
 

 
 
 

 
Säveåns vattenråds synpunkter på remissen ”Förslag till 
bildande av naturreservat Säveån-Hedefors i Lerums 
kommun” 
 
 

Bakgrund och syfte 
 

Säveåns vattenråd har i skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland daterad 26 oktober 

2009 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. 

 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt förslag 

till skötselplan för naturreservatet Säveån-Hedefors. Den föreslagna reservatsbildningen 

ansluter till det befintliga reservatet ”Säveåns dalgång”. 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

 

• Skydda och återställa strömmar, forsar och andra värdefulla vattenmiljöer i ån. 

• Säkerställa och återställa uppväxtmiljöer, vandringsvägar och/eller lekområden för lax, ål 

och öring. 

• Bidra till att skapa gynnsam bevarandestatus för den genetiskt unika Säveålaxen. 

• Bevara andra skyddsvärda vattenanknutna arter och medverka till att en hög ekologisk 

status enligt EU:s ramdirektiv för vatten uppnås och bibehålls. 

• Bevara lövskogar, trädridåer, strandbrinkar och andra värdefulla miljöer längs åns stränder. 

• Bevara goda förutsättningar för ett rikt vattenanknutet fågelliv med skyddsvärda arter som 

kungsfiskare, forsärla och strömstare. 

• Bevara landskapsbilden och värdefulla geomorfologiska bildningar som strandbrinkar och 

ravinsystem. 

• Skapa och upprätthålla goda förutsättningar för ett naturanpassat, tätortsnära friluftsliv, 

exempelvis ett långsiktigt hållbart fiskeutnyttjande. 

• Bevara och utveckla ur kulturmiljösynpunkt värdefulla miljöer i anslutning till ån. 

 

Övergripande synpunkter från vattenrådet 
 

Vattenrådet ställer sig positiva till den föreslagna reservatsbildningen utmed Säveån mellan 

Hedefors ned till Lerum.   

 

Planerat omlöp med flera åtgärder kring Hedefors kraftverk i Säveåprojektets regi ses som en 

mycket viktig åtgärd i att stärka laxens och andra arters förutsättningar i Säveån.  

 

Det är av vikt att föreskrifterna i det nya reservatet harmoniserar med det närliggande gamla 

reservatet. 
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Samordning mellan kommundelar, kommuner mfl är viktig för att man ska uppnå en 

helhetssyn för Säveån. Det rör frågor som friluftsliv, vattenregim, restaurering av biotoper, 

skydd enligt miljöbalken mm. 

 

Skogsskötseln inom reservatet ska vara inriktat mot att sköta och återskapa värdefulla miljöer 

och vara anpassat för områdets förutsättningar. 

 

Namnet på reservatet ”Säveån-Hedefors” är inte helt lättydligt eftersom det gamla reservatet 

sträcker sig ner till Hedefors. ”Säveån Hedefors-Lerumsreservatet” är lättare att förstå och 

svårare att misstolka 

 

Hävden av betesmarken inom reservatet måste säkerställas då detta är en viktig del av 

områdets karaktär och värden. 

 

Av vattenrådets medlemmar har Lerum, Alingsås, Borås kommuner samt 

Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna inkommit med yttrande till rådet. LRF har meddelat 

att de yttrar sig genom LRF lokalt i Lerum. Remissen har även behandlats på möte med hela 

vattenrådet.   

 

För att yttrandet från Säveåns vattenråd ska bli hanterbart presenteras endast synpunkter på 

allmän eller övergripande nivå som alla kan ställa sig bakom. Respektive medlems eget 

yttrande skickas direkt till Länsstyrelsen. 
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