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Förord

Syftet med den regionala miljöövervakningen är att ge information om miljöförhållanden och
om miljöförändringar av skilda slag. Data som insamlås ska ge en god bild av förhållanden
och skeenden i länets olika delar.

Genom att biotopkartera vattendrag erhålls övergripande information om förhållandena i och
runt det aktuella vattendraget på ett enkelt sätt. Metoden är lämplig för att utröna var
förutsättningar för höga naturvärden finns. Genom att använda sig av metodiken rar man
också en bild av vilka eventuella hot mot naturvärdena som finns inom det karterade området.

Andreas Broman och Christina Schyberg projektanställdes under två höstmånader 2000 för
att biotopkartera delar av Hedströmmens vattensystem. Hösten blev som tur var mestadels
vacker och med vissa avbrott på grund av älgjakt löpte fältarbetet på som planerat. Resultatet
av biotopkarteringen är föreliggande rapport som Andreas Broman sammanställde under
december 2000 och januari 2001. Författaren ansvarar för sakinnehållet i rapporten.

Västerås i mars 200 l

Susanna Vesterberg
Ansvarig för biotopkarteringen
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Sammanfattning

Inom ramen för den regionala miljöövervakningen utfördes under hösten 2000 en biotop
kaI1ering av vattendrag i Yästmanlands nordvästra del i HedströmJ1lens vattensystem. Syftet
med karteringen var att erhålla data om förutsättningar för höga natur- och kulturvärden och
samtidigt f, en bild av människans påverkan på vattendragen.

Biotopkarteringen genomfördes utefter delar av Hedströmmens huvudfåra och sju av dess
biflöden. lotalt 5.5 mil. En stor del av det karterade området är av riksintresse för naturvård
och friluftsliv. Biotoperna hyser på sina ställen en hög biologisk m ngfald och ett flertal
skyddsvärda arter förekommer i området.

Karteringen utfördes enligt den metod som Jönköpings län utvecklat (Hallden. A. I11jl. 2000).
F1i1tarbete och datainmatning utfördes av Andreas Broman och Christina Schyberg vid
Länsstyrelsen i Yästmanlands län och det är även Andreas Broman som har värderat
resultaten och sammanställt rapporten.

Ett urval av resultaten
följer nedan:

Strömförhållanden (figur l)
Området domineras av
vattendrag med lugnflytande
eller svagt strömmande
vatten (ca 40 respektive
34%). Fyra procent av
vattendragens totala längd
utgörs av forsande sträckor.

Strömförhi!lllan de n
forsande. >0,7 mls
strömmande
svagt strömmande
lugnflytande, <0.2 mls

f\/Vatlendrag
Jordbruksmark

_Sjö
=Vi!ltmark

Figur l. Slröm!örhal!onden inom del karIerade o111radel.
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Bottensubstrat
Det vanligaste bottensubstratet i vattendragen är sten ~20%) tätt följt av block och grus (19
respektive 16%). Detritus i olika former (grov- och findetritus) dominerar på ca 25% av den
totala sträckan.

Vegetation
Vegetationen i vattendragen domineras av övervattensväxter (33%), medan undervattens
växter med hela blad, trådaiger och kuddmossor är ungefår lika vanliga (ca 16% av vardera
växtgrupp). Rosettväxter har inte hittats någonstans.

Uppväxtområden för öring
Av de karterade vattendragen bedömdes ca 7,5% av den totala ytan vara bra- mycket bra ur
uppväxtsynpunkt för öring.

Närmiljö
Närmiljön hos de inventerade bäckarna utgörs till största delen av skogstyperna barrskog och
blandskog (41 respektive 17%). Även våtmarker är vanliga och utgör ca 22% av närmiljön.

Omgivning
Vattendragens omgivning utgörs till nästan 60% av barrskog och näst vanligaste marktypen
är våtmark (10%). Artificiell mark utgör en mycket liten del av vattendragens närmiljö,
endast 0,2%.

Skyddszoner längs skogsmark
Skyddszoner saknas eller är mindre än tre meter breda längs ca 60% av den potentiella
sträckan vattennära skogsmark. Skyddszoner som är tre till tio meter breda utgör knappt 10%
och skyddszoner bredare än elva meter finns längs ca 30% av skogsmarken.

Vandringshinder
I det karterade området har 63 vandringshinder noterats. Då ingår även vägpassager, även om
de inte utgör vandringshinder för fisk. Av de 63 vandringshindrena utgör 14 definitiva hinder
för öring och 43 definitiva hinder för mört. De vandringshinder som kan passeras av både
mört och öring utgörs nästan uteslutande av vägpassager. Fiskvägar för att underlätta passage
saknas vid samtliga vandringshinder utom ett.

Slutsatser
Resultatet av biotopkarteringen visar att det inventerade området har bra förutsättningar för
en hög biologisk mångfald, men att denna hotas av både historisk och nuvarande påverkan.

De karterade bäckarna löper övervägande genom produktionsskog och avsaknad aven
skyddszon vid avverkning är nog det största problemet i området. Förutom näringsläckage
och igenslamning av bäckarna får man även en negativ inverkan genom minskad skuggning
som blir följden när inga träd sparas närmast vattnet.

Ett annat problem är de vandringshinder som före~ommer i bäckarna. Ibland är dessa
naturliga i form av stenar och block, men ofta utgbrs de av äldre dämmen eller andra

I ..

konstruktioner, som idag inte längre fyller någon funktion. Aven bäverns framfart gör ibland
att stora områden läggs under vatten och får tidigare ~äl syresatt, strömmande vatten att bli
stillastående. I
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Inledning

Under september och oktober månad 2000 genomfördes en biotoph.a1teling i delar a Hcd
strömmen och sju av dess bi flöden (figur I). En stor del av det kal1erade omr det är av
riksintresse för naturvård och friluftsliv. BiotopeIlla hyser på sina ställen en hög biologisk
m ngfald och ett flettal skyddsvärda arter förekommer i områdct. Exempel på s dana arter är
flodkräfta. flodpärlmussla och öring. För flodpärlmusslans del finns tre kända lokaler i
Västmanlands län. varav en (Håltjärnsbäcken) finn inom det inventerade omr det. Även
öringen är undanträngd i Västmanland och har i det kaJteradc området ett av sina tarkaste
fästen i länet. Öringen i Håltjärnssystemet anses des utom vaJ'a mycket skyddsvärd da denna
används som avelsfisk i Klotens fiskodling.

Denna rappott utgör en sammanställning av biotopeIlla i och kring 5.5 mil fotvandrat
vattendrag inom Hedströmmens avrinningsområde. Kartelingen genomfördes enligt den
standardiserade metod som Jönköpings län utvecklat (Ha/lden, rI. ni fl, 2000). Genom
biotopkarteringen erhålls data innefattande förutsättningaJ' för höga natur- och kulturvärden,
amtidigt som den ger en bild av männi kans påverkan på vattendragen.

D Lensgrans
/V 'Vattendrag
D SklnnskaUebergs kom mun
• SJö

Und.rsoknmgsomrAdt

Karteringen genomfördes av Länsstyrelsen i Vä tmanlands län och finansierades genom
medel som avsatts för regional miljöövervakning. Syftet med karteringen var att testa
metodiken inom miljöövervakningsområdet och samtidigt få en bild av ett av Västmanlands
läns miljöövervakningsområden, tillika ett av länets kanske viktigaste öring- och flodpärl
musslevatten.

De vattendrag som karterades var
delar av Hedströmmens huvudfåra,
Håltjälllsbäcken, Skälsjöbäcken,
Jerån, Ribäcken, Råmyrbäcken,
Högsjöbäcken och Krabobäcken.

Figur l. Del karIerade områdets
läge i Vii.wnonlol1ds län.
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Metoder

Fältarbete och inmatning av data i Access-databas, utfördes enligt den standardiserade metod
som Jönköpings län tagit fram (Hal/den, A. mjl, 2000).

Bearbetning av resultaten gjordes genom att vattendragens sträckindelning digitaliserades in i
GIS-programmet ArcVeiw 3.2. Resultaten från Accessdatabasen knöts sedan ihop med dessa
sträckor. Detta gjordes genom att:

• Vattenbiotoptabellen (tabell A i Access-databasen) exporterades i txt-format till
programmet ArcVeiw 3.2.

• Två identiska kolumner skapades, en i den exporterade tabellen och en i attributtabellen
för sträckindelningslagret i ArcVeiw 3.2.

• Data knöts därefter ihop genom kommandot "förena tabeller".
• På detta sätt visualiserades resultaten på ett fördelaktigt och enkelt sätt och lämpliga

kartor togs fram

För presentationen av resultat har huvudsakligen två olika typer av beskrivningar gjorts.

• För vattendragens bottensubstrat och vegetationstäckning presenteras resultaten
uteslutande som längdviktade medelvärden. Detta innebär att längden för varje delsträcka
multipliceras med den klass sträckan fått (klasserna O, l, 2 och 3). Produkterna för
delsträckorna adderas därefter och när summan sedan divideras med bäckens totala längd
erhålls bäckens längdviktade medelvärde. På detta sätt framgår utbredningen även av
sådana bottensubstrat och vegetationstyper som inte dominerar längs någon av
delsträckorna.

• Marktypernas fördelning presenteras genom den andel (i %) av omgivningens/närmiljöns
totala längd som marktypen dominerar. Anledningen till denna presentation är att den typ
av påverkan ett vattendraget utsätts för är starkt relaterad till vilka marktyper som
dominerar längs vattendraget.

4



Hedströmmens huvudfåra

Sammanfattning

X 664106: Y 149023

/
D

Hedströmmen är en vackert ringlande och delvis meanderande å med mestadels lugntlytande vattenbiotoper.
De strömmande områden som ändå finns är dock förhållandevis goda ur uppväxtsynpunkt för öring och
tillgång på ståndplatser för större öring tinns i hela området. Till och med i de lugna partierna av ån finns det
gott om ståndplatser på grund av den stora mängden död ved i vattendraget. Tillgången på lekbottnar är dock
mer begränsad. även om sådana förekommer.

Hedströmmens huvudfåra skiljer sig i många avseenden från de andra biotopkarterade vattendragen i området.
Dels är den betydligt större, men även omgivningen och närmiljön skiljer sig då dessa utgörs aven betydligt
större andel jordbruksmark. I de västligaste delarna är dock skogsmarker dominerande och då stor del av denna
saknar skyddszon kan inte en negativ påverkan från skogsbruket uteslutas. Vid framtida avverkningar längs
vattendraget bör detta beaktas genom att spara trädalleer sparas.

Längs den inventerade sträckan tinns två definitiva vandringshinder (bilaga I), Baggå herrgård och
Borgforsdammen. Då det bästa lekområdet ligger mitt emellan dessa vandringshinder samtidigt som en stor del
av de områden med lämpliga ståndplatser är placerade nedströms det första vandringshindret, leder detta till aU
öring som befinner sig nedströms Baggå herrgård ej kommer åt de lämpliga lekbottnarna. Fiskens passage bör
därför underlättas genom uppförande av lämpliga tiskvägar i anslutning till dessa hinder.

För att få en inblick i huruvida öringreproduktion förekommer i området eller ej bör eltisken genomföras på för
ändamålet lämDIi~a lokaler (se bila~a Ib).
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Områdesbeskri\'ning

Hedströmmen är ett av Mälarens största
tillflöden och har ett avrinningsområde på
omkring 1050 km2

. Avrinningsområdet är
till största delen täckt av skog (71 %), men
även jordbruksmark och sjöar utgör en
relati vt stor andel (7 respekti ve 8 %).
Jordbruksmarken är framför allt belägen
längst nere i dalgången intill Hedströmmen
och i områdets sydligaste delar.

Vattendraget är inventerat från Storsjön i
öster, upp till gränsen mot Dalarnas län.
Den ringlande och tidvis meandrande
inventerade sträckan är 13,7 km lång och
rinner ej genom några sjöar. Åns
längdviktade medelbredd är 8,6 In och
fallhöjden uppgår till 40 m. Längden ger
tillsammans med fallhöjden en ringa
lutning på 0,3%, vilket är den klart lägsta
bland samtliga karterade vattendrag.

5

Den inventerade delen av Hedströmmen
kalkas ej, men flera av de tillrinnande
vattendragen.

Den öringstam som finns i området är
troligen från början ursprunglig, men har
sedan blandats ut med fisk från diverse
utsättningar. Förutom onng har även
signalkräfta planterats ut i området under
90-talet. Bottenfaunaundersökningar från
lokaler längre nedströms i systemet visar
på en ganska artrikt fauna, med förekomst
aven del försurningskänsliga arter, vilket
tyder på att kalkningen i uppströms
belägna områden haft positiv effekt.

Hela den inventerade sträckan av Hed
strömmen är av riksintresse för naturvård.
Den övre hälften är dessutom av riks
intresse för friluftsliv. Till exempel finns
en fin kanotled utmarkerad i området och
en hel del fritidsfiske bedrivs. Förutom
detta riksintresse berörs den inventerade
sträckan av Klockarbo- och Sunnanfors
naturreservat.
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Figur 3. StrömjOrhållanden i Hedströmmen,
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Vegetationtstyp

Figur 4. Längdviktade medelvärden av
bottensubstratens jOrdelning i Hedströmmen.

Figur 5. Längdviktade medelvärden av de olika
vegetationstypernas relativa täckning
Hedströmmen.

Skuggning och vattenvegetation
Hedströmmen skuggas bra av omgivande
vegetation. Anledningen till att det
längdviktade medelvärdet för skuggning på
2,0 ändå inte är högre än övriga
inventerade bäckars, beror på att
vattendraget är så pass brett att skuggning
av den högsta klassen blir ovanlig. Den
längst västerut belägna delen av
inventeringsområdet skuggas dock mycket
dåligt då avverkning skett ända intill ena
stranden.

Den goda skuggningen i samband med
stort djup leder till att vegetationen blir
sparsam med ett längdviktat medelvärde på
1,0. Den vegetation som ändå finns
domineras av övervattensväxter (figur 5) .

100%

1.8 1.20,5

75%

[] Svagt strömmande
• Forsande

50%

Strömförhållande
(längd i km)

10.2

25%

[] Lugnflytande
l!iI Strönunande

0%

L-- _

Hedströmmen har det största längdviktade
medeldjupet (1,2 meter) av de vattendrag
som ingått i inventeringen, vilket inte är så
konstigt då den även har det högsta flödet.

Vattenbiotop

Strömförhållanden
Den ringa lutningen återspeglas i
strömforhållandena och ger Hedströmmen
dess karaktär. Hela 75% av ån har
lugnflytande vattenbiotoper (figur 3). Till
viss del beror detta på fordämningen vid
Nedre Borgfors, som dämmer upp en
sträcka på 1 km. Större delen av området är
dock naturligt lugnflytande.

Bottensubstrat
Hedströmmens botten domineras i stor
utsträckning av sand, vars längdviktade
medelvärde är 2,7 (klar dominans) (figur
4). Övriga bottensubstrat har medelvärden
på omkring 0,5 forutom häll som endast
forekommer på några ta delsträckor och då
tar ett mycket lågt medelvärde.
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Omgivning och närmiljö

Figur 7. Markanvändningen i Hedströmmens
omgivning baserad på dominerande kategori.
dvs. täckning >50%. inom 30 - 200 m utmed
vardera sidan om vattendraget.

Omgivning
Till skillnad från ovnga inventerade
vattendrag består Hedströmmens omgiv
ning aven betydande del åkermark och
annan öppen mark. Tillsammans utgör
dessa markslag 40%. Det är dock
skogsbeklädd mark som är vanligast, då
den utgör dominans längs 54% av den
inventerade sträckan. Främst är det
barrskog som dominerar, men lövskogen
utgör även den en betydande andel, 31 %
respektive 14%. Blandskog är
dominerande längs 10% av den
inventerade delen av Hedströmmen (figur
7).

Marktyp

Närmiljö
I närmiljön dominerar de olika
skogstyperna tillsammans längs 66% av
den inventerade sträckan, medan åkermark
och annan öppen mark utgör 25% (figur 8).

7

Tillgången på lämplig lekbotten är mycket
låg procentuellt sett (0,9%), men då ån
sammanlagt utgör en mycket stor yta,
uppgår detta ändå till en yta på 1170 m2

•

För lämpliga elfiskelokaler se bilaga 1b.

67400

C ej lämpligt, kl O C möjligt. ej bra, kl I
EJ tämligen bra, kl 2 • bra-mycket bra, kl 3

Längs den inventerade sträckan finns
däremot gott om ståndplatser för större
öring då hela 83% är klassat som tämligen
bra eller bättre. Till stor del beror detta på
den goda tillgången på död ved i ån, där
öringen kan finna skydd och vila.

Figur 6. UppväxtjOrhållanden för öring i
Hedströmmen.

Öringbiotop
Längs den inventerade sträckan finns det
ont om riktigt bra uppväxt- och
lekområden för öring. En relativt stor andel
(22%) är dock klassad som tämligen bra ur
uppväxtsynpunkt (figur 6 och bilaga 1).

Uppväxområde för

öring (m2
)

3190

Påverkan
Hedströmmens lopp är i stort opåverkat
och har ett mycket lågt längdviktat medel
på 0,1 gällande påverkansgrad. Den
påverkan som ändå finns är i form av
diverse stensättningar. Främst i samband
med de två fördämningarna (se avsnittet
om vandringshinder).
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Figllr 8. Markanvändningen i Hedytrömmel1S
närmiljö baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom O - 30 m Ufmed
vardera sida om vaffendraget.

Anledningen till att de öppna
marktypernas andel är lägre i närmiljön än
i omgivningen, är att en trädridå oftast
finns sparad längs dessa marktyper (figur
9). Denna ridå bidrar även till att
vattendraget skuggas på ett bra sätt.

Figllr 9. Foto A"-2. Trädridå längs Hed\'/römmens
huvud/ära.

Skyddszon
Längs 60% av den omgivande
skogsmarken saknas skyddszon helt. Det
är endast längs 19% av skogsmarken som
skyddszonen är godtagbar (> 10 meter
bred) (figur 10).

8

Figllr ](j. Förekomst av skydd\·zon i den
närmiljö längs Hedströmmen som utgörs av
skogsmark.

Längs de onaturliga marktyperna
åkermark, hävdad öppen mark och arti
ficiell mark, ser situationen något bättre ut,
då 62% har en skyddszon som är mellan 3
10 meter bred. Dock har endast 15% av
den artificiella marken en skyddszon som
är mer än 10m bred och 23% saknar
sådan helt (figur 11).

Skyddszon intill
artificiell mark (111)

~'(J

3750
O<3m [B-10m Dit-30m .>30m

Figllr 11. Förekomst av skydd\'zon i den
närmiljö längs Hedytrömmen som utgörs av
artt(iciell mark.

Tillrinnande vattendrag

Längs den inventerade sträckan ansluter 38
stycken mindre vattendrag av vilka 4
stycken är inventerade och finns beskrivna
i denna rappOli (Skälsjöbäcken, Råmyr
bäcken, Håltjärnsbäcken och Ribäcken)
(tabell I).



~--~---~----~~----~---~----~----~---~-------------

D

Tillflödenas lägen VIsas på kartorna
bilaga 1.

Vandringshinder

Vandringshinder nummer två, Borgfors
dammen, har även den fungerat som upp
samlingsdepå av flottat timmer och fyller i
nuläget mgen egentlig funktion.
Fotografier som tagits l samband med
uppförandet av länets dammregister visar
flottningsrännans läge (figur 12 och 13).

Det första vandringshindret är beläget intill
Baggå herrgård och har troligen haft
funktionen att samla upp timmer då
flottning bedrevs i området. I nuläget fyller
fördämningen dock ingen funktion och det
stora vattenflödet under den gångna
sommaren har dessutom raserat delar av
fdrdämningen, vilket lett till att i stort sett
inget vatten däms upp. Det är dock möjligt
att dammbyggnationen har ett kulturellt
intresse, åtminstone om den skulle restau
reras till ursprungligt skick. Då gärna med
en anslutande, fungerande, fiskväg eller en
vattendom som gynnar fiskens vandring.

I denna del av Hedströmmen finns två
vandringshinder och båda dessa saknar
legalisering enligt länsstyrelsens damm
register. Båda anses även vara definitiva ur
vandringssynpunkt för fisk (tabell 2 och
bilaga 1).

Figur 12. Foto D2-2. Flottningsrännans läge
Hedströmmens huvud/åra.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

0,4 0,002 0,05

0,2 0,001 0,05

l 0,002 0,25

0,2 0,0005 0,05

0,2 0,003 O, l

0,4 0,003 0,Q3

0,3 0,002 0,02

0,2 0,001 0,05

2 0,005 0,4

0,3 0,0001 0,05

0,2 0,0002 0,05

0,2 0,0005 0,1

0,8 0,001 0,25

0,2 0,0001 0,1

0,3 0,002 0,1

0,5 Om5 0,2

0,1 0,0001 Om

0,5 0,005 0,1

0,3 0,003 0,05

0,2 0,001 0,05

0,2 0,001 0,05

0,2 0,0005 0,05

1,5 0,008 0,5

l O O

l O O

4 0,001 0,5

0,3 O O

0,7 0,001 0,3

0,2 O

0,3 0,001 0,2

0,3 0,001 0,2

0,3 0,001 0,03

0,4 0,001 0,04

0,3 0,001 0,05

0,4 0,00 l 0,Q3

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

d

d

v

d

d

d

d

d

d

d

d

d

v

v

l

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

Tabell 1. Hedströmmens tillflöden. Bokstäverna i
kolumnen som benämns "kod" visar på karaktären
av respektive tillflöde, dike (d) eller ett vattendrag
(v).

Det tillflöde som tillför mest vatten till den
inventerade sträckan av Hedströmmen är nr
32 med ett flöde på omkring 15 l/s./
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Figur 13. Foto D2-3. Flottningsrännan i Hedström
mens huvudfåra.

Tabell 2. Vandringshinder i Hedströmmen. Siffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
hindrens svårighetsgrad vid passage uppströms i skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt.
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Bilaga Ib. Lämpliga elfiskelokaler i Hedströmmens huvudIara.
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Håltjärnsbäcken

Sammanfattning

X 664328: Y 148450

Håltjärnsbäckens stora fallhöjd och strömförhållanden därefter gör att bottensubstratet till stor del blir lämpligt
för både öringlek och flodpärlmussla. Båda dessa arter sågs också under fältarbete.

Den påverkan som finns är främst från skogsbruket där problemet är att en tillfredställande skyddszon saknas.
Detta har i sin tur lett till att trådalger brett ut sig i vissa områden. Ifall trådalgerna skulle öka ytterligare finns
det risk för att sedimentationen ökar och att den rödlistade flodpärlmusslan och den skyddsvärda öringen störs i
området.

Andra faktorer som påverkar är de vägar som korsar bäcken samt den fördämning som reglerar vattennivån
Lilla Håltjärnen. Varken vägpassagerna eller den sjöreglerande fördämningen utgör dock definitiva
vandringshinder för öringen. Defmitiva vandringshinder finns i form av bäverdammar i bäckens nedre parti (se
bilaga l).

För att de naturvärden som finns i Håltjärnsbäckens område skall kunna bevaras för framtiden, bÖl
skogsbrukets inverkan minskas. Lämpligtvis genom att en skyddszon sparas längs vattendraget vid framtida
avverkning. Likaså bör framkomligheten för öring förbättras genom att riva de bäverdammar som utgÖI
defmitiva vandringshinder i bäcken.

,
J
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Områdesbeskrivning

Håltjämsbäckens avrinningsområde på
cirka 9 km2 är till största delen täckt av
skog. Endast en liten del utgörs av våtmark
och jordbruksmark (ca: 10% respektive
<1%). Bäcken som är inventerad i sin
helhet från Kuttersjön till Hedströmmen, är
4,8 km lång och mestadels ringlande. Den
längdviktade medelbredden på 1,7 m ger
tillsammans med längden en yta på 0,52 ha.

Förutom Kuttersjön rinner bäcken genom
ytterligare tre sjöar, Lilla Håltjärnen, Stora
Håltjämen samt Stora Laxsjön. Ytterligare
en sjö ingår dock i avrinningsområdet,
nämligen Lilla Laxsjön.

Fallhöjden på den inventerade sträckan
uppgår till 88 m, vilket ger en brant lutning
på 1,8%.

Bäcken hyser ett relativt hyfsat, naturligt
öringbestånd som delvis är stationärt i
bäcken och delvis vandrar ut i systemets
sjöar. Förutom öring finns även stensimpa,
elritsa, flodkräfta och flodpärlmussla i

11

bäcken. Även bäver förekommer i de
nedersta delarna av systemet där den ställer
till en del förtret genom sina fördämningar.
En undersökning av bottenfaunan i bäcken,
nedströms Lilla Håltjärnens utlopp, visade
på ett artrikt bottenfaunasamhälle.

Håltjämarna och Håltjärnsbäckens närom
råde är av riksintresse för naturvård och
ingår även i ett större område som är av
riksintresse för friluftsliv. I Västmanlands
läns naturvårdsplan (1985) omnämns
området som ett limnologiskt värdefullt
vattensystem. Öringbeståndet i Håltjäms
bäckens vattensystem anses som mycket
skyddsvärt och används som ave1smaterial i
Klotens fiskodling för utsättningar i
omnejden. Öringen är dessutom en viktig
förutsättning för att flodpärlmusslan skall
överleva i området.

Håltjämsbäckens system ingår i ett stort
kalkningsprogram och har i stort sett
kalkats årligen sedan 1982. Fortsatta
kalkningar planeras att genomföras i stora
delar av området fram till år 2005.
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Vattenbiotop

Strömförhållanden och djup
Bäckens strömförhållanden är av varierande
karaktär (figur 14) och återspeglar den höga
fallhöjden med en stor andel ström
vattenbiotoper (38%). Det är framförallt de
nedersta delarna av bäcken som hyser de
lugnflytande biotoperna, då dessa områden
till viss del är uppdämda av bäver.
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Bottensubstrat

Figur 15. Längdviktade medelvärden av botten
substratensfördelning i Håltjärnsbäcken.

Figur 14. Ströniförhållanden i Håltjärnsbäcken.

Det längdviktade medeldjupet i bäcken är
endast 0,3 m, då 78% av bäcken är under
0,5 m och resten är mellan 0,5 och 1,0 m
djup.

Bottensubstrat
Håltjärnsbäckens botten domineras av sten
och blockbotten längs 50% av dess längd.
Dock dominerar även findetritus på en
relativt stor andel av bäckens längd (26%).
Omräknat till längdviktade medelvärden
blir bilden ungefär den samma. Skillnaden
blir att grus visar sig ha en något större
utbredning på botten (figur 15). Detta beror
till stor del på att gruset ofta samexisterar
med block- och stenbottnen på de lite mer
strömmande partierna, utan att dominera.

Skuggning och vattenvegetation
Vattenvegetationens utbredning i Håltjärns
bäcken blir relativt liten (längdviktad
totaltäckning 1,8), då skuggningen är
jämförelsevis hög (2,2 längviktat medel).
Av vattendragets totala längd utgörs 33%
av klass 3 (>50% skuggning) och hela 58%
av klass 2 (>5-50%). Ett avsnitt mellan
Övre Polacktorp och Lilla Håltjärnen är
dock dåligt skuggad på grund av ett hygge
som når ända intill bäcken. På denna del av
bäcken domineras vattenvegetationen av
trådaiger (Grönslick), vilket också är den
vegetationstyp som är vanligast i bäcken
med ett längdviktat medel på 0,9. Detta
trots att trådalgerna endast dominerar på en
sträcka av 220 m (6,1 %) av den inventerade
sträckan. Anledningen till detta är att den
överlag låga tätheten i vattenvegetationen
inte räcker till för att överväga de områden
där trådaigemas täckning är hög (klass 3).
Näst efter trådaigerna är undervattensväxter
med hela blad den vegetationstyp som har
högst täthet,. främst Ältranunkel och
Rostnate (figur 16).

100%75%

mSvagt strönnnande

• Forsande

50%25%

D Lugnflytande

lllI Strönnnande

0%

/
D

/~

/\-=:]
/

)

12
)

-1.

.J
/



Vegetationstyp

> > "" c ...
'" ~ '" .,

~l::: :o ....,
'" bO

i ~ '" tE Eo;
~ ..c:: .,., ~ > ~ '"> o

o :J o::

... ... '" ...., .,
~

o
bO bO '"'a 'a og '"o
"" ~ e"'"... o ""E- ~ ~ ""='o... ~

Omgivning och närmiljö

Omgivning
Barrskog dominerar längs 73% av
Håltjämsbäckens omgivning, medan
lövskog och blandskog är dominerande
längs 2% respektive 4%. Kalhyggen
dominerar längs 11% av omgivningen
(figur 18).

> <1

l

Figur 16. Längdviktade medelvärden av de
olika vegetationstypernas relativa täckning i
Håltjärnsbäcken.

Öringbiotop
Håltjämsbäcken hyser relativt goda
uppväxtförhållanden för öring (figur 17 och
bilaga 2), men tillgången på lämpliga
lekbottnar är liten, då endast 1,1% (90 m2

)

av bäckens totala bottenyta utgör goda
förhållanden .för lek. Då det rör sig om en
liten bäck råder det likaså brist på områden
med bra ståndplatser för större öring. Större
öring kan dock vandra ut i systemets sjöar
där konkurrens från andra arter och annan
rovfisk är mindre. Under inventeringarna
sågs en hel del öring av varierande storlekar
i bäcken.
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Marktyp

Figur 18. Markanvändningen
Håltjärnsbäckens omgivning baserad på
dominerande kategori, dvs. täckning >50%,
inom 30 - 200 m utmed vardera sida om
vattendraget.

Den enda artificiella mark som förekommer
i bäckens omgivning är vägar, och när de
inte dominerar längs någon delsträcka
framgår ej deras närvaro i figur 18. Den
artificiella marken har dock ett längdviktat
medel på 0,3 i omgivningen, vilket kan
anses som lågt.

Figur 17. UppväxtjOrhållanden fOr öring i
Håltjärnsbäcken.
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Närmiljö
Närmiljön liknar omgivningen i det
avseendet att barrskogen dominerar längs
bäcken (44%). Skillnaden är att våtmark
utgör en större andel, liksom blandskogen,
medan lövskogen är något mindre utbredd
(figur 19). Den artificiella marken utgör
även i närmiljön en mycket liten andel.
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Tillrinnande vattendrag

Längs den inventerade delen av
Håltjärnsbäcken mynnar 13 mindre
vattendrag (tabell 3). Ett av dem är i form
av ett dike medan resten är mindre bäckar.
Samtliga vattendrag saknar översilningszon
och vattendrag nr 7, vilket mynnar i höjd
med Övre Polacktorp, saknar skyddszon
helt. Det rinner genom ett stort hygge med
ung röjningsskog.
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Figur 19. Markanvändningen
Håltjärnsbäckens närmiljö baserad på
dominerande kategori, dvs. täckning >50%,
inom O - 30 m utmed vardera sida om
vattendraget.

Skyddszon
De potentiella skyddszonerna längs
Håltjärnsbäcken är dåliga. Längs drygt
hälften av all skogsmark saknas skyddszon
helt (figur 20).

Det är främst på de sträckor där bäcken
rinner i ett ravinliknande landskap och
genom våtmarksområden som det är tal om
en godtagbar skyddszon (11-30 m).

Det enda kalhygget som gör intrång i
närmiljön har en skyddszon på omkring 5 m
vilket är för lite för att vattendraget inte ska
påverkas negativt.

Skyddszon intill
skogsmark (m)

0<3 m !illJ3-10 m 11II11-30 ID .>30 ID

Figur 20. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Håltjärnsbäcken som utgörs av
skogsmark.
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Tillflödenas lägen visas på karta i bilaga 2.

Tabell 3. Håltjärnsbäckens tillflöden. Bokstäverna i
kolumnen som benämns "kod" visar på karaktären
av respektive tillflöde, dike (d) eller ett vattendrag
(v).

l v 0,2 0,0002 0,02 Nej

2 v 0,2 0,0002 0,05 Nej

3 v 0,2 0,0004 0,05 Nej

4 v 0,2 0,0002 0,03 Nej

5 d 0,3 0,0003 0,02 Nej

6 v 0,7 0,003 0,1 Nej

7 v 0,2 0,001 0,05 Nej

8 v 0,1 0,001 0,1 Nej

9 v 0,15 0,0002 0,03 Nej

10 v 0,2 0,0002 0,05 Nej

Il v 0,2 0,0002 0,05 Nej

12 v 0,2 0,0002 0,05 Nej

13 v 0,7 0,001 0,1 Nej

Det tillflöde som tillför mest vatten till
Håltjärnsbäcken är nr 6, som avvattnar
några myrområden nord-nordväst om Övre
Polacktorp.
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Vandringshinder

"L.J

Totalt finns sex vandringshinder i Hål
tjärnsbäcken (tabell 4). De två hindren
längst ner består av bäverdammar vilka
bedömts som definitiva för öring (figur 21),
i alla fall vid det låga vattenstånd som
rådde vid inventeringstillfället. Att dessa
bäverdammar utgör definitiva vandrings
hinder är dock troligen inte något stön'e hot
mot öringbeståndet i bäcken då fiskarna är
stationära i bäcken.

Sjöregleringen av Lilla Håltjärnen
(vandrinashinder nr 4 fiaur 23) finns

~ , '='
dokumenterad i dammregistret och enligt
uppgifter saknas legalisering för denna
fördämning. Diskussion om eventuell ut
rivning eller framtagande av vattendom bör
därför tas upp.

Vandringshindrens lägen visas på karta
bilaga 2.

Figur 21. Foto D2-l.
Haltjärnsbäcken.

Bäverdamm Figur 23. Foto D-I-1, Lilla Håltjärnens reglering.

Ifall de definitiva vandringshindren rivs, är
det möjligt att ödngstammen skulle bli mer
storväxt, eftersom fisken då får möjlighet
att vandra ut i Hedströmmen där de kan
växa till ytterligare.

Tabell 4. Vandringshinder i Håltjärnsbäckel1. SVfrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
h' d I i i k I () 2d" () b I /I 12 "t'111 rens svariR let.\xra( vie vassaRe uppströms i s aa ~ ar = passer art, = partie - t oc 1 = ( e initivt.

Nr Xkoord Ykoord TYll av hinder Total fallhöjd (m) Öring Mört Användning Fiskväg

I 664335 148447 Bäverdamm i inlopp till trumma I 2 2 Bäverdamm Saknas

2 664352 148424 Bäverdamm 1,1 2 2 Bäverdamm Saknas

3 664417 148396 Block i bäcken 0,45 O 2 Ingen Saknas

4 664450 148415 Damm 0,8 O 2 Sjöreglering Saknas

5 664565 148421 Trumma 0.1 O I Vägtrumma Saknas

6 664570 148422 Block i Bäcken \,5 I 2 Ingen Saknas
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Bilaga 2. Vandringshinder och
uppväxtområden för öring i
Håltiämsbäcken.
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Skogsbruket i området utgör en betydande påverkan på bäcken eftersom skyddszon saknas längs en stor del av
vattendraget. Likaså saknas skyddszon längs alla de tillflöden som ansluter bäcken.

Liksom för Håltjämsbäcken är det främsta hotet mot floran och faunan i och kring Skälsjöbäcken det intensiva
skogsbruket. Framför allt är det är avsaknaden av skyddszon längs vattendraget som utgör negativ påverkan och vid
framtida avverkning bör detta beaktas i större utsträckning.

Skälsjöbäcken är en relativt bra bäck för öring. Det finns både tillgång på lämplig lekbotten och gott om områden
med bra uppväxtförhållanden då bäcken domineras av strömvattenbiotoper och stenbotten. Lämpliga förutsättningar
finns även för flodpärlmussla i området, men inga tecken på att musslor finns sågs under fåltarbetet Däremot finns
bäver i området och i de nedre delarna av bäcksystemet finns en hel de bäverdanmlar.

l Skälsjöbäcken finns fjorton vandringshinder, varav två anses vara definitiva för uppströms vandrande öring och
annan fisk. De lämpliga lek- och uppväxtområden som finns i bäcken är dock lokaliserade mellan dessa två
vandringshinder, så den stationära öring som finns i bäcken påverkas troligen ej särskilt mycket Möjligheten för
större fisk att vandra ut i Hedströmmen och växa till ytterligare finns däremot inte då dessa vandringshinder ser ut
som de gör.

X 664176: Y 148741

helt stationära i bäcken då de på grund av
vandringshinder ej kan komma upp till
Skälsjöarna. Möjligen vandrar enstaka
individer upp i Klockarbotjärnen och Berg
tjärnen, men då inga provfisken utförts i
dessa sjöar saknas det belägg för den saken.
Troligen rör det sig om en ursprunglig
öringstam som dock kan ha utblandats med
öring (av Konnevesi-typ) som utplanterats i
Östra Skälsjön 1991. Förutom öring
påträffades även elritsa vid provfisket. I de
nedre delarna av bäcksystemet finns en del
bäverdammar, så bäver finns även i detta
bäcksystem.

Skälsjöarna och deras avlinningsområde är
av riksintresse för både friluftsliv och
naturvård, samt ingår i Västmanlands läns
naturvårdspian från 1985.

I Skälsjöarna finns Västmanlands läns enda
naturligt reproducerande rödingbestånd,
vilket har sitt ursprung i utsättningar under
slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal..
Under senare år har dock abborren ökat och
rödingen minskat i sjöarna.

Sammanfattning

Skälsjöbäcken

Områdesbeskrivning

Elfisken under hösten 2000 visade att det
fanns relativt gott om småvuxen öring i
bäcken. Öringarna är med stor sannolikhet

Bäcken är inventerad i sin helhet från Västra
Skälsjöns utlopp och dess längd uppgår till
5,6 km. Då den längdviktade medelbredden är
1,0 m blir bäckens totala yta 0,56 ha.

Systemet har kalkats i två omgångar, 1986
85 och 1998 och Klockarbotjärnen planeras
att kalkas igen under 2001 och 2005.

Bäcken rinner genom två sjöar under sin
färd till utloppet i Hedströmmen, Västra
och Östra Skälsjön. Ytterligare två sjöar
ingår dock i bäcksystemet, Klockarbotjär
nen och Bergtjärnen. Den inventerade
sträckans fallhöjd på 120 meter ger en
lutning på 2,14%, vilket är den brantaste
bland de inventerade vattendragen.

Skälsjöbäckens avrinningsområde är omkring
8 km2 och domineras av skogsmark, medan
jordbruksmark och våtmark utgör en mycket
liten andel.
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Vattenbiotop

Strömförhållanden och djup
Skälsjöbäcken domineras av svagt
strömmande vattenbiotoper, vilka utgör
42% av bäckens längd (figur 23).
Lugnvattenbiotoper är dock vanliga även de
(39% av bäckens längd) medan forsande
sträckor saknas helt. En stor del av de
lugnflytande sträckorna är belägna i
bäckens nedre hälft. Dessa partier är till stor
del lugnflytande på grund av bäverns
aktivitet i området.

StrömförhåIlande (längd i km)

3

o
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Bottensubstrat

Figur 24. Längdviktade medelvärden av botten
substratens fördelning i Skälsjöbäcken.

Figur 23. Strömförhållanden i Skälsjöbäcken.

o Svagt strömrmnde

• Forsande

0%

2,2

25%

o Lugnflytande

ElI Strömrmnde
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50%
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75% 100%

Skuggning och vattenvegetation
Skuggningen längs Skälsjöbäcken har ett
högt längdviktat medel på 2,1 då 42% av
bäcken har bra skuggning. Dock kan 26%
av bäckens längd anses vara dåligt skuggad.
Den dåliga skuggningen beror till stor del
på att ingen kantzon sparats som skydd där
bäcken rinner genom eller längs
hyggesmark.

l

/~

Det längdviktade medeldjupet är endast 0,2
meter i Skälsjöbäcken och hela 85% av
bäcken är mindre än 0,5 m djup.

Bottensubstrat
Skälsjöbäckens vanligaste bottensubstrat är
sten, som dominerar längs hela 51% av
bäckens längd. Ifall man istället tittar på
den ytandel bottensubstraten utgör,
dominerar dock grovdetritus då detta
bottensubstrat är mycket vanligt vid bäver
dammarna i bäckens nedre delar. Omräknat
till längdviktade medelvärden blir bilden
något annorlunda, men stenbotten är
vanligast (figur 24). Skillnaden är att även
grus och findetritus visar sig ha stor
utbredning, vilket beror på att de till stor del
samexisterar med andra bottensubstrat.

17

Trots den relativt goda skuggningen är
vattenvegetationens täckning stor med ett
längdviktat medel på 1,9 (figur 25). Drygt
en fjärdedel (26%) av vattendraget har en
täckning över 50%, vilket är mycket. Det är
framför allt näckmossa och kuddmossor
som är vanliga då dessa är dominerande på
47% av vattendragets längd. Dock är även
övervattensväxter vanliga då de dominerar
längs en sträcka på 1,3 km (23%).
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Påverkan
Förutom alla vandringshinder i Skälsjö
bäcken är själva bäckfårans lopp relativt
opåverkat (längdviktad medelklass 0,2).
Längs en kortare sträcka är dock bäcken
helt omgrävd och uträtad, medan den gamla
meandrande fåran ligger torrlagd vid sidan
om (figur 27).

Figur 27. Foto All-l. Torrlagd fåra
Skälsjöbäcken.
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VegetatioIlstyp

Figur 25. Längdviktade medelvärden av de
olika vegetationstypernas relativa täckning i

Skäl.~iöbäcken.

Öringbiotop
Skälsjöbäcken har en god tillgång på bra
uppväxtområden då 39% av bäcken
klassats som tämligen bra eller bra- mycket
bra ur denna synpunkt (figur 26 och bilaga
3).

Uppväxområde för

öring (m2)
Omgivning och närmiljö

Figur 26. Uppväxtjörhållanden för. öring i
Skäl.\jöbäcken.
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1948~

1253

Dej lämpligt. klO

El tämligen bra. kl 2

D möjligt. ej bra. kl I

• bra-mycket bra. kl 3

Skälsjöbäckens omgivning utgörs till 36%
av barrskog och till 26% av hyggen (figur
28). Åker och övrig öppen mark utgör 7
respektive 3% av omgivningen, medan den
artificiella marken ej dominerar längs
någon av vattendragets delsträckor och
därav får värdet noll i figur 28. Det finns
dock en liten del artificiell mark i
omgivningen (längdviktat medel är 0,7).
Den artificiella mark som det då är tal om
är framförallt vägar och lite tomtmark.

Tillgången på lekbotten är något bättre än i
Håltjärnsbäcken då 235 m2 (3% av bäckens
totala bottenyta) anses tillhöra klass 3 (bra
mycket bra).

Under fältarbetet sågs även en hel del öring
i bäcken och ett elfiske som genomfördes
under hösten 2000, visade på gott om
småvuxen öring.
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Marktyp

Figur 28. Markanvändningen i Skälsjöbäckens
omgivning baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom 30 - 200 m utmed
vardera sida om vattendraget.
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I nänniljön är det främst blandskogen som
dominerar (40%). Barrskogen dominerar
längs 25%, medan lövskogen har samma
täckning i nänniljön som i omgivningen
(17%). Till skillnad från omgivningen finns
även en del våtmark i nänniljön. Våtmarken
är dominerande längs 6% av nänniljöns
totala längd (figur 29).

Anmärkningsvärt är att det inte sparats en
skyddszon längs vattendraget på ställen där
bäcken rinner genom hyggen, gallrings
eller röjningsskog.

Tillrinnande vattendrag

Marktyp

Det vattendrag som tillför mest vatten till
Skälsjöbäckens vattensystem är Klockarbo
tjärnbäcken (nr 5 i tabell 5). Vattendragens
lägen visas på kartan i bilaga 3.

Skälsjöbäcken har tio tillflöden (tabell 5).
Fyra av dessa har formen av diken, varav ett
har översilning. Samtliga tillflöden saknar
skyddszon och eftersom de avvattnar
områden med gallringsskog eller hygge är
påverkan relativt stor.
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Figur 19. Markanvändningen i Skälsjöbäckens
närmiljö baseradpå dominerande kategori, dvs.
täckning >50%, inom 0- 30 m utmed vardera
sida om vattendraget.

Tabell 5. Skälsjöbäckens tillf/öden. Bokstäverna i
kolumnen som benämns "kod" visar på karaktären
av respektive tillf/öde, dike (d) eller ett vattendrag
(v).
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Tillgången på potentiell skyddszon längs
Skälsjöbäckens omgivande skogsmark är
dålig, då 70% av den angränsande skogen
helt saknar skyddszon (figur 30). Det är
främst där bäcken rinner genom raviner
eller där bäckf'aran angränsas av våtmark,
som det är tal om en godtagbar skyddszon
(>10 meter bred).

1 v Nej

2 Nej

3 d 1,2 O 0,05 Nej

4 d 1 O Nej

5 v 0,5 0,001 0,05 Nej

6 v 1 Nej

7 v 0,5 0,0001 0,1 Nej

8 d 0,3 O 0,Dl Ja

9 v 0,1 O 0,Dl Ja

10 d Nej

,
/

i
/

D,

Skyddszon intill
skogsmark (m)

250

\
)

. 4625

O<3m E]3-IOm mil-30m .>30m

Figur 30. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Skälsjöbäcken som utgörs av
skogsmark.

Vandringshinder

Totalt finns fjorton vandringshinder för fisk
i Skälsjöbäcken (tabell 6 och bilaga 3). Sex
av dem är naturliga och alla dessa utgörs av
bäverdammar. Av de onaturliga vandrings
hindren består hälften av olika typer av
vägpassager.
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Figur 3r Foto D9-l. Raserad damm
Skälsjöbäcken,

Enligt uppgifter länets dammregister
saknar Östra och Västra Skälsjöns
regleringar legalisering (vandlingshinder nr
14 respektive nr 12).

Då uppgifter om vandringshinder nr 9 helt
saknas i dammregistret, kan det antas att
även denna fördämning saknar legalisering.
En eventuell utrivning av detta hinder bör
diskuteras.

Tre av vandringshindren (nr 8, 12 och 14)
anses vara definitiva för öring.
Vandringshinder nr 8 är en trumma med en
fallhöjd på 0,4 m, och då bäcken är mycket
grund vid trummans utlopp finns ingen
möjlighet för fisken att passera. Trumman
bör därför sänkas. Vandringshinder nr 12
och 14, som också utgör totalstopp för fisk,
är sjöregleringar. Möjligen finns det en
biologiskt positiv sida i att dessa sjö
regleringar utgör definitiva vandrings
hinder. Ölingen skulle nämligen kunna
utgöra ytterligare en konkUlTent till
rödingen och på så sätt bli dödsstöten för
denna.

Vandlingshinder nr 9, vilket är partiellt för
Öling, består aven raserad damm som
antingen bör renoveras eller rivas helt (figur
31). I nuvarande skick fyller den ingen
funktion och utgör ett helt onödigt hinder
för fisken.

TlIbell 6. Vandringshinder i Skälsjöbäckel1. S(ffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
h d h d d ' k l O 2 d" O b l 1/ I 2 d Fin rens svarig elszra vi ' passaRe tlppslroms l s 00 - ar = passer art, = partie. t oc 1 = e mitivl.

Nr Xkoord. Ykoord. Typ' av hinder To!af fallh.iljd (m) , Öring 'Milrt' ~vändning Fiskväg
1 66417R 14R745 Bäverdamm 1 l 2 Bäverdanun Saknas
2 664IRO 14R745 Bäverdamm 0.1 1 1 Bäverdanun Saknas

3 664IR6 14R742 Bäverdamm 1 I 2 Bäverdanun Saknas
4 664195 14R71O Bäverdamm O.R I 2 Bäverdanun Saknas

5 664202 148700 Bäverdamm 0.2 1 1 Bäverdamm Saknas

6 664205 148692 Stenbro 0.4 1 2 Vandringsled Saknas
7 664234 148694 Trästock 0.5 O 2 Ingen Saknas
8 664236 148693 Trununa 0.4 2 2 Vägpassage Saknas
9 664240 14R6'JO Darrun 2 I 2 Vattenuttag Saknas
10 664300 148645 Bäverdalrun O,R 1 2 I3äverdamm Saknas
II 664437 148716 Trulruna O O O Vägpassage Saknas
12 664544 14R663 Darrun 0.6 2 2 Sjiireglering Saknas

13 664613 14860R Trununa O O O Vägpassage Saknas
14 664619 148588 Damm 0.4 1 2 Sjöreglering Saknas

"LJ

,
----!

-,
, ----!

Il
L.J

O

~

1~

,
,.--.-J

~
,.-J

-,
~

-'J
-,

--.J

.~

-,
,-.--J

"LJ

~

r---]

LJ

-.
-..-J

(f
LJ

:=J
",
..--J

-,
~

~
"

~

.~,

/J
~
LJ

,--,
L-J

-,
.----.1

-,
/

...:::J"

.-J

CJ
-,

/~/
1



Bilaga 3. Vandringshinder och
uppväxtområden för öring i
Skälsjöbäcken.

\

"'jlrnm(_17 J

T' "

T3

1"\ l
~Y. \.ljilrncn Ti \"'~jilrncnI

-
~..

\
-

I \I

I
I T6 f

L )
(

~
\

)

\\,

Skälsjöb_vhshp.shp

• definitivt

Q) partiellt

\• passerbart ~.
N Vattendrag

Jordbruksmark , (
~ Hedströmmen _(I 1Sjö
-= Våtmark

.. ""j

s.,{ä~öbäcken
_ olämpligt uppväxtområde
~T möjligt. men ej bra

tämligen bra
&bra- mycket braro Vattendrag

Jordbruksmark

~~j~dströmmen

= Våtmark



/

.--=:1

Jerån

Sammanfattning

X 664223: Y 149014

,n
L-J

Jeråns avrinningsområde har med avseende på strömförhållanden och bottensubstrat goda förutsättningar att
hysa en artrik fauna. Tillgången på lekbotten för öring finns och goda uppväxtförhållanden råder. Jerån har
dock tidigare haft försurningsproblem som kan ha gått hårt åt faunan. Den rikliga tillgången på elritsa som sågs
under fältarbetet i de övre delarna av ån, tyder dock på att de vattenkemiska förhållandena nu förbättrats.

Likt Skälsjöbäcken är Jerån starkt påverkad av skogsbruket till följd av dåliga skyddszoner och längs nyligen
uppförda hyggen har ingen skyddande trädridå sparats alls intill ån. Detta har i sin tur gynnat trådaigernas
utbredning, vilket kan öka sedimentationen och försämra de lämpliga öringbiotoper som finns i ån.

Längs den inventerade delen av ån finns nio vandringshinder varav två är definitiva för uppströms vandrande
fisk (bilaga 4). Det ena av de definitiva hindren är ett naturligt fall över en berghäll och det andra är en
vägtrumma med frilagd ände. Redan i nuläget är större delen av de lämpliga öringbiotoperna tillgängliga för
fisken, då dessa ligger nedströms det första definitiva vandringshindret, men genom att rätta till denna trumma
skulle sannolikheten att en öringstam skall klara sig i området bli ännu större.

Det främsta hotet mot faunan i Jerån är dock bristen på skyddszon och vid framtida avverkningar i området bör
detta beaktas i större utsträcknin~.
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Områdesbeskrivning

Jerån är en liten skogså som mynnar i
Storsjön, inom Främshyttans naturreservat.
Avrinningsområdet är omkring 18 km2 stort
och liksom Håltjärnsbäcken och Skäl
sjöbäcken utgörs det till största delen av
skogsmark, medan andelen jordbruksmark
och annan hävdad mark är mycket liten.

Bäcken är inventerad från Storsjön i söder
till Nedre Kvamsjöns utlopp i norr. Nedre
Kvarnsjön är också enda sjön som ån rinner
genom längs den inventerade sträckan på
7,9 km. Åns längdviktade medelbredd är
2,3 m, vilket tillsammans med åns längd
ger en total yta på 1,8 ha. Fallhöjden längs
den inventerade sträckan är 120 m, vilket
ger en lutning av vattendraget på 1,5%.

Yttre förutsättningar för öring finns i Jerån,
men inga öringar fångades under elfisket
som genomfördes under hösten 2000. Fisk
som kan ha varit öring sågs dock under
fältarbetet längre upp i systemet.

Jeråns vattensystem har tidigare varit för
surningsdrabbat men efter det att
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kalkningsverksamhet påbörjats i området
kan de vattenkemiska förhållandena vara
förbättrade. En indikator på att området är
mindre försurningspåverkat nu än tidigare
är den rikliga förekomsten av elritsa i
bäckens övre delar. Elritsan är liksom
många andra karpfiskar känslig för lågt pH.

Förutom Främshyttans naturreservat är Jer
åns nedre delar omnämnt i Västmanlands
läns naturvårdsplan, som en intakt våtmark
med delvis rik flora. Åns övre delar är
dessutom av riksintresse för friluftsliv.

Vattenbiotop

Strömförhållanden
Jerån domineras av svagt strömmande och
lugnflytande vattenbiotoper (44 respektive
37% av åns längd) (figur 32). Till viss del
beror de lugnflytande strömförhållandena
på bäverns aktivitet i området, men den
största orsaken är det flacka våtmarks
landkapet längs åns nedre delar.
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Skuggning och vattenvegetation
Nästan halva leråns längd, 46%, är bra
skuggad (klass 3, >50% av bäckraran
skuggas), men hela 34% av ån skuggas
dåligt eller saknar skugga helt. Det
längdviktade medelvärdet är dock högt
(2,1).Il] Svagt strömmande

• Forsande
D Lugnflytande
II Strömmande

/
b
o
O

Figur 32. Strömförhållanden i Jerån.

Det längdviktade medeldjupet är 0,3 m, så
lerån är mycket grund. Hela 88% av åns
längd har ett djup som understiger 0,5 m.

Bottensubstrat
Det vanligaste bottensubstratet i lerån är
sten som dominerar längs 33% av bäckens
totala längd och har ett längdviktat
medelvärde på 1,7. Näst vanligast efter sten
är block med ett längdviktat medelvärde på
1,4. Sand, findetritus och grus är dock
relativt vanliga substrat de också med
medelvärden omkring 1. I de lugnflytande
våtmarkspartierna förekommer även en del
lerbotten (figur 33).
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Bottensubstrat

Figur 33. Längdviktade medelvärden av botten
substratensfördelning i Jerån.

Trots den goda skuggningen är
vegetationen relativt utbredd med en
längdviktad medeltäckning på 1,9.
Undervattensväxter med hela blad är den
grupp som dominerar längs störst del av ån
(23%), men det är övervattensväxterna som
är vanligast då dessa har det högsta
längdviktade medelvärdet (0,8). Även
flybladsväxter, trådalger, påväxtalger,
kuddmossor och näckmossa förekommer
dock (figur 34).

Figur 34. Längdviktade medelvärden av de olika
vegetationstypernas relativa täckning i Jerån.

Öringbiotop
Drygt en fjärdedel av lerån (26%) har
klassats som tämligen bra eller bättre ur
uppväxtsynpunkt för öring. (figur 35).
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Arealmässigt sett är dock findetritus det
vanligaste bottensubstratet eftersom det
dominerar just på de sträckor där bäcken är
som bredast.
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Figur 35. Uppväx(jiJrhållanden fiJr öring
leran.

Tillgången på lekbotten är relativt god då
459 m2 anses vara bra - mycket bra. Denna
yta är dock endast 1,8% av åns totala
bottenareal.
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Figur 37. !v[arkanvändningen i .lerans
omgivning haserad pa dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom JO - 200 111 utmed
vardera sida om vattendraget.

Omgivning och närmiljö

Omgivning
Den vanligaste marktypen Jeråns
omaivnina är barrskoa som dominerart:' o '='

längs 54% av den inventerade sträckan.
Även våtmark dominerar längs en
betydande andel (24%) av åns omgivning.
Åkermark saknas helt längs ån, men längs
de nedre delarna finns en del hävdad öppen
mark som betas av får och hästar (figur 37).

Närmiljö
Även i närmiljön dominerar barrskogen
längs 36% och andelen våtmark är också
stor (30%). Blandskog har dock större
utbredning här än i omgivningen och utgör
dominans längs 20% av den inventerade
sträckan (figur 38).

D möjligt. ej bra. kl l

• bra-mycket hm. kl3

Dej lämpligt. klO

D tämligen bra. kl 2

Då även tillgång på ståndplatser för större
öring finns, har ån alla yttre förutsättningar
som behövs för att en öringstam ska kunna
vara Iivskraftig i området. Inga öringar sågs
dock med säkerhet under fältarbetet och
elfisken som genomförts av Länsstyrelsen
tyder inte på att öling finns.

Påverkan
Det längdviktade medelvärdet för påverkan
längs Jerån är måttligt högt (0,4) i
jämförelse med övriga inventerade vatten
drag. Främst består påverkan i en del
sprängningar i åns övre delar (figur 36).
Dessa sprängningar har ändrat åns lopp och
har troligen sin grund i ett försök att
avvattna produktionsskogen i området.
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Figur 36. Foto A37-2. Del av leran som förändrats
genom :>prängning.

Figur 38. Markanvändningen i .lerans närmif.jö
baserad pa dominerande kategori, dvs.
täckning >50%, inom O - 30 m utmed vardera
sida om vattendraget.
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resoe tive t/ (Je e, / e e e ere e
Nr Kod Bredd Flöde Djup (m) Översilning

(ml/s)

I v 0.3 o.oom 0,05 Nej

2 d 0.7 '? 0.05 Ja

3 v 0.5 0.001 0.1 Nej

4 d 0.6 0.001 0.05 Nej

5 v 0.7 0.()(J4 0.3 Nej

6 v 0.3 o.om 0.15 Nej

7 v 0.2 0.001 0.05 Nej

8 v 0.1 0.001 0.1 Nej

9 v 0.2 0.001 OJ Nej

Totalt finns nio stycken vandringshinder i
leråns vattensystem (tabell 8 och bilaga 4).
Tre av dessa nio vandringshinder är
naturliga, Ett av dessa består aven
bäverdamm och de två resterande är i form
av vattenfall över hällmark.

Tllhell 7. Jeråns tillflöden. Bokstäverna i kolumnen
som benämns "kod" visar på karaktären av

k IIfr' l dk «I) /I tf vatf?ndrOf!; M

Vandringshinder

Två av vandringshindren är definitiva för
öring medan resten är partiella. Det nedre
av de definitiva hindren (nr 5, tabell 8)
består aven vägtrumma med en fallhöjd på
0,4 m och då djupet vid trummans utlopp
är mycket litet, finns det ingen möjlighet
för fisk att passera (figur 40). En ökning av
djupet vid utloppet skulle dock enkelt
kunna ordnas genom anläggning aven liten
tröskel något nedströms trummans utlopp.
På detta sätt minskas även fallhöjden.

Figur 40. Foto D5-1. Vägtrumma som utgör
vondringshinder i Jerön.

4625

Skyddszon intill
skogsmark (m)

250

Figur 39. Förekomst av skydd\·zon i den
närmiljö längs Jerön som utgörs av skogsmark.

Skyddszon
Tack vare att lerån omges aven stor andel
trädbevuxen våtmark har 51 % av den
inventerade sträckan en godtagbar
skyddszon (> 10m bred) (figur 39). Dock
saknar 42% av sträckan skyddszon helt och
längs nyligen uppförda kalhyggen har ingen
skyddande trädridå sparats intill bäcken.

Tillrinnande vattendrag

lerån har nio tillflöden varav två har
formen av diken och resten är vattendrag.
Samtliga tillflöden saknar skyddszon,
medan ett av dikena har en översilning som
skyddar något.

Ivartjämsbäcken (nr 5, tabell 7) är det till
rinnande vattendrag som tillför mest vatten
till systemet.

Tillflödenas lägen visas på karta i bilaga 4.
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Det andra definitiva vandringshindret (nr 7,
tabell 8) är ett av de naturliga vattenfallen
(figur 41).

Figur 41. Foto D7-1. Naturligt vandringshinder i
Jerån..

Tabell 8. Vandringshinder i Jerån. Siffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser hindrens
h d d k l O 2 d·· O b l . Il I 2 d fi .svarif?1 etsf?ra vi passaze uppströms I s aa ~ ar = passer art, = partie l oc 1 = e Imtivt.

:Nr Xkoord. Ykoord. - Typ av hinder Tlital fallhöjd (in) Öring Mört Användning Fiskväg

l 664378 148905 Trumma 0,3 l 2 Vägpassage Saknas

2 664443 148854 Bäverdamm 0,5 l 2 Saknas

3 664523 148798 Trumma 0,2 l 2 Vägpassage Saknas

4 664537 148797 Vattenfall över berghäll 0,5 l 2 Saknas

5 664551 148786 Trumma 0,4 2 2 Vägpassage Saknas

6 664593 148724 Trumma ° l 2 Vägpassage Saknas

7 664663 148665 Vattenfall över berghäll 2 2 2 Saknas

8 664668 148663 Trumma 0,08 l 2 Vägpassage Saknas

9 664751 148625 Trumma OJ l 2 Vägpassage Saknas
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Bilaga 4. Vandringshinder och
uppväxlområden för öring i
Jerån.
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Ribäcken

Sammanfattning

X 664211: Y 148219

D

Ribäcken är en liten relativt dåligt dokumenterad skogsbäck som rinner i nordlig riktning och mynnar i
Hedströmmen alldeles vid länsgränsen mot Dalarnas län. Bäcken hyser trots sin ringa storlek goda förhållanden
för öring både gällande uppväxtförhållanden och tillgång på ståndplatser. Den begränsning som finns är
tillgången på lekbottnar som är dålig. Detta till trots sågs ändå fisk som med stor sannolikhet var öring under
fältarbetet. Inga tecken på att tlodpärlmussla skulle tinnas i området noterades. I bäckens nedre del finns en
bäverdamm som vittnar om att bävern härbärgerar även i detta område.

Skogsbruket i området utgör en betydande påverkan på bäcken eftersom skyddszoner saknas längs en mycket
stor del av vattendraget. Likaså saknas skyddszon längs alla de tilltlöden som ansluter till bäcken. Inte ens längs
de relativt nya hyggena finns någon skyddszon avsatt. Vid framtida avverkningar bör mer hänsyn tas till detta.

Längs den inventerade sträckan tinns tre vandringshinder, varav ett anses vara detinitivt för uppströms
vandrande tisk (bilaga 5). Då större delen av de för öring lämpliga biotoperna är belägna uppströms detta hinder
skulle en restaurering av denna vägtrumma markant öka öringens förutsättningar i området

I Ribäcken uppströms Hamptjärnen finns det enda området med gammelskog som påträffats längs de
inventerade vattendragen. Här har bäcken en mycket speciell karaktär med riklig förekomst av kuddmossor på
stenarna i vattnet. Möjligen finns här en intressant bottenfauna, inte minst eftersom området med stor
sannolikhet är tisktomt av naturli~a skäl.
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Områdesbeskrivning

Ribäckens avrinningsområde är omkring 6
km2 till ytan och domineras av skogsmark
med inslag aven del våtmark. Den enda
jordbruksmark som finns i området är den
som ligger i anslutning till Tackbyn och
Tackbytorp. Bäckens längd uppgår till 5
km och är inventerad i sin helhet från
mynningen i Hedströmmen. Den låga
medelbredden på 0,6 meter leder till att
bäckens totala yta endast blir 0,3 ha.
Ribäcken är i och med detta den minsta av
de inventerade bäckarna.

Den enda sjön i avrinningsområdet är
Hamptjärnen, en liten igenväxande tjärn
som ligger insprängd i en myr ganska långt
upp i systemet.

Vattendragets fallhöjd som uppgår till 105
meter ger en lutning på 2, l %. Detta gör att
Ribäcken är en av de brantaste bäckarna i
denna undersökning.

26

Inget material om Ribäcken har hittats
under de litteratursökningar som gjorts, och
inga elfisken eller andra inventeringar finns
dokumenterade. Under fältarbetet sågs
dock fisk som kan ha varit öring, men det
kan lika gärna varit bäckröding. Om det rör
sig om öring är det möjligt att detta är en
ursprunglig stam eftersom öring från
Hedströmmen ej kunnat ta sig förbi det
definitiva vandringshindret som är beläget i
Tackbyn.

I de nedre delarna av bäcken finns också
rester aven bäverdamm, så även i detta
område finns det bäver.

Större delen av Ribäcken och dess omgiv
ning är av riksintresse för naturvård, medan
området som helhet är av riksintresse för
friluftsii v.



Figur 42. SträmjOrhållanden i Ribäcken.

Vattenbiotop

Ribäcken är, som tidigare nämnts, inte bara
den brantaste bäcken utan även den minsta
av de som inventerats. Detta gäller även
djupet som är 0,2 meter i medel, och aldrig
överstiger 0,5 meter.

'" '" e "'O '" c: .;o: :;;;
.~ B ., lä 2 .!l u

"5 ....l c:J <Il o :I:l:l <Il ä5., .,
"'O "'O Bottensubstrat0 ~

Figur 43. Längdviktade medelvärden av botten
substratens jOrdelning i Ribäcken.

Skuggning och vattenvegetation
Ribäcken utmärker sig genom att vara det
vattendrag som är sämst skuggat av alla de
inventerade bäckarna. Till viss del beror
detta på att våtmarkerna i de övre områdena
saknar skuggning helt, då dessa är trädlösa
av naturliga skäl. Ett nyligen avverkat
kalhygge, sydost om Tackbytorp, leder till
att skuggning saknas även där.

Trots den dåliga skuggningen är det
kuddmossor som är den vanligaste veg
etationen i bäcken med ett längdviktat
medelvärde på 1,4. Kuddmossorna dom
inerar dock endast vegetationen längs 13%
av bäckens längd, men då de förekommer i
stort sett överallt får de ändå ett högt medel.
I våtmarkerna längs bäckens övre delar
dominerar istället övervattenvegetationen,
vilket medför att även denna vegetation rar
ett högt längdviktat medelvärde på 1,2
(figur 44).

100%75%

mi Svagt strömrmnde

• Forsande

50%

D Lugnflytande

II Strömrmnde

25%

Strömförhållande
(längd i km)

1,1 2,9 0,9 0,3
I;jjJW_W\Wlll:jWEIWli@@\'ffin1iilWMl :

0%

Bottensubstrat
Det vanligaste bottensubstratet i Ribäcken
är findetritus, men skillnadena är mycket
liten mellan utbredningen av detta substrat,
grovdetritus och grusbotten. Även block
botten, stenbotten och sandbotten har höga
längdviktade medelvärden, så generellt sett
kan det sägas att bottensubstraten är relativt
jämt fördelade (figur 43). Stenbotten skiljer
sig dock från övriga genom att det
dominerar längs en mycket liten del av
vattendraget (4%), men då sten förekommer
lite överallt blir medelvärdet ändå högt.
Övriga substrat dominerar längs omkring
20% vardera.

Strömförhållanden och djup
Trots att Ribäcken är den brantaste av de
inventerade bäckarna domineras den av
svagt strömmande vattenbiotoper, vilka
utgör 57% av bäckens totala längd. Det
förekommer även en del strömmande och
forsande biotoper, vilka tillsammans utgör
22% av bäcken (figur 42).
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Figur 44. Längdviktade medelvärden av de
olika vegetationstypernas relativa täckning i
Ribäcken.

Den överlag dåliga skuggningen gör dock
att mer än halva vattendraget har en vegeta
tionstäckning över 50%. Det är framför allt
trådaIgernas utbredning som gynnats av
ljusinsläppet och trots denna vegetations
låga medelvärde dominerar dessa längs hela
41 % av vattendragets totala längd.

Öringbiotop
Hela 24% av Ribäcken är bra- mycket bra
ur uppväxtsynpunkt för öring och ytter
ligare 21 % anses vara tämligen bra (figur
45 och bilaga 5).

Uppväxområde för
öring (m2)

724 420

Tillgången på ståndplatser är även den god
trots att bäcken är mycket liten. Ur denna
synvinkel är nämligen hela 57% av bäckens
totala längd tämligen bra eller bättre.

Procentuellt sett har Ribäcken en låg andel
bra- mycket bra lekbotten för öring (1,9%
av bäckens areal) och då de lämpliga
bottnarna är belägna långt upp i systemet, är
det inte troligt att fisken kan vandra dit för
lek. Drygt 13% av bäckens bottenyta är
dock tämligen bra ur leksynpunkt, så
möjlighet för lyckad lek finns.

Påverkan
Den översta fjärdedelen av Ribäckens
bäckfåra är tydligt omgrävd och ser mer ut
som ett dike än ett vattendrag. Resten av
bäckens lopp är dock i stort sett opåverkat.
Att de övre delarna ser ut som de gör leder
dock till att Ribäcken får det högsta längd
viktade medelvärdet av alla inventerade
vattendrag gällande påverkan.

Omgivning och närmiljö

Omgivning
Ribäckens omgivning utgörs i stor utsträck
ning av barrskog som dominerar längs 82%
av bäckens totala längd. Näst vanligaste
marktypen i omgivningen är hyggesmark
som utgör 13% av bäckens längd. Övriga
förekommande marktyper är våtmark och
åkermark, vilka utgör omkring 2% vardera
(figur 46).

D

D
Dej lämpligt, kl O

fJil'Itämligen bra, kl2

D möjligt, ej bra, kl I

• bra-mycket bra, kl 3

Den artificiella mark som finns i
omgivningen har ett längdviktat medel på
0,2 men då denna marktyp ej dominerar
längs någon delsträcka framgår dess
närvaro ej i figuren nedan.

Figur 45. UppväxtjOrhållanden fOr äring i
Ribäcken.
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Figur 46. Markanvändningen i Ribäckens
omgivning baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%. inom 30 - 200 m utmed
vardera sida om vattendraget.

Närmiljö
Även i närmiljön är barrskogen vanligast,
då den dominerar längs hela 56% av
bäckens totala längd. Den större delen av
barrskogen består av äldre eller yngre
produktionsskog, men uppströms Hamp
tjärnen finns även ett område med
gammelskog. Detta är enda stället i hela det
område som beskrivs i denna rapport, där
skogen klassats som gammelskog.

Näst vanligaste marktypen i Ribäckens när
miljö är trädbevuxen våtmark, vilken är
dominerande längs 12%. Totalt dominerar
våtmark längs 24% av bäckens närmiljö
ifall trädbevuxen mosse inräknas (figur 47).

Även blandskog förekommer i närmiljön
(11,5%) och kalhygge utgör en betydande
andel (8%).

Skyddszon
Tillgången på potentiell skyddszon längs
Ribäckens omgivande skogsmark är dålig
då hela 75% av den angränsande skogen har
en sådan som är smalare än 3 meter eller
helt saknar sådan (figur 48).

Skyddszon intill
skogsmark (m)

500

480

6710

O<3m [JiJ3-IOm 1IlI1l-30m .>30m

Figur 48. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Ribäcken som utgörs av
skogsmark.

Anmärkningsvärt är att i stort sett ingen
skyddszon sparats längs vattendraget på de
ställen där bäcken rinner genom hyggen,
röjnings- eller gallringsskog.

Marktyp

Figur 47. Markanvändningen i Ribäckens
närmiljö baserad på dominerande kategori. dvs.
täckning >50%, inom 0- 30 m utmed vardera
sida om vattendraget.
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Tillrinnande vattendrag

Ribäcken har 11 tillflöden (tabell 9). Fem
av dessa är diken och samtliga saknar
översilning. Alla tillflöden saknar även
skyddszon och eftersom de flesta diken
avvattnar områden med gallringsskog är
påverkan relativt stor.
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Det tredje vandringshindret utgör inget
direkt hinder för fiskens rörelse i området
då det saknar fallhöjd.

. 49 I·' I [)7-1 Väalrummo i Rihäcken som
F,<TUT .'(I o -' ,'"
UI;ör de(lnitil'/l'ondringshinderj'ijr öri/lg.

. k t'o" l' att inte fisken skall riskera att
mIl1S as '
försvinna från bäcken.

Totalt finns tre vandringshinder för fisk i
Ribäcken (tabell 10). Ett av dessa, det som

liaaer länast ned i systemet, är naturligt och
bb b

består aven bäverdamm (nr l, tabell 10).
Denna damm anses utgöra ett partiellt
hinder för uppströms vandrande fisk, då
den vid låga flöden troligen är svår att
passera för såväl mindre som större fisk.

Vandringshinder

a\' rl!sjJl!klive Ii . (I( I!, ( . ( le

Kod Bredd FHide Djup Översilning
Nr

(mJ/s) (m)

0.4 O,()l O,OX Nej
I v

2 O,:; 0.002 0,0'; Nej
v

:; v O.l 0.001 0.0'; Nej

4 0.6 0,00'; 0.0'; Nej
v

'; v
Nej

6 u
Nej

7 u
Nej

X u
Nej

l) u
Nej

lO u
Nej

II u
Nej

T b Il 9 IVhäckl!ns lilllliidl!n, Roksläl'l!rno i
III e· ." ,. ".' I" l'i mr )({ koraklärl!/l
kolumnen som hl!/lomil.\ km ' I

1111" I { M J och l" l'allendra,,;,

Det vattendrag som tillför mest vatten till
Ribäckens vattensystem är bäck nr l (tabel~
9). Tillflödenas lägen visas på kartan I

bilaga 5.

.. ,-J

J

De övriga två vandringshindren är i form
av vägtrummor, varav den ena (nr 2, tabell
10) sätter definitivt stopp för vandrande
fisk (figur 49). Anledningen till detta är den
höga fallhöjden på 0,9 meter, vilken bör

'I

LJ

Tllhel/ /(J. Vandringshinder i Rihäcken. Siflrorna under kolumnerna som henäm/1.\' öring och mörl av.\',
l! / / I kl O 7~ () h I /I /7 Il I.lim rens svarig lelsf!;ro( l'ie r pa.\'sof!;e uPPsIröms i S 00 - _ (är ~ /Jasser 01'1, portil! I oc 1 _ ( e iniliv

Nr Xkoord. Ykoord. Typ av hinder Total fallhöjd (m) Öring Miirt Användning Fiskvä'

I 664207 14X222 Iläveruallllll 0,4 I 2 Bäverualllm Nej
2 664156 14X267 Trumma O.l) 2 l VUgpassag.c Nej
:; 6640';1 14X3XO Trumma O O O Vägpa:-;sage Nej

J
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J
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Bilaga 5. Vandringshinder och
uppväxtomraden fOr öring
i Ribäcken.
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Råmyrbäcken

Sammanfattning

X 664234: Y 148562

Råmyrbäcken är, likt Ribäcken, en sedan tidigare odokumenterad liten skogsbäck med relativt goda
förutsättningar för att hysa en livskraftig öringpopulation. Det är framför allt tillgången på lämpliga upp
växtområden som är god (bilaga 6). Det fInns även gott om tämligen bra ståndplatser, trots bäckens ringa
storlek. Lämpliga lekbottnar fInns också. Under fältarbetet sågs lekande öring på ett mindre grusområde, så
att öring förekommer är konstaterat. Till synes lämpliga förhållanden råder även för flodpär1mussla, men
inga tecken på att dessa förekommer i bäcken noterades under fältarbetet.

Likt många andra av de inventerade vattendragen utgör skogsbruket en betydande påverkan på
Råmyrbäcken. Det är framför allt avsaknad av skyddszoner längs en mycket stor del av de områden där
bäckfåran kantas av skogsmark som bidrar till påverkan och då en sådan skyddszon även saknas längs
bäckens alla tillflöden, ökar den negativa effekten ytterligare.

I Råmyrbäcken fInns tre vandringshinder, varav ett anses vara defInitivt för uppströms vandrande öring
(bilaga 6). Detta hinder består aven bäverdamm med fallhöjden 0,9 m och en stor del av de för öringen
lämpliga biotoperna är belägna uppströms dammen.

Då ingen dokumentation om Råmyrbäckens öringsbestånd fInns sedan tidigare bör elfIsken genomföras. För
förslag på lämpliga elfIske lokaler, se karta i bilaga 6b.
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Områdesbeskrivning

Råmyrbäckens avrinningsområde är drygt 6
km2 till ytan och domineras av skogsmark.
Även våtmark utgör en betydande andel,
medan jordbruksmark helt saknas. Andelen
sjö uppgår till omkring 5%.

Bäcken har en längd på 4,5 km och är
inventerad i sin helhet. Längden ger
tillsammans med den längdviktade medel
bredden på 1,2 m en total yta på 0,54 ha.

I avrinningsområdet finns endast en sjö,
Övertjärnen, från vilken Rårnyrbäcken har
sitt ursprung. Den inventerade sträckans
fallhöjd på 95 m ger en lutning på 2,1%,
vilket är relativt brant.

Likt Ribäcken har inget material om
Råmyrbäcken hittats under de litteratur
sökningar som gjorts. Lekande öring sågs
dock under fältarbetet och en damm vittnar
om bäverns aktivitet i området.
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Öringstammen är med stor sannolikhet för
närvarande stationär i bäcken då de har
svårighet att passera bäverdammen. Möj
ligen vandrar enstaka individer upp i
Övertjärnen, men då inga provfisken utförts
i sjön saknas belägg för den saken. Troligen
rör det sig om en ursprunglig öringstam
som dock kan ha utblandats med fisk som
utplanterats i Hedströmmen.

Större delen av Råmyrbäckens avrinnings
område är av riksintresse för både friluftsliv
och naturvård, samt ingår i Västmanlands
läns naturvårdsplan från 1985. Framför allt
våtmarken Råmyran anses speciellt
intressant på grund av sump- och natur
skogen i området.

Kalkning av Övertjämen genomfördes
1986, men inga nya kalkningar planeras
området.
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Vattenbiotop

Strömförhållanden och djup
Råmyrbäcken domineras av strömmande
vattenbiotoper, vilka utgör 46% av bäckens
längd. De lugnvattenbiotoper som finns
utgör 27% och är alla belägna där bäcken
rinner genom Råmyran. Svagt strömmande
biotoper utgör även de 27%, medan
forsande biotoper helt saknas (figur 50).

80ltensubstrat

Figur 50. StrömjOrhållanden i Råmyrbäcken.

Det längdviktade medeldjupet är endast 0,2
meter i Råmyrbäcken och hela 99% av
bäckens längd har ett djup på mindre än 0,5
meter.

_,m,

Vegetationstyp

Skuggning och vattenvegetation
Skuggningen längs Råmyrbäcken har ett
måttligt lågt längdviktat medel på 1,7 till
följd av att hela 56% av bäcken har klassats
mindre bra skuggad (dvs. 5-50% av bäck
ytan skuggas). Längs bäcken är det bara
16% som skuggas bra, medan 20% saknar
skuggning helt. Dessa 20% saknar dock
skuggning av naturliga skäl, då högre
vegetation saknas intill bäcken där den
rinner genom Råmyran.

Figur 51. Längdviktade medelvärden av botten
substratens jOrdelning i Råmyrbäcken.

Råmyrbäcken är, tillsammans med
Ribäcken, den bäck som har störst
vegetationstäckning med ett längdviktat
medelvärde på 2,3. Övervattensväxter är
vanligast tätt följt av trådaiger, vars
längdviktade medelvärden ligger på 1,3
respektive 1,2 (figur 52).

100%75%

IJ Svagt strönmlande

• Forsande

50%

Strömförhållande
(längd i km)
1.2 2,1

25%

1.2

IJ Lugnflytande

lIiI Strönunande

0%

Bottensubstrat
Det vanligast förekommande botten
substratet i Råmyrbäcken är sten, som har
ett längdviktat medelvärde på 1,8 och
dominerar längs hela 41 % av bäckens totala
längd. Även blockbotten och grusbotten
förekommer i riklig mängd och har
längdviktade medelvärden på 1,6 respektive
1,2. Även findetritus förekommer i relativt
stor utsträckning, men då främst i de
lugnflytande områdena där bäcken rinner
genom Råmyran (figur 51).

eJ

eJ

c

Figur 52. Längdviktade medelvärden av de
olika vegetationstypernas relativa täckning i
Råmyrbäcken.
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Öringbiotop
Råmyrbäcken hyser, trots sin ringa storlek,
relativt goda förhållanden för öring. Det är
framför allt tillgången på lämpliga
uppväxtområden som är god då 35% är
klassat som tämligen bra eller bättre (figur
53).

Då den artificiella marken ej dominerar
längs någon av vattendragets delsträckor
framgår ej dess närvaro i figur 54. Det finns
dock artificiell mark i omgivningen även
om det är mycket lite (längdviktat medel är
0,1). Den artificiella mark som det då är tal
om består uteslutande av vägar.
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Figur 53. UppväxtjOrhållanden fOr öring i
Råmyrbäcken.

Även tillgången på ståndplatser är god då
28% är klassat som tämligen bra eller bättre
ur denna synpunkt. Tillgången på lekbottnar
är dock mer begränsad, men under fält
arbetet sågs ändå öringar som lekte på en
grusbädd.

Påverkan
Förutom de två onaturliga vandringshindren
är Råmyrbäckens lopp relativt opåverkat
(längdviktad medelklass 0,1). Delsträckan
nedströms bäckens utlopp ur Övertjämen är
dock kraftigt rensad.

Omgivning och närmiljö

Råmyrbäckens omgivning utgörs till 87%
av barrskog, medan blandskog och hygge
utgör 3% vardera. Resterande 7% består av
våtmark (figur 54). Jordbruksmark och
annan öppen mark saknas helt
omgivningen.
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Figur 54. Markanvändningen i Råmyrbäckens
omgivning baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom 30 - 200 m utmed
vardera sida om vattendraget.

Även i närmiljön är det barrskogen som är
vanligast då den dominerar längs 70% av
närmiljöns totala längd. Våtmark däremot
utgör en betydligt större andel i närmiljön
än i omgivningen och dominerar längs
29%. Blandskog förekommer dock i något
mindre utsträckning och utgör endast 1% i
närmiljön (figur 55).
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FigJ 55. Markanvändningen i Råmyrbäckens
närm~ljö baseradpå dominerande kategori, dvs.
täckn1ing >50%. inom 0- 30 m utmed vardera
sida bm vattendraget.
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Skyddszon
Tillgången på potentiell skyddszon längs
Råmyrbäckens omgivande skogsmark är
mycket dålig. Hela 94% av den
angränsande skogen saknar helt skyddszon
och resterande, 6%, har en skyddszon som
understiger 10 meters bredd (figur 56 och
57).

Skyddszon intill

skogsmark (m)

300

4930

O<3m 03-lOm DII-30m .>30m

Figur 56. Förekomst avskyddszon iden
närmiljö längs Råmyrbäcken som utgörs av
skogsmark.

Figur 57. Foto AI8-1. Förekomst avskyddszon i
den närmiljö längs Råmyrbäcken som utgörs av
skogsmark

Vid framtida avverkningar i området bör en
trädridå om minst la meters bredd sparas
längs bäcken.
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Tillrinnande vattendrag

RåmYlibäcken får sitt vatten från 16 olika
tillflöden, förutom det som kommer från
•• I

Overtjärn där bäcken börjar. Hälften av
dessa t1illflöden har formen av diken, medan
resten är vattendrag. Inget av tillflödena
bedöms utgöra någon erosionsrisk, men då
samtliga saknar skyddszon och endast sju
har en översilning kan påverkan från den
omgi vande skogen antas vara relativt stor
(tabell 11).

Det tillflöde som bidrar med mest vatten till
Råmyrbäckens vattensystem är nr 5, som
avvattnar den nordligaste delen av
Råmyran.

Tillflödenas lägen visas på kar1a i bilaga 6.

Tabell l J. Rämyrbäckens tillflöden. Bokstäverna i

kolumnen som benämns "kod" visar på karaktären
av re,spektive til(flöde, dike (d) ellel; ett vattendrag
(v).

Nr Kod Bredd Flöde D.iup Översilnin~
(m) (m3/s) (m)

l v 0,3 0,001 0,05 Nej

2 v 0,3 0,003 0,2 Nej

3 d 0,6 O 0,4 Nej

4 d 0,2 0,15 Nej

5 d 0.3 0,009 0,15 Nej

6 d 0,4 0,05 Nej

7 d 0,4 0,05 Nej

8 d 0,4 0,05 Nej

9 v 0,4 0,2 Ja

!O v l 0.0005 0,05 Ja

11 v 0,3 0,0005 0.2 Ja

12 d l 0.0002 O Ja

13 d l 0,0002 O Ja

14 v 0,4 0,002 0,2 Ja

15 v 0,3 0,002 0.05 Ja

16 v 0,6 0,0045 0,25 Nej
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Vandringshinder
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Totalt finns fem vandringshinder för fisk i
Råmyrbäcken. Ett av dessa är naturligt och
utgörs aven bäverdamm, medan resten är
onaturliga och utgörs av vägtrummor samt
en damm. Det är endast bäverdammen med
sin fallhöjd på 0,9 meter, som utgör ett

totalt hinder för uppströms vandrande fisk
och då denna är placerad långt ned i sys
temet kan den antas utgöra en relativt stor
påverkan på fiskpopulationen i bäcken
(tabell 12).

Saknas

Saknas

Saknas

Saknas

Saknas

Vägpassage

Vägpassage

Vägpassage

Sjöregering

Bäverdamm

Trumma

Trumma

Trumma

Damm

Tabell 12. Vandringshinder i Råmyrbäcken. Siffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
hindrens svårighetsgrad vid passage uppströms i skala 0- 2 där 0= passerbart, }= partiellt och 2= definitivt.
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Bilaga 6. Vandringshinder ocb
uppväxtområden for öring
i Råmyrbäcken.
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Bilaga 6b. Lämpliga elfiskelokaler
i Råmyrbäcken.

r

0 Lämpliga elfiskelokaler i Råmyrbäcken

lY.RåmyrbäckenN Hedströmmen
Vattendrag
Jordbruksmark

_ Sjöl Våtmark

"\ T1

J

T2

J
!

/
I

r

I
F~

-- -
- - --

-=--\ \ --=

( ~
~

~ -
?

In
{
j



Högforsbäcken

--- ---------

X 663859: Y 149208

Sammanfattning
Högforsbäckens karaktäriseras aven stor andel svagt strömmande vattenbiotoper till följd av sin ringa lutning.
Den relativt låga vattenhastigheten i samband med stora våtmarksområden leder till att findetritus är det
vanligaste bottensubstratet, men då även block, sten och grus förekommer i relativt stor utsträckning hyser
bäcken ändå lämpliga biotoper för öring (bilaga 7). Dokumentering som visar på att öring förekommer finns
dock ej.

Likt övriga inventerade vattendrag är tillgången på potentiell skyddszon dålig längs Högforsbäcken och där
bäcken rinner genom gallringsskog har inga beskuggande träd sparats.

Till följd av den stora andelen trädlös våtmark som bäcken rinner genom blir skuggningen låg och
vegetationstäckningen domineras av övervattenväxter. Den dåliga skuggningen är dock inte enbart naturlig
utan beror även på avsaknad av skyddszon som nämnts ovan.

Totalt finns 11 vandringshinder i bäcken varav tre anses vara definitiva för all uppströms vandrande fisk
(bilaga 7). Ett av dessa definitiva vandringshinder är naturligt i form aven bäverdamm, medan övriga är
uppförda av människan. De två onaturliga vandringshindren hyser dock troligen kulturellt värde, vilket det bör
tas hänsyn till vid eventuell förbättring av fiskens möjlighet till passage.

För att få svar på ifall öring förekommer i bäcken eller ej bör elfisken genomföras. Förslag på lämpliga
elfiskelokaler visas på kartan i bilaga 7b.

Områdesbeskrivning

Högforsbäckens avrinningsområde är
omkring 10 km2 till ytan och domineras,
likt de andra inventerade bäckarnas av
rinningsområden, av skogsmark. Jord
bruksmark och våtmark utgör dock relativt
stora andelar även de.

Bäcken är inventerad i sin helhet och då
längden och bredden uppgår till 7,7 km
respektive 1,6 m blir bäckens area 12 ha.

Fallhöjden längs den inventerade sträckan
uppgår till 105 m, vilket ger en lutning av
vattendraget på 1,36%. Jämf6rt med övriga
inventerade vattendrag är denna lutning
relativt liten.

Ingenting som tyder på att öring före
kommer i bäcken finns dokumenterat sedan
tidigare, men då bäcken hyser relativt goda
f6rhållanden är det möjligt att öring ändå
fOrekommer.
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I de nedre delarna av bäcken finns en del
dammar som vittnar om bäverns rörelser i
området och markägare har med något som
liknar fågelskrämmor fOrsökt skrämma bort
dessa utan att lyckas.

Högforsbäckens avrinningsområde berörs ej
av kalkning eller av något naturreservat och
finns heller inte upptaget som riksintresse.
Detta betyder dock inte att området saknar
värden. Exempelvis finns rester aven
gammal banvall kvar i området sedan
gruvverksamheten blomstrade, så förutom
naturvärden finns här även kulturella
värden.



Vattenbiotop

Strömförhållanden och djup
Högforsbäcken har trots sin måttliga lutning
god förekomst av forsande och strömmande
vattenbiotoper, vilka utgör 9% respektive
13% av bäckens totala längd. Hela 46% av
bäcken hyser dock svagt strömmande
biotoper och 28% är lugnflytande (figur
58).
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Strömfiirhållande (längd i km)

Figur 59. Längdviktade medelvärden av botten
substratens jOrdelning i Högforsbäcken.

2,2 3,6 1,0 0,7

Figur 58. StrömjOrhållanden i Högforsbäcken.

De lugna partierna är framför allt belägna i
Dammossen.

Trots den låga skuggningen är vatten
vegetationens täckning måttlig med ett
längdviktat medel på 1,7. Den höga
förekomsten av övervattensväxter i våt
marksområdena, leder till att denna
vegetationstyp är vanligast, men under
vattensväxter och kuddmossor förekommer
också i relativt stor utsträckning (figur 60).

Skuggning och vattenvegetation
Skuggningen längs Högforsbäcken har ett
lågt längdviktat medelvärde på 1,5 till följd
av att 30% av bäcken saknar skuggning
helt. Dock är 28% bra skuggad (dvs. mer än
50% av bäckytan skuggas). Den dåliga
skuggningen beror till stor del på att
Dammossen och Dammsjömossen inte är
trädbevuxna i någon större utsträckning.
Sträckan där bäcken rinner alldeles intill
väg 68 saknar även skuggning helt, så den
låga beskuggningen av vattendraget är inte
enbart naturlig.

100%75%

El Svagt strörrnmnde

• Forsande

50%25%

D Lugnflytande

II Strömmmde

0%

Det längdviktade medeldjupet i bäcken är
0,4 meter och hela 34% av bäcken är 0,5
1,0 meter djup. Detta är ett relativt stort
medeldjup jämfört med övriga inventerade
vattendrag.

Bottensubstrat
Det vanligaste bottensubstratet i Högfors
bäcken är findetritus som dominerar längs
35% av bäckens totala längd. Skillnaden i
utbredning mellan findetritus, sten, block
och grovdetritus är dock liten ifall
resultaten presenteras som längdviktade
medelvärden. Anledningen till detta är att
de tre sistnämnda ofta förekommer
tillsammans med andra bottensubstrat även
om de inte dominerar på så stora områden.
Lera och grus är även de relativt vanliga,
medan sand förekommer i mindre ut
sträckning (figur 59).
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Figur 60. Längdviktade medelvärden av de olika
vegetationstypernas relativa täckning
Högforsbäcken.

Påverkan
Högforsbäckens lopp är relativt påverkat
och är tillsammans med Krabobäcken den
bäck som har näst högst längdviktat
medelvärde (0,5) av alla de inventerade
bäckarna. Större delen av bäcken är dock
helt opåverkad, men då områdena som
påverkats är kraftigt rensade eller helt
omgrävda blir medelvärdet högt. Det är
framför allt sträckorna nedströms
Dammsjön som är rensade, men även
sträckan där bäcken rinner intill väg 68 är
helt omgrävd och uträtad.

Omgivning och närmiljö

Figur 61. Uppväxtjörhållanden för öring i
Högforsbäcken.

Ståndplatser för större öring förekommer
dock i något större utsträckning då 15%
anses vara bra- mycket bra ur denna
synpunkt.
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Figur 62. Markanvändningen i Högforsbäckens
omgivning baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom 30 - 200 m utmed
vardera sida om vattendraget.

Omgivning
Den vanligaste marktypen i Högfors
bäckens omgivning är barrskog som utgör
dominans längs 40% av närmiljöns totala
längd. Även våtmark är vanligt och
dominerar längs 31 % av närmiljön. Öppen
mark utgör också en betydande andel
(16%), medan lövskog, kalhygge,
blandskog och åkermark förekommer i
mindre utsträckning (figur 62). Artificiell
mark förekommer också i omgivningen,
men då den ej dominerar längs någon av
delsträcknorna framgår dess närvaro ej i
figuren nedan. Den artificiella marken
utgörs framför allt av vägar, men tomtmark
förekommer också.

El m5jligt, ej bra, kl 1

• bra-mycket bra, kl 3

D ej lämpligt, kl O

Im tämligen bra, kl 2

Öringbiotop
Högforsbäcken är en relativt dålig bäck för
öring då tillgång på bra uppväxtför
hållanden är låg, endast 9% av bäckens
bottenarea klassats som bra- mycket bra
(figur 61 och bilaga 7).

Tillgången på lekbottnar är dock relativt
bra då 4% av bäckens totala bottenyta är
klassad som bra- mycket bra. Denna andel
motsvarar en yta på 510 m2

, vilket är
mycket jämfört med övriga inventerade
vattendrag.
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Skyddszon intill
artificiell mark (m)

Figur 64. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Högforsbäcken som utgörs av
skogs-mark.

Figur 65. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Högforsbäcken som utgörs av
artificiell mark.
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Skyddszon intill
skogsmark (m)

Skyddszon längs omgivande artificiella
marktyper saknas inte i lika stor
utsträckning som längs skogsmark, men är
ändå dålig då en sådan helt saknas längs
27% (700 m) av dessa omgivande mark
typer. Andelen artificiell mark med en
godtagbar skyddszon (>10 meters bredd)
utgör dock 43% (figur 65).

Anmärkningsvärt är att ingen skyddande
vegetation sparats där bäcken rinner genom
hyggesmark och gallringsskog. Vid fram
tida avverkningar i området bör en
skyddszon avsättas för att skydda vatten
draget.
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Figur 63. Markanvändningen i Högforsbäckens
närmiU'ö baseradpå dominerande kategori, dvs.
täckning >50%, inom O - 30 m utmed vardera
sida om vattendraget.

Närmiljö
I närmiljön är det främst våtmark som
dominerar (45%), medan barrskog
förekommer längs 25%. Lövskogen utgör,
likt våtmarken, även den en betydligt större
andel i närmiljön än i omgivningen då den
dominerar längs 14% av bäcken (figur 63),
Större delen av skogsmarken i närmiljön
består av äldre produktionsskog, men även
yngre produktionsskog förekommer.

Skyddszon
Tillgången på potentiell skyddszon längs
Högforsbäckens omgivande skogsmark är
undermålig då en sådan saknas längs 52%
(figur 64). Tack vare våtmarkens
utbredning i närmiljön har dock 37% av
omgivande skogsmark en skyddszon som
överstiger 30 meters bredd.
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Tillrinnande vattendrag

Högforsbäcken har tolv tilltlöden (tabell
13). Fyra av dessa är diken, varav samtliga
saknar översilning. Tillflödena, både
vattendragen och dikena, saknar dessutom
skyddszon och därmed kan påverkan från
avverkning och annan verksamhet antas
vara stor.

Det vattendrag som bidrar med mest vatten
till Högforsbäckens vattensystem är
nummer Il då det tillför omkring 15 l/s.

~

Tillflödenas lägen visas på karta i bilaga 7.

Tubel/13. Högforsbäckens tillflöden. Bokstäverna i
kolUl11nen .1'0111 benäl11ns "kod" visar på karaktären
av respektive tilNlöde. dike (d) el/er ett vattendrag
IV).

Nr Kod Bredd Flöde Djup Översilning
(m) (m3ts) (m)

I v 0,6 0,002 0,2 Nej

2 d 0,5 0,002 0,2 Nej

3 d 0.4 0,0005 0.1 Nej

4 d 0,3 0,0005 0,05 Nej

5 d 0,3 0,0005 0.05 Nej

6 v 0,3 0,001 0,1 Nej

7 v 0,3 0,005 0.1 Nej

8 v Nej

9 v Nej

10 v 0,2 0,003 0,1 Nej

II v 0.4 0,015 0,1 Nej

12 v 0,2 0,01 0,1 Nej

Vandringshinder

Totalt finns elva vandringshinder för fisk i
Högforsbäcken och tre av dessa anses vara
definitiva för uppströms vandrande fisk, nr
6, 9 och 10 (bilaga 7).

Vandringshinder nummer 6, som är det
enda naturliga hindret i bäcken, består av
en bäverdamm med en fallhöjd på 0,4 m.

Det andra definitiva vandlingshindret,
nummer 9, är en gammal järnvägsbro av
sten som i utloppet har ett fall på 0,6 m
(figur 67). Denna bro har dock möjligen ett
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visst kulturellt intresse som det bör tas
hänsyn till vid en eventuell restaurering.

Figur 67. Foto D9-i. Stenbro som utgör ett
vandringshinder i Höglorsbäcken.

Det sista definitiva hindret, nummer 10, är
en gammal stensättning av slaggsten med
ett fall på 1,5 m (figur 68).

Figur 68. Foto DiO-l. Stensättning .1'0111 utgör
vandringshinder i HÖE-.10rsbäcken.



Då uppgifter i länets dammregistret saknas
om fördämningen som vandringshinder nr 5
utgör, kan det antas att denna saknar
legalisering. Nyttan av fördämningen bör

därför utredas så att en eventuell utrivning
kan diskuteras.

,'I
LJ

Tabell 14. Vandringshinder i Högforsbäcken. Siffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
hindrens svårighetsgrad vid passage uppströms i skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt.

l 663859 149208 Trumma O O O Vägpassage Nej

2 663867 149191 Trumma O O O Traktoröverfart Nej
3 663877 149129 Trumma O O O Vägpassage Nej
4 663911 149046 Trumma O O O Vägpassage Nej
5 663904 149045 Fördämning (trasig) O O O Ingen Nej
6 663905 149013 F.d. Bäverdamm (naturligt) 0,4 2 2 Nej

7 663903 148967 Trumma 0,05 O 2 Vägpassage Nej
8 663878 148940 Trumma (foto finns) 0,1 O l Vägpassage Nej
9 663872 148943 Bro med fall (foto finns) 0,6 2 2 Nej
10 663823 148901 Stensättning (foto finns) 1,5 2 2 Ingen Nej
Il 663831 148443 Trumma O O Vägpassage Nej
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Bilaga 7. Vandringshinder och
uppväxtområden for öring
i Högforsbäcken.
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Bilaga 7b. Lämpliga elfiskelokaler i Högforsbäcken.
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Krabobäcken (- Bjursjöbäcken- Korphvttebäcken)

Sammanfattning

X 663128: Y 149178

rr
u
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Krabobäcken är ett fint litet ringlande vattendrag med väl fungerande öringreproduktion och hyser dessutom
ett skyddsvärt bestånd av flodkräfta. Bäcken har en måttlig fallhöjd, men hyser ändå gott om
strömvattenbiotoper. Vattenhastigheten i bäcken leder till att botten till stor del utgörs av block, sten, grus och
sand, men även lera förekommer.

Då avrinningsområdet utgörs aven stor andel skog och skyddszon saknas längs delar av vattendraget, kan det
antas att påverkan från skogsbruket är relativt stor. Även längs artificiella markslag är skyddszonen
undermålig. Den dåliga förekomsten av skyddszoner längs bäcken leder till att beskuggningen av den samma
blir låg. Detta till trots är vegetationstäckningen relativt låg, men det finns risk att trådaiger kan komma att öka
och på så sätt även öka sedimentationen. Detta skulle i sin tur kunna leda till en försämring av öringbiotoperna
i bäcken och vid framtida avverkningar i området bör därför en skyddande och beskuggande trädridå sparas
intill bäcken.

I Krabobäcken finns ett definitivt vandringshinder (bilaga 8), men då detta är lokaliserat högt upp i systemet
kan påverkan från detta antas vara relativt liten på bäckens fiskpopulation. En utrivning av detta
vandringshinder skulle dock möjliggöra för fisk att vandra upp i Bjursjön, vilket i nuläget är omöjligt.

Utöver det definitiva vandringshindret finns ett par partiella vandringshinder. som kan ställa till förtret för
tisken vid låga tlöden. Även dessa bör ses över och rättas till. Exempel på ett sådant partiellt vandringshinder
är trumman under järnvägen som har en oacceptabelt hög fallhöjd.
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Områdesbeskrivning

Krabobäckens avrinningsområde är
omkring 24 km2 till ytan och domineras,
likt de andra inventerade bäckarnas av
rinningsområden, av skogsmark. Även
jordbruksmark och våtmark förekommer i
området, dock i liten utsträckning i
förhållande till avrinningsområdets storlek.

Bäcken är inventerad från mynningen i
Nedre Vättern, till Bjursjöns utlopp och är
mestadels ringlande. Då längden och
bredden uppgår till 6,7 km respektive 2, l m
blir bäckens area 15 ha.

Fallhöjden längs den inventerade sträckan
uppgår till 77 m, vilket ger en lutning på
1,15%. Jämfört med övriga inventerade
vattendrag är denna lutning relativt liten.

[Länsstyrelsen Västmanlands läns
sammanställning över elfisken utförda
under hösten 2000, beskrivs bäcken som ett

42

intressant litet vattendrag med väl
fungerande öringreproduktion. Under dessa
elfisken fångades förutom öring även
elritsa, stensimpa, lake och gädda.

Under fältarbetet sågs spår av bäver i
bäckens mynningsområde. Bävern har
dock ej lyckats dämma bäcken någonstans,
men tydliga spår av dess aktivitet finns. I
mynningsområdet finns ett antal stora
triviallövträd (aspar) som riskerar att
påverkas av bäverns aktivitet.

Enligt Västmanlands läns fiskevårdsplan
hyser Krabobäcken även ett bestånd av
flodkräfta.

Krabobäckens avrinningsområde kalkas ej
och berörs varken av något naturreservat
eller något riksintresse.



Figur 68. SträmfOrhållanden i Krabobäcken.

Bottensubstrat

Figur 69. Längdviktade medelvärden av botten
substratens jOrdelning i Krabobäcken.

Skuggning och vattenvegetation
Skuggningen längs Krabobäcken har ett
relativt lågt längdviktat medel på 1,8.
Jämfört med övriga inventerade vattendrag
har Krabobäcken en relativt stor andel som
saknar skugga helt (11 %). Anledningen till
den dåliga skuggningen är dock till stor del
naturlig, beroende på den delvis trädlösa
våtmarken i närmiljön.

50% 75% 100%
D Svagt strömmande

• Forsande

0% 25%
D Lugnflytande

II Strömmande

Strömförhållanden och djup
Krabobäcken karaktäriseras av svagt
strömmande vattenbiotoper, då dessa utgör
49% av bäckens totala längd. Trots sin
ringa lutning förekommer ändå forsande
och strömmande vattensträckor i relativt
stor utsträckning, 8% respektive 28% av
bäcken. De lugnflytande biotoper som
förekommer utgör 16% av bäcken och finns
framför allt där bäcken rinner genom
våtmarksområden (figur 68).

Vattenbiotoper

Strömförhållande
(längd i km)

1,1 3,3 1,9 0,5

Det längdviktade medeldjupet i bäcken är
0,4 meter, vilket är ett relativt stort djup
jämfört med övriga inventerade bäckar.
Detta beror till stor del på att hela 37% av
bäcken är 0,5- 1,0 meter djup.

Bottensubstrat
Det vanligaste bottensubstratet i Krabo
bäcken är block som har ett längdviktat
medelvärde på 1,7. Även sten, lera, sand
och grus är vanliga. Bottensubstraten är
med andra ord relativt varierande (figur 69).
Lera är dock det bottensubstrat som
dominerar längs störst del av bäckens totala
bottenareal (33%).

Trots den relativt dåliga skuggningen är
vegetationstäckningen måttlig med ett
längdviktat medel på 1,6. Den höga
förekomsten av övervattensväxter i våt
marksområdena leder till att denna vegeta
tionstyp är vanligast, med ett längdviktat
medel på 0,9. Undervattensväxter före
kommer dock också i relativt stor utsträck
ning (längdviktat medelvärde 0,7) (figur
70).
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Figur 70. Längdviktade medelvärden av de
olika vegetationstypernas relativa täckning i
Krabobäcken.
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Uppväxornråde för

öring (nr)

Öringbiotop
Krabobäcken är en relativt bra bäck för
öring då tillgång på bra uppväxtför
hållanden är hög. Hela 20% av bäckens
bottenarea är klassad som bra- mycket bra
ur denna synpunkt (figur 71).

Omgivning
Den vanligaste marktypen i Krabobäckens
omgivning är barrskog, vilken är
dominerande längs 61% av omgivningens
totala längd. Öppen mark dominerar längs
18% och våtmark längs en betydande andel
på 14%. Lövskog, hygge, blandskog och
åkermark förekommer även de, dock i
mindre utsträckning (figur 72). Artificiell
mark förekommer också i omgivningen,
men dominerar längs en mycket liten andel
(1 %) av omgivningens totala längd. Den
artificiella marken utgörs framför allt av
vägar, men även tomtmark förekommer.

Omgivning och närmiljö

4600

El möjligt, ej bra, kl l

• bra-mycket bra, kl3

D ej lämpligt, kl O

DI tämligen bra, kl 2

r---]

L.J

[J

Figur 7l. UppväxtjOrhållanden fOr öring i
Krabobäcken.

Tillgången på lekbottnar är också relativt
bra, då 5% av bäckens totala bottenyta är
klassad som bra- mycket bra (motsvarande
765 m2

).

Även ståndplatser för större fisk finns i
relativt stor utsträckning då hela 22% av
bäcken är klassat som bra- mycket bra.
Dessutom är 40% klassat som tämligen bra
ur ståndplatssynpunkt.

Påverkan
Krabobäckens lopp är relativt påverkat och
är tillsammans med Högforsbäcken den
bäck som har näst högst längdviktat
medelvärde gällande rensning (0,5) av alla
de inventerade bäckarna. Det är framför allt
några delsträckor nedströms Ämthyttan där
bäcken är helt omgrävd eller kraftigt rensad
som leder till det relativt höga längdviktade
medelvärdet. Även nedströms Lerkulan
finns en sträcka som grävts om. Längs
denna sträcka ligger muddermassoma
fortfarande kvar och vittnar om att denna
omgrävning gjorts relativt nyligen.
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Figur 72. Markanvändningen i Krabobäckens
omgivning baserad på dominerande kategori,
dvs. täckning >50%, inom 30 - 200 m utmed
vardera sida om vattendraget.

Närmiljö
I närmiljön är markfördelningen näst intill
densamma som i omgivningen med
barrskog som vanligast förekommande
marktyp (dominans längs 44%). Liksom i
omgivningen är våtmarker vanliga i
närmiljön. Våtmarken utgör dock en något
större andel i närmiljön (24%). Även
blandskogen förekommer i något större
utsträckning i närmiljön än i omgivningen,
då den dominerar längs 11% av närmiljöns
totala längd (figur 73).



CJ

"LJ

s 100

1
-'"...
"E
" 44." 50o::

24" ~t~ 16o:: ~
3 O O'S

o O."

1l bO bO bO " -'"
~ ~ -l!: 1l." o o o bO

~o:: -'" -'" -'" bO

~ 'u<: Ul Ul Ul E .§ § E t.;::l:: ." >
" o:: 'o Oj -;a " p., "" 'f

" -l -'" p., >Cl:l ä5 ~ :I: -< O <C

Marktyp

Figur 73. Markanvändningen i Krabobäckens
närmiljö baserad på dominerande kategori, dvs,
täckning >50%, inom 0- 30 m utmed vardera
sida om vattendraget.

Skyddszon
Tillgången på potentiell skyddszon längs
Krabobäckens omgivande skogsmark är
riktigt dålig då sådan saknas längs hela 59%
av bäckens omgivande skogsmark (figur
74). Endast 22% av bäcken har en
godtagbar skyddszon (>10 meters bredd,
klass 2 och 3).

Skyddszon intill
skogsmark (m)

1020

O<3m ffij3-IOm !lii11-30m .>30m

Figur 74. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Krabobäcken som utgörs av
skogsmark.

Anmärkningsvärt är att ingen skyddande
vegetation sparats där bäcken rinner genom
hyggesmark och röjnings- eller gallrings
skog. Vid framtida avverkningar i området
bör en skyddszon avsättas för att skydda
vattendraget.

Skyddszoner längs omgivande artificiella
marktyper saknas inte i lika stor
utsträckning som längs skogsmark, men är
ändå dålig då lämpligt skydd saknas längs
hela 38% (1360 m) av dessa marktyper.
Andelen artificiell mark med en godtagbar
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skyddszon (>10 meters bredd) är dock 46%
(figur 75).

Skyddszon intill

artificiell mark (m)

1360

570

O<3m fJ]3-lOm mil-30m .>30m

Figur 75. Förekomst av skyddszon i den
närmiljö längs Krabobäcken som utgörs av
artificiell mark.

Tillrinnande vattendrag

Krabobäcken har 13 tillflöden, varav endast
ett har formen av ett dike (tabell 15).
Samtliga av dessa tillflöden saknar
översilning samt skyddszon, vilket medför
att påverkan kan antas vara stor.

Tillflöde nummer 4 är det vattendrag som
tillför mest vatten till Krabobäcken, då det
har ett flöde på omkring 30 l/s.

Tillflödenas lägen visas på kartan i bilaga 8.

Tabell 15. Krabobäckens tillflöden. Bokstäverna i
kolumnen som benämns "kod" visar på karaktären
av respektive tillflöde, dike (d) eller ett vattendrag
(v).

l v l 0,oJ 0,15 Nej

2 v 0,3 0,0005 0,05 Nej

3 v I 0,oJ 0,05 Nej

4 v l 0,Q3 0,05 Nej

5 d 0,5 0,003 0,1 Nej

6 v 0,2 0,003 ·0,05 Nej

7 v 0,4 0,004 0,05 Nej

8 v 0,2 0,003 0,05 Nej

9 v 0,4 0,006 0,05 Nej

10 v 0,5 0,oJ 0,1 Nej

Il v 0,6 0,015 0,1 Nej

\2 v 0,3 0,005 0,\ Nej

13 v 0,01 Nej



Vandringshinder

Totalt finns 13 vandringshinder för fisk i
Krabobäcken (tabell 16). Endast ett av
dessa anses utgöra ett definitivt hinder för
uppströms vandrande fisk, medan sju är
partiella. Det definitiva vandringshindret (nr
13, tabell 16) är beläget högt upp i
bäcksystemet, vid bäckens utlopp ur
Bjursjön, och består aven gallerfårsedd
fårdämning (figur 76). Denna fördämning
finns ej upptagen i länets dammregister och
kan därav antas sakna legalisering. En
eventuell utrivning eller legalisering bör
därför diskuteras.

Av de partiella hindren är det främst
nummer 2, 3 och 8 som kan vara svåra får
fisk att passera. Vandringshinder nummer 2
och 3 är trummor med sådan fallhöjd att de
utgör ett hinder får mindre fisk. Möjligen
utgör de även hinder för större fisk vid låga
flöden. Det åttonde vandringshindret, vilket
består aven gammal stensättning kan även
det vid låga flöden utgöra hinder för
vandrande fisk. Troligen härstammar denna
stensättning från en gammal kvarn eller
dylikt, vilket gör att den möjligen är av
kulturellt intresse.

Figur 76. Skiss D13. Fördämning i Bjursjöns
utlopp.

Tabell 16. Vandringshinder i Krabobäcken. Siffrorna under kolumnerna som benämns öring och mört avser
hindrens svårighetsgrad vid passage uppströms i skala 0- 2 där 0= passerbart, l = partiellt och 2= definitivt.,

l 663161 149162 Trumma O l Nejagpassage
2 663233 149142 Trumma 0,1 l 2 Jämvägspassage Nej
3 663329 149102 Trumma 0,4 I 2 Vägpassage Nej
4 663250 148951 Trumma O O O Vägpassage Nej
5 663264 148924 Stensättning O O l Spegeldamm Nej
6 663270 148920 Trumma O O O Vägpassage Nej
7 663326 148861 Trumma O O O Vägpassage Nej
8 663357 148847 Stensättning 0,4 l 2 Saknas Nej
9 663375 148849 Trumma 0,3 l 2 Vägpassage Nej
10 663417 148850 Trumma 0,3 l 2 Vägpassage Nej
11 663442 148836 Trästock 0,3 l 2 Saknas Nej
12 663446 148837 Stensättning 0,3 l 2 Saknas Nej
13 663482 148845 Damm 0,3 2 2 Sjöreglering Nej
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Bilaga 8. Vandringshinder och
uppväxtomraden fOr öring
i Krabobäcken.
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