottersjön-Byasjön
Vattendraget rinner i Varbergs kommun. Biotopkarteringen utfördes i mitten av april 2021 i
medelvattenföring. Det var växlande molnighet och ca 10 grader. Vattendraget är 220 m långt.

Medelvattenföring är 0,94 m3.
Resultat biotopkartering
Hela vattendraget utgör en enda sträcka där medeldjupet är 0,5 m och medelbredden 6 m.
Den dominerande hydromorfologiska typen är Fö. Bottensubstratet dominerades av
findetritius. Sten, grus och sand fanns det också en hel del av. Vattenföringen är svagt
strömmande och vattendraget bedöms vara rätat. Vattendraget är ingen bra öringbiotop
vare sig ur perspektivet lek, uppväxt eller ståndplatser.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget.

Figur31. Karta över Ottersjön-Byasjön.
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Figur 32. Foto från sträckan mellan Ottersjön-Byasjön.

Åtgärder för att gynna för fisken
Vattendraget kan ses som en kanal mellan sjöarna, det är helt rensat och saknar både
svämplan och några större strukturer i vattnet. Vattendragets kanter skulle behöva släntas
av för att vattendraget skall få kontakt med sitt svämplan. Genom att göra detta och tillföra
död ved så skulle vattendraget få tillbaka lite av sitt habitat för fisk. Troligen har inte
vattendraget bestått av så mycket block utan de viktiga strukturerna innan omgrävningen
har varit andra saker så som döda träd.

Skärsjön-Stegasjön
Biotopkarteringen utfördes i mitten av juli i lågvattenföring. Vattendraget är 165 m långt
och ligger i Varbergs kommun. Medelvattenföring är 0,06 m3.
Resultat biotopkartering
Hela vattendraget utgör en enda sträcka där medeldjupet är 0,15 m och medelbredden 1 m.
Den dominerande hydromorfologiska typen är Bx och bottensubstratet dominerades av silt.
Vattenföringen är svagt strömmande och vattendraget bedöms vara rätat. Vattendraget är
ingen bra öringbiotop vare sig ur perspektivet lek, uppväxt eller ståndplatser.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget.
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Figur 33. Karta över Skärsjön-Stegasjön

Figur 34. Foton från sträckan mellan Skärsjön-Stegasjön
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Åtgärder för att gynna för fisken
Vattendraget kan ses som en kanal mellan sjöarna då det är helt rensat och saknar både
svämplan och några större strukturer i vattnet. Det finns väldigt mycket sten och block
upprensat i de rensvallar som idag gör att vattendraget inte har någon kontakt med sitt
tidigare svämplan. Åtgärd för att få en bättre miljö för fisk och andra organismer i
vattendraget är att återföra vissa block och stenar som finns dess närmiljö. Det gäller att
vara försiktig, då en allt för stor återställning av stenar och block kommer att medföra en
höjning av Stegasjön.

Skärsjön-Rörsjön
Vattendraget ligger i Varbergs kommun och är 1010 m långt. Biotopkarteringen gjordes i
mitten av juli i lågvattenföring. Medelvattenföring är 0,05 m3.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var 0,2 m och medelbredden 1,3 m. Den hydromorfologiska
typen i hela vattendraget bedöms till Bx. Bottensubstratet domineras av sten (42 %) och
block (40 %). Resterande 18 % av vattendraget domineras av grus. Vattenföringen är
strömmande den första delen av vattendraget (610 m) och den sista delen är svagt
strömmande (410 m). Större delen av vattendraget ansågs orensat (58 %), 18 % försiktigt
rensat och 24 % kraftigt rensat. Som öringbiotop är vattendraget bra. Tämligen goda
möjligheter för lek finns på 365 m, goda och tämligen goda möjligheter för uppväxt på 770
m och tämligen goda möjligheter för större fisk att stå på finns på 410 m.
Det finns 2 vandringshinder i vattendraget, se tabell 6. Det första är beläget vid Karlsvik och
är en vägtrumma som bedöms som partiellt för öring. Det andra hindret ligger vid Rörbäck
och är en äldre kvarndamm med kulturvärde.
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Figur 35. Karta över Skärsjön-Rörsjön. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 6)

37

Figur 36. Foton från Skärsjön-Rörsjön. Vänstra bilden är på vandringshinder 1 och den högra hinder nr 2.
Tabell 8. De vandringshinder i Skärsjön-Rörsjön som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och
koordinater.

Nr
1
2

Typ av hinder
Vägpassage
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0,2
Partiellt
6331010
3
Definitivt
6331141

Y
348869
348741

Åtgärder för att gynna för fisken
Vattendraget har relativt bra miljöer för fisk redan idag förutom de två vandringshinder som
finns. Det första är en vägtrumma som med enkla medel skulle kunna trösklas upp så att
passagen för fisk skulle bli lättare än vad den är idag. Det andra är en gammal kvarn där det
skulle behöva göras en större insats. En möjlig åtgärd skulle kunna vara att leda en del av
vattnet förbi det fall som finns och på så sätt få en fåra så att fisken kan simma förbi fallet
som finns idag. En annan åtgärd är att återställa utloppet från Rörsjön. Detta utlopp är
påverkat och det finns en gammal dammkonstruktion kvar. Denna konstruktion är inget
hinder för fisk. Troligtvis har den förändringen som gjorts på utloppet medfört att Rörsjön är
lägre idag än vad den varit naturligt.
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Figur 37. Foto från kvarnen i Skärsjön-Rörsjön.

Mjällsjön-Björkasjön
Vattendraget ligger i Varbergs kommun och är 610 m långt. Biotopkarteringen gjordes i
mitten av juli i lågvattenföring. Medelvattenföring är 0,12 m3.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var 0,3 m och medelbredden 1,7 m. Totalt delades vattendraget
upp i tre olika sträckor. Den dominerande hydromorfologiska typen i vattendraget bedöms
till Bx (72 %). Fö dominerar på 16 % och Ex på 12 %. Bottensubstratet domineras av sten på
Bx-sträckan där vattenföringen också bedöms till svagt strömmande. På resterande del av
vattendraget domineras bottensubstratet av silt och vattenföringen bedöms till lugnflytande
(28 %). Bx-sträckan bedöms till försiktigt rensad och de övriga 2 sträckorna till rätade.
Som öringbiotop är vattendraget inte bedömt som bra, vare sig för lek, uppväxt eller tillgång
på ståndplatser.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget.
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Figur 88. Karta över Mjällsjön-Björkasjön.

Figur 39. Foton från Mjällsjön-Björkasjön. Översta fotot är från sträcka nummer 3 och det högra från sträcka nr 2.
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Åtgärder för att gynna för fisken
Som många andra vattendrag är även detta omgrävt till stora delar. Dock skiljer sig denna
sträcka något mot de andra då den sträcka som är omgrävt har block och sten som
dominerande bottensubstrat. Genom att slänta av strandkanterna så skulle vattendraget få
ett mer naturligt habitat. Något som skulle kunna göras är att slänta av växelvis mellan
vänster och höger strandkant och på detta vis få vattendraget att sakta börja kröka sig.

Ottersjön-Skärsjön
Vattendraget ligger i Varbergs kommun och den karterade sträckan är 489 m långt.
Biotopkarteringen gjordes i mitten av mitten av november hög vattenföring.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var 0,2 m och medelbredden 1,7 m. Totalt delades vattendraget
upp i två olika sträckor. De sista 250 m var det nästan inget vatten kvar i fåran, därför
avslutade karteringen innan Skärsjön. Den dominerande hydromorfologiska typen på
sträcka 1, 213 m, bedöms till Ex och på sträcka 2, 276 m, till Fö. Bottensubstratet domineras
av silt på första sträckan och findetritius på den andra. På båda sträckorna är vattnet
lugnflytande, nästintill stillastående. Första sträckan är försiktig rensad och den andra rätad.
Som öringbiotop är vattendraget inte bedömt som bra, vare sig för lek, uppväxt eller tillgång
på ståndplatser.
Det finns ett vandringshinder i vattendraget, se tabell 7. Det utgörs av en vägtrumma där löv
och ris blockerat ena sidan och den andra sidan hänger i luften. Det bedöms som definitivt
för öring.
Åtgärder för att gynna för fisken
Denna sträcka är inte lämplig för fisk då den inte hyser vatten stora delar av året och den
övre delen av vattendraget består av ett vägdike.
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Figur 40. Karta över Ottersjön- Skärsjön. Numren står för vilket vandringshindren det är (fig 7)

Figur 41. Foto på vandringshindret.
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Figur 42. Foton från sträckan mellan Ottersjön-Skärsjön.
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Tabell 9. De vandringshinder i Skärsjön-Rörsjön som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och
koordinater.

Nr
1

Typ av hinder
Vägpassage

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0,25
Definitivt
6327838

Y
347968

Ramsjökanalen
Vattendraget ligger i Falkenbergs kommun och karterades upp till vägen vid Kvarnagård.
Den karterade delen av vattendraget är 1,9 km långt. Biotopkarteringen gjordes i början av
november i medelvattenföring. Medelvattenföring är 0,78 m3.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var 0,74 m och medelbredden 5,1 m. De hydromorfologiska
typerna i den karterade delen av vattendraget bedöms till Fö (54 %) och Bx (46 %).
Bottensubstratet domineras av sand på Fö-sträckorna (54 %) samt block (24 %) och sten
(22 %) på Bx-sträckorna. Vattenföringen är lugnflytande på Fö-sträckorna, svagt
strömmande på 0,7 km och strömmande på 165 m. Större delen av vattendraget ansågs
kraftigt rensat (1,4 km). Resterande del var rätat. Det saknas lämpliga lekområden för öring,
men som uppväxtområde ansågs vattendraget vara tämligen bra på 1,3 km. Tämligen goda
möjligheter för större fisk att stå på finns på 165 m.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget.

Figur 43. Karta över Ramsjökanalen.

44

Figur 44. Ramsjökanals mynning i havet.

Åtgärder för att gynna för fisken
Ramsjökanal är ett relativt litet vattendrag men skulle kunna fundera som en bra lek och
uppväxtlokal. Då sågs inga bra området för lek på den karterade sträckan. Den åtgärds som
skulle kunna göra bäst effekt i detta vattendrag är att tillföra finare grus så fisken har något
att leka i. Det är dock viktigt att gruset placeras ut på rätt platser så att man får ett
lekområde som har rätt strömförhållande och att det inte sedimenterar igen.

Erosionsåtgärder & växtnäringsläckage i Törlan, Sandabäcken/Sannabäcken
För erosionsrisk och växtnäringsläckage pekades riskområden ut under biotopkarteringen
och aktuella områden återbesöktes i fält. Koordinater för start och stopp för påverkade
sträckor tillsammans med bilder och åtgärdsförslag noterades.

Törlan
I Törlan har fem sträckor med hög erosionsrisk (varav ett biflöde vid Smurte) samt en
sträcka med hög risk för växtnäringsläckage pekats ut (Figur 5).
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Figur 45. Karta över Törlan med de utpekade sträckorna markerade. Svart linje = förhöjd erosionsrisk, röd linje = risk för
växtnäringsläckage, blå linje = övriga sträckor.

Erosion:
I Törlan är långa sträckor överfördjupade (på grund av rätningar och sänkningar av vattendraget)
vilket ofta leder till ökad erosionsrisk. Nedan pekas de tre sträckor ut där en förhöjd erosionsrisk
föreligger.
Sträcka 2
Startkoordinat: 6321452–339325
Stoppkoordinat: 6321731–339587

Den första sträckan med förhöjd erosionsrisk är sträcka 2 i karteringen, strax uppströms mynningen
vid Björkäng (46). Det är en naturligt meandrande sträcka som bör lämnas utan åtgärd.
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Figur 46. Sträcka 2 i Törlan.

Biflöde sträcka 3
Startkoordinat: 6321882-339754
Stoppkoordinat: 6321792-340031
Långt ned på sträcka 3 kommer ett biflöde från öster som rinner genom Smurte. Biflödet har hög
erosionsrisk eftersom det verkar nyrensat och skyddszonen är bristfällig (47).

Figur 47. Biflöde till Törlan där hög erosionsrisk föreligger.
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Sträckorna 6, 7 och 8
Startkoordinat: 6319701-347585
Stoppkoordinat: 6319103-348046
Sträckorna 6 och 8 är två avsänkta och rätade strömsträckor (48 & Figur ) med en lugnflytande
sträcka emellan (sträcka 7). Erosionen på sträckorna 6 och 8 är kraftig med branta sidor mot
vattendraget. På grund av att man fördjupat fåran så blir energin från vattendraget stort vid
högflöden eftersom vattnet inte kan svämma över. Stranderosionen blir då kraftig. Man bör försöka
återställa basnivån på sträckorna genom att tillföra grus, sten och block som har funnits på platsen
naturligt tidigare. Skyddszonen bör utökas dessutom. Sträckan kan bli ett fint lek- och
uppväxtområde för lax och öring.

Figur 48. Sträcka 6 i Törlan.
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Figur 49. Sträcka 8 i Törlan.

Växtnäringsläckage
Sträcka 5
Startkoordinat: 6321860-343741
Stoppkoordinat: 6319729-347567
Sträcka 5 i Törlan är en omgrävd och rätad sträcka utan skyddszon (Figur ) och med utdikad
åkermark i närmiljön. Vattendraget är kraftigt nedskuret och att återfå naturliga svämplanet är svårt.
En skyddszon längs vattendraget samt tillförsel av död ved är enkla åtgärder som skulle ha positiva
effekter.

Figur 50. Sträcka 5 i Törlan.
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Tidigare gick Törlan troligen genom Björnmossen och inte som idag öster om mossen (Figur ). Den
bästa åtgärden för miljön är att åter få vattnet genom mossen samt att återmeandra sträckan i
övrigt.

Figur 51. Sträckan längs Björnmossen (mitt i på kartan) på häradskartan från 1872 @Lantmäteriet.

Sandabäcken/Sannabäcken
I Sandabäcken/Sannabäcken har fyra sträckor med förhöjd erosionsrisk pekats ut, varav en sträcka
har en akut skredrisk vid bostadshus. Dessutom har två sträckor pekats ut där risk för
växtnäringsläckage bedöms som stor (Figur 52).

Figur 52. Karta över Sandabäcken/Sannabäcken med de utpekade sträckorna markerade. Svart linje = förhöjd erosionsrisk,
röd linje = risk för växtnäringsläckage, blå linje = övriga sträckor.
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Erosion:
Sträcka 3
Startkoordinat: 6323637-341074
Stoppkoordinat: 6323589-341130
Första området i Sandabäcken/Sannabäcken med kraftig erosion är långt ned på sträcka 3 (Figur ).
Det är stor rasrisk med bebyggelse nära vattnet (Figur ). Den höga erosionen uppkommer dels för att
vattendraget är rätat och sänkt och dels för att en vägtrumma uppströms är smal vilket trycker ihop
vattnet och ökar vattenhastigheten nedströms trumman (Figur 4). Trumman ligger under en
stenvalvsbro vilket försvårar ett byte av trumma. Dock bör man ändå överväga att ersätta trumman
med en större halvtrumma eller bro. Man bör också se om man kan höja basnivån på sträckan
nedströms. Alternativt kan man slänta av vattendraget så att lutningen i ytterkurvan minskar vilket
kan minska erosionens påverkan. Det bästa vore dock att återmeandra vattendraget samt utöka
skyddszonen nedströms tillsammans med en höjning av basnivån.

Figur 53. Kraftig erosionsrisk utmed nedre delarna av sträcka 3 i Sandabäcken/Sannabäcken.
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Figur 54. Vägtrumma under stenvalvsbro.

Sträcka 3
Startkoordinat: 6324137-341954
Stoppkoordinat: 6324639-342478
Längre upp på sträcka 3 finns två delsträckor med kraftig erosion (Figur 55). Den övre av de båda
sträckorna rinner bland bebyggelse (Figur 6).

Figur 55. Sträcka 3 i Sandabäcken/Sannabäcken med kraftig stranderosion.
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Figur 56. Sträcka bland bebyggelse i Tvååker.

Sträcka 5, 6, 7 – koordinater
Startkoordinat: 6324424-344188
Stoppkoordinat: 6324514-344663
Sträckorna 5-7 i Sandabäcken/Sannabäcken är kraftigt rensade strömsträckor där bottensubstratet
domineras av sten. Här bör man tillföra block och sten för att höja basnivån uppströms och minska
erosionen, framför allt överst på sträcka 7. Sträckorna utgör lek- och uppväxtområde för havsöring
och återför man blocken gynnar man fisken också.
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Figur 97. Sträcka 7 i Sandabäcken/Sannabäcken.

Växtnäringsläckage
Sträcka 4 och 8
Startkoordinat (str. 4): 6324732-342862
Stoppkoordinat (str. 4): 6324442-344166
Startkoordinat (str. 8): 6324529-344681
Stoppkoordinat (str. 8): 6325290-345983
Sträcka 4 och Sträcka 8 (Figur 108) i Sandabäcken/Sannabäcken är två rätade och sänkta sträckor
med dålig skyddszon. Båda sträckorna har flera mynnade diken. Sammantaget bedöms sträckorna ha
en hög näringstillförsel. Sträcka 8 har börjat ringla lite vilket tyder på att den inte rensats på ett tag.
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Figur 108. Sträcka 8 i Sandabäcken/Sannabäcken.

Ramsjökanalen
I Ramsjökanalen observerades en sträcka med kraftig erosion samt en sträcka där risken bedöms hög
för växtnäringsläckage.
Erosion:
Sträcka 2
Startkoordinat: 6318782-339881
Stoppkoordinat: 6318881-340228
Sträcka 2 i biotopkarteringen har hög erosionsrisk med branta sidor och finkorniga jordar (Figur 11).
Detta beror på att man rensat och rätat vattendraget. Då får fåran en högre inneslutning och vid
höga flöden så kan vattnet inte svämma över. Då försöker vattnet bredda sig och därför blir det
väldigt hög stranderosion. Erosionen kan enbart minskas genom att man höjer basnivån så att
vattendraget kan svämma över vid stora högflöden. Fåran kommer fortsätta erodera tills den har
hittat ett nytt jämviktsläge, det betyder att den åter kommer få ett meandrande lopp men då på en
lägre nivå jämfört med tidigare. Man kan höja basnivån genom att återföra strukturer nedströms
som rensats undan (sten och block) samt återföra död ved. Man bör även utöka skyddszonen utmed
sträckan (gräs, buskar eller träd) för att ge vattendraget utrymme att återfå sin naturliga form.
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Figur 119. Sträcka 2 i Ramsjökanalen med hög erosion.

Växtnäringsläckage:
Sträcka 4
Koordinat: 6318603-3407700
Överst på sträcka 4 mynnar ett rör från ett avloppsreningsverk direkt ut i vattendraget. Vid stora
regnmängder finns stor risk att reningsverket bräddar över (fanns en varningsskylt för detta). Här
bör man anlägga en fångdamm nedströms reningsverket som kan samla upp avloppsslam innan det
når vattendraget. Detta skulle minska näringstillförseln till Ramsjökanalen.
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Figur 6012. Rör från avloppsreningsverk direkt ut i Ramsjökanalen.

Diskussion
De karterade vattendragen rinner i jordbruksområden som är betydelsefulla för Sveriges
livsmedelsförsörjning. Det var därför föga förvånande att de till stor del var rätade och
överfördjupade. Trots det borde näringstillförseln kunna minskas med till exempel kväve- och
fosforfångande våtmarker. Av de 13 vandringshinder som påträffades var endast ett fåtal som
ansågs värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och som elproduktion. De flesta skulle kunna
åtgärdas. Även de som fanns för elproduktion och hade ett kulturhistoriskt värde borde kunna förses
med omlöp eller andra åtgärder som underlättar för vandrande djur. På många sträckor finns det
sten längs med kanterna som kan återföras till vattendraget för att få en mer naturlig vattenmiljö.
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Bilagor
Nedan följer kartor över de vattendrag som har flera sträckor. Sträcknumret är utsatt på kartan.
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