
Värna Skagersholmsån
- Ett vattenvårdsprojekt



I Skagersholmsån och dess 
tillflöden finns höga naturvärden. 
Ån är utpekad som nationellt 
värdefull, främst på grund av 
flodpärlmusslan som finns i åns 
huvudtillflöde Kyrkån. I ån finns 
dessutom öring som vandrar upp 
från sjön Skagern för att leka.

Flodpärlmusslan är en rödlistad 
art som kräver en relativt opåver-
kad vattenmiljö. De musslor som 
finns i Skagersholmsån är äldre 
musslor och ingen föryngring har 
konstaterats. 

En förutsättning för flodpärl-
musslans fortplantning är öring. 
Flodpärlmusslans larver lever 
inkapslade på öringens gälar under 
nästan ett år. Andra viktiga  
förutsättningar är rena bottnar och 
god vattenkvalitet.

Projekt Värna Skagersholmsån startade våren 2012 av Laxå kommun 
och Länsstyrelsen i Örebro län. Målet med projektet är att återskapa  
livsmiljöer för vattenlevande djur. Flera åtgärder kommer att utföras i  
samarbete med Sveaskog och Trafikverket, men åtgärder kan även komma 
att involvera enskilda markägare. 
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De viktigaste målen är att:
• vattenkvaliteten ska förbättras
• återställa en naturlig vattenmiljö
• skapa förutsättningar för flodpärlmusslan att fortplanta sig
• skapa fria vandringsvägar för främst öring, men även andra 

vattenlevande djur.

Det finns flera miljöproblem i 
Skagersholmsån som missgynnar 
vattenmiljön och djur som lever i, 
eller i närheten av vatten.  
Ett problem är vattenkvaliteten, 
som påverkas negativt av gödnings-
ämnen. Vilka utsläppskällor som 
finns kommer att inventeras inom 
projektet. Ett annat problem att 
åtgärda är vandringshinder för öring, 
så som dammar och vägtrummor. 

Om ingenting görs...
... riskerar flodpärlmusslan på sikt att dö ut i Skagersholmsån. 
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Vill du veta mer 
kontakta oss

Fakta om Skagersholmsån
• Skagersholmsån rinner genom Finnerödja och mynnar i sjön 

Skagern.
• Skagern är Sveriges artonde största sjö.
• Flodpärlmusselbeståndet är skattat till ca 3000 exemplar.
• Skagersholmsån har tre större tillflöden: Kyrkån, Moån och 

Härsåsebäcken.
• 8 dammar finns i avrinningsområdet, men det finns rester av  

betydligt fler. Det finns även vägtrummor som hindrar fisk och 
andra vattenlevande djur från att vandra fritt i vattendragen.

• Avrinningsområdet är ca 77 km2 stort, andel vattenyta är ca 0,9 % 
och medelflödet är 1 m3/s.

• Vid elfiske i ån har följande fiskarter påträffats: öring, elritsa, 
stensimpa, bäcknejonöga och gädda.
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