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Naturcentrum AB har, på uppdrag av Vårgårda kommun, genomfört en inventering av 
övre Säveån. Totalt har ca 84 km åsträckor karterats med inriktning på biologisk funk-
tion och mångfald. Stora delar av ån bedöms ha höga naturvärden med goda förut-
sättningar för starka fiskbestånd av t ex öring. Under inventeringen noterades också 
flodpärlmussla i huvudfåran, vilket understryker att de biologiska och ekologiska vär-
dena är höga. I rapporten presenteras ett stort antal delsträckor med beskrivningar, 
naturvärdesbedömningar m m, jämte en del förslag på åtgärder som kan stärka fiskbe-
stånden och åns ekologiska status. 
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Bakgrund – fauna & naturvärden i övre Säveån 
Säveån har stora naturvärden, såväl estetiskt som biologiskt, och utvecklingsmöjligheterna är stora. Biflö-

dena har ett stort värde som lek- och uppväxtområden för olika fiskarter t ex ”mjörnöring”. I övre delen 

av vattendraget förekommer öring, bergsimpa, ål, nejonöga, siklöja och nors. Kungsfiskare, strömstare, 

forsärla, bäver samt utter har setts i vattensystemet. I nedre delen av Säveån, nedströms Hedefors, finns en 

unik och storvuxen laxstam, färna, flod- och havsnejonöga. Ån hyser också minst fyra arter av stormusslor 

– flodpärlmussla (EN), större dammussla, allmän dammussla och flat dammussla (VU). Flodpärlmusslans 

larver lever parasitiskt på lokala lax- eller öringyngel och kräver strömmande biotoper med sten och 

genomsläppligt grus. Dessa förutsättningar förstärker betydelsen av att skapa en helhet i vattensystemet 

och utveckla den lokala lax- eller öringstammen. Tidigare har laxen sannolikt kunnat ta sig från havet till 

biflöden ovan Mjörn, Anten och Säven. Mjörnöringen är troligen resterna av en innestängd havsöringstam 

som numera är sjölevande med delarna av bl a Säveån som lekområde. På grund av fragmentering av vat-

tensystemet är även den hotad. Ett öppnare vattendrag med fler lämpliga fiskbiotoper skulle kunna gynna 

och säkra Mjörnöringens framtid. I öppna vattensystem finns alla typer av vandrande fiskarter och en stor 

biologisk mångfald som är knuten till olika strömmande miljöer.  

Flodpärlmusslan (VU) en hotad art i Sverige men också ett biologiskt kulturarv. Den är beroende av 

strömmande, klart vatten och genomsläppligt grus. I Säveån finns uppgifter om flodpärlmussla i Alebäck-

en, Pliktån – Gaddån och Valån. Säveåns musselpopulation är bristfälligt undersökt men uppgifter finns 

från Ljurhalla och under arbetet observerades arten vid Finnatorp. ”Potentialen” för flodpärlmussla i Sä-

veån är stor och förekomsten av en vital och reproducerande flodpärlmusselpopulation bedöms ha stort 

värde för vattendraget i sin helhet. 

Säveån tillhör Götaälvs avrinningsområde och avvattnar ett mycket stort område. Uppströms Mjörn är 

huvudfåran ca 8 mil lång och har 127 tillrinnande vattendrag – sammanlagt finns 55 mil rinnande vatten 

uppströms Mjörn. I huvudfåran, mellan sträckan Mjörn och Säven, finns idag 10 vattenkraftverk. Vidare 

finns det eller har funnits 28 kvarnar eller sågar på sträckan. Många av dem har byggts i naturliga lek- och 

uppväxtområden för fisk och andra organismer och flera utgör fortfarande ett hinder för fiskarnas rörel-

sebehov. Enligt vattendirektivet når delar av Säveån inte upp till de mål som krävs inom EU för god 

ekologisk status. För att nå upp till målen, bör hindren öppnas upp med passager där det behövs.  

Det ekonomiska värdet för sportfiskad, storväxt mjörnöring bedöms också vara stor. Säveåns attraktiva 

strömmande struktur gör att det i framtiden kan bli ett spännande flugfiskevatten. Närheten till större 

samhällen gör också Säveån attraktiv. 
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Projekt ”Övre Säveån – inventeringar” 
Inventeringsprojektet startade 2011 och har genomförts som en biotopkartering och naturvärdesbedöm-

ning av hela vattensystemet. Inventeringen har utförts med standardiserad biotopkarteringsmetodik (Läns-

styrelsen i Jönköpings län 2001). Den grundläggande målsättningen har varit att ta fram en heltäckande 

bild av områdets naturvärden, förekomst av stormusslor, samt att kartlägga förutsättningar för lek- och 

uppväxt för laxartad fisk.  

Inventeringarna har utförts av Per Ingvarsson, Naturcentrum AB på uppdrag av Vårgårda kommun. Pro-

jektet har också fått ekonomiskt stöd av Alingsås kommun, Eolus Vind AB, Ingus, Alingsås Energi, Spar-

banken i Alingsås och Naturcentrum AB. Projektet är ett LONA-projekt som finansierats lika mellan stat 

och genomförandeorganisation. Vårgårda kommun arbetar med att genomföra åtgärder för att uppnå 

målen avseende god ekologisk status i EU´s vattendirektiv. I arbete med att ta fram lokala miljömål har 

Vårgårda kommun tagit fram en åtgärdslista som redovisas i BILAGA 8.  

Projektets syften 
• Att bidra till att bevara och utveckla öringstammarna i avrinningsområdet speciellt Mjörns öringbestånd.  

• Att ge underlag för att utveckla sportfisket där det bedöms som lämpligt och möjligt. 

• Att skapa underlag för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Säveåns övre delar. 

• Att ta fram ett vetenskapligt underlag som kan bidra till att utveckla landsbygden utmed Säveån, avseen-

de rekreation, sportfiske och naturupplevelser.  

Genomförande  
Inventeringsmetodiken följer den s k ”Jönköpingsmodellen” (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2002). Under 

arbetets gång har ett flertal möten och samråd hållits med uppdragsgivare, allmänhet och markäga-

re/kraftverksägare. 

Resultat 
Huvudfåran mellan Mjörn och Säven har också inventerats översiktligt utmed sin totala längd av en av ca 

5,8 mil (47 km har inventerats). På denna sträcka finns 10 kraftverk och ett dämme. Huvudfåran har in-

venterats med inriktning på strömvattenbiotoper som har potential för laxartad fisk och flodpärlmussla. 

Huvudfåran har delats i 12 olika delsträckor. För varje delsträcka presenteras naturvärden, kraftverk och 

dammar.  

Biotopkartering har genomförts i 16 tillrinnande vattendrag i Säveån mellan Mjörn och Säven. Totalt har 

36 km av tillflödena inventerats (av 289 km). De tillrinnande vattendragen har indelats i olika delsträckor 
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med olika längd beroende på vattendragets struktur, påverkan och närområde. Sammanlagt indelades bi-

flödena i 78 delsträckor. På varje delsträcka gjordes en bedömning av naturvärdet. Denna bedömning 

följer Naturcentrums modell med en fyrgradig skala; klass 1 högsta värde ≈ nationellt betydelsefull miljö, 

klass 2 högt värde ≈ regionalt värdefull miljö, klass 3 naturvärde ≈ lokalt värdefull miljö och klass 4 lägre 

värde. 

Fem delsträckor har bedömts ha högsta värde – klass 1, 34 delsträckor klass 2 (höga värden), 33 delsträck-

or i klass 3 (naturvärde) och sju delsträckor bedömdes ha lägre värde. Utmed de inventerade sträckorna 

har 33 vandringshinder, 74 stycken broar, 123 diken och 11 vattenuttag kartlagts.  

Flodpärlmussla påträffades nedströms Finnatorp. Fyndet är unikt och det första belägg för flodpärlmussla 

i Säveåns huvudfåra ovanför Mjörn i modern tid. Flodpärlmusslan är helt beroende av syrerika, 

genomsläppliga grusbottnar i ett öppet vattensystem och med livskraftiga öring- eller laxbestånd. Bestån-

det av flodpärlmussla i Säveån är litet och isolerat och kräver akuta åtgärder för att kunna räddas.  

Elfisken utfördes på tre platser i huvudfåran och två i Kyllingsån. Elfiskena och karteringen av vattendra-

gen visar att öring finns men att beståndet är svagt och att det behövs åtgärder för att kunna bygga upp en 

livskraftig öringstam. Att öka antalet habitat och knyta ihop längre vattenbiotoper med faunapassager är 

viktigt för få en ökad öringstam och samtidigt öka möjligheten för flodpärlmusslans överlevnad.   

Det krävs akuta åtgärder för att rädda flodpärlmusslan i Säveån. Bland annat behövs en fördjupad karte-

ring av hela beståndet av flodpärlmussla. Därefter bör restaureringar av habitat och infektering av flod-

pärlmusslans glochidielarver på öringyngel göras. Det är av största vikt att rätt öringstam används så att 

infekteringen av glochidierna från mussla till fisk fungerar. Odling av musslor kan också vara en åtgärd för 

att förstärka musselbeståndet. När det gäller öring behövs fler elfisken. Genprov (dna) bör tas både i hu-

vudfåran och i tillflöden. Märkning av fisk är en annan åtgärd för att få en bättre bild av fiskens rörelse-

mönster inom vattendraget. Restaurering av habitat är också en mycket viktig åtgärd. Främst inom områ-

det där flodpärlmusslan förekommer, d v s mellan Finnatorp och Hjultorp. Utmed den sträckan finns 

också flera anslutande bäckar med stor potential för öring. Kyllingsån och Torsjöbäcken är exempel på 

bäckar med mycket stor potential. Ovan Finnatorp och Melltorp till Grefa finns mycket långa samman-

hängande och lätt restaurerade sträckor med mycket stor potential för öring och framtida flodpärlmusslor. 

Att diskutera olika möjligheter för att fisk skall kunna passera förbi Finnatorp och Melltorp är också en 

viktig åtgärd. Lillån nedströms Melltorps kraftverk är rik på öring. 

När det gäller mjörnöringen är det bäckarna nedströms kraftverket Källafors (Torp) som är de mest akuta 

att åtgärda och fokus bör läggas på Holmabäck, Kampetås bäck och Gillebäcken men även Bäsjöbäcken, 

Galtaledsbäcken och Olstorpabäcken bedöms som viktiga.  

De många vandringshindren och fragmenteringen av habitat i Säveån gör att öringar och flodpärlmusslor 

är isolerade. Detta leder till att öringen blir mindre i storlek och färre i antal. För att få en livskraftig öring-
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stam krävs sammanhängande habitat och större öring. Långsiktiga åtgärder bör ha som målsättning att 

skapa mer sammanhängande fiskvägar i hela vattensystemet så att ett naturligt genutbyte mellan öring-

stammar kan ske. På lång sikt kan även ål och lax ges möjlighet att åter kunna reproducera sig i vattendra-

get.  

Utter observerades (spillning) under inventeringen. Fyndet är en av projektets mest spännande upptäckter. 

Uttern har varit försvunnen från området sedan länge, men kan nu ha återvänt. Utterspillning påträffades 

under den gamla stenbron vid torrfåran vid Lagmansholms kraftverk. En åtgärd kan vara att närmare un-

dersöka vilken omfattning förekomsten av utter har i området. Utterpassager bör göras vid de större väg-

övergångarna. Signalkräfta påträffades bland annat vid Hallorstorp och vid elfiske vid Finnatorp, och arten 

tycks förekomma glest i hela vattendraget. Bäver sågs på flera ställen i Säveån. Bävern utnyttjar Säveåns 

brinkar för boplats.    

Den genomförda inventeringen är, trots sin stora omfattning, att betrakta som översiktlig. Huvudsyftet 

har varit att i stora drag kartera övre Säveåns naturvärden och så långt möjligt ringa in förekomster av 

värdefulla delmiljöer och arter, och genom detta få ett bra underlag för diskussion kring åtgärder och/eller 

områden som kan bli föremål för fördjupade utredningar. 

Exempel på liknande projekt 
Liknande projekt är Rolfså-projektet med Lygnern och Storån. Lygnerns öringstam utgjorde liksom 

Mjörns en spillra av den tidigare populationen. Genom de öppnade vandringsvägarna kan nu fisken vand-

ra hela vägen, från mynningen i havet i Kungsbackafjorden till källorna nära Borås. Förhoppningen är att 

Lygnerns öringstam kommer att utvecklas. Mjörnöringen och Säveån har liknande förutsättningar som 

Rolfsån.  

Litteraturförteckning 
EU:s Ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 

om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område).  

Gärdenfors, U. (red) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, Uppsala.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2002: Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning 
till vattendrag. IV:e versionen. Meddelande 2002:55  

 
 



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   9 

BILAGA 1. Inventering av Säveåns huvudfåra, vattenkraft-
verk och dammar i Säveåns huvudfåra 

Inledning och sammanfattning 

I denna del av inventeringen presenteras biotoper, vattenkraftverk och dammar i huvudfåran mellan sjö-

arna Mjörn och Säven.  

Hinder i vattendragen påverkar vandringsfisk, de arter som lever på dem (flodpärlmussla) och även andra 

arter. Det är inte bara laxfisk och ål som hindras, utan framför allt vandringssvaga arter som färna, flod- 

och havsnejonöga. Laxen kan i dag vandra till Hedefors ca 2,3 mil uppströms utflödet i Göta älv medan 

nejonögon hindras längre ned vid kraftverket i Jonsered ca 1,3 mil från utflödet. Detta innebär att vand-

ringsfisken idag har utestängs från stora delar av Säveåns ca 14 mil långa huvudfåra och att ursprungliga 

lek- och uppväxtområden i biflödena idag ligger outnyttjade för vandringsfisk. 

Det finns många sträckor med fina öringhabitat i huvudfåran. För att dessa skall kunna utnyttjas måste 

fisken kunna passera kraftverk och dammar. Speciellt värdefulla sträckor finns uppströms Hjultorp till 

sjön Säven. Lokalt block som funnits i vattendraget tagits bort och lagts vid sidan om ån. Men fortfarande 

finns långa strömsträckor. Förutsättningar finns att med enkla medel kunna restaurera långa sträckor så att 

en bättre helhet uppnås.  

Säveån har enligt Svenskt dammregister 38 kraftverkdammar i hela avrinningsområdet och 10 finns i den 

inventerade delen av huvudfåran. De flesta av dem utgör vandringshinder för fisk och övrig vattenfauna. 

Utöver kraftverk och kraftverksdammar finns en hel mängd av små mindre vandringshinder vid mindre 

dammanläggningar, vägövergångar, kulvertar m.m. som inte finns karterade eller angivna i något register. 

Från utflödet i Mjörn till Säveåns utlopp ovanför Säven finns 10 kraftverk och en extra damm. Ytterligare 

kraftverksdammar finns uppströms Säven. Många av dammarna saknar vandringsvägar för fisk, vilket gör 

att fiskens förmåga att röra sig inom vattendraget minskar avsevärt liksom förutsättningarna för lek- och 

uppväxt. I dag kan den s k mjörnöringen vandra till första vattenkraftverket vid Källafors ca 12 km upp-

ströms Mjörn.  

Det är viktigt att hänsyn tas till den kulturmiljö som finns utmed vattendraget och att man kan hitta lös-

ningar som både bevarar den lokala kulturmiljön och kan återställer vattendraget för de ursprungliga vand-

ringsfiskpopulationerna.  
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Biotopinventering av huvudfåran.  

Inventeringen av Säveån med huvudfåra har koncentrerats till vattendraget och dess biotoper. Vattendra-

get har indelats i 12 sträckor där vattenkraftverken med dess dammar utgör gränser. Varje sträcka har 

sedan delats in i delsträckor som koncentrerats till de strömvattenbiotoper som finns och potential för 

öring och laxfisk.  

Utter 

Under inventeringen sågs utterspillning under den vänstra valvbron vid Lagmansholm. Utter är en av de 

arter som behöver friska vattendrag med mycket fisk för att överleva. Ett öppet vattensystem stärker fisk-

tillgången och gynnar därmed uttern som ofta rör sig inom och mellan vattendrag och letar föda. På de 

flesta vägbroar som undersökts saknas utterpassager och uttern lever farligt när den passerar över broarna.   

Inventering av flodpärlmussla 

Flodpärlmussla inventerades översiktligt i hela de strömmande sträckorna som beskrivs i inventeringen. 

Sträckorna är långa och möjligheten att missa enstaka musslor finns. Beståndet är litet och behöver hjälp 

för att kunna överleva och bli reproducerande. Nedströms Finnatorp hittades ett mindre bestånd av flod-

pärlmusslor och dessutom hittades ett skal från en nyligen död mussla vid Hedeskvarn. Området Hedes-

kvarn till Finnatorp behöver undersökas mer noggrant. Flodpärlmusslan är en krävande art och behöver 

en stabil värdfiskpopulation. Som det är idag är vattendraget fragmenterat och saknar både ”kontinuitet” 

(stabila ekologisk förhållanden under längre tid) och ”konnektivitet” (geografiska band). Säveån har stor 

potential att inom snar framtid kunna bli ett levande vattendrag med mycket öring och reproducerande 

flodpärlmussla. Att smitta öringen med flodpärlmusslans glochidelarver och samtidigt restaurera sträckor-

na bedöms som ekologiskt mycket betydelsefullt.         
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Karta över Säveån med befintliga och nedlagda kraftverk (Alingsåsguiden:  
http://aguiden.com/alingsasguiden/karta_saeveaan.htm).  I dagsläget finns 10 st kraftverk som är i gång. 
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Inventerade sträckor och kraftverk 
 
Sträcka 1. Mjörn – Torp  
Längd: 12,3 km 
Beskrivning: Ån löper här sävligt och meandrande hela vägen ut till Mjörn. Omgivningen består mesta-
dels av öppen jordbruksmark med varierande men gles kantzon av lövträd, mestadels av al och sälg. 
Sträckan har inget större värde som laxfiskbiotop men bäckutflödena är intressanta fiskeplatser då de ofta 
klämmer ihop ån och gör den mer strömmande. Elva bäckar och bäckutflöden med varierande storlek och 
som var och en kan ha öring finns upp till Torp. Fisken uppehåller sig ofta vid dessa platser då föda här 
strömmar ut i huvudfåran. Fisken uppehåller sig också kring dessa i väntan på att gå upp för lek. Det är 
först vid Torp och kraftverket Källafors som strömmen tilltar. Forsen är idag utbyggd och torrlagd och 
har inget kontinuerligt vatten, fiskväg eller faunapassage. Bäver noterades ofta under inventeringen. Bä-
vern ger vattnet en rik mångfald genom att fälla träd. Bävern i Säveåns huvudfåra bygger bon in åns brin-
kar. Då alen inte tillhör favoritfödan får alen stå kvar utmed åkanterna och bävern utgör inget större hot 
för dämning av huvudfåran.    
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärden (lokalt betydelsefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: En generell lövträdskantzon på 15 meter skulle gynna mångfalden utmed 
vattendraget. Den skulle även minska jorderosionen från kanterna, bidra till minskade närsaltsutflöden 
samt ge skugga och ett bättre mikroklimat och föda för fisk. Kantzoner minskar också flödestoppar vid 
regn och snösmältning. Fiskväg bör byggas förbi Källafors kraftverk. 

             
 

             
Galtabäckens utflöde.                   Holmabäck. 
	   	  

 



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   13 

1. Källafors kraftstation, Torp 
Koordinater: 6431815:1309875 
Ändamål: Verksdamm Krv  
Byggår: 1980, (tidigare kvarn nedströms)   
Ägare: Michael Röss, kontakt Elof Stark telefon 070 – 5156625  
Vattendom: AM 28/62 
Medelflöde (MQ m3/s): 6,5  
Area (km2): 670 
Effekt: 600 kW+50 kW vid högt vattenflöde körs halv effekt. 
Fallhöjd: 6,5 m 
Fiskväg: Nej 
Övrigt: Källafors kraftstation ligger vid Torp och är det första kraftverket och det första hindret för mjör-
nöringen i Säveåns huvudfåra uppströms Mjörn. Innan kraftverket byggdes om 1980 fanns här en fiskväg. 
Den låg där kraftverket ligger i dag. Det torrlagda fallet blir vid högre flöden ett mäktigt skådespel.    
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Sträcka 2. Torp – Ängatorp  
Längd: 7 394 m 
Beskrivning: Säveån meandrar här med lugnvatten, klämmen och korta strömmande partier. Dämmet vid 
Torp minskar strömmen i denna sträcka vilket är negativt för åns biologi. Omgivningen består av öppen 
jordbruksmark. Utmed vattendraget växer en gles trädridå. Fina klämmen för fiske finns. Löva strömmar, 
Ingvarsströmmen och Halltorps såg vid Vittene är natursköna platser och bra fiskplatser med stor poten-
tial. Gamla åfåran vid Ängatorp har mycket fina miljöer för öring och goda förutsättningar för öringlek 
och uppväxande fisk. Utmed sträckan ansluter elva biflöden.   
Naturvärdesklass (0 – 4): Klass 3 naturvärden. 
Åtgärdsförslag för åsträckan: En generell lövträdskantzon på 15 meter skulle gynna mångfalden utmed 
vattendraget. Den skulle även minska jorderosionen från kanterna, bidra till minskade närsaltsutflöden 
samt ge skugga och ett bättre mikroklimat och föda för fisk. Kantzoner minskar också flödestoppar vid 
regn och snösmältning. Biotopförbättringar kan göras vi Halltorpssåg, en sänkning av det partiella vand-
ringshindret skulle gynna fiskvandringstillgången betydligt. Vatten bör alltid släppas på i Ängatorps gamla 
åfåra samt att en fiskväg byggs förbi hindret.  

             
Berget.                    Mjölketorp.  
	   	  

Löva strömmar 
Koordinater: 6434153:1312725 
Beskrivning: En kort svagt strömmande sträcka med hällar, stora block och öar insprängda i lugnflytande 
partier. Omgivningen består av betesmark och närområdet är frodigt av en gles alridå och betesmark. 
Sträckan har goda förutsättningar som ståndplats och födosök för större öring och ger mångfald åt land-



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   15 

skapet. Platsen är en naturskön vilket gör den attraktiv som sportfiskeplats. Skydd behövs för närområdet 
samt att en bredare kantzon skapas.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt värde (regionalt betydelsefull sträcka). 
 

             
	   	  

Ingvarsströmmen 
Koordinater: 6434174:1313028 
Beskrivning: En kort, strömmande och blockrik sträcka med en forsnacke omsluten av en brant dalgång. 
Stora, döda träd finns utmed vattendraget. Omgivningen består av betesmark och närområdet är en frodig 
alridå och betesmark. Sträckan har potential som ståndplats och uppväxtområde samt födosök för större 
öring och är en åtråvärd plats för exempelvis flugfiske. Sträckan är nyckelbiotopsområde. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde – 3 naturvärde (regionalt – lokalt betydelsefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Kan förbättras med lekgrus och en bredare kantzon av al. Skydd behövs 
för att skydda kanterna mot avverkning.  
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Vittene (Hallortorps såg)  

Koordinater: 6434310:1313457 
Övrigt: Sträckan är starkt strömmande med block, sten, grus och öar innan strömmen mynnar ut i mera 
lugnflytande partier. Omgivningen består av åker och betesmark med närområde av al och sälg. Sträckan 
är något längre och mer strömmande än den nedströms liggande Ingvarsströmmen. Tidigare har två olika 
sågar legat här, men numera finns här ingen kvarn och strömnacken kan vara ett partiellt hinder för svag-
simmande arter. Närheten till en uppströmsliggande vägbro gör hindret lättåtgärdat. En bropelare delar av 
åfåran, där den vänstra sidan är huvudfåran och den högra sidan består av en torrlagd åfåra som växt igen. 
Strömsträckan är en nyckelbiotop som har högt värde regionalt sett och är åtråvärd som flugfiskesträcka. 
Sträckans strömbiotop skulle kunna förlängas en bra bit uppströms med restaurering. Vid inventeringen 
påträffades signalkräfta. 
Naturvärdesklass: 2 högt naturvärde. 
Åtgärdsförslag: Den konstgjorda klacken nedströms bron kan tas bort. Den torrlagda sträckan under 
brofästet rensas på buskar. Genom att höja och förlänga sträckan uppströms kan sträckan förbättras be-
tydligt och platsen under bron bli en bra miljö för öring. Lekgrus kan tillsättas för att förbättra förutsätt-
ningarna för öringlek.         
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Ängatorps kraftverk  

Koordinater: 6434807:1315438 
Ändamål: Verksdamm Krv 
Byggår: 1877 (kvarnen har funnits tidigare)  
Ägare: Björn Engstrand, telefon 070 – 5253461  
Vattendom: Nej 
Typ av turbin: En Finnshyttan och en Francisturbin av vardera 40 + 40 kW 
Medelflöde (MQ m3/s): 5,7  
Area (km2): 482 
Effekt: 40 kW + 40 kW, vid högt vattenflöde körs halv effekt. 
Fallhöjd: 2,7 m 
Damhöjd: ca 1,5 m 
Fiskväg: Nej. Finns men fungerar inte, samt är felaktigt placerad. 
Övrigt: Ängatorps kraftverk är det andra kraftverket i Säveåns huvudfåra. Kraftverket och dammen är 
renoverat. Fallhöjden är liten men dämmet utgör ett vandringshinder för fisk. Nedströms dämmet finns 
en fin men kort sträcka för öring. En ej fungerande fiskväg finns på åns högra sida. Fiskvägen är också 
placerad på en sådan plats att fisk har svårt att hitta både upp och ner.  
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Sträcka 3. Ängatorp – Lagmansholm 
Längd: 2 127 m 
Beskrivning: En lång lugnsträcka som går meandrande ned genom en relativt brant dalgång som kantas 
av en gles lövträdskantzon. Omgivningen domineras av öppen mark präglad av odlingslandskap. Nedan-
för Gillebäckens utflöde finns brantare brinkar. Det nedanför liggande kraftverket saktar upp flödet och 
gör ån mer lugnflytande. Ett flertal öar gör små klämmen i vattendraget bidrar till mångfalden. Den gamla 
torrlagda åfåran vid Lagmansholm med den gamla stenlagda valvbron är en naturskön miljö och har goda 
förutsättningar som lek- och uppväxtområde för öring. Under inventeringen sågs utterspillning under den 
vänstra valvbron. Utter är en av det arter som behöver friska vattendrag med mycket fisk för att överleva. 
På sträckan tillkommer tre stycken tillflöden.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde – 3 naturvärde (regionalt till lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Både i Lagmansholm och Ängatorp behövs en fiskväg. Att ta bort dam-
men i Lagmansholm skulle öka strömbiotopens yta. En utterpassage bör göras på den vägbro som finns 
vid Lagmansholm. På åns längre lugnflöden bör bredare kantzoner skapas.  

              
Gillebäckens utflöde. 
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Lagmansholms kraftverk  
Koordinater: 6435828:1316877 
Ändamål: Verksdamm Krv  
Byggår: 1936 
Ägare: Andreas Trunk 070 – 852 32 53 ? 
Vattendom: A96/36 
Typ av turbin: Kaplan turbin 
Medelflöde (MQ m3/s): 5,6 
Area (km2): 475 
Effekt: 400 kW 
Fallhöjd: 8,5 m 
Dammhöjd: ca 1,5 m 
Fiskväg: Nej  
Övrigt: Lagmansholms kraftverk ligger nedsänkt vid sidan om huvudfåran. En kanal leder från dammen 
ned till kraftverket. Intagskanalen kan inte ta in allt vatten vilket medför att mycket vatten speciellt vid 
högre flöden rinner vid sidan. Dammluckorna regleras efter det vattenstånd som råder. Vid lägre flöden 
stängs luckorna vilket leder till att sträckan mellan Dammen (intagskanal) och utsläpps kanalen blir torr-
lagd. Den ca 150 m gamla åfåran utgör mycket fin miljö och har stor potential för strömlevande fisk. 
Dämmet i huvudfåran utgör ett definitivt vandringshinder för all fisk. Fördämningen påverkar vid högre 
flöden den vägbro som ligger strax uppströms. Strax nedströms dämmet ligger den gamla stenvalvsbron 
som har högt bevarandevärde.  
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Sträcka 4. Lagmansholm – Vårgårda Kvarn  
Längd: 6 771 m 
Beskrivning: En lång lugnflytande meandrande sträcka. Sträckan är påverkad av den åsänkning som 
genomfördes i början på nittonhundratalet för att få mer jordbruksmark. Jordbruksmark dominerar med 
gles trädridå ut med vattendraget och ån svämmar över vid högre flöden. Jordbruket påverkar vattendra-
get och dess närområde betydligt. Vid Mängsholm kläms åfåran ihop och bildar ett nära 700 meter långt 
strömmande och mycket naturskönt område. Mängsholm är en forntida borg där den gamla åfåran en 
gång har löpt runt och bildat en ö, men idag ligger den på land. Nedanför Mängsholm ligger två samman-
hängande forsar, Spångakvarn och Trollaforsen, som bidrar till den strömmande mångfalden på sträckan. 
Området kring forsarna ingår som naturreservat med gammal ekhagmark. Trollaforsen är den av forsarna 
som är nära nog orörd med storblockig miljö medan forsen vid Spånga kvarn är präglad av en kvarnmiljö 
(har tidigare rensats). Med försiktig restaurering kan mycket av den sten som finns på sträckan vid Spånga 
kvarn läggas tillbaka. Spånga kvarn har mycket stor potential och de båda forsarna är i framtiden mycket 
betydelsefulla uppväxtområden för mjörnöring och lax. Som fiskeplats är området mycket attraktivt. På 
sträckan tillkommer fyra stycken tillflöden. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt betydelsefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Bredare kantzoner bör skapas utmed åsträckans jordbruksområde. Ström-
sträckorna restaureras. En helhetsbedömning görs för att eventuellt återsälla delar av vattendraget mot 
mera ursprunglig miljö, vilket gäller Mängsholm – Spånga kvarn samt forsen Vårgårda Kvarn. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Svartåns utflöde. 
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Trollaforsen 
Trollaforsen ligger ned och i anslutning till Spånga kvarn mellan naturreservatet Ängsholms ekhagar och 
fornminnesåkrar och Spånga kvarn. I närområdets ytterområde ligger hus och en skogsväg med vändplats 
och lagring av virke finns i anslutning till närområdet. En hängbro som man får beträda på egen risk går 
över forsen. Trollaforsen är nyckelbiotop som storblockig sträcka i strömmiljö, och är en av de få ström-
mar i Säveån som är nära helt orörd. Trollaforsen har mycket höga värden både estetiskt som biologiskt.    
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 höga värden – 1 unika värden (regionalt – nationellt betydelsefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan skyddas mot exploatering. Ett skydd för avverkning träd på hus-
sidan bör upprättas.    
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Spånga kvarn 
Koordinater: 6435618:1318181 
Övrigt: Fin strömmande lång fors påverkat av bro (landsväg) och kulturmark. Åns sidor kantas på bägge 
sidor med stenlagd mur och är påverkad genom att sten har rensats bort. Närområdet är blandat med hus 
(trädgård) och mera vildvuxen miljö till betesmark och gammal kulturmark. Mångsholms fornborg ligger 
uppströms. Sträckan ingår i nyckelbiotop som ”kulturmiljö i anslutning till strömvattenmiljö i vattendrag”. 
Restaurering behövs samt att förbättra vattenmiljön utan att kulturvärdena försämras.  
Naturvärdesklass (0 – 4):  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan kan förbättras och förlängas betydligt genom att sten och block 
samt ett lekområde görs. Sträckan ovan bron till svängen Mängsholm kan förbättras med block och grus. 
Restaureringen ovan bron görs med maskiner medan ned bron finns stenen på plats och bör göras för 
hand utan maskiner för att inte skada miljön.  

              
Spånga kvarn. 

              
Mängsholm uppströms Spånga kvarn. 
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Vårgårda kvarn (Vårvik) Motta 
Koordinater: 6437225:1321772 
Ändamål: Verksdamm Krv 
Byggår: ? 1938  
Ägare: Göran Westling Lissmatz 0702-441387, 0322-640318, JTI Snus AB. 
Vattendom: ? HÄ 19090518 
Typ av turbin: Dubbla Francis turbiner. Kraftverket stängs vid höga flöden. 
Medelflöde (MQ m3/s): 5 
Area (km2):  420 
Effekt: 40 kW 
Fallhöjd: 3,5 m 
Fiskväg: Nej  
Övrigt: Byggnaderna har stort kulturvärde och byggdes först för att lagra spannmål och användas som 
grynkvarn 1871. Sedan byggnaderna uppfördes har de byggts på och kompletteras. Idag används byggna-
derna för snustillverkning. Kraftverket är beläget mitt i Vårgårda. Uppströms kraftverket passerar E20 och 
något längre uppströms Hjultorps kraftverk. Fallhöjden och dammen är liten och är definitivt vandrings-
hinder för all vandringsfisk. E20 uppströms påverkas troligen av dämmet. Intaget till kraftverket kan inte 
ta emot allt vatten vid höga flöden, vilket innebär att kraftverket stängs av och en stor del av vattnet rinner 
vid sidan om och över dammfästena.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärden – 2 höga värden (lokalt – regionalt betydelsefull miljö). Hög 
potential för öring m m.   
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Sträcka 5. Vårgårda Kvarn – Hjultorp  
Längd: 354 m 
Beskrivning: En kort i dag lugn sträcka som präglas av uppdämning och reglering av Vårgårda kvarn och 
ovanliggande Hjultorps kraftverk. Vårgårda kvarn med fabriker samt Hjultorp har lång kultur i vattenverk-
samhet där byggnationerna utgör stort kulturellt värde. Mellan de både kraftverken korsar Väg E 20. Både 
Vårgårda kvarn och Hjultorp utgör vandringshinder för fisk.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärden (lokalt värdefull sträcka). 

              

	   	  

Hjultorp  
Koordinater: 6436987:1321723 
Ändamål: Verksdamm Annat Fd 
Byggår: 1999 ? 
Ägare: Göran Heyman 070 – 3880016, 0322 – 6200160, info@hjultorp.se 
Vattendom: HÄ 
Typ av turbin: Kaplan 
Medelflöde (MQ m3/s): 5,0   
Area (km2): 420 
Effekt: 300 kW 
Årsproduktion: 1300 000 kWh 
Fallhöjd: 4,0 m 
Dammhöjd: ca 1,5 m 
Fiskväg: Nej  
Övrigt: Hjultorps kraftverk ligger strax ovanför och inom synhåll för Vårgårda kvarn. Det är vackert belä-
get och ligger mitt emot Vårgårda herrgård. Kraftverket är nybyggt men tidigare fanns här en gammal 
kvarn och förändring av området har skett. Gamla åfåran utgör en mycket fin biotop för öring och ström-
vattenlevande arter. Dammen uppströms utgör definitivt hinder för vandringsfisk. 
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Sträcka 6. Hjultorp – Finnatorp  
Längd: 10 221 m  
Beskrivning: En lång meandrande lugnvattensträcka med översvämnings område som kantas omväxlande 
av skog och åker och mader. Det är först strax ned Hedeskvarn som Säveån börjar strömma. Sträckan 
med strömmarna nedanför Hedeskvarn är rensad på större sten, bottnen är jämn och består av mindre 
sten. sträckan innehar bitvis mycket fina lekområden. Vid Hedeskvarn är ån forsande och har nyckelbio-
topskaraktär som blockrik strömmande med kulturmiljö i anslutning till vattendrag. Uppströms Hedes-
kvarn är ån mera långsamt strömmande upp till Finnatorp. Nedanför Finnatorps damm finns en fin ca 
200 meter lång gammal åfåra som har mycket fina miljöer för öring. Första fynden av levande flodpärl-
mussla (6 st) hittades här. Nedanför kraftverkskanalens utflöde mot Hedeskvarn är ån åter rensad. På 
sträckan tillkommer fjorton tillflöden och här finns även bäver. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärden (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckorna ned Hedeskvarn restaureras med block samt att sträckan mel-
lan Hedeskvarn och Finnatorp restaureras. Här kan man skapa så att en 1.5 km lång sammanhängande 
sträcka bildas. En fiskväg behövs vid Finnatorp. Samt att sträckan behövs inventeras mer noggrant med 
inriktning på flodpärlmussla. 
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Kyllingsåns utflöde.            Torsjöbäckens utflöde.             

                                                                       
Nedströms Hedeskvarn.            Uppströms Hedeskvarn. 
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Hedeskvarn 
Koordinater: 6432032:1319078 
Beskrivning: Mycket fin blockrik strömmande miljö som planar ut med nära optimala lekområden för 
öring. En gammal kvarnrest med kvarnränna kantar ån. På forsnacken delar sig ån och bildar en ö och en 
liten åfåra med mycket fin biotop för öring. Sträckan vid Hedeskvarn tillhör nyckelbiotop blockrik 
strömmande vattendragsträcka med kulturmiljöer i anslutning till vattendrag. Omgivningen består av 
åkermark och skog. Närområde av betesmark och bebyggelse på ena sidan medan andra sidan har bland-
skogsmark. Här hittades skal av flodpärmussla. Sträckan ned och ovan kvarnen är rensad på större sten 
och behöver restaureras. Potentialen på sträckan är stor och restaurering nödvändig för framtida flod-
pärlmusselbestånd. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 höga naturvärden (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan nedan och ovan kvarnområdet kan restaureras genom att block 
tillsätts. Framkomlighet till vattendraget gör biotopåterställningen enkel. Innan restaurering utförs måste 
sträckan inventeras noggrant med inriktning på flodpärlmussla.  
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Finnatorp - naturlig åfåra 
Sträckan består av en ca 200 m lång gammal finblockig naturlig åfåra med grus, sten och större block. En 
vägbro till Finnatorps såg passerar över vattendraget. Sträckan är präglad av gammal kvarnverksamhet och 
kanter mot sågen är stärkt av upplagd sten. Huvuddelen av vattnet i åfåran består av läckvatten från dam-
men, vilket innebär att det är risk för torrläggning vid låga flöden. Fiskväg saknas förbi dammen. Bitvis är 
sträckan närmast optimal för öring. Där kraftverkskanalen rinner ut är sträckan rensad och bottnen består 
av en jämn grus och stenbotten. I gränsen mellan naturlig åfåra och den rensade sträckan hittades 6 st 
levande flodpärlmusslor och ytterligare 10 st musslor strax ovan bron. Man kan restaurera sträckan utan 
att kulturvärdena förstörs. Sträckan har stor potential för att i framtiden få både mjörnöring och flodpärl-
mussla. Flodpärlmusselbeståndet är litet och skört och behöver snabba åtgärder för att kunna räddas. Ex-
empelvis kan glochidieinfektion och odling av musslor rädda beståndet.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 höga naturvärden (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckans nedre bit samt den rensade sträckan ned kraftverksutflödet re-
staureras. Detta kan utföras genom att komplettera med sten och block. Det är viktigt att sträckan inte 
tätas igen. En fiskväg kan byggas förbi dämmet för att utöka och stärka öringpopulationen. Genom att 
glochidiesmitta öring i samband med att sträckan restaureras kan habitat och musselpopulationen stärkas 
och möjligt räddas. Viktigt är att musslorna plockas upp och flyttas i samband med restaurering.  
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Finnatorp (Källsgården Horla)  
Koordinater: 6431528:1318633 
Ändamål: Verksdamm Krv   
Byggår: Nyrenoverad 2007  
Ägare: Hans Rydetorp och Claes Hägermalm tel. 0322-92003 
Vattendom: HÄ 18561006  
Typ av turbin: Två Francis turbiner 
Medelflöde (MQ m3/s): 3,9 
Area (km2): 255 
Effekt: 45 kW + 35 kW 
Årsproduktion:  
Fallhöjd: 2,6 m 
Fiskväg: Nej 
Övrigt: Kraftverket är nyrenoverat och består av två kraftverk med tillhörande intag och kanaler. Kvarn-
rännan är uppbyggd av de stenmassor som blivit över vid anläggandet av rännan. Gamla åfåran har alltid 
lite vatten genom att kvardammen läcker, gamla åfåran utgör en mycket fin biotop för öring och strömvat-
tenlevande fisk. Intagskanalerna saknar fingaller och flyktränna för fisk.  
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Sträcka 7. Finnatorp – Melltorp 
Längd: 6 377 m 
Beskrivning: Sträckan är strömmande med mader upp till Melltorp. Ett Klämme finns ovan Finnatorp. 
En sträcka med fina strömmande biotoper finns vid Brotorpet Hönö Kvarn. Sträckorna upp till Melltorp 
har stor potential som fiskeplatser och öringvatten och kan med restaurering bli optimala uppväxtområ-
den för öring. Dikning har nyligen skett på maderna ned Melltorp. Dikningen regleras manuellt med trä-
luckor. På sträckan tillkommer sju tillflöden. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 höga naturvärden (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan kan med restaurering bli ett optimalt uppväxtområde för öring. 
Eftersom sträckan svämmas över bör dikningarna sättas igen. En igensättning av dikningen skulle gynna 
vattenhållningen och vattenkvaliteten i vattendraget.     
 

              
Kärtareds mader.                  Utdikning av mader nedströms Melltorp. 

              
 Ovan Finnatorp.                  Ovan Finnatorp. 
	   	  

Klämme Finnatorp 6  
Koordinater: 6431043:1318728 
Längd: 100 m 
Beskrivning: Ett kort naturligt storblockigt klämme med botten av grus. Sträckan ligger mellan lugnare 
vatten uppströms och Finnatorps damm. Här finns ståndplatser och sträckan har potential som fiskeplats 
för större öring och lax. Bottnen passar för lek, trots att sträckan är kort och uppväxtområde saknas. Åns 
östra sida närmast vägen präglas av översvämningsmark med gles lövridå medan den västra sidan består 
blandskog. Träden är lavrika. Ett dike utmed åkern kommer ut på sträckan. Den korta sträckan har höga 
värden. Nedströms sträckan finns lövskogshagmark och en liten brygga med båtplats där det kommer ut 
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någon slags dränering. Uppströms sträckan finns en tomt med gräsmatta kantat med stenmur utmed vat-
tendraget.   
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 höga naturvärden (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Åtgärder bör diskuteras närmare.   
 

              
 

              
	   	  

Brotorpet (Hönökvarn)  
Koordinater (start – stopp): 6430954:1318586 – 6430579:1318414 
Längd: 400 m  
Beskrivning: En längre strömmande varierande sträcka som kan delas upp i två partier som hör ihop. 
Översta biten består av en forsnacke och hölja där en mindre landsväg (6430647:1318459) går över vat-
tendraget. Nedströms bron finns en blockrik forsande gammal kvarnmiljö där sten är upplagd i rännor 
och utmed kanterna. Nedströms kvarnen saktar vattnet upp och ger en mer strömmande miljö med grus 
och sten och öar. Här finns fina lekområden. Området tillhör kategorin nyckelbiotop ”blockrik fors och 
strömmande biotop med kulturmiljöer i anslutning till vattendrag” och ger en sammanhängande och 
mycket fin biotop för öring.  
Naturvärdesklass: 2 höga värden (regionalt värdefull sträcka). 
Övrigt: Fin strömmande miljö som passar utmärkt som flugfiskesträcka. Sträckan är påverkad av bro 
(landsväg) och kulturmark och kan förbättras med bättre lekmöjligheter och med större block för stånd-
platser. Platsen har stor potential som strömmande miljö för öring. 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan kan förbättras genom att en del av de block som ligger utmed 
kanterna läggs tillbaka i vattendraget. För att sträckan skall bli optimal kan man förbättra med lekgrus ned- 
och uppströms vägbron. En utterpassage bör anläggas på brons vänstra sida sett nedifrån.   



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   32 

	  

            
 

            	  
	   	  

Storsjöstrand (Kvill) 
Koordinater: 6429970:1318217 
Längd: 100 m 
Beskrivning: En kort, storblockig sträcka med grusbotten som delar upp sig i kvillar (öar). Runt öarna 
finns lövträd och sankare mark som gränsar till åker. Sträckan är påverkad av tidigare rensning (sten och 
block har lagts upp på kanten). Kvillen, som har nyckelbiotopskaraktär, översvämmas och har fina förhål-
landen för öring. Den djupare sträckan har stor potential för större öring och lax. En bäck ansluter på åns 
vänstra sida. Avverkning av lövträd har gjorts in till ån och längs bäcken. Ett vindskydd samt repstegar 
och gånglina på träden över ån för att klättra med finns. Platsen är troligen något slags äventyrsplats. 
Sträckan har trots påverkan kvar sitt ursprung och fina biotoper. Som fiskeplats borde platsen bli mycket 
attraktiv. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 höga naturvärden (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Kvillens närområde bör få större skydd mot avverkning. De block som är 
upplagda utmed kanterna bör läggas tillbaka ut i vattendraget. Lekgrus kan tillsättas i huvudfåran.    
 



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   33 

              

	   	  

Kärtared  
Koordinater: : 6428483:1316454 – 6428373:1316336 
Längd: 170 m 
Beskrivning: En kortare sträcka på 170 m undersöktes på musslor. Sträckan tillhör en längre strömmande 
meandrande sträcka med jämn grusbotten med ett medeldjup 0,7 m. Närområdet präglas av mader som 
översvämmas med jämna mellanrum. Sträckan har troligen tidigare blivit rensad på sten och påverkas 
sannolikt av flödestillgången uppströms vid kraftverket Melltorp. Ovan Lillåns utflöde mot Melltorp ovan 
har stora delar av maderna dikats ut vilket kan påverka både vattenkvaliteten och flödena. Sträckan har 
potential att bli ett fint framtida fiskevatten. Den tillrinnande Stenbäcken är exempelvis nästan helt för-
störd av skogsbruk och vägbygge. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan har strömmande karaktär som med restaurering kan bli en myck-
et fin miljö för öring. Närheten till väg gör den lätt restaurerad. Här finns stora möjligheter för att kunna 
fortsätta restaurera och komplettera sträckorna både upp- och nedströms. Dikningen vid Melltorps mader 
bör sättas igen.  
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Melltorps kraftstation – Vattenfall 
Koordinater: 6427660:1316944 
Ändamål: Verksdamm Krv 
Byggår: 1937 (1931) 
Ägare: Vattenfall Småskalig Kraft AB, telefon 0520 – 88066, kontakt Jonas Larsson 
Vattendom: AM 3/33 
Typ av turbin: Dubbel Francis turbin 
Medelflöde (MQ m3/s): 2,9 
Area (km2): 250 
Effekt: 430 kW 
Fallhöjd: 15,3 m 
Fiskväg: Nej 
Övrigt: Melltorps kraftverk ligger vid Högaberget vid Kärtared – Melltorp. Omgivningen består av en 
brant bergsravin med barrblandskog och utmed åns vänstra sida löper en landsväg. Ån strömmar ner i en 
uppdämd damm, och vattnet leds sedan in i en trätrumma och vidare ner i en kraftverksturbin. Åns natur-
liga bredd och kanter har påverkats av byggnation under lång tid, under senare tid av även av utfyllnad av 
vägen samt av dammbygget. Dammen utgör definitivt vandringshinder, men är inget naturligt hinder. 
Dammen är också ett hinder för exempelvis utter som måste ta sig ut på landsvägen för att kunna passera.  
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Sträcka 8. Melltorp – Greva kraftverk 
Längd: 6 982 m 
Beskrivning: Hela sträckan från Melltorp och uppströms till Greva damm är mer eller mindre strömman-
de. Sådana platser är sträckan direkt ovan Melltorps damm, Övratorp, Övratorps kullar, Ödegärdet, gamla 
Häradsvads bro, Häradsvadsbro och kvill vid Annelund. Ett nyckelbiotopsområde i form av storblockig 
strömsträcka finns vid Övratorpskullar. Stora delar av sträckan har tidigare påverkats av rensning på större 
sten och block. Den långa sträckan har trots påverkan mycket fina partier med grus och sten och har stor 
potential för öring och lax. Restaurering av sträckorna behövs för att få optimala förhållanden för öring. 
Framförallt gäller det att skapa mångformighet för biologisk mångfald. På sträckan ansluter nio tillflöden. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt – regionalt värdefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckorna kompletteras med framförallt block. Sträckorna är lätta att 
komma till för restaurering samt att mycket av den sten som är upplagd ut med kanterna går att lägga till-
baka ut i vattendraget.     

	   	  

Ovan Meltorps damm 
Koordinater: 6427642:1317321 – 6427618:1317500 
Längd: 200 m  
Beskrivning: Hela sträckan är starkt strömmande med hårdare stenbotten. Sträckan är tidigare rensad och 
påverkad av den kvarn och kraftverksamhet som rått. Block har lagts upp på åns kanter. Bottnen är hård 
men lekgrus finns innan forsen. Sträckan har stor potential för att kunna restaureras och bli en optimal 
biotop för den större öringen och laxens ungar. En ledning passerar i anslutning till och över vattendraget.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: De stenar och block som finns läggs tillbaka ut i vattendraget och 
kompletteras med grövre lekgrus.  
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Övratorp 
Koordinater: 6427618:1317500 – 6427723:1318274 (vägbron) 
Längd: 800 m 
Beskrivning: En lång jämnt något lugnt strömmande sträcka. Botten består av grus och sand och har 
tidigare rensats. Sträckan går mellan jordbrukslandskap och skog och en landsväg går i närheten till åfåran. 
Sträckan avslutas upp vid den vägbro som går över vattendraget. Vägbron saknar utterpassage. Sträckan 
har stor potential efter restaurering. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan är lätt att komma till från åkersidan och kan förbättras genom att 
lägga i block och kompletteras med lekgrus samt att en bredare alridå utmed åkersidan bör göras. En ut-
terpassage bör göras under bron. 

              

	   	  

Övratorp – Övratorps kullar  
Koordinater (start – stopp): 6427723:1318274 – 6428182:1319267 
Längd: 1 255 m  
Beskrivning: Ån svänger ned och går nära landsvägen och bildar en djupare håla in mot landsvägsbro 
(6427699:1318342). Block från kanterna har ramlat ner i vattendraget och naturliga block finns. Kanterna 
mot landsvägen är stensatta för att hindra vattnets erosion mot kanten. Vattendraget går sedan igenom 
åkermark med avsaknad kantzon men med gles alridå. Bottnen på sträckan är jämn med sten och grus och 
är tidigare rensad. Struktur och substrat för lek finns men saknar block (dessa ligger utmed åns kanter). En 
gammal sten-/träbro (6427882:1318445) och ledning går över ån. Uppströms träbron löper ån genom 
skogsmark och åkrar. Skogsplantering av gran (6428163:1319224) finns på den åns högra brantare sida. 
Strukturer finns i vattnet (block) men bottnen är mestadels likformig av sten och sträckan är tidigare ren-
sad. Hela sträckan har stor potential med bra strömförhållande och kan bli mycket fin efter restaurering.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: På den nedre sträckan kan block som ligger utmed vattendragets kanter 
sättas tillbaka. Tillsättning av block kan bli nödvändigt och det är lätt att komma till för att göra åtgärden.  
En bredare trädridå bör göras ut med vattendraget. Även tillsättning av block kan göras 
(6428014:1318636), (6428170:1319190) på den övre sträckan. 
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Övratorps kullar  

Koordinater: 6428182:1319267 – 6428456:1320007  
Längd: 774 m 
Beskrivning: En lång och otillgänglig, vilt strömmande sträcka i en brantare dalgång med många olika 
strömmande biotoper som avlöser varandra. Partier med död ved i form av stora döda trän är rikligt före-
kommande. Nederst på sträckan finns en ö med bäverdämme (6428235:1319337) och djuphåla med döda 
träd påverkat av tidigare storm. En storblockig sträcka (6428235:1319340) avlöser strömmarna. Nyckelbi-
otoper med orörd blockrik sträcka (6428256:1319421) och djupare partier med berg (6428286:1319535). 
Blockrika kvillar med strömmande vatten (6428340:1319635), övergår i mera jämnt strömmande partier 
med lekbottnar (6428397:1319856) med grus och  sten, där block ligger upprensade utmed kanterna. Om-
givningen kantas av blandskog, påverkat av avverkning på vänster sida (6428397:1319856). En liten rensad 
bäck (6428418:1319921) ansluter höger sida. En lång strömmande grus- och stensträcka avslutar sträckan 
uppströms bäckinflöde (6428456:1320007). Sträckan har stor potential som både uppväxt och lekområde 
för öring och framtida lax- samt som fiskelokal. En helhetsbedömning på den långa sträckan ger mycket 
höga värden som strömmande miljö för laxfisk.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan kan förbättras genom att lägga tillbaka block på de rensade 
sträckorna (6428304:1319536, 6428239:1319709, 6428456:1320007). Man bör låta ny lövskog växa upp 
utmed vattendragets vänstra sida samt lägga tillbaka block i vattendraget (6428397:1319856 – 
6428456:1320007). 
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Ödegärdet 
Koordinater (start – stopp): 6428456:1320001 – 6428559:1320206 
Längd: 400 m 
Beskrivning: En jämn och strömmande sträcka som tidigare har blivit rensad. Vänster sida består av 
blandskog medan höger sida består av åker och gles hagmark, som i sin tur gränsar mot gård. Sträckan har 
förutsättningar att kunna bli fin uppväxtbiotop för öring.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag: Sträckan är lätt att komma till och kan förbättras med block samt att kantzonen utökas 
med mer träd.    
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Gamla Häradsvadsbro  
Koordinater (start-stopp): 6428559:1320206 – 6428459:1320509  
Längd: 462 m 
Beskrivning: En lång strömmande sträcka med en bredd av ca 10 meter med varierande botten av grus, 
sten och block. Omgivningen består av åkermark med gles lövträdsridå utmed kanterna. Alla habitat finns 
från lek, (6428622:1320219) uppväxtområde till djuphålor för större fisk. Sträckan avslutas med en kraftig 
böj med lekområde (6428459:1320509) upp kurvan finns en längre, rak och jämnare strömsträcka med 
uppväxtområde. Sträckan är tidigare rensad men biotop finns för öring. Block finns vid kanten en hölja 
(6428474:1320463) med storblockig ström och forsnacke vid gamla Häradsvadsbro (6428459:1320509). 
Sträckan från gamla Häradsvadsbro och nedströms har fina fiskemiljöer och har stor framtida potential.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 höga naturvärden (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Den rensade sträckan kan förbättras med sten och block. Det går lätt att 
komma fram och göra åtgärden. En bredare kantzon med träd bör efter restaurering skapas på båda sidor 
om vattendraget. 
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Häradsvadsbro 
Koordinater: 6428459:1320509 – 6428202:1320858 
Längd: 665 m 
Beskrivning: En lång och lugnt strömmande sträcka som löper genom skogsområde. Bredd ca 10 – 12 
meter. Sträckan är mycket naturskön och avslutas med en kort (ca 70 m), bred grund och speciell ström-
mande sträcka. Övre delen består av hällar och en liten holme med en tall omgiven av upplagda block som 
står mitt i ån. Sträckan påverkas av den bro och landsväg som går mellan Charlottenberg, Häradsvad till 
Bälinge. Den korta sträckan har betydelse som födosök och uppväxt för öring, men lekområde fattas. 
Strömsträckan har en biotop som vintertid passar för strömstare. Sträckan omges av äldre barrblandskog 
och närområdet tillsammans med åns struktur har stora estetiska värden. Sträckan klassas som häll- och 
blockrik forsande strömsträcka. Den speciella miljön och bron gör att sträckans värde upphöjs.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan i änden på forsen kan förbättras med större block och lekgrus. 
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Uppströms Häradsvadsbro  
Koordinater (start – stopp): 6428202:1320858 – 6427962:1321230 
Längd: 500 m 
Beskrivning: En lugnare och något djupare sträcka som går mestadels genom skogsmark. Sträckan är 
mycket naturskön. En liten åkerteg finns mitt på sträckans vänstra sida. Sträckan har bitvis tidigare rensats 
på sten. Ledningar går över på två ställen som påverkar området. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Den omgivande skogen skyddas mot avverkning. De stenar som finns 
utmed vattendraget läggs tillbaka. 

       
	   	  

Annelund  

Koordinater (start – stopp): 6427962:1321230 – 6428323:1321692 
Längd: 600 m 
Beskrivning: En lång, grund och strömmande sträcka med flera kvillar. På vänstersida finns en hästhage 
och på höger sida till skog. Sträckan har mycket fina lek- och uppväxtområden. Den breda något lugnare 
sträckan (6428203: 1321403) mellan kvillarna är tidigare rensad och kan förbättras genom att sätta ut 
block. Mycket hög potential för lek- och uppväxande laxfisk.    
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan mellan kvillarna är lättåtkomlig från hästhagen och kan förbättras 
med block.   
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Nedströms Grevakraftverk 
Koordinater (start – stopp): 6428323:1321692 – 6428028:1321921 
Längd: 700 m  
Beskrivning: Sträckan går genom en brant, rensad klippdalgång. Vattnet är starkt strömmande och 
(6428070:1321991) har trots tidigare rensningar kvar habitat med block och grus. Kan förbättras för lax-
fisk. Tidigare påverkan från kraftverket på kanterna är stor. Längre ned planar strömmen ut och ån blir 
mera långsamt strömmande och meandrar sedan ned mot Vangklev. Bottnen är rensad, jämn med grus 
och avsaknad av större block. Närområdet på vänster sida mot vägen präglas av kultur och fornminnen. 
Den högra sidan av vattendraget består av blandskog . 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Delar av sträckan som är nära vägen är lätt att komma till och kan förbätt-
ras med block.  
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Greva kraftverk 
Koordinater: 6428028:1321921 
Ändamål: Verksdamm Annat Fd 
Byggår: 1992 
Ägare: Jan Benjaminsson, telefon 0322 – 662125  
Vattendom: Ja, nolltappning får ej ske, alltid 0,3m3 i naturliga åfåran 
Typ av turbin: Francis 
Medelflöde (MQ m3/s): 2,8  

Area (km2): 240 
Effekt: 320 kW 
Årsförbrukning: ca 1 300 000 kWh  
Fallhöjd: 6,7 m  
Fiskväg: ? 
Övrigt: Säveån vid Greva har utnyttjats av människor under en mycket lång tid. En påbyggnad och om-
vandling har skett från 1300- och 1600-talets skvaltkvarnar, 1700-, 1800- och 1900-talets större kvarnar till 
dagens minikraftverk. Från början fanns här ett partiellt hinder för laxen där fisken bara kom förbi under 
gynnsamma förhållanden. Hindret var inte definitivt och man bör därför få en fungerande fiskväg förbi 
Greva kraftverk. Ålen har alltid kunnat passera både uppströms och nedströms. På gamla bilder 
(http://aguiden.com/alingsasguiden/greva.htm) visas tydligt en större påbyggnad av dämmet. Uppströms 
dämmet finns mycket fina möjligheter för öring och lax att kunna leka. Den naturliga åfåran nedströms 
utgör en fin miljö för laxfisk. I domen står att nolltappning inte får ske samt att minimitappning i den 
naturliga åfåran skall vara 300 liter/sekund.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

•  
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Sträcka 9. Greva kraftverk – Ljur (Lida kraftstation)  
Koordinater (start – stopp): 6428025:1321960 – 6427937:1324021 
Längd: 3 076 m 
Beskrivning: Sträckan är indelad i flera mindre delsträckor Prästakvarn, Norskabro, Öna och Ljur. 
Sträckorna är grunda och rinner igenom blandskogsområde med närområde som till stora delar över-
svämmas. De nedre sträckorna påverkas av dämning från Greva kraftverk. Hela sträckan är annars varierat 
strömmande. Stora delar är påverkade genom att alla större block är borttagna. Förhållandena är emeller-
tid sådana att man med små medel kan restaurera fram mycket fina strömvattenhabitat. Sträckorna nedan 
norska bron och den naturliga åfåran vid Ljur har stora värden som strömvattenbiotop samt har fina upp-
växtförhållanden för laxfisk. Fiskeplatserna är många och stor potential finns. Norska bron har stort kul-
turvärde och är en turistattraktion. På sträckan tillkommer fyra stycken tillflöden. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Lägga tillbaka de block som finns och öka mångformigheten utmed vat-
tendraget. Skydd för avverkning kring vattendraget samt skapande av kantzoner. Ett borttagande eller en 
sänkning av dammen vid Greva kraftverk skulle innebära att strömhastigheten ökar och längre sträckor 
friläggs uppströms.  

                 
 

                                                                        
Gamla brofästen är utmärkta platser för utter. Här finns också boplatser för forsärla och strömstare. 
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Prästakvarn  
Koordinater (start – stopp): 6427937:1324021 – 6427924:1321905 – 6427993:1322345 
Längd: 700 meter. 
Beskrivning: De första hundra metrarna är påverkade av dämning av Greva damm. En kvill med fina 
lekförhållanden (86427869:1321946) rinner in i dammen. Uppströms är sträckans botten jämn, rensad på 
block och vid inventeringstillfället ca 0,6 m djup (6427872:1322062, 6427984:1322302). Omgivningen 
består av blandskog. I närområdet ligger blocken upplagda på kanten och det består av mestadels av löv-
träd med översvämningsområde. Sträckan har stor potential som uppväxtområde för laxfisk.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Blocken som är upplagda på kanten kan läggas tillbaka för hand. Skydd 
behövs för närområdet mot avverkning. 

              
	   	  

Norskabro 
Koordinater (start – stopp): 6427993:1322345 – 6427823:1322965 
Längd: 767 m 
Beskrivning: Norska bro är en gammal stenvalvsbro med tre stenvalv och har högt kulturhistoriskt värde. 
Nedströms går den nya landsvägen. Den nya landsvägen är starkt trafikerad och saknar utterpassage. Om-
givning och närområde av blandbarrskog. Närområdet tillhör översvämningsområde. Nedströms Nors-
kabro finns en lång sträcka med flera grunda kvillområden (6427904:1322451), (6427818:1322656) 
(6427862:1322696) och (6427847:1322796). Ett hus ligger i utkanten på åns vänstra närområde strax ned 
Norska bron. Upplagd sten utmed kanten och avverkning av skogen vid huset har gjorts ända ut till åfå-
ran. Sträckan närmast Norskabron är rensad på större sten. Den långa sammanhängande och grunda 
sträckan är av högsta betydelse för öring och utgör kärnområde med mycket fina lek- och uppväxtområ-
den. Sträckan ingår som nyckelbiotop med kvill och strömmande vattendragsträcka i skogsmiljö. 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Den upplagda stenen utmed kanten kan lätt för hand läggas tillbaka ut i 
vattendraget. Sträckans närområde bör skyddas mot avverkning. Utterpassage bör byggas under vägbron.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 – högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
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Ön – Sörgården   
Koordinater (start – stopp): 6427823:1322965 – 6427712:1323448   
Längd: 707 m 
Beskrivning: Den översta delen av sträckan börjar i en i hopträngd forsnacke/fors och djupare strömmar 
med ett närområde av hällmarker. Nedanför forsen planar strömmen ut och övergår i en längre relativt 
grund (ca 0,5 m) och jämt strömmande sträcka som består av homogen stenbotten. Stora delar har tidigare 
har rensats på block (6427783:1323102), (6427758:1323178), (6427687:1323278). Blocken ligger i en vall 
utmed hela åkanten. Enstaka mindre block finns innan sträckan avslutas ned mot Norskabro. Avverkning 
har skett där en ledning (6427786:1323159) tvärar över vattendraget. Närområdets båda sidor består till 
stor del av lövskog som kan svämma över. Översta sträckans vänstra kant löper genom betad mark med 
glest trädskikt. Högra sidans omgivning består av blandskog. Den översta forsen har höga värden som 
strömbiotop och har stor potential som fiskeplats. Hela sträckans utformning har goda förutsättningar för 
att kunna bli bra öringbiotop. Hela sträckan har stor potential som fiskeområde. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt – regionalt värdefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: De block som ligger utmed åfåran läggs tillbaka för hand. De grunda 
sträckorna (6427791:1323144), (6427699:1323232) har stor potential som uppväxtplats och där block kan 
läggas tillbaka ut i vattendraget.  Nedanför forsen vid Sörgården kan block tillsättas för att förbättra upp-
växt och ståndplatser för större fisk. Hela sträckan bör skyddas mot avverkning.  
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Nedströms kraftverksutflöde Ljur 
Koordinater (start – stopp): 6427712:1323448 – 6427937:1324021 
Längd: 467 m  
Beskrivning: Nedströms kraftverksutflödet är sträckan rensad, jämndjup (ca 0,6 m) och bottnen består av 
sten. En ledning går över vattendraget (6427834:1323783). Sträckan blir sedan grundare, bredare och mer 
varierande (6427861:1323636) innan den rinner in i en grund kvill (6427845:1323606). Sträckan uppströms 
och i kvillen har höga värden med fina öringbiotoper. Nedströms kvillen, mot Sörgården, blir sträckan 
djupare med block (6427771:1323492) och avslutas vid bro innan forsnacken (6427712:1323448). Sträck-
orna vid Sörgården samt där kraftverkskanalen går ut har förutsättningar att bli mycket fina fiskeplatser, 
speciellt för större fisk. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt – regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Sträckan nedanför kraftverksutflödet restaureras genom att block som 
ligger utmed kanterna läggs tillbaka. Här kan även fler block tillsättas för att sträckan ska bli optimal. 
Skydd behöver göras mot avverkning för åns närområde speciellt vid kvillområdet.  
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Naturlig åfåra Ljur  
Koordinater: 6427937:1324021 – 6427860:1324241 
Längd: 425 m 
Beskrivning: Nedanför kraftverksdammen delar ån upp sig i många små rännor med grus och stenbotten 
som är fina lek- och uppväxtområden för öring. Vattendraget blir här grundare, blockrikare och mer na-
turligt strömmande och löper parallellt med en kraftverkskanal. Sträckan är nästan optimal för öring och 
utgör nyckelbiotop som kvillande strömvatten. Omgivning består av äldre blandskog medan närområde 
består av översvämningsskog. Avverkning har gjorts på högra sidan i närområdet (6427826:1324065) där 
stigen går över vattendraget. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Skydd not avverkning i närområdet. Tätning av dammen bör ej ske då det 
missgynnar öring habitatet och mångfalden i kvillen.  
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Ljur (Lida kraftstation) 
Koordinater: 6427937:1324021 
Ändamål: Verksdamm Annat 
Byggår: 1888 
Ägare: Lida kraftstations HB, Maj Lis Nilsson, telefon 0322 – 662082  
Vattendom: HÄ 
Typ av turbin: ? 
Medelflöde (MQ m3/s):  
Area (km2): 230 
Effekt: 0,80 kW 
Fallhöjd: 3,0 m 
Dammhöjd: 1,5 m 
Fiskväg: Saknas  
Övrigt: Kraftverksbyggnaden är av kulturhistorisk betydelse och har stort estetiskt värde. Kraftverket har 
låg fallhöjd och producerar tämligen lite energi. Kraftverkskanalen är djup, rensad och saknar block och 
habitat för öring. Mycket av vattendragets sten ligger i en vall vid sidan om. Kraftverksdammen är grund, 
stor och gjord av jord och sten. Dammen är påbyggd med träram och tätad med gummiduk. Dammen 
läcker dock och är i dåligt skick, vilket gör att vatten finns i naturlig åfåra och bildar en kvill. Läckvattnet 
från dammen gynnar mångfalden nedströms i vattendraget. Dammen är vandringshinder och fiskväg sak-
nas men en trappstegsformad vattenränna (6427859:1324245) finns i den naturliga åfåran och bildar fram-
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tida möjligheter för fiskväg på höger sida av dammen. Säveåns huvudfåra rinner in på samma sida och inte 
långt från den naturliga åfåran ned dammen. Flera möjligheter finns att öppna upp i dammen för fiskväg.  

           
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Sträcka 10. Ljur (Lida Kraftstation) – Långared  

Koordinater (start – stopp): 6427937:1324021 – 6427345:1324850 
Längd: 1 139 m 
Beskrivning: En lång, grund och varierande strömmande sten- och blockrik sträcka som består av olika 
kvillsystem. Sträckans naturliga åfåra är i stort sett orörd men präglas av äldre kvarnverksamhet som Lång-
areds kraftverk, Stora Långared och Kämpagården. Omgivningen består av blandskog och närområdet av 
översvämningszoner. Avverkning träd har skett av utmed kraftverkskanalen. De sista hundra metrarna 
ned mot Ljurs damm bromsas flödet upp. Den naturliga åfåran försvinner in i dammiljö, strukturen på 
botten med stora block och grus finns kvar. Helhetsbilden av delsträckorna är att de har mycket höga 
värden med flera nyckelbiotoper i strömmande miljö. På sträckan ansluter fem stillflöden. 
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Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Ett helhetsbegrepp bör tas på sträckan och skydd skapas utmed vatten-
draget. I kraftverkskanalens kan mindre block läggas i, vilket skulle innebära en ökning av öringhabitatet 
med 1425 m2, samt att man skyddar kanterna från avverkning. Att göra kanalsträckan ett till fint öringha-
bitat är en lätt åtgärd och innebär stor ökning i öringhabitat för vattendragen.     

                  
	   	  

Stora Långared  

Koordinater (start – stopp): 6427794:1324448 – 6427728:1324758 
Längd: 320 m 
Beskrivning: Sträckan börjar vid utflödet av kraftverkskanalen och sträcker sig till utflöde ur Ljurs damm. 
Omgivningen består av blandskog, medan närområdet är ett översvämningsområde med blandskog. Ut-
flödet i Ljurs damm är storblockigt med grusbotten. Flera kvillar (6427735:1324577), (6427725:1324741) 
med sten och småblockig grund och strömmande biotop avlöser varandra. Dessa bedöma vara nyckelbio-
toper och har höga naturvärden. Block har rensats (6227796:1324498), (6427741.1324704) och lagts ut-
med kanterna. För att biotopen skall bli optimal behövs att blocken läggs tillbaka ut i vattendraget. Sträck-
an som helhet har nyckelbiotopskaraktär och mycket höga värden som öringbiotop.   
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Blocken utmed kanterna läggs tillbaka ut i vattendraget. Skydd behövs 
mot åns kantzoner.  
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Sävedal 
Koordinater (start – stopp): 6427728:1324758 – 6427512:1324827  
Längd: 247 m 
Beskrivning: En upplagd stenmur och en 475 m lång och ca 3 m bred kraftverkskanal löper parallellt 
vattendraget. Block ligger upplagda på åkanten. Trots det finns mycket fina habitat. Träden mellan kanalen 
och den naturliga åfåran har nyligen avverkats. Sträckan har nyckelbiotoper i kvillar (6427524:1324812) 
med blockrika strömmande sträckor (6427613:1324816) och är en mycket fin biotop för öring.  
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: De upplagda blocken läggs tillbaka ut i vattendraget samt att närområdet 
skyddas mot avverkning. Block av mindre storlek läggs i kraftverksrännan. 
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Ekelund 
Koordinater (start – stopp): 6427512:1324827 –  6427316:1324853               
Längd: 269 m 
Beskrivning: En mindre vägbro (6427345:1324850) passerar vattendraget nedströms Långareds damm. 
Området kring bron kan passeras av utter och bedöms vara en god miljö för denna. Den naturliga åfåran 
är strömmande, blockrik och har lekområde med mycket fina förhållanden för laxartad fisk. En stenmur 
delar upp och följer vattendraget nedströms vägbron. En bit nedanför bron lugnar sig strömmen (block) 
innan det grundar upp och åter börja strömma igen. På åns högra sida består växer blandskog. På åns 
vänstra sida ligger öppen mark och åker. Närområdet består av öppen mark med gles lövträdsridå. Områ-
det präglas av tidigare kvarnverksamhet och kraftverksdamm. Det kulturhistoriska värdet är högt. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde – 3 naturvärde (regionalt – lokalt värdefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Förbättringar av huvudfårans biotop kan ske försiktigt genom att en del 
av de block som finns utmed kanterna läggs tillbaka ut i vattendraget. En bredare lövträdsridå tillåts växa 
upp utmed åkanten.   
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Långareds kraftverk 
Koordinater: 6427316:1324853 
Ändamål: Verksdamm Krv 
Byggår: 1929–1931 
Ägare: Lars Henriksson 0322 – 660352  
Vattendom: AM 20/34 
Typ av turbin: 3 st Francis 
Medelflöde (MQ m3/s): 2,66 
Area (km2): 198 
Effekt: 75 kW 
Fallhöjd: 3,5 m 
Fiskväg: Nej 
Övrigt: Kraftverket ligger mycket vackert vid Långareds kvarn. Dammen med tillhörande kraftverk utgör 
ett pittoreskt inslag i miljön och har med sin byggnation stort kulturhistoriskt värde. På åns vänstra sida 
har det gjorts en förstärkning och ett nytt intag till kraftverket. Den gamla dammen har under åren byggts 
på och tätats med cement och plank. Hela dammanläggningen innebär ett hinder för vandringsfisk. Läcka-
get i dammen ger vatten åt den gamla åfåran som har en blockrik miljö med mycket höga värden för 
strömvattenlevande växter och djur. Här finns också lekgrus mellan blocken. En tätning av dammen inne-
bär sannolikt torrläggning och får negativa konsekvenser för sträckans öringar. En betongdamm skulle 
innebära att stora kulturella värden försvinner. Cirka en kilometer nedströms kommer Ljurs damm som är 
den största av dämmena i Säveån.  

             
Bilden visar Långareds damm.                                        Bilden visar inloppskanalen till kraftverket. 

             
Bilden visar dammvallen med dammluckor.                    Möjlighet till omlöp på vänster sida om dammen. 
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Bilden visar vattnet som går över dammvallen.                Möjlighet till omlöp på högersida om dammen.  
	   	  

Sträcka 11. Långared – Sävsjöos 
Koordinater (start – stopp): 6427316:1324853 – 6426605:1325119 
Längd: 853 m 
Beskrivning: Sträckan omfattar en lång strömmande kvill och nyckelbiotop präglad av kvarnmiljö (Hu-
vudrännan på finns på höger sida) samt en 200 m smal hårt strömmande rensad stenmurränna som saknar 
block i strömfåran. Denna löper utmed vänstersidan mot kvarnen. Ytterfåran är nära orörd och kvillande 
(6426979:1325119), (6426906:1325074), (6426868:1325014), (6426722:1325014) med block, grus och sten 
som bildar en nästan optimal miljö för öring. Fårorna rinner ihop och bildar ett strömmande kvilllandskap 
innan den rinner ned i Långareds damm. Lekområden finns där vattnet planar ut mot Långaredsdamm 
(6426979:1325119), (6426906:1325074). Uppväxtområden finns utmed hela sträckan. Sträckan är tidigare 
påverkad genom att sten och block tagits bort genom kvarnverksamhet. Närområde och omgivning på 
östra sidan består av lövträd i kulturmiljö med stengärdsgårdar En invallad, gammal stenmursväg går i 
ytterkant i vattendragets närområde. Kvarnbyggnad ligger överst på den östra sidan. Västra sidan består av 
blandlövskog. Ett gammalt brofundament (6426618:1325099) går över vattendraget strax innan den nya 
bron (6426604:1325119) och dammen vid Sävsjöos.  Sträckan har mycket höga värden både estetiskt och 
biologiskt som vattenbiotop. Framtida fiskemöjligheter är bedöms vara stora. Kvarnrester och den sten-
mursväg vid sidan om vattendraget höjer upplevelsen. På sträckan ansluter två tillflöden. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 2 högt naturvärde (regionalt värdefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Det rinner mindre vatten i den breda naturligt kvillande åfåran än det gör i 
kvarnräntan. Genom att man öppnar upp luckor i stenmuren överst på sträckan och styr över flödet till 
den naturliga fåran får man en större mångfald och bättre biotop för öring. En del av de block och stenar 
som finns utmed kvarnränna kan läggas tillbaka ut i vattendraget för att få mångformighet, ståndplatser 
och uppväxtförhållande för fisk. Åtgärderna kan göras för hand och ändrar inte på något sätt de kultur-
värden som finns i den gamla kvarnmiljön. Skydd mot avverkning i kvillområdet och närområdet. Vid 
sänkning av Långareds damm nedströms skulle stora ytor friläggas och tillkomma som öringbiotop. Den 
nybyggda bron ned Sävsjöos saknar utterpassage vilket bör göras på brons båda sidor. 
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Bilden visar Långareds kvarn.                                       Kvarnrännan med stenmur som mesta vattnet går i.  

           
Bilderna visar kvillområde på sträckan. 

           
Bilden visar inloppet i Ljurs damm.               Stenlagd fägata som går i vattendragets närområde. 
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Sävsjöos 
Koordinater: 6426605:1325119 
Ändamål: Okänt  
Byggår:   
Ägare:  
Vattendom:  
Dammhöjd: ca 2 m 
Medelflöde (MQ m3/s): 2,4  
Area (km2): 196 
Fiskväg: Nej, öppen regleringslucka finns.  
Övrigt: Sävsjöos damm ligger ca 600 m ned Sävens utflöde. Dammen leder inte till något kraftverk, men 
fungerar som reglering för Säven och delvis för reglering för kraftverken nedströms. Den tillåtna re-
gleringsamplituden är 1,20 m. Regleringsluckorna som regleras manuellt skall vara öppna från 15 maj till 
sista oktober vilket gör att funktionen för den är ringa. Den öppna reglerluckan fungerar troligen som 
definitivt hinder för svagsimmande arter och delvis också för öring. Dämmet bidrar till att minska upp-
växtområdet uppströms genom att vattenflödet bromsas upp samt att det inte blir någon slamning av 
bottnarna uppströms. När luckorna stängs eller öppnas bidrar det till att det blir onaturliga nivåskillnader 
både uppströms och nedströms vilket missgynnar strömvattenmiljön. Dammen har troligen liten betydelse 
för energin i vattendraget och påverkar vattenmiljön mer negativt mer än den gör nytta. Nedströms dam-
men finns en nybyggd vägbro och strax ned vägbron finns ett brofäste för den gamla bron. Strömmarna 
ned bron har högt värde och utgör nyckelbiotop som ”strömmande vattendragsträcka i skogsmiljö och 
kvill”. Strömmen rinner ca 600 m strömmande ned mot Långareds damm och kraftverk som bromsar upp 
vattnet och är definitiva vandringshinder.      

              
Bilden visar utflödet Sävsjöos.                                          Bilden visar damm sträckan upp Sävsjöos. 

             
Bilden visar dammluckorna i Sävsjöos.                 Bilden visar dammvallen Sävsjöos. 
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Vägbron ned Sävsjöos som saknar utterpassage.              Gamla åfåran nedan dammvallen Sävsjöos.      
	   	  

Sträcka 12. Sävsjöos – Sävens utflöde 
Koordinater: 6426605:1325119 – 6426078:1325232 
Längd: 554 m 
Beskrivning: Uppströms Sävsjöos damm, se vandringshinder 11, och Sävens utflöde. En kort sträcka som 
onaturligt däms upp och påverkar flödet upp mot Säven. Sträckan bildar ett vass-, kvill-, översvämnings-
område med al, sälg och omgivande blandskog. Sträckan har goda förutsättningar för att hålla fisk och kan 
i framtiden erbjuda fina fiskeplatser i omgivning av lövblandskog. De sista 100 metrarna upp mot Sävens 
utflöde har restaureringspotential som lek och uppväxtområde. På sträckan ansluter ett tillflöde. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde (lokalt värdefull sträcka). 
Åtgärdsförslag för åsträckan: Hela sträckan skulle bli strömmande om man sänker dammen i Sävsjöos. 
Strömsträckan skulle öka med 500 m och vandringshindret försvinna. Se ovan förslag Sävsjöos.  

             
Bilden visar Säveån nedan Säven.                  Bilden visar Säveån uppströms Sävsjöos. 
	   	  



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 1 – Säveåns huvudfåra 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-02-04 

	  

	   61 

Sävens utflöde 
Koordinater: 6426078:1325232 
Längd: 100 m 
Beskrivning: Området består av blandbarrskog med närområde av buskvegetation av pors, vide och al. 
Det flackt strömmande området vid utloppet är fördjupat och rensad på sten som är upplagd på åns kan-
ter. Åfåran leds ned till regleringsdämme i Sävsjöos. Dämmet nedströms påverkar vattenståndet och 
strömhastigheten vid utflödet. Vid sidan om den rensade sträckan finns den naturliga åfåran kvar. Den 
naturliga åfåran är intakt och har kvar sin storblockiga miljö med grussubstrat emellan. Utflödet bör be-
traktas som nyckelbiotop av typ ”storblockig sträcka i sjöutlopp” vilken har mycket höga värden. By-
ringskullen nedströms ingår som nyckelbiotop av typ ”Kvillområden”. 
Naturvärdesklass (0 – 4): 3 naturvärde – 2 högt naturvärde (lokalt till regionalt värdefull sträcka).  
Åtgärdsförslag för åsträckan: Den rensade sträckan bör återställas och förbättras med sten och block 
samtidigt som man bör restaurera och få vatten i den gamla åfåran så att den blir uppväxtområde för ör-
ing. Möjligheter finns att ta bort dammregleringen nedströms vid Sävsjöos, när dammen försvinner ökas 
strömhastigheten så att hela sträckan på ca 1 km ned till Långared blir strömmande och utan hinder. 
Sträckan har stor potential att bli en mycket fin öringbiotop och har en nyckelroll för Sävens storöringar i 
framtiden.      

 

             
Bilderna visar naturlig åfåra vid utflödet ur Säven.   

             
Bilderna visar Säveåns utflöde ur Säven. 
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Kraftverk och dammar i Säveåns avrinningsområde enligt SMHI dammregister 1994  
Jonsered, Hedefors, Hillefors Grytkvarn, Floda kraftverk, Solveden, Källafors, Ängatorps kraftverk, Lag-
mansholms kraftverk, Vårgårda kvarn (Vårvik), Hjultorps kvarn, Finatorps såg, Melltorps kraftstation, 
Greva kraftverk, Ljurs kvarn (Lida kraftstation), Långareds kvarn, Sävsjöos, Vänga kvarn, Kolboryds 
Kvarn – Alebäcken – Aspen, Häcksjöns Reglerdamm – Alebäcken – Aspen, Torska – Laxån – Ömmern – 
Sävelången, Ödenäs Kvarn – Hjulån, Ålanda kvarn – Mellbyån – Anten, Vagnsheds kvarn – Anten, 
Vagnsheds Övre – Anten, Nye Damm – Mellbyån – Anten, Stampens kvarn – Forsån, Lilla Färgens reg-
lers Damm, Lilla Munsjön, Långesbro, Bergstena Kvarn, Bergstena övre, Ornunga Kvarn, Lida Damm, 
Mjöhulta sågedamm – Torvån, Lövås – Torvån, Vemmenhult – Torvån, Abboråsen – Mjölkåsabäcken – 
Torvån, Östra kulsjöns reglerdamm - Mjölkåsabäcken – Torvån.  
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BILAGA 2. Säveåns biflöden 

Inledning och sammanfattning 
Biotopkartering enligt den s k Jönöpingsmodellen har genom förts i 16 tillrinnande vattendrag i Säveån, 
mellan Mjörn och Säven. Vattendragen har indelats i olika delsträckor beroende på vattendragets struktur, 
påverkan och närområde. På varje delsträcka har gjorts en bedömning och en naturvärdesklassning gjorts 
(följer naturcentrum modell med värden 1 till 4). Klass 1. Högsta värde (nationellt betydelsefull miljö). Klass 
2. Högt värde (Regionalt värdefull miljö). Klass 3. Naturvärde (Lokalt värdefull miljö) och Klass 4. Lägre vär-
de.  
Sammanlagt indelades biflädens i 78 delsträckor. Av dessa bedömdes 5 delsträckor har högsta värde, klass 
1, 34 delsträckor klass 2 och 33 delsträckor klass 3. 7 delsträckor bedömdes ha lägre värde, klass 4. På de 
inventerade sträckorna har 33 stycken vandringshinder, 74 stycken broar, 123 stycken diken och 11 vat-
tenuttag noterats.   
 
De inventerade biflödena är av varierande storlek och har tillsammans med övriga tillrinnande vattendrag 
största betydelse för mjörnöringens framtid. Vattendragen har också förutsättningar att med relativt små 
medel öppnas upp och restaureras goda miljöer för öring och lax. 

  
1 Kavlåsbäcken 
En mycket liten bäck med klart vatten som rinner genom skogsområde från Hedvigsberg – Kavlås och 
sedan ned genom igenväxande odlingslandskap. På sin väg till Säveån passeras två vägar (B1 och B3) och 
en järnvägsövergång (B2). Ett vandringshinder (H1) i form av galler finns vid kulvert där den rinner ut i 
Säveån vid Båthamnen. Bäcken är lokalt värdefull och får trots sin litenhet inte underskattas som framtida 
Mjörnöringbäck.  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kavlåsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-07  
Sträcka nr: 1 
Start - stopp koordinater: 6427521:1304691 – 6426681:1304822    
Längd: 972 m 
Minimibredd: 0,5 m 
Maxbredd: 1,5 m 
Medelbredd: 0,7 m 
Maxdjup: 0,3 m 
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat (0-3): Sand 3, grus 2 och mjäla/ler 2 
Strömförhållande (0-3): Svagt strömmande 3 
Flöde (1-5): 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2 
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Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1 
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Igenväxande öppen mark 3, buskar2, lövträd 2 
Dominerande trädslag: Al, sälg 
Omgivning (1 – 3): Öppen mark 3 och bebyggelse inslag av lövskog2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Allmän väg B1, järnväg B2, allmän väg, B3, Vandringshinder H1, dike D1, täckdike D2, 
täckdike D3  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Viktigt att buskaget utmed bäcken får stå kvar och skugga bäcken (små bäckar är känsliga 
för uttorkning). Man kan lägga ut fint lekgrus för att förbättra lekmöjligheter för öring. Framförallt måste 
vandringshindret i form av galler och trumma vid utflödet tas bort. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

           
  
2 Olstorpabäcken  

Olstorpabäcken är med biflöden ca 3 km lång och har sina källflöden i Stora och Lilla Munsjön. Bäcken 
faller brant ned mot Olstorp för att sedan gå starkt ringlande ned i brant dalgång ut i Säveån vi Stynaborg. 
En ledning följer vattendraget. Bäcken passerar på sin väg till Säveån under fyra vägövergångar. På den 
inventerade sträckan finns fyra tillrinnande diken och tre partiella vandringshinder. Sträcka 1 har höga 
värden regionalt och sträcka 2, 3 och 4 naturvärde med lokalt värdefulla sträckor. Potential finns för att i 
framtiden kunna bli en mycket bra öringbiotop.    
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Olstorpabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-07  
Sträcka nr: 2  
Start - stopp koordinater: 6428450:1308894 – 6428323:1309206 
Längd: 427 m  
Minimibredd: 0,6 m 
Maxbredd: 2,2 m 
Medelbredd: 1 m 
Maxdjup: 0,32 m  
Medeldjup: 0,1 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 2 och sten 2.  
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Strömförhållande (0-3): Strömmande 3, svagt strömmande 2.  
Flöde (1-5): 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Fontinalis 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2 
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning (0 – 3): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, avverkad skog 1.  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Landsväg B4, brant, kraftledning 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan kan förbättras med lekgrus. Bäckens kanter skyddas mot avverkning. Ett elfiske 
bör göras ned landsvägen. En utter passage bör göras under landsvägen (B4) 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Olstorpabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-07  
Sträcka nr: 3  
Start - stopp koordinater: 6428323:1309206 – 6428317:1309335  
Längd: 153 m   
Minimibredd: 0,7 m 
Maxbredd: 2,5 m 
Medelbredd: 1,2 m 
Maxdjup: 0,35 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, Sand och 2, grus 
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Strömförhållande: Strömmande 3, Svagt strömmande 2  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, trådalger 2  
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3. Lövträd 2, buskar 2 
Dominerande trädslag: Al. 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: vandringshinder (H2), diken D4  
Beskrivning: En ledning går ut med vattendraget och närområdet är påverkat av att träden har avverkats 
och att en stor mängd med ris och träd har lagts i bäckområdet. En presenning ligger och dämmer upp 
och utgör vandringshinder (H2) i vattendraget. Bottnen består mestadels av sand, men struktur med block 
finns. Ett täck dike (D4) går ut på höger sida.  Öring noterades.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret tas bort och alridå låts växa upp utmed kanterna. Sträckan kan förbätt-
ras med lekgrus  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

            
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Olstorpabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-07  
Sträcka nr: 4 
Start - stopp koordinater: 6428317:1309335 – 6428256:1309583 
Längd: 315 m  
Minimibredd: 0,7 m 
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 1,5 m  
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Maxdjup: 0,5 m 
Medeldjup: 0,17 m  
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, Sand och 2, grus 
Strömförhållande: Svag strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, flytbladsväxter 
1, näckmossa 1. 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Närområde (1 – 30 m): Öppen igenväxande mark 3, lövträd 2, buskar 2,   
Potential (0 – 3): 3 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning (0 – 3): Öppen mark odlad och ej odlad mark 3 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Diken (D5), korsande väg B5, partiellt hinder H3 
Beskrivning: Bäckfåran löper starkt ringlande igenom ett halvöppet landskap. Elledningar går över bäck-
en och träd har avverkats utmed bäckfåran. Bottnen består mestadels av sand och fint grus, överst på 
sträckan finns ett fint uppväxtområde samt ett partiellt vandringshinder (H3) i form av cementtrumma 
(B5). Ett täckdike (D5) går ut i rör på höger sida. Öring och signalkräfta noterades.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Cementtrumman tas bort helt eller byts ut mot större halvtrumma. Elfiske kan göras vid 
gräns överst på sträckan.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Olstorpabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-07  
Sträcka nr: 5 
Start - stopp koordinater: 6428256:1309583 – 6428051:1310116 
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Längd: 683 m  
Minimibredd: 0,8 m 
Maxbredd: 4 m 
Medelbredd: 1,65 m 
Maxdjup: 0,7 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat (0-3): Sand 3, Grus 2 och block 2 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, trådalger 2, 
fontinalis 1 
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, kalhygge 2    
Dominerande trädslag: al, salix  
Omgivning (0 - 3): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Partiellt hinder H4, Vattenfall H5, vägbro B6 och B7, täckdike (D6) och biflöde (D7)  
Beskrivning: Bäckfåran rinner igenom öppet landskap. En elledning följer bäcken vilket medfört att träd 
avverkats. Ett mindre område med gran har avverkats i bäckens närhet. Bottnen består mestadels av sand 
med inslag av block och sten. Delar av bäcken påverkad av växtlighet samt att ett järnockra dike går ut på 
sträckan. På höger sida ansluter ett täckdike och ett biflöde (D7). Sträckan avslutas med en damm, till 
dammen kommer från skogen en mycket brant forssträcka (H6) med storblockig sten. Forssträckans när-
område har utsatts för avverkning av träd och utgör troligt vandringshinder för öring. Sträckan ned dam-
men har stor potential för öring. Öring, elritsa och signalkräfta fanns.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En kantzon skapas utmed vattendraget. Sträckan kompletteras med block, sten och lek-
grus. Vegetation i bäcken tas bort manuellt med lie och kratta. Diket med järnockra öppnas upp och leds 
in i hästskoformad damm innan den tillåts gå ut i bäcken. Brons trumma byts ut mot större halvtrumma 
(H4, B6). Ett elfiske bör göras ned dammen. Forssträckan (H5) upp dammen utgör nyckelbiotop och 
vattendraget bör undersökas högre uppströms. Om dammen tas ned skulle den kunna restaureras och 
omvandlas till lekområde för öring. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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3 Bäsjöbäcken 

Bäsjöbäcken är med biflöden ca 12 km lång och har sina källflöden Bäsjön ovan i Holmen. Vattnet är 
något färgat. Bäsjöbäcken rinner brant i en nedskuren dalgång och mynnar ned Tokebacka ut i Säveån. 
Inventering av har gjorts på en 2.011 m lång sträcka som indelas i 4 delsträckor. Sträcka 1 och 2 har höga 
värden medan sträcka 3 och 4 har naturvärde med lokalt värdefulla delar.  
På den inventerade sträckan passeras åtta vägövergångar, fem täckdiken, fem öppna diken och ett sidoflö-
de. Dessutom finns sex partiella vandringshinder varav ett nedlagt minikraftverk (kvarn) vid Nygården 
ovan väg E20. Bäsjöbäcken har i dag höga värden som öringbiotop men kan förbättras med lekgrus och 
genom att ta bort de vandringshinder som finns.  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bäsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-08  
Sträcka nr: 6 
Start – stopp koordinater: 6428500:1309010 – 6428881:1309548 
Längd: 912 m 
Minimibredd: 1,1 m 
Maxbredd: 4 m 
Medelbredd: 2 m 
Maxdjup: 1 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2  
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Strömförhållande (0 – 3): Strömmande 3  
Flöde: 1 – 2, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Fontinalis 1, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, bebyggelse 2  
Dominerande trädslag: Al, sälg 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, igenväxande öppenmark 2, lövskog 2, bebyggelse, väg 2  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Avloppsrör/täckdike D8, D9, D10, D11, dike D12, korsande väg B8, B9, B10, vand-
ringshinder H5, H6, H7, H8, brink, meandrande i odlingslandskapet 
Beskrivning: Liten bäck med något färgat vatten som rinner igenom en frodig, vildvuxen och brant dal-
gång. Avverkning av träd har gjorts där elledningen går över vattendraget. Bottnen består mestadels av 
sand och lera med inslag av grus och block. Lekplatser för större öring saknas. Bäver har tidigare byggt 
några mindre dammar (H7, H8) över bäcken och som nu utgör vandringshinder. Vandringshinder i form 
av nedrasad sten (H5, H6) finns vid bro (B9). Öring, elritsas, bäver samt troligt utter spår sågs. Bäcken har 
stora värden för öring i form av kontinuitet av dödved, höljor och att äldre träds rötter kantar vattendra-
get. I brinkarna utmed vattendraget finns goda häckningsförutsättningar för kungsfiskare.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: De små vandringshindrena (H5, H6, H7, H8) tas lätt bort och stenarna placeras ut i vat-
tendraget. Sträckan kan försiktigt kompletteras med mer block och lekgrus. Skydd behövs för bäckens 
kantzoner. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bäsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-08  
Sträcka nr: 7 
Start – stopp koordinater: 6428881:1309548 – 6428953:1309838 
Längd: 370 m 
Minimibredd: 1 m 
Maxbredd: 3 m 
Medelbredd: 1,5 m  
Maxdjup: 1 m   
Medeldjup: 0,18 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus 1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2.  
Flöde: 1 – 2, LQ  
Bäckstruktur: Starkt ringlande, Vägbro B11 och B12. 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Fontinalis 1, Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, 
trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen igenväxande mark 3, lövskog 2, väg 2 
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning: Öppen igenväxande mark 3, Lövskog 2, Artificiell mark 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Brant, dike D13, D14, täckdike D15 
Beskrivning: Bäcken ringlar sig igenom frodig dalgång och kantas av äldre lövträd och har höga värden. 
Där elledningen går över bäcken är träden avverkade. En gammal stenbro (B11) korsar sträckan. Bottnen 
på bäcken består till stor del av sand på lergrund med inslag av grus enstaka block som kantas av alrötter.   
Åtgärdsbehov: Ja  
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Åtgärdsförslag: Lek grus och sten tillsätts försiktigt samt att större kantzonerna ökas och bäckfåran 
skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bäsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-08  
Sträcka nr: 8 
Start – stopp koordinater: 6428953:1309838 – 6428970:1309917 
Längd: 84 m  
Minimibredd: 0,95 m 
Maxbredd: 3 m 
Medelbredd: 1,5 m 
Maxdjup: 0,9 m              
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus 2,   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1 – 2, LQ  
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, trådalger 1, 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2 
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Blandskog 3, buskar 2, väg 1, tomtmark 1 
Dominerande trädslag: Al, asp, gran  
Omgivning: Blandskog 3, Artificiellt – väg och tomtmark 2, igenväxande öppen mark 2. 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Partiellt vandringshinder i form av gammalt nedlagt minikraftverk (H9) och väg med 2st 
trummor (H10, B13) 
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Beskrivning: En kort och fin sträcka med lövträd utmed vattendraget som sträcker sig mellan E20 och 
Nygården. Bäckens botten består mestadels av sand och grus med inslag av block och är en fin miljö för 
lekande och uppväxande öring och har stor potential. Sträckan utgör en ”nyckelsträcka” för framtida öring 
i Bäsjöbäcken. Ett nedlagt minikraftverk och en gårdsväg med två cementtrummor som båda utgör parti-
ella vandringshinder finns överst på sträckan.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Vattenkraftsanläggningen (H9) har ingen funktion och bör rivas ut samt att hindret med 
trummorna uppströms åtgärdas. Sträckan kan förbättras med lekgrus och sten. Träden utmed bäcken bör 
skyddas från avverkning.   
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bäsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-08  
Sträcka nr: 9 
Start – stopp koordinater: 6428970:1309917 – 6429298:1310319 
Längd: 675 m  
Minimibredd: 1,2 m 
Maxbredd: 3 m 
Medelbredd: 1,5 m 
Maxdjup: 0,2 m  
Medeldjup: 0,8 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 2, block 2.  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1 – 2, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, 
trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 – 2  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
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Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, tomtmark och väg 1. 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppenhävdad mark3, Articifiellt 2, lövskog 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Broar B14, B15, diken D16, D18 och sidflöde D17 
Beskrivning: Bäcken ringlar över öppen hävdad mark med och utan busk och träd skikt ut med vatten-
draget.  En elledning följer bäcken som delar sig mot Trulsagården. Bottnen består mestadels av sand och 
grus men block och sten gör att delar av sträckan har högre naturvärden och en gid öringbiotop. Kontinu-
itet saknas men bäcken har stor potential och kan lätt förbättras med sten och grus. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En bredare kantzon med al bör göras ut med vattendraget samt att block och lekgrus 
läggs ut. Elfiske bör göras överst på sträckan samt att bäcken bör undersökas längre uppströms.   
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
 

            
  
4 Engelsmansgårdsbäcken  

En liten bäck med klart något gråtonat vatten som har en längd av ca 1,6 km. Den rinner rätad och rensad 
igenom åkermark mellan Västrahede till Nolbygård innan den löper ned i frodig bäckdalgång tills den når 
Säveån vid Engelsmansgården. Bäckdalen utgör viktigt inslag i jordbrukslandskapet och bör trots sin li-
tenhet inte underskattas som öringbiotop. Som naturvärde bedöms den vara regionalt värdefull. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Engelsmansgårdsbäcken 
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Inventeringsdatum: 2011-07-08  
Sträcka nr: 10 
Start - stopp koordinater: 6429141:1308791 – 6429119:1308081 
Längd: 792 m  
Minimibredd: 0,5 m   
Maxbredd: 0,7 m 
Medelbredd: 1,5 m 
Maxdjup: 0,3 m  
Medeldjup: 0,05 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, grus 2, block 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2, svagt strömmande 2   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, näckmossa 1  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 – 2   
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, Lövskog 2, väg1, tomtmark 1  
Dominerande trädslag: Al, björk  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, articifiellt 2, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Dränerings diken D19, D20, D21 och täckdike D22, landsvägsbro B16 och vandrings-
hinder H12 
Beskrivning: Bäcken har klart något grå tonat vatten och bottnen består mest av ler material med grus 
och block. Den är mycket liten, men borde kunna ha öring, betydelsen som öring biotop får inte under-
skattas samt att den frodiga bäckdalgången utgör ett viktigt inslag i jordbrukslandskapet. Uppströms 
sträckan och vägen är bäcken dikad, igenväxt och går igenom åkermark, röret under vägen utgör vand-
ringshinder.      
Åtgärdsbehov: Lekgrus 
Åtgärdsförslag: Bäckens närområde skyddas mot avverkning. Samt att alträd låts växa upp och skugga på 
den öppna biten. Hur bäcken uppströms vägen påverkar sträckan nedströms är oklart och bör undersökas.  
Naturvärdesklass (0 – 4): Klass 3 naturvärde. 
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5 Stora Kampagårdsbäcken 

En liten klarvattenbäck som har sitt källflöde uppströms Hötjärn och Ruskahed. Den är med biflöden ca 8 
km lång rinner genom en öppen och frodig dalgång innan den går under landsväg vid Stora Kampagården 
och nedanför Sörstommen når Säveån. Bäcken är inventerad på en 1.000 meter lång sträcka och är en 
lokalt värdefull miljö. Öring och signalkräfta kan finnas enligt markägare. Bäcken har potential som lek-
bäck för Mjörnöringen. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Stora Kampagårdsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-09  
Sträcka nr: 11 
Start - stopp koordinater: 6430150:1309107 – 6430167:1308373 
Längd: 1000 m  
Minimibredd: 1,0 m 
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 1,5 m  
Maxdjup: 0,9 m   
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, grus 2, block 2. 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1, LMQ 
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Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3,  
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Igenväxande öppen och hävdad öppen mark 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Öppen mark, åker  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Diken D23, brant, åkervägbro B17, landsvägsbro B18 och partiellt vandringshinder H13  
Beskrivning: Liten bäck med klart vatten som rinner ringlande i en frodig öppen dalgång. Bäcken var 
svårinventerad på grund av den frodiga växtligheten av älgört. Bottnen består av grus på lerbotten och bör 
trots sin litenhet ha storbetydelse och potential som lekbäck. Öring och signalkräfta har funnits enlig 
markägare. Huruvida fisken klarar väg övergången är oklart. Bäcken fortsätter sedan längre uppströms 
vilket bör undersökas. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäcken bör undersökas mer noggrant högre upp, samt att vägövergången ses över. Ett 
elfiske bör göras nedströms vägen. En alridå bör skapas ut med vattendraget samt att lekgrus och sten kan 
förbättra förhållandena.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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6 Galtaledsbäcken - Risabäcken  

Galtaledsbäcken med biflöde Risabäcken är ca 17 km lång, har färgat vatten och avvattnar Horssjön – 
Tomasgården respektive Krusagården – Stora Hjortemossen. Risabäcken och Galtaledsbäcken rinner ihop 
nedanför E20 ovan Annedal innan den rinner in i Säveån vid Högekulle. Sträckan som inventerats är 
2.312 m och indelas i sju delsträckor. Sträcka 1, 4, 5, 6 och 7 bedöms vara regionallt sett betydelsefulla 
miljöer (höga värden) medan sträcka 2 och 3 har lokalt värdefulla miljöer. Stor öring uppges ha lekt i 
bäcken och den inventerade sträckan har stor potential för att bli bra lokal för mjörnöring.    
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtaledbäcken – Risabäcken  
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträck nr: 12 
Start - stopp koordinater: 6430495:1309323 – 6430447:1309432 
Längd: 122 m 
Minimibredd: 1,2 m 
Maxbredd: 1,7 m  
Medelbredd: 4 m  
Maxdjup: 0,7 m  
Medeldjup: 0,16 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, grus 2, sten 2   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 3  
Flöde: 1, LQ  
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 3 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad mark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2 
Påverkan (0 – 3):  
Strukturelement: Diken D24, vattenuttag 1st, grusväg B19, vandringshinder H14.   
Beskrivning: Liten men mycket fin sträcka med alridå och alrötter utmed vattendraget. Bottnen är ojämn 
med sten och grus och det finns fina miljöer för öring. Ett partiellt hinder i form av vägtrumma och gam-
mal sten bro med bröt av ris avslutar sträckan. Ett vattenuttag? Bestående av cementrör och presenning 
står vid sidan om gamla stenbron och är ett fult inslag i miljön.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: De partiella hindren vid vägbron ordnas till lätt samt att vattenuttaget fixas till eller tas 
bort. En bredare kantzon bör skapas på höger sida.    
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde.  
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 13 
Start - stopp koordinater: 6430447:1309432 – 6430476:1309568 
Längd: 155 m 
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 2,5 m 
Medelbredd: 4,5 m 
Maxdjup: 0,61 m  
Medeldjup: 0,19 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sten 1, block,2 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, lugnflytande 2  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen igenväxande mark 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 1   
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark – åker 3, igenväxande öppen mark 2, Artificiellt – lövskog 1  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Brant, grusväg med plåttrumma B19  
Beskrivning: Sträckan är tidigare rensad. Botten är jämn och består till stor del av lera och är en dålig 
öringbiotop. En vägövergång med plåttrumma finns överst på sträckan. 
Åtgärdsbehov: Ja 
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Åtgärdsförslag: Sträckan kompletteras med block och grus. Alträden tillåts växa upp och kantzonen 
skyddas mot avverkning. Plåttrumman bör bytas ut men utgör inget vandringshinder.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtabäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 14 
Start - stopp koordinater: 6430476:1309568 – 6430467:1309636 
Längd: 65 m 
Minimibredd: 1,5 m  
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 2 m 
Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, grus 2, block 2 
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2. 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, Väg 1 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, väg 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Järnvägsövergång B20, vandringshinder H15 
Beskrivning: Bäcken rinner genom en brantare dalgång som kantas av al. Alrötter, lera, block, sten och 
grus gör sträckan till en bra miljö för öring, men kan bli bättre genom att fler block och grus tillsätts.    
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Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret av block framför järnvägstrumman tas lätt bort och stenen kan place-
ras ut nedströms. Sträckan kan kompletteras med block och lekgrus och att kantzonen med alträd skyddas. 
Öring och elritsa noterades. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtaledsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 15 
Start - stopp koordinater: 6430467:1309636 – 6430584:1309950 
Längd: 365 m  
Minimibredd: 0,8 m 
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 2,0 m 
Maxdjup: 0,78 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus, sten och block 1  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter 2, näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, väg 2 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Hävdad öppen mark 3, lövskog 2, väg 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
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Strukturelement: Vandringshinder H16, grusvägbro B22, dike D25 och täckdike D26  
Beskrivning: Bäcken rinner genom en brant dalgång som kantas av al. Bottnen är slät med hålor. Sidorna 
av bäcken kantas av alrötter. Sträckan kan bli bättre med att block och lekgrus tillsätts. Ett vandringshin-
der bestående av tre cementrör ligger mitt i bäcken och utgör vandringshinder.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret av cementrör har ingen funktion och tas lätt bort, samma gäller för 
bröten.     
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

       
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtaledsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 16 
Start - stopp koordinater: 6430584:1309950 – 6430585:1310457 
Längd: 732 m 
Minimibredd: 4 m 
Maxbredd: 1,45 m 
Medelbredd: 0,5 m 
Maxdjup: 0,95 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2.  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3.  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Meandrande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Öringbiotop (0 – 3):  
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad och igenväxande mark 2 
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Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog och Åker 2, Väg och bebyggelse 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Grusväg B23, dike D28, dräneringsrör D27, D29  
Beskrivning: En mycket fin och meandrande biotop med rikligt av död ved, höljor och trädrötter som 
kantar vattendraget. Några av brötarna kan utgöra partiellt vandringshinder. Bottnen består till största del 
av lera och sand och saknar lekgrus. En grandunge finns utmed vattendraget.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Brötarna öppnas upp försiktigt. Sträckan skyddas mot avverkning. Kantzonernas bredd 
utökas. Lekgrus bör tillsättas försiktigt.   
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtaledsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 17 
Start - stopp koordinater: 6430585:1310457 – 6430654:1310670  
Längd: 265 m   
Minimibredd: 0,7 m  
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 1,5 m 
Maxdjup: 0,55 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2. 
Strömförhållande: Svagt strömmande   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, påväxt alger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
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Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen igenväxande mark 3, hävdad öppen mark, lövskog och åker 2, väg och 
tomtmark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog, väg, tomtmark 1   
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Allmän väg B24, dike D30   
Beskrivning: En fin meandrande biotop med död ved och höljor. Trädrötter kantar vattendraget. Bottnen 
består till största del av lera och sand och saknar lekgrus. Närområdet består mestadels av öppen igenväx-
ande och hävdad mark med smal alridå.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Kantzonen breddas och alridån skyddas mot avverkning. Mer undersökningar bör göras 
längre uppström. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Galtaledsbäcken  
Inventeringsdatum: 2011-07-12 
Sträcka nr: 18 
Start – stopp koordinater: 6430585:1310457 – 6430229:1310890 
Längd: 610 m  
Minimibredd: 0.5 m  
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 1,43 m 
Maxdjup: 0,8 m  
Medeldjup: 0,16 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sten 2, block 2,  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2 
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
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Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad mark 2, skogstomt 2, väg 1.  
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Åker 3, öppenhävdad mark 2, lövskog 2, väg och tomtmark 1  
Påverkan (0 – 3):  
Strukturelement: Väg E20 B25, dräneringsrör D31, diken D32, D33  
Beskrivning: Mycket fin sträcka med höljor, grus, sten och block. Större delen av bäckens lekområden 
finns här. Rikligt med död ved och gamla alträd med rötter. Ett partiellt vandringshinder i form av anlagd 
sten finns mitt på sträckan. Röjning av en del träd har gjorts vid bäcken. Lek av stor öring har tidigare 
noterats. Genom bortagning av vandringshinder och rätt åtgärder nedströms kan bäcksträckan åter bli lek- 
och uppväxtområde för mjörnöring.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Det partiella hindret tas lätt bort. Skydd av bäckens träd och kantzoner.  
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
7 Rödenebäck  

Bäcken är mycket liten, har klart vatten och kommer från täckdikad åkermark och rinner sedan ringlande 
in i en öppen frodig dalgång i Rödene ned i Säveån. Den inventerade sträckan är 847 m och innefattar hela 
den synliga bäckfåran. Avsaknaden av hävd gör att bäcken växer igen med älgört. Trots bäckens ringa 
storlek finns det troligen öring och bäcken är en lokalt värdefull som miljö med potential som lekbiotop 
för öring. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Rödenebäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 19 
Start - stopp koordinater: 6430630:1309338 – 6430861:1308567 
Längd: 847 m  
Minimibredd: 0,28 m  
Maxbredd: 1 m 
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Medelbredd: 0,55 m 
Maxdjup: 0,31 m  
Medeldjup: 0,05 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2, block 1  
Strömförhållande: Svagt strömmande  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, flytbladsväxter 1  
Skuggning (0 – 3): 1  
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Landsvägsbro B25 och vandringshinder H18  
Beskrivning: Bäcken rinner helt öppen igenom i en brant jordbruksdal och kantas av mycket växtlighet av 
älggräs (älgört), avsaknaden av träd gör att bäcken växer igen och svår inventerad. Ovanför landsvägen är 
bäcken täckdikad (B25, H18) och försvinner under jordbruksmark. Bäckens vatten är klart och bottnen 
består av lera med grus och sand. Bäcken är mycket liten men öring kan finnas.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En alridå bör skapas ut med vattendraget. Elfiske bör utföras. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
8 Kampetåsbäck  

Bäcken är cirka 7 km lång och har sitt ursprung i sjöarna Bergsjön, Lilla Krökingen ovan Store Trän och 
rinner sedan ned under landsväg vid Kampetå och sedan ut i Säveån. Sträckan som inventerats är ca 991m 
lång och är indelad i 3st mindre delsträckor. Bäcken har klart vatten och en fin miljö för öring. Två mindre 
lättåtgärdade vandringshinder finns på sträckan. Bäcken klassas som regionalt betydelsefullt vattendrag 
och potentialen som Mjörnöring bäck är stor.  
Huvudvattendrag: 108 
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Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kampetåsbäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-09 
Sträcka nr: 20  
Start - stopp koordinater: 6431444:1309672 – 6431700:1309413  
Längd: 395 m 
Minimibredd: 0,7 m 
Maxbredd: 2,5 m 
Medelbredd: 1,5 m 
Maxdjup: 0,9 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2, block 2,  
Strömförhållande: Strömmande  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, undervattenväx-
ter med hela blad 1, Näckmossa 1,  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande öppen mark 2, väg 1, tomtmark 1.    
Dominerande trädslag: Al, apel, asp 
Omgivning: Öppen mark 3, lövskog 2, Artificiell mark 1  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Åker bro B 27, vandringshinder H19, diken D34, D35  
Beskrivning: Brant nedskuren dal med mycket fina förhållanden för öring och med ett närområde av al 
och buskar. Bottnen består av lera med grus, sten med inslag av mindre block. Två små och partiella vand-
ringshinder finns på sträckan vilka är lätt att åtgärda manuellt med spett och spade. En ”åkerbro” med 
cementtrumma (B27) och en landsvägsbro med plåttrumma (B28) går över bäcken. Sträckan har stor 
potential för öring.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Kanterna skyddas mot avverkning. De två vandringshindren tas bort. Åkerbrons cement-
trumma tas bort och ersätts med enklare bro och lekgrus kan läggas ut ned- och uppströms åkerbron. 
Öring sågs och elfiske bör göras nedströms bron. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kampetåsbäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-09 
Sträcka nr: 21  
Start - stopp koordinater: 6431700:1309413 – 6431816:1309178 
Längd: 306 m   
Minimibredd: 1,1 m 
Maxbredd: 1,7 m 
Medelbredd: 3 m 
Maxdjup: 0,8 m  
Medeldjup: 0,22 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 1, block 1 
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2    
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, Näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande öppenmark 2, tomtmark 1  
Dominerande trädslag: Al, apel 
Omgivning: Öppen hävdad mark, lövskog, igenväxande öppenmark  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Landsvägsbro B28, vandringshinder bröt H20 
Beskrivning: En brant frodig dalgång omgiven av en alridå och igenväxande öppet landskap. Bottnen 
består av lera med sand och lite grus vilket gör att bra lek förhållanden för öring fattas. Partiella hinder i 
form av träbrötar. Plåttrumman under landsvägen saknar utter passage. Öring noterades. 
Åtgärdsbehov: Ja  
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Åtgärdsförslag: Lekgrus och sten kan läggas ut försiktig för att förbättra habitaten för öring. Brötarna 
öppnas upp så att fisken kan vandra uppströms. En utterpassage bör byggas i plåttrumman under vägen. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde.  

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kampetåsbäck 
Inventeringsdatum:  2011-07-09 
Sträcka nr: 22 
Start - stopp koordinater: 6431816:1309178 – 6431811:1308888 
Längd: 290 m  
Minimibredd:   
Maxbredd: 1,3 
Medelbredd: 1,6 m 
Maxdjup:   
Medeldjup: 0,22 m  
Dominerande substrat: Mjäla/Lera 3, sand 2, grus 1, block 1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 2, LMQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, Näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande och hävdad öppen mark 2  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Igenväxande öppen mark och öppen betes mark 3, lövskog 2, Artificiellt mark 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Gammal stenbro B29, täckdiken D36, D37, D38, 39, och D40 
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Beskrivning: Ett mycket vackert område med betesmark och en alridå som kantar vattendraget. Djurhåll-
ning påverkar bäckens kanter. En gammal stenbro (B29) finns överst på sträckan som troligen tidigare har 
rensats. Bottnen består av lera med sand och grus, enstaka block finns samt att bäcken kantas av alrötter. 
Bäcken har stor potential för öring. Öring och signalkräfta noterades.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Djuren hålls borta ifrån vattendraget. Lekgrus och större stånd sten kan läggas ut. Bäck-
en bör undersökas högre uppströms och elfiske bör utföras. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
9 Holmabäck 

Holmabäck är med biflöden ca 20 km lång och har sitt källflöde i sjön Lången och Frösjön ovanför Hol-
ma. Bäcken med sitt klara något färgade vatten faller brant forsande nedför blockrik nyckelbiotop in i en 
frodig dalgång. Ett dämme i form av gammal nedriven kvarn vid Lilla Kampagården bromsar upp vattnet 
och utgör hinder för vandringsfisk. Ytterligare ett litet vandringshinder finns ned mot utflödet i Säveån 
nedanför kraftverket Källafors. Den inventerade sträckan är 1.601 m och är indelad i sex delsträckor. Del-
sträcka sex med fall och blockrik forsande biotop bedöms ha högsta värde (nationellt värdefull). Sträcka 1, 
2 och 3 klassas som regionalt sett betydelsefulla miljöer med höga värden (klass 2). Delsträcka 4 och 5 
ingår som lokalt värdefull miljö. Holmabäck är troligen den bäck nedanför vandringshindret Källafors som 
har störst potential och som med åtgärder skulle kunna bli ett ”nyckelhabitat” för Mjörnöring och lax.  
Huvudvattendrag: 108  
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 23  
Start - stopp koordinater: 643166:1309713 – 6431738:1309622 
Längd: 124 m  
Minimibredd: 1,9 m 
Maxbredd: 6 m 
Medelbredd: 2,9 m 
Maxdjup: 0,52 m  
Medeldjup: 0,25 m  
Dominerande substrat: Sten 3, block 2, grus 2   
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 2, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
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Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1  
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövsskog 3, öppen hävdad och igenväxande mark 2 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, artificiell mark 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Gammal kvarnrest – vandringshinder H21, blockrik sträcka 
Beskrivning: Bäcken rinner igenom en brant dalgång och kantas av alträd och död ved. Bäckens botten 
består av grus, sten och block på lergrund och innehåller nästan optimala lek- och uppväxtmiljöer för 
öring. En gammal kvarnrest utgör vandringshinder och dämmer vattendraget uppströms. Ett borttagande 
av hindret skulle bidra till att stora ytor uppströms kan utnyttjas av mjörnöringen. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret i form av gammal kvarnrest tas lätt bort manuellt med hjälp av spett 
utan att förstöra miljön.   
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

          
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 24  
Start – stopp koordinater: 6431738:1309622 – 6431901:1309467 
Längd: 244 m  
Minimibredd: 2,5 m 
Maxbredd: 4 m 
Medelbredd: 3 m 
Maxdjup: 1,5 m  
Medeldjup: 0,5 m 
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Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, block 2, grus 1   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3  
Flöde: 2, LMQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Undervattenväxter med fingrenade blad 2, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 1, flytbladsväxter med hela blad 1 
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande öppen mark 2, öppen hävdad mark 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, igenväxande öppen mark 1  
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Meandring i odlingslandskapet 
Beskrivning: Bäcksträckan meandrar här i ett brant odlingslandskap. Bäcken kantas av en alridå med röt-
ter i vattendraget. Gallring av träden har gjorts. Bottnen består till stor del av sand. Den relativt djupa 
sträckan är inklämd mellan två definitiva vandringshinder (H21, H22) och saknar vandringsmöjligheter för 
fisk. Sträckan utgör miljö för större uppväxande öring som leker vid ovanliggande kvarn.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sänkning av dammen nedströms skulle förbättra samt frilägga uppväxt- och lekområden 
för öring. Alträden utmed ån bör skyddas mot avverkning samt att fler träd låts växa upp. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 25 
Start – stopp koordinater: 6431901:1309467 – 6431936:1309416 
Längd: 63 m  
Minimibredd: 2,1 m  
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Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 3,1 m 
Maxdjup: 0,35 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sten 2, block 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 2, LMQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Undervattenväxter med fingrenade blad 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande öppen mark 2, öppen hävdad mark 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, igenväxande öppen mark och artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Kvardamm – vandringshinder H22, åkerväg dammbro B30  
Beskrivning: En mycket fin sträcka med utmärkta lekområden för öring. Träd har tagits bort utmed kan-
terna och bidragit till så att mycket under vattenväxter finns i vattendraget. En kvarndamm (H22) och 
kvarnrester utgör ett definitivt vandringshinder för all fisk. Uppströms dammen finns mycket fina lekom-
råden. En sänkning av dammen skull frilägga stora ytor och bli uppväxt- och lekområde för öring. Att låta 
fisk fritt vandra förbi hindret bedöms som prioriterat.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En kantzon med skuggande alträd skapas. Det bästa vore att fördämningen tas bort och 
dammen sänks och utnyttjas till lek och uppväxtområde. Alternativt är att ett omlöp byggs förbi dammen.    
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
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Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 26 
Start – stopp koordinater: 6431936:1309416 – 6432338:1308868 
Längd: 820 m  
Minimibredd: Ej mätt 
Maxbredd: Ej mätt 
Medelbredd: Ej mätt 
Maxdjup: Ej mätt  
Medeldjup: Ej mätt 
Dominerande substrat:   
Strömförhållande:   
Flöde: 2, LMQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, undervattenväx-
ter med fingrenade blad 2, flytbladsväxter med hela blad 2 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 0  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 0  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Sank lövskog 3, sank igenväxande öppen mark 2, artificiellt 1, öppen hävdad 
mark 1 
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning: Öppen hävdad mark 1 
Påverkan (0 – 3): 3 
Strukturelement: Landsväg B31 . 
Beskrivning: Sträckan är uppdämd och påverkad av dämmet nedströms. Närområdet har blivit påverkat 
och försumpat. Stora delar av vattendraget är helt eller delvis igenvuxet. Bottnen utgörs av finsediment 
men lager av grus och sten finns under. En nedtagning av dammen skulle bidra till att hela sträckan på 1,5 
km från fallet uppströms och nedstöms till utflödet kunde utnyttjas som lek- och uppväxt område för 
mjörnöringen. Potentialen för området är mycket stort. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Dammfästet nedströms tas bort och vassen klipps bort så att den naturliga åfåran får 
komma fram. En utterpassage görs under vägen (B31). 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 27  
Start – stopp koordinater: 6432415:1308673 – 6432415:1308673     
Längd: 257 m  
Minimibredd: 2 m 
Maxbredd: 4,8 m 
Medelbredd: 2,53 m 
Maxdjup: 0,81 m  
Medeldjup: 0,42 m 
Dominerande substrat: Sand 2, ler 2, grus 1 
Strömförhållande: Svag strömmande 3   
Flöde: 2 
Bäckstruktur: Starkt ringlande, diken D41, D42 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, undervattenväx-
ter med fingrenade blad 1, undervattenväxter med hela blad 1, flytbladsväxter med hela blad 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, Öppen igenväxande mark 2, öppen hävdad mark 1  
Dominerande trädslag: Al, salix  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, igenväxande öppen mark och tomt mark 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandring i åkerlandskapet  
Beskrivning: Åsträckan löper här meandrande genom ett åkerlandskap. Närområdet är påverkat av be-
tesmark med träd och gles alridå och alrötter utmed vattendraget. Flera äldre flerdelade sälgar och ekar 
växer i det natursköna haglandskapet. Bottnen består till stor del av sediment och sand. Inslag av sten, 
block och död ved finns. Sträckan har en miljö som passar lite större fisk. Sträckan påverkas av den däm-
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ning som sker nedströms. Öring, elritsa och signalkräfta påträffades. Enligt uppgifter skall flodkräfta ha 
förekommit tidigare, samt att flodkräfta fortfarande finns ovan fallet längre uppströms i vattendraget.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Alträden tillåts växa upp utmed vattendraget. Sten och grus kan läggas ut överst på 
sträckan. Större ståndsten kan försiktigt läggas ut på hela sträckan. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – Klass 2 högt naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Holmabäck 
Inventeringsdatum: 2011-07-13 
Sträcka nr: 28  
Start – stopp koordinater: 6432415:1308673 – 6432499:1308656 
Längd: 93 m  
Minimibredd: 3 m   
Maxbredd: 25 m 
Medelbredd: 6 m 
Maxdjup: 0,35 m 
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Sten 3, block + 2, grus +2 
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande +2   
Flöde: 2, LMQ  
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, igenväxande öppen mark2, öppen hävdad mark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, öppen igenväxande mark 1, artificiellt 1 
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Påverkan (0 – 3): 0 
Strukturelement: Vandringshinder H23 – Forsar och fall, ravin, blockrik sträcka 
Beskrivning: Spektakulär och brant forsande sträcka med kvill och en urskogsliknande omgivning. 
Sträckan har mycket högt värde och klassas som nyckelbiotop. Lek- och uppväxtområdena nedströms 
fallet har mycket stor framtida betydelse för mjörnöring. Fallet är troligen ett vandringshinder (H23) för 
öring, men öring finns även uppströms fallet. Signalkräfta påträffades, och enligt uppgift skall flodkräfta 
fortfarande finnas uppströms. Det har tidigare varit aktuellt att utnyttja forsen för elkraftproduktion, men 
planerna stoppades av lokala boende. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan skyddas mot avverkning och bör få ett mycket starkt skydd mot kraftutbyggnad. 
Naturvärdesklass: 1 

             
  
10 Bergetbäcken 

Bergetbäcken har sina källflöden i Sävamad och Gonås och är med biflöden ca 7,5 km lång. Bäcken rinner 
genom Hol och Berget och nedströms meandrande över ett rikt åkerlandskap ut i Säveån vid Säveljung. 
Bäcken är inventerad utmed 2.880 meter som delats in i fem delsträckor. Delsträcka 2 och 4 klassas som 
högt värde/regionalt värdefull miljö. Sträcka 1, 3 och 5 klassas som naturvärde/lokalt värdefull miljö. 
Bäcken har stor potential för öring. Öring, nejonöga, elritsa, flodkräfta och ål har funnits tidigare.  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bergetbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-15 
Sträcka nr: 29  
Start - stopp koordinater: 6432841:1311620 – 6432597:1311871   
Längd: 389 m  
Minimibredd: 1,5 m  
Maxbredd: 3,55 m 
Medelbredd: 2,47 m 
Maxdjup: 0,87 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus 1   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
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Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 2, trådalger 2, rotade 
och/eller amfibiska övervattenväxter 1, undervattenväxter med fingrenade blad 1   
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad mark 2, Väg 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, Åker 2, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandring i åkerlandskapet, järnvägsövergång B32, täckdike D43 
Beskrivning: Sträckan meandrar med klart och något gråtonat vatten. Många av de mindre lövträden har 
huggits ned för bete och lagts i bäcken. Den döda veden bildar habitat för fisk. Bäcken har en jämn botten 
som består sand på lera. Järnvägstunneln består av cement/stenvalv där stalaktiter hänger och bildar en 
speciell miljö.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Alträd tillåts växa upp och skugga vattendraget, beskuggning av vattendraget skulle gynna 
mångfalden i bäcken. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bergetbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-15 
Sträcka nr: 30 
Start – stopp koordinater: 6432597:1311871 – 6432429:1312124 
Längd: 460 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 2,47 m  
Medelbredd: 3,55 m 
Maxdjup: 0,87 m  
Medeldjup: 0,25 m 
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Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus 3  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Meandrande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 2, trådalger 
Skuggning (0 – 3): 2  
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, Åker 2  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Åker 3, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Enskild träbro B33 och grusväg B34, diken D44 och D45  
Beskrivning: Ån meandrar här igenom odlingslandskapet. Närområdet är vildvuxen lövskog med mycket 
död ved (även i vattendraget). Bottnen är relativt jämn och består av sand på lergrund, djuphålor finns 
som bildas av meandrandet och den döda veden. Ett litet lekområde finns nedan bron, överst på sträckan.    
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Elfiske bör göras. Sträckan nedanför kulverten kompletteras med lekgrus och sten. 
Trummorna bör bytas ut mot större halvtrummor eller broar. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 

            
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bergetbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-18 
Sträcka nr: 31  
Start - stopp koordinater: 6432429:1312124 – 6432095:1313275 
Längd: 1535 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 3,5 m 
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Medelbredd: 2,05 m 
Maxdjup: 0,95 m  
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 1, sten 1, block 1  
Strömförhållande: Svagt strömmande 2, strömmande 3  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, Flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, rosettväxter 1, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 – 3  
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad mark 2  
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning: Åker 3, öppen mark 2, lövskog 1, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1   
Strukturelement: Meandring i odlingslandskapet, enskild åkerväg B35, enskild åkerväg B36, enskild åker-
väg B37, enskild grusväg B38, diken D46, D47, D48, D50, D51, D52, D53, D54, täckdike D49 
Beskrivning: Bäcken meandrar igenom åkerlandskapet och har en frodig kant med träd. Bottnen består av 
sand och grus med hålor och det ligger mycket död ved vattnet. Flera små åkerbroar i form av cement-
trummor går över bäcken. Dessa är för små i förhållande till bäckens storlek och bör bytas ut. Sträckan 
har en fin biotopp för uppväxande öring men det fattas sten och lekgrus. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckens cementtrummor byts ut mot större halvtrummor eller broar. Sträckan komplet-
teras med grus och sten på de ställen där broarna går över vattendraget. Elfiske bör göras. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bergetbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-18 
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Sträcka nr: 32 
Start - stopp koordinater: 6432095:1313275 – 6432168:1313462 
Längd: 252 m 
Minimibredd: 1,2 m  
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 1,71 m 
Maxdjup: 0,6 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sten 2, block 2   
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2  
Flöde: 2,  
Bäckstruktur: Starkt ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): Klass 2 högt naturvärde.  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, Lövskog 2, tomtmark – väg 1  
Dominerande trädslag: Al, salix   
Omgivning: Åker 3, öppenmark 2, lövskog 1, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Enskild grusväg B39, enskild grusväg B40 
Beskrivning: Mycket fin strömmande miljö, nästan optimal för öring med botten av block och grus. En 
stenbro (B39) och en cementtrumma korsar (B40). Sträckan har stor potential för laxfisk och bör ha ett 
skydd mot att träden kring bäckfåran avverkas.     
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckfårans kanter skyddas mot avverkning och rensning. Cementtrumman byts ut mot 
större halvtrumma eller bro.  
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 

Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Bergetbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-18 
Sträcka nr: 33  
Start – stopp koordinater: 6432168:1313462 – 6432225:1313709 
Längd: 244  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 2,3 m 
Medelbredd: 1,8 m 
Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Sand 2, sten 2, grus 1 
Strömförhållande: Strömmande  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, Flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): Klass 3 naturvärde. 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, tomt mark  och väg 2, lövskog 1   
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog och artificiell mark 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Grusväg med cement trumma och stenvalv (B 42) 
Beskrivning: Rätad och rensad sträcka med hård botten av sten, sand och sediment. Bäcken kantas av 
alridå och betesmark. En ladugård med stor cementerad gödselbrunn ligger nära vattendraget. Ovanför 
sträckan delar sig bäcken. Sträckan har potential att bli fin efter restaurering. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan restaureras och framförallt större sten tillsätts men även ett lekområde bör gö-
ras. Kantzonens alar bör ökas och skyddas mot avverkning. Sträckan uppströms bör inventeras. Gödsel-
brunnens effekter på vattendraget bör undersökas mer noggrant. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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11 Mjölketorpsbäcken 

Bäcken är med biflöden ca 16 km lång och har sitt källflöde i Östadskulle upp Lena. Flera små biflöden 
ansluter där bäcken meandrar ned mot Kronängen och Mjölketorp ut i Säveån. Den inventerade sträckan 
är 1.864 meter lång och meandrar men är bitvis rätad, rensad och starkt påverkad av jordbruk. Vattnet är 
gråtonat och bottnen består av sand. Ett par små partiella vandringshinder finns på sträckan. Möjligheter 
finns att ta bort vandringshindren, tillsätta lekgrus och få igång ett reproducerande öringbestånd.  Bäcken 
klassas som naturvärde/lokalt värdefull miljö och har potential som öringbäck.  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Mjölketorpsbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-14 
Sträcka nr: 34  
Start - stopp koordinater: 6433757:1311926 – 6434061:1311569 
Längd: 835 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 2,1 m 
Medelbredd: 4 m 
Maxdjup: 1,2 m  
Medeldjup: 0,4 m 
Dominerande substrat: Sand 3, lera 2, sten 1  
Strömförhållande: Lugnflytande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 2, undervatten växter med hela och med fingrenade blad 1, trådalger 1   
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0 – 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppet hävdad mark 3, lövskog 2, Åker 2 
Dominerande trädslag: Al, salix 
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Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, öppen igenväxande mark 1, artificiellt 1, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i jordbrukslandskapet, våtmarksdamm, åker väg B42, B43, diken D55, 
D57, D58, täckdike D56  
Beskrivning: Bäcken rinner öppet, meandrande med bitvis gles alridå i jordbrukslandskapet. Mycket växt-
lighet finns i bäcken vars botten består av sand och sediment på lergrund. En våtmarksdamm finns vid 
sidan om vattendraget. Där sträckan avslutas grundar bäcken upp och blir mer strömmande. Ett partiellt 
hinder i form av stenplatta (B42) och grusväg med gammal stenvalvsbro (B43) går över bäcken vid grän-
sen mot sträcka två.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En alridå skapas ut med vattendraget. Åkervägen har ingen funktion och stenplattan tas 
bort. Övre sträckan kan förbättras med sten och lekgrus. Den gamla stenbron skyddas. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Mjölketorpsbäcken  
Inventeringsdatum: 2011-07-14 
Sträcka nr: 35 
Start - stopp koordinater: 6434061:1311569 – 6434723:1311797 
Längd: 1029 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, grus 1  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3   
Flöde: 1, LQ 
Bäckstruktur: Meandrande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, undervatten växter med hela blad 1, trådalger 1   
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1  
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Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 2 – 3  
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, öppen igenväxande mark 2, lövskog 2, väg 1 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 1, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i jordbrukslandskapet, 3 st åkervägar med cementtrummor B44, B45 och 
B46, dike D59, D60 och D61, täckdike D62  
Beskrivning: Meandrande sträcka i jordbrukslandskapet med en botten bestående av sand på lergrund. 
Vattnet är svagt strömmande och har en gles alridå som kantas av betesmark. Flera små bro-
ar/cementrummor finns på sträckan (B44, B45). Ett partiellt vandringshinder i form av cementtrumma 
finns (B46). Ovanför vandringshindret finns potential för lek- och uppväxtområde.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Cementrummorna B 44, B45, B46 byts ut mot större halvtrummor. Alridån utökas och 
djurhållning stängs ute från bäckens närområde. Elfiske görs. Lekgrus och större sten läggs ut överst på 
sträckan för att öka öringtätheten. Bäcken behöver undersökas högre upp. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
12 Gillebäcken  

Gillebäcken är med biflöden 6,5 km lång och har sina källflöden i Fullestad där den rinner rätad och starkt 
påverkad av jordbrukslandskapet ned mot Nygård. Efter Nygågård mot Gillekroken meandrar bäcken ned 
mot utflödet nedströms kraftverket i Lagmansholm. Den inventerade sträckan är 2.290 meter och är inde-
lad i sju st delsträckor. Delsträcka 2 och 5 har högsta värde/miljö av nationell betydelse. Delsträcka 3 och 
4 har högt värde/regionalt värdefull miljö. Delsträcka 1 och 6 har naturvärde/lokalt värdefulla miljöer 
medan delsträcka 7 har lägre värde. Gillebäcken har brunfärgat vatten. Ett par små och lättåtgärdade vand-
ringshinder finns på sträckan som bitvis har mycket höga värden med en biotop för öring som är närmast 
optimal. Potentialen för Gillebäcken som öringbäck är stor.  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-19 
Sträcka nr: 36  
Start - stopp koordinater: 6435822:1316594 – 6435885:1316612  
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Längd: 76 m  
Minimibredd: 2,5 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 2,0 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, sten 2  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 1  
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, trådalger 1    
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, väg och tomtmark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, väg och tomtmark 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Grusväg B47 
Beskrivning: En kort sträcka som löper ringlande genom/utmed betesmark. Bäckens vänstra sida saknar 
alridå och betet sker intill vattendraget. De alar som finns är äldre och har rötter som går ned ut i vatten-
draget och ger mångfald. Vattnet är starkt färgat och bottnen består av lera, sand, sten och finsediment. 
En bro med större cementtrumma (B47) går över bäcken. Trumman utgör i nuläget inget vandringshinder 
men kan bli i framtiden.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: De alar som finns bör skyddas och en bredare alridå låts växa upp ut med vattendraget. I 
framtiden bör också cementtrumman bytas ut mot halvtrumma eller bro 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-19 
Sträcka nr: 37 
Start - stopp koordinater: 6435885:1316612 – 6436080:1316492 
Längd: 350 m  
Minimibredd: 2,0 m 
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 4,5 m 
Maxdjup: 0,7 m  
Medeldjup: 0,21 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2  
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, kuddliknande mossor 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 3 
Lekbiotop (0 – 3): 2 – 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre lövskog 3 
Dominerande trädslag: Al, ek  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, öppen igenväxande mark 2, äldre lövskog och lövskog 2 
Påverkan (0 – 3): 0  
Strukturelement: Blockrik sträcka, brink, ravin, diken D63  
Beskrivning: Nyckelbiotopssträcka av blockrik miljö i lövskogsbäckravin. En bäckravin (D63) ansluter 
överst på sträckan. Mycket död ved och utmärkta lek- och uppväxtområden för öring finns på sträckan 
som har mycket höga värden. Det fuktiga bäckklimatet resultear i en intressant miljö för mossor och lavar.    
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan behöver skydd mot avverkning eller röjning. Sträckan bör undersökas på mos-
sor och lavar samt att elfiske kan göras. 
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde – klass 1 unika värden. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-19 
Sträcka nr: 38 
Start - stopp koordinater: 6436080:1316492 – 6435878:1316030  
Längd: 680 m  
Minimibredd: 1,2 m 
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 3,0 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,4 m  
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3,sand 2, grus 2, sten1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2   
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, kuddliknande mossor, Rotade och/eller amfibis-
ka övervattenväxter 1, flytbladsväxter och/eller friflytande arter 1, trådalger 1    
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 1   
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Åker 3, Öppen hävdad och igenvuxenmark 2, lövskog 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i odlingslandskapet, brant, åker väg B48, 
Beskrivning: Meandrande sträcka som är nedskuren brant i odlingslandskapet, omgiven av en gles alridå. 
Bottnen består lera med sand, grus med sediment ovanpå. En åkervägs trumma (B48) tvärar över bäcken 
överst på sträckan och utgör ett partiellt – definitivt vandringshinder  
Åtgärdsbehov: Ja 
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Åtgärdsförslag: Vandringshindret tas bort och ersätts med större halvtrumma eller bro. Samt att en bre-
dare alridå skapas utmed vattendraget.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – Klass 2 högt naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-20 
Sträcka nr: 39 
Start - stopp koordinater: 6435878:1316030 – 6435963:1315709 
Längd: 493 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 3,0 m 
Maxdjup: 0,50 m  
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3,sand 2, grus 2, block 1 
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: 1 – 2, MQ 
Bäckstruktur: Meandrande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, 
flytbladsväxter och/eller friflytande arter 1, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2 
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 1   
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Åker 3, Öppen hävdad och igenvuxenmark 2, lövskog 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i odlingslandskapet, bröt H28 
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Beskrivning: Meandrande sträcka brant nedskuren i odlingslandskapet, omgiven av en gles alridå. Alrötter 
och flera mindre brötar ger struktur åt bäckfåran. En av brötarna utgör ett partiellt hinder H28. Bottnen 
består lera med sand, grus, sten med blockinslag. Fin miljö för öring.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Kantzonen skyddas samt utökas, brötarna i form av vandringshinder åtgärdas försiktigt  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – Klass 2 högt naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-20  
Sträcka nr: 40 
Start - stopp koordinater: 6435963:1315709 – 6436019:1315587 
Längd: 204 m  
Minimibredd: 2 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 3,15 m 
Maxdjup: 0,51  
Medeldjup: 0,19 
Dominerande substrat: Sten 3, block 3, grus 2, häll 2 
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Meandrande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen hävdad mark 2, tomtmark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 1 
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Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Blockrik sträcka, brant, meandrande i odlingslandskapet. Diken D64 
Beskrivning: Närområdet är brant vildvuxet med lövskog. Bäcken meandrar i odlingslandskapet. Nyckel-
biotopssträcka med botten bestående av sten och grus och block som har optimala förhållanden för öring. 
Trolig rest av sten från bro finns. En gård med naturtomt gränsar till bäcken. Ett biflöde (D64) ansluter.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckens närområde skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 högt naturvärde – klass 1 unika värden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-20  
Sträcka nr: 41 
Start - stopp koordinater: 6436019:1315587 – 6436351:1315669 
Längd: 369 m 
Minimibredd: 1,8 m  
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 2,2 m 
Maxdjup: 0,65 m  
Medeldjup: 0,31 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2, block 2, grus 1,   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, näckmossa 1, 
trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 3 
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Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, buskar 2, lövskog 1, väg 1 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 1, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Landsvägsbro B49, diken D65, D66 och D68, täckdike D67 
Beskrivning: Bäcken rinner här rensad och rätad genom ett odlingslandskap. Bäckens kanter saknar alridå. 
Riklig växtlighet utmärker sträckan. Bottnen är intermediär och består av sand, grus med fåtal block. 
Landsväg med större halvtrumma går över bäcken och diken (D65, D66, D67, D68) från landsväg och 
åkermark.  Potential finns för att kunna restaurera sträckan till en fin öring biotop. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäcksträckan kompletteras med sten och grus samt att alridå skapas utmed vattendraget.  
Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvårde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Gillebäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-20 
Sträcka nr: 42 
Start - stopp koordinater: 6436351:1315669 – 6436558:1315636  
Längd: 218 m 
Minimibredd: 1,2 m 
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 1,7 m 
Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,18 m 
Dominerande substrat: Grus 2, sten 2, block 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2   
Flöde: 1 – 2, MQ  
Bäckstruktur: Ringlande – rak  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, undervattenväx-
ter med hela blad 2, flytbladsväxter och/eller friflytande arter 1, trådalger 1, Näckmossa 1, 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
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Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): Klass 2 höga naturvärden.  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppenhävdad mark 2, åker 2, väg 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 2, artificiellt 1  
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Landsvägsbro B50, diken D69 
Beskrivning: Bäcksträckan rinner rätad och rensad igenom lövskogsparti. Bottnen är hård med block och 
sten ut med kanterna. En del stenar har ramlat ut  i bäcken vilket ger viktiga strukturer. Träd och växtlig-
het kring kanterna gör att sträckan har förutsättningar för öring. Stor potential finns för att sträckan skall 
bli mycket fin för öring. En grusväg (B50) där bäcken rinner igenom två cementtrummor avslutar sträck-
an. Sista biten mot bron går ett dike (D69) ut och bäcken öppen och är nära igenväxt. 
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Sten och block som finns utmed vattendraget läggs tillbaka i vattnet. Lekgrus tillsätts. 
Trädridån bör skyddas mot avverkning. Sista biten mot bron (B50) rensas bäcken upp manuellt från växt-
lighet och alridån utökas. En bred kantzon med alträd skapas utmed vattendraget uppströms sträckan.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

              
   
13 Svartån 

Svartån med biflöden är cirka 36 km långt och kommer från källflödena Varemosse, Tåsjön och storemos-
se vid Bergstena och passerar Holamosse ned mot Sölvatorp. Bäcken är på många håll dikad och rensad 
innan den efter Backagården går ringlande mot utflödet i Vårvik nedströms Hjultorpskraftverk. Svartån 
har mörkt, klart vatten och flera mindre flöden ansluter. Den undersökta sträckan är 3.358 m och indelad i 
sju delsträckor. Delsträcka 1 till och med 5 klassas som naturvärde/lokalt värdefull miljöer. Delsträcka 6 
och 7 har lägre naturvärde. Svartån kan med restaurering bli fin som öring biotop och har stor potential 
som framtida lek- och uppväxtområde för Mjörnöring. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån 
Inventeringsdatum: 2011-07-25 
Sträcka nr: 43 
Start - stopp koordinater: 6437340:1320610 – 6437713:1319982 
Längd: 886 m  
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Minimibredd: 3,5 m  
Maxbredd: 8 m 
Medelbredd: 5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,6 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 1, sten 1, block 1  
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2, forsande 1  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Ringlande – meandrande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, undervattenväx-
ter med hela blad 1, näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 1, hus 1  
Dominerande trädslag: Al, asp 
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, articifiellt 1, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i odlingslandskapet, åkerbro B 51, järnvägsbro B52, diken D70 och D71 
Beskrivning: Meandrande sträcka i odlingslandskapet omgiven av en gles alridå. Bottnen består av djupa 
hålor, lera och sand med sparsamt av grus och block. Mycket död ved och alrötter finns vilket höjer vär-
det. Två diken ansluter vid gräns mellan järnväg och åker.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: En bredare kantzon med träd bör anläggas utmed hela sträckan samt att lekområden bör 
skapas.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

 

                 
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
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Inventeringsdatum: 2011-07-26 
Sträcka nr: 44 
Start - stopp koordinater: 6437713:1319982 – 6438477:1320006 
Längd: 1103  
Minimibredd: 3,0 m 
Maxbredd: 6,1 m 
Medelbredd: 4,0 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,45 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 3, sten 2, block 2  
Strömförhållande: svagt strömmande 3, strömmande 3  
Flöde: 3, MQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, näckmossa 1, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, öppen hävdad mark 1, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Al, ask 
Omgivning: Åker 3, öppen mark 1, lövskog 1, artificiellt 1  
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Åker bro B53, åkerbro B54 och landsvägsbro B55, täckdike D72, D73, och D78, diken 
D74, D75, D76 och D77 
Beskrivning: Sträckan ringlar fram i odlingslandskapet. Närmsta delen mot ån består av sly och enstaka 
äldre alträd med synliga rötter samt ask. Bottnen består av lera och sand med lite död ved och djupa hålor. 
Två diken ansluter från gräns vid järnväg liksom ett flertal större diken (bäckar).   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Större träd ridå bör skapas. Sträckan kompletteras med lekgrus och större sten.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
Inventeringsdatum:  2011-07-26 
Sträcka nr: 45 
Start - stopp koordinater: 6438477:1320006 – 6438695:1320273  
Längd: 457 m  
Minimibredd: 2,0 m  
Maxbredd: 6,0 m 
Medelbredd: 3,8 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m  
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2, sten 1, block 1 
Strömförhållande: Strömmande 3, Svagt strömmande 2  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, näckmossa 1, 
trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 1  
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Åker 3, öppen mark 2, lövskog 1, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1  
Strukturelement: Gammal åkerbro B56  
Beskrivning: Sträckan är grund och ringlande i odlingslandskapet. Tidigare rensad och saknar ordentliga 
kantzoner. Bottnen är hård med enstaka sten och block och har kvar del av struktur trots tidigare rens-
ning. Stor potential finns för att kunna restaurera sträckan till fin öring miljö. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Lekgrus och sten tillsätts och en lövridå skapas 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
Inventeringsdatum:  2011-07-25 
Sträcka nr: 46  
Start - stopp koordinater: 6438695:1320273 – 6438818:1320319 
Längd: 183 m  
Minimibredd: 2,5 m 
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 5 m 
Maxdjup: 0,7 m  
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Sand 2, grus, 2, sten 2, block 2,  
Strömförhållande: Strömmande 3  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, 
trådalger 1  
Skuggning (0 – 3): 1 - 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2   
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 2,   
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 2  
Påverkan (0 – 3): 1  
Strukturelement: Åker bro B57 
Beskrivning: Sträckan är ringlande i odlingslandskapet. Den är grund, strömmande och tidigare rensad. 
Sträckan saknar på vänster sida ordentlig kantzon medan den högra sidan har tall och asp i närområdet. 
Bottnen är hård med varierande sten och block och har struktur trots tidigare rensning. Stor potential 
finns för att kunna restaurera sträckan till en mycket fin öringmiljö.  
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Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckens sträcka restaureras genom att tillsätta lekgrus och block. En lövridå skapas ut 
med vattendraget. Elfiske bör göras. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
Inventeringsdatum:  2011-07-25 
Sträcka nr: 47  
Start - stopp koordinater: 6438818:1320319 – 6438891:1320510 
Längd: 162 m  
Minimibredd: 2,0 m  
Maxbredd: 5,0 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 2, grus 2, sten 2, block 2  
Strömförhållande: Strömmande 3  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, Näckmossa 1, 
trådalger 1  
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Björk, al 
Omgivning: Åker 3, öppen hävdad mark 2, lövskog 1  
Påverkan (0 – 3): 1 
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Strukturelement: Åker bro B58 
Beskrivning: Sträckan är ringlande i odlingslandskapet, en gles lövskogsridå finns på båda sidor om bäck-
fåran. Sträckan är tidigare rensad och bottnen består av lera med sand och enstaka grus, sten och block. 
Sträckan har potential att bli fin efter restaurering. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Block och sten läggs i och lekområde skapas. En bredare lövskogs ridå skapas ut med 
vattendraget. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

                
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
Inventeringsdatum: 2011-07-25 
Sträcka nr: 48 
Start - stopp koordinater: 6438891:1320510 – 6439015:1320580 
Längd: 248 m   
Minimibredd: 2,5 m   
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 2,5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m  
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, Sand 2, sten 2, grus 1, block 1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, övriga påväxtal-
ger, näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
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Närområde (1 – 30 m): Åker 3, lövskog 2 
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning: Åker 3, lövskog 2, articifiellt 1  
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Nej  
Beskrivning: Sträckan är tidigare rätad och rensad. Kanten till odlingslandskapet består av gles lövridå. 
Bottnen är hård och består av lera med sand och enstaka block. Sträckan har potential och kan bli fin efter 
restaurering.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan restaureras och tillsätts block och grus samt att en bredare lövridå skapas.   
Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvärde. 

                
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Svartån  
Inventeringsdatum:  2011-07-26 
Sträcka nr: 49  
Start - stopp koordinater: 6439015:1320580 – 6439165:1320836 
Längd: 319 m  
Minimibredd: 2,7 m 
Maxbredd: 3,8 m 
Medelbredd: 3,3 
Maxdjup: 0,8 m 
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Mjäla/ler 3, sand 3  
Strömförhållande: svagt strömmande  
Flöde: 3, HQ 
Bäckstruktur: Rak – ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, trådalger 2, 
övriga påväxtalger 2  
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 0 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
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Uppväxtbiotop (0 – 3): 0  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 0 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Al, salix 
Omgivning: Åker 3, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 3 
Strukturelement: Grusväg B59 
Beskrivning: Sträckan här är nyligen rätad, rensad och är numera helt igenväxt och har få värden som 
bäckbiotop. Närzonen består av åkermark ända fram till åkanten, en del buskvegetation växer närmast 
vattendraget. Ån kan med restaurering återfå en del av sitt ursprung och bli en fin framtida öringbiotop. 
Sträckan avslutas med en vägbro (B59). Ovanför bron är vattendraget också rensat och igenväxt, men 
vattendraget har inte undersökts ovanför bron.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Åns kanter släntas av i olika steg och bäcken restaureras till att återfås ursprunglig 
sträckning. En alridå och kantzon bör skapas ut med vattendraget.    
Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvärde. 

 

              
  
14 Kyllingsån 

Kyllingsån är med biflöden cirka 13 mil lång och har sitt tillrinningsområde i Ornungasjön och Grude där 
den kallas för Änskån. På vägen mot Landa rinner ån lerig, långsamt och hindras av dammen vid Landa 
Kvarn som är ett definitivt vandringshinder. Nedanför Landa rinner den en lång sträcka i blockrik nyckel-
biotop ihop med Lillån och får sitt namn. Lillån har klart och något färgat vatten och kommer från Kvide-
sjön. Nedanför den blockrika strömnyckelbiotopen och nedlagda kvarnen Lilla Åby lugnar ån sig och 
löper meandrande genom madområdet vid Tånga hed. Kyllingsån rinner sedan genom Vårgårda och ut 
vid reningsverket nära Östergården. Den inventerade sträckan är 6.667 m och har delats in i tio delsträck-
or. Delsträcka 6 har högsta värde/nationellt betydelsefull miljö. Delsträcka 5, 7, 8, 9 och 10 har höga vär-
den/regionalt betydelse full miljö. Delsträcka 2, 3 och 4 har naturvärde/lokalt värdefull miljö. Delsträcka 
ett har lägre värde. Genom att öppna upp förbi Landakvarn skulle stora ytor kunna utnyttjas för öringen. 
Kyllingsån är det största undersökta biflödet och har med sina långa strömmande och blockrika biotoper 
mycket stor potential att i framtiden kunna hysa både mjörnöring och lax. Ett skydd behövs dock för 
strömsträckorna och att området inte exploateras med minikraftverk. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
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Inventeringsdatum: 2011-07-30 
Sträcka nr: 50  
Start - stopp koordinater: 6436836:1322658 – 6437630:1323100 
Längd: 970 m  
Minimibredd: 6,0 m 
Maxbredd: 12, 0 m 
Medelbredd: 8,0 m 
Maxdjup: +1,0 m,   
Medeldjup: Ca 0,8 m 
Dominerande substrat: Sand 2, sten2, block 1 
Strömförhållande: Lugnflytande 3, Svagt strömmande 2  
Flöde: 3, MQ  
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 2, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 2  
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 0  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 0  
Potential (0 – 3): 1 
Närområde (1 – 30 m): Åker 3, öppen hävdad mark 2, bebyggelse + väg 2, lövskog 1  
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Åker 3, öppen mark 2, bebyggelse 2, lövskog 1   
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Korsande landsväg B60, täckdiken D79, D82 och D83, diken D80 och D81, vattenuttag 
VU1, VU2, VU3, VU4, VU5, VU6    
Beskrivning: Ån rinner här sakta utmed åkermark och bebyggelse omgiven av en gles alridå. Vid utflödet i 
Säveån korsar ån väg 42 mot Borås samt rinner inom Vårgårda reningsverks område. Reningsverkets har 
ett utflde (D79) i ån, dessutom ansluter ett flertal diken och rör till vattendraget.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Kantzonerna med träd utökas. Reningsverkets utflöde (D79) undersöks.   
Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag:  Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-30 
Sträcka nr: 51 
Start - stopp koordinater: 6437630:1323100 – 6437996:1323855 
Längd: 999 m  
Minimibredd: 5,0 m  
Maxbredd: 8,0 m 
Medelbredd: 6,1 m 
Maxdjup: + 1,0 m  
Medeldjup: 0,46 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sand 2, block 2, sten1  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 3, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, trådalger 1, övriga påväxtalger 1   
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3 
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Bebyggelse 3, lövskog 2, öppen mark 2 
Dominerande trädslag: Al, salix  
Omgivning: Bebyggelse 3, öppen mark 2, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Cykelbro B61, landsvägs bro B62, täckdiken D84, D85, D86, D87, D88, D89, diken 
D90 
Beskrivning: Lugnflytande till strömmande sträcka i stadsmiljö omgiven av al och buskar. Flera dagvat-
tenledningar ansluter på sträckan. Bottnen är hård och består av grus och sand med inslag av block. Korta 
lekområden finns. Sträckan är tidigare rensad men har kvar strömvattenstruktur och har stor potential att 
efter restaurering bli en fin miljö för öring.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan restaureras genom att grus och block tillförs. De block och stenar som ligger i 
kanterna läggas tillbaka ut i vattendraget. Dagvatten ledningarna ses över. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 2 – Säveåns biflöden 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-01-07 
 

 124 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29  
Sträcka nr: 52 
Start - stopp koordinater: 6437996:1323855 – 6438148:1325278 
Längd: 1723 m  
Minimibredd: Ej mätt 
Maxbredd: Ej mätt 
Medelbredd: Ej mätt 
Maxdjup: Ej mätt  
Medeldjup: Ej mätt 
Dominerande substrat: Ej mätt  
Strömförhållande: Svagt strömmande  
Flöde: 3, MQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 2  
Skuggning (0 – 3): 1  
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): Ej  mätt 
Uppväxtbiotop (0 – 3): Ej mätt  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): Ej mätt  
Potential (0 – 3): Ej mätt 
Närområde (1 – 30 m): Öppen ej hävdad våtmark (mad) 3, lövskog 2 
Dominerande trädslag: Salix, al  
Omgivning: Öppen mark 3, lövskog 2, bebyggelse – väg 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Meandrande i våtmarkslandskap, korsande väg B63 
Beskrivning: Ån ringlar här långsamt strömmande och meandrande igenom ett våtmarksområde. Sträckan 
är inte karterad men strukturer finns i meanderkurvorna och habitat och uppväxt för större öring finns.  
Åtgärdsbehov: Ja  
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Åtgärdsförslag: Madområdet är ett mycket viktigt inslag som vattenhållande biotop och kan behövas 
skyddas. Hävd behövs men man bör då spara en träd ridå ut med vattendraget.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – klass 2 höga naturvärden. 

        
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29  
Sträcka nr: 53  
Start - stopp koordinater: 6438148:1325278 – 6438557:1326244 
Längd: 1.327 m  
Minimibredd: 4,5 m 
Maxbredd: 6,0 m 
Medelbredd: 10,0 m 
Maxdjup: +1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 2, sten1  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 3, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 2  
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 1 - 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen ej hävdad våtmark (mad) 3, lövskog och buskar 1  
Dominerande trädslag: Salix 
Omgivning: Öppen mark 3, lövskog 2, bebyggelse 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
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Strukturelement: Meandrande i våtmarkslandskapet, diken D91, D92, D93, D94, D95, D96, D97 och 
D98  
Beskrivning: Sträckan meandrar omgiven av våtmark (mad) med vassar och buskvegetation. Bottnen 
består mestadels av sand men strömpartier med grus finns för lek i meander kurvorna. Flera små diken 
ansluter på sträckan. Sträckan kan ha betydelse för större öringars födosök och som övervintring efter lek. 
Våtmarksområdet har betydelse för flora och fauna.    
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Maderna hävdas. En kant av lövträd och buskvegetation skapas närmas åkanten/skugga.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

               
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29 
Sträcka nr: 54 
Start - stopp koordinater: 6438557:1326244 – 6438194:1326676 
Längd: 782 m  
Minimibredd: 3,0 m  
Maxbredd: 6,0 m 
Medelbredd: 4,5 m 
Maxdjup: + 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus2, sten 1, block 1,  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Starkt ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Rotade och/eller amfibiska övervattenväxter 1, flytbladsväxter 
och/eller friflytande arter 1, undervattenväxter med hela och fina blad 1, tråd alger 1 
Skuggning (0 – 3): Klass 2 höga naturvärden – klass 1 unika värden.  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 2   
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Närområde (1 – 30 m): Öppen ej hävdad våtmark (mad) 3, lövskog och buskar 2  
Dominerande trädslag: Al, salix   
Omgivning: Öppen mark 3, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1  
Strukturelement: Meandrande i våtmarkslandskapet, diken D99 och D100, Vattenuttag VU7 
Beskrivning: Sträckan är något meandrande och svagt strömmande till mera strömmande i ”klämmen” 
där bottnen består av grus. Sträckan har troligen rensats tidigare men har genom längre tids orördhet blivit 
mer naturlig. Mycket död ved ligger i åfåran och sträckan har fina biotoper för större öring. Sträckan har 
höga värden och utgör nyckelbiotopsområde och den utgör avslutning på en längre blockrik ström (S6). 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Åfåran skyddas mot avverkning samt att man alträden skugga vattendraget. 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29 
Sträcka nr: 55 
Start – stopp koordinater: 6438194:1326676 – 6438070:1326925 
Längd: 323  
Minimibredd: 5,0 m 
Maxbredd: 15,0 m 
Medelbredd: 7,5 m 
Maxdjup: 0,98 m  
Medeldjup: 0,35 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 2 
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, trådalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): +2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
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Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre lövskog 3, tomtmark 1, öppen mark 1 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Blandskog 3, öppen mark 2, artificiellt 1, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Blockrik, forsande och strömmande vattendragssträcka, Kvarnrest 
Beskrivning: Sträckan är blockrik och strömmande med optimala förhållanden för lek och uppväxtförhål-
landen för öring. Sträckan utgör kärnområdet i ån, är nyckelbiotop samt är del av gammal kvarnrest miljö 
som varit ned lagd sedan mycket lång tid. Under inventeringen pågick arbete i närmiljön för att rusta upp 
den ned fallna kvarnen till minikraftverk. Om en damm byggs kommer sträckan uppström (S7) att däm-
mas samt att denna sträcka att torrläggas. Potentialen för sträckan som framtida Mjörnöring biotop är 
mycket stor.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan utgör nyckelbiotop och bör skyddas mot exploatering och vattenkraftsutnytt-
jande samt att kantzonen skyddas. 
Naturvärdesklass: Klass 1 unika naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29 
Sträcka nr: 56 
Start - stopp koordinater: 6438070:1326925 – 6438021:1326991 
Längd: 93 m   
Minimibredd: 5,5 m 
Maxbredd: 8,0 m 
Medelbredd: 6,5 m 
Maxdjup: 0,73 m  
Medeldjup: 0,26 m  
Dominerande substrat:  Block 3, sten 2, grus 2  
Strömförhållande: Strömmande 3  
Flöde: 2, MQ 
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Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, kuddliknande mossor 2, övriga påväxtalger 2 
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, öppen mark 2, Väg och tomtmark 1 
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: blandskog 3, lövskog 2, öppen mark 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Bro i beteslandskapet 
Beskrivning: Grund blockig och stenig åsträcka som rinner igenom trädbevuxet beteslandskap. En ö med 
stenrik torrfåra delar av sträckan. Sträckan är mycket naturskön och är nyckelbiotop som strömmiljö och 
har mycket fina lek och uppväxtmiljöer för öring. En bro (B64) går över ån samt att ett biflöde (D101) 
Lillån rinner in överst på sträckans högra sida. Sträckan har mycket stor potential som lekområde för 
Mjörnöring.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckens närområde skyddas mot avverkning. Ett elfiske bör göras på sträckan. Det till-
rinnande biflödet Lillån bör undersökas.  
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29 
Sträcka nr: 57 
Start – stopp koordinater: 6438021:1326991 – 6438029:1327086 
Längd: 100 m  
Minimibredd: 5,0 m  
Maxbredd: 10 m 
Medelbredd: 6,5 m 
Maxdjup: 0,71 m  
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Medeldjup: 0,24 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten, grus 2    
Strömförhållande: Strömmande 3   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, kuddliknande mossor 2, övriga påväxtalger 2 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3  
Dominerande trädslag: Al, salix, lönn 
Omgivning: Blandskog 3, lövskog 2, öppen mark 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Storblockig och strömmande vattendrags sträcka  
Beskrivning: Sträckan är storblockigt och ån rinner strömmande genom landskapet. Närområdet är lum-
migt med lövskog och det finns mycket död ved i vattendraget. Sträckan är nyckelbiotop med mycket 
höga värden och har fina uppväxtförhållanden för stor öring.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckans närområde skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag:  Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29  
Sträcka nr: 58 
Start – stopp koordinater: 6438029:1326086 – 6438079:1327176 
Längd: 119 m  
Minimibredd: 4,5 m 
Maxbredd: 15,0 m 
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Medelbredd: 6,0 m 
Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,21 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 2, häll 1  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 1  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, kuddliknande mossor 2, övriga påväxtalger 2 
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): +2 
Lekbiotop (0 – 3): 3 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, tomtmark 2, väg 1  
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Blandskog 3, lövskog 2, öppen mark 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Kvillande och strömmande blockrik sträcka 
Beskrivning: Strömmande blockrik sträcka som delar sig i öar (kvill). Sträckan är optimal som lek- och 
uppväxt miljö för öring/nyckelbiotop med mycket höga värden. Närområdet består av frodig lövskog, 
mycket död ved finns i ån och i åns närområde  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckens närområde skyddas mot avverkning. 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag:  Kyllingsån 
Inventeringsdatum: 2011-07-29  
Sträcka nr: 59 
Start - stopp koordinater: 6438079:1327176 – 6438111:1327377 
Längd: 231 m  
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Minimibredd: 4,0 m  
Maxbredd: 8,0 m 
Medelbredd: 6,0 m 
Maxdjup: 0,52 m  
Medeldjup: 0,17 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 1, häll 1  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, kuddliknande mossor 2, övriga påväxtalger 2 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, tomtmark 2, väg 2 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Blandskog 3, lövskog 2, öppen mark 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1  
Strukturelement: Block rik strömsträcka, gammal stenvalvsbro, kvarnmiljö (H29)    
Beskrivning: Sträckan är strömmande och blockrik nyckelbiotopsområde i kulturmiljö. Biotopen är opti-
mal för öring. En gammal stenvalvbro går över vattendraget. Dammen (H29) uppströms är ca 2,5 m hög 
och är definitivt vandringshinder. Dammen är gjord av sten med utskov till turbinhus som inte är i bruk. 
Dammen är i dåligt skick och de tre plåtarna som finns på dammen läcker. Läckaget från dammen bidrar 
till att strömsträckan nedströms alltid har vatten, en tätning skulle medföra att en lång sträcka skulle torr-
läggas och stora värden försvinna.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Dammen är i dålig skick och bästa alternativet vore att ta ned dammen och skapa en 
längre strömsträcka och fri vandringsväg för fisken uppströms. Möjligheter finns också för omlöp. 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 
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15 Torsjöbäcken  

Torsjöbäcken är med biflödet Kvidebäcken cirka 15 km lång. Bäcken har sina källflöden i Torsjön och 
kring Klingemad – Gröneslätt. Bäcken rinner genom skog mot Kvide – Ormentorp och sedan ut i ett 
jordbrukslandskap innan den mynnar i Säveån. Bäcken har något färgat vatten och är starkt påverkat av 
både skogs- och jordbruk. Stora delar av bäcken har blivit både rensad och rätad. Den inventerade sträck-
an är 3.062 m och är indelad i 11 delsträckor. Delsträckorna 4, 5, 6, 7 och 8 har högt värde/regionalt vär-
defull miljö. Delsträckorna 2, 9 och 11 har naturvärde/lokal värdefull miljö. Delsträckorna 1 och 3 har 
lägre värden. Potentialen för Torsjöbäcken – Kvidebäcken är stor. Trots påverkan finns orörda och fina 
biotoper för fisk och det finns stora möjligheter att restaurera tidigare rensade biotoper. 
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-26 
Sträcka nr: 60  
Start - stopp koordinater: 6434332:1322184 – 6433718:1322234  
Längd: 706 m  
Minimibredd: 3 m  
Maxbredd: 4 m 
Medelbredd: 3,5 m  
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Sand 3, mjäla/ler 2  
Strömförhållande: Lugnflytande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Rakt - ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 2, undervattenväxter med hela blad 2 
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0   
Uppväxtbiotop (0 – 3): 0  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 0  
Potential (0 – 3): 1 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Al, björk 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, åker 2, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Uppdämning H30, Vattenuttag VU8, diken D102, D103 och D104 
Beskrivning: Rätad, rensad och nästan igenvuxen sträcka som rinner igenom ett odlingslandskap. Bottnen 
består av sand och sediment och flytbladsväxter dominerar. Sträckan utgör transportsträcka samt upp-
växtområde för större öring. Ett partiellt vandringshinder (H30) i form av en järnplåt för vattenuttag 
dämmer upp och gör så att sträckan uppströms slammar igen.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Järnplåten (H30) tas bort samt att en kantzon med alridå skapas så att vattendraget inte 
växer igen.  



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 2 – Säveåns biflöden 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-01-07 
 

 134 

Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-26 
Sträcka nr: 61  
Start - stopp koordinater: 6433718:1322234 – 6433372:1322176 
Längd: 335 m  
Minimibredd: 2,5 m  
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 2,9 m 
Maxdjup: 0,55 m  
Medeldjup: 0,27 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 2, sten 2, block 2  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Rak – ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 2, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 2, trådalger 2, undervattenväxter med hela blad 1, Näckmossa 1,  
Skuggning (0 – 3): 1 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 1, väg 1 
Dominerande trädslag: Al, björk 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, lövskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 3 
Strukturelement: Landsvägsbro B66, diken D105  
Beskrivning: Sträckan är rätad och rensad och rinner igenom ett odlingslandskap. Bottnen är hård och 
domineras av sand, grus och block. Trots att sträckan är rätad och rensad så har den kvar strukturer och 
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har stor potential för att bli en mycket fin öringbiotop. Flera öringar av varierande storlek noterades vid 
fältbesöket.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäcksträckan kompletteras med grus och sten. En mer ringlande form på vattendraget 
återskapas. Här kan kanterna släntas ned för att få mer yta på kantzonen. Mycket sten och grus finns vid 
sidan om och som kan läggas tillbaka i vattendraget. När plåtarna på det partiella vandringshindret ned-
ströms (H30) tas bort ökas också strömningen i vattendraget. En alridå skapas utmed vattendraget.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-26 
Sträcka nr: 62  
Start - stopp koordinater: 6433372:1322176 – 6432822:1322249 
Längd: 838 m  
Minimibredd: 2,0 m 
Maxbredd: 5,0 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 0,8 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Sand 2, grus 1, sten 1, block 1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 1  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Rak - ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 2, undervattenväxter med hela och fingrenade blad 2, Näckmossa 1,  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, öppen våtmark 2, blandskog 2, åker 2 
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Dominerande trädslag: Björk, gran  
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, blandskog 2, åker 2, öppen våtmark 1 
Påverkan (0 – 3): 3 
Strukturelement: Enskild vägbro (B67), gammal vattenträränna D106, diken D107, D108, D109 och Or-
mentorpsbäcken D110     
Beskrivning: Sträckan är ränsad, rätad för skogs- och jordbruk. Den är igenväxt där bäcken löper över 
öppen mark. Där bäcken i skog avtar växtligheten. Bottnen består mest av sediment, sand samt död ved. 
En gammal träränna som troligen tillhört någon slags kvarn finns på sträckans övre del. Enstaka öringar 
noterades. Flera tillrinnande bäckar och Ormentorpsbäcken (D110) ansluter. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Totalrestaurera sträckan och återskapa meandring.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – klass 4 lägre naturvärde.  

             
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 63  
Start - stopp koordinater: 6432822:1322249 – 6432842:1322358 
Längd: 119 m  
Minimibredd: 1,35 m  
Maxbredd: 3,5 m 
Medelbredd: 2,0 m 
Maxdjup: 0,48 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Övriga påväxtalger 2, trådalger 1, näckmossa 1, kuddliknande 
mossor 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
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Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Barrskog 3, lövskog 2 
Dominerande trädslag: Gran, björk  
Omgivning: Blandskog 3, barrskog 2, åker 2,  
Påverkan (0 – 3):  
Strukturelement: Skogsvägbro som är partiellt vandringshinder (B68, H32), partiellt vandringshinder 
(H31), blockrik sträcka  
Beskrivning: Blockrik sträcka med planterad granskog. Trots att sträckan tidigare har rätats finns mycket 
höga värden och sträckan är nästan optimal för öring. Ett partiellt vandringshinder (H319) finns vid en 
grävd fåra som troligen har hört ihop med kvarn (träränna på sträcka tre). Fint lekområde finns vid den 
vägbron (B68). Trumman under bron består av gammal stenbro kombinerad med cementtrumma och 
utgör ett partiellt vandringshinder (H32) där trummorna möts.  
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Det partiella hindret (H31) tas bort. Sträckan kan förbättras genom att man på vissa par-
tier lägger tillbaka den sten som finns vid sidan om vattendraget. Stor försiktighet bör tas vid kommande 
avverkning av den nära liggande granskogen och att lövträden sparas så att en lövridå skapas i framtiden. 
Framför vägtrumman bör vattnet höjas upp så att vandringshindret (H32) undanröjs, alternativt kan bro-
trumman (B68) bytas ut mot större halvtrumma eller balkbro.   
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – klass 2 höga naturvärden. 

            
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 64  
Start - stopp koordinater: 6432842:1322358 – 6432733:1322516 
Längd: 247 m  
Minimibredd: 1,39 m  
Maxbredd: 6,05 m 
Medelbredd: 3,1 m 
Maxdjup: 0,61 m  
Medeldjup: 0,23 m  
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 2  
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Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Övriga påväxtalger 2, trådalger 1, näckmossa 1, kuddliknande 
mossor 1 
Skuggning (0 – 3): 3  
Dödved (0 – 3): 2 – 3  
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Barrskog 3, lövskog  2   
Dominerande trädslag: Gran, björk 
Omgivning: Barrskog 3, blandskog 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Blockrik rik strömmande sträcka, vandringshinder H33  
Beskrivning: Sträckan består av ett mycket blockrikt parti och utgör nyckelbiotop (blockrik och mycket 
speciell sträcka). Vid tidigare skogsavverkning har maskiner kört över vattendraget vilket medfört att ste-
narna har blivit till vandringshinder för öring. Stenarna är lätta att flytta på och ger fri passage för fisk. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Vandringshindret med stenarna åtgärdas så att fisken får fri passage. Vid avverkning av 
granskogen bör största hänsyn tas för att inte skada närområdet. 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

               
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 65  
Start - stopp koordinater: 6432733:1322516 – 6432658:1322506 
Längd: 74 m  
Minimibredd: 1,5 m  
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 3,0 m 
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Maxdjup: 0,55 m  
Medeldjup: 0,28 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 1, grus 1  
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, trådalger 1   
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 – 3  
Lekbiotop (0 – 3): 1 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Blandskog 3, lövskog 2 
Dominerande trädslag: Al, gran, björk 
Omgivning: Blandskog 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Blockrik strömmande sträcka 
Beskrivning: Blockrik strömmande nyckelbiotops sträcka i urskogsmiljö med något lugnare partier.    
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Närområdet skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 66 
Start - stopp koordinater: 6432658:1322506 – 6432537:1322518 
Längd: 132 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 2,5 m 
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Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,3 m 
Dominerande substrat: Block 2, sten 1, sand 1   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur:  Meandrande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, trådalger 1   
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 – 3  
Lekbiotop (0 – 3): 0 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre barrskog 
Dominerande trädslag: Gran, al  
Omgivning: Barrskog 
Påverkan (0 – 3): 0 
Strukturelement: Meandrande i skogsmiljö, diken D111 
Beskrivning: Miljön utmed sträckan är urskogsliknande med äldre barrskog, alträd och rotvältor. Bäcken 
rinner sakta meandrande genom blöt mark. Mycket block och död ved finns i bäckfåran som har mycket 
sediment på bottnen. En mycket speciell gammal grov delad gran står i närområdet. Sträckan klassas som 
nyckelbiotop med mycket högt värde.  
Åtgärdsbehov: Ja   
Åtgärdsförslag: Sträckan och hela närområdet bör skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 67 
Start - stopp koordinater: 6432537:1322518 – 6432509:1322664 
Längd: 149 m  
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Minimibredd: 1,8 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 2,8 m 
Maxdjup: 0,49 m  
Medeldjup: 0,21 
Dominerande substrat: Block 3, grus 2, sten 2  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 3   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Meandrande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 – 3  
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre granskog 3  
Dominerande trädslag: Gran, al 
Omgivning: Barrskog 3  
Påverkan (0 – 3): 0 
Strukturelement: Meandrande i skogsmiljö 
Beskrivning: Sträckan meandrar och är blockrik med höljor och svagt strömmande partier. Närområdet 
är orört med äldre skog. Sträckan har mycket höga värden som bäckbiotop och klassas som nyckelbiotop. 
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Sträckan och hela närområdet bör skyddas mot avverkning.  
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 68  
Start - stopp koordinater: 6432509:1322664 – 6432491:1322724 
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Längd: 93 m  
Minimibredd: 1,45 m 
Maxbredd: 4,1 m 
Medelbredd: 2,8 m 
Maxdjup: 0,45 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Grus 3, block 2, sand 1, sten 1 
Strömförhållande: Strömmande 3  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 2, näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 1  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Barrskog 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag: Gran, al  
Omgivning: Barrskog 3 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Nej 
Beskrivning: Sträckan är tidigare rensad med botten av grus och växtlighet av nate. Närområdet består av 
avverkningsmogen granskog. Trots att den tidigare varit rensad finns struktur och lekområden. Sträckan 
har stor potential som lek område.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Sträckan kan förbättras med lekgrus och sten. Sträckans närområde bör skyddas mot 
avverkning. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
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Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 69  
Start - stopp koordinater: 6432491:1322724 – 6432504:1322944  
Längd: 220 m 
Minimibredd: 1,3 m 
Maxbredd: 4,15 m 
Medelbredd: 3,0 m 
Maxdjup: 0,43 m  
Medeldjup: 0,19 m  
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, sand 2, grus1  
Strömförhållande: Strömmande 3   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 - 3 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre barrskog 3, lövskog 2   
Dominerande trädslag: Gran, tall, al  
Omgivning: Barrskog 3, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1  
Strukturelement: Blockrik strömsträcka, diken D112 
Beskrivning: Sträckan är blockrik och strömmande med höljor. Grövre alar står ut med kanterna. Bäcken 
är omgiven av äldre avverkningsmogen barrskog av både tall och gran. Sträckan har som ström miljö och 
habitat för öring mycket höga värden och klassas som nyckelbiotop.   
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Bäck biotopen skyddas från avverkning 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Torsjöbäcken 
Inventeringsdatum: 2011-07-27 
Sträcka nr: 70  
Start - stopp koordinater: 6432504:1322944 – 6432438:1323075 
Längd: 149 m  
Minimibredd: 1,2 m 
Maxbredd: 2,5 m 
Medelbredd: 1,7 m 
Maxdjup: 0,42 m  
Medeldjup: 0,18 m 
Dominerande substrat: Block 3, grus 2, sten 2  
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande - rak 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2   
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Granskog 3, lövskog 2, väg 1 
Dominerande trädslag: Gran , al, björk 
Omgivning: Barrskog 3, lövskog 1 artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: Landsvägsbro väg 42 (B69) 
Beskrivning: Bäcken rinner här rätad och rensad igenom ett barrskogsområde. Bottnen består av sand, 
grus med block och har kvar struktur för att ha en bra öringmiljö men kan förbättras betydligt genom att 
lägga tillbaka de stenar som finns ut med kanten och att tillsätta lekgrus och block. Stor potential finns för 
sträckan som öringbiotop. En gammal nedriven ”utterpassage” i form av brädor finns i vägtrumman un-
der väg 42 (B69).  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Den planterade granskogen bör avvecklas och ersättas med löv. Bäckfåran tillsätts grus 
och block. Utterpassagen under vägen (B69) kan orsaka att trumman sätts igen och bör ersätts med ny 
bättre passage.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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16 Lillån  

Lilån är med biflöden Klevhultabäcken och Holskarydsbäcken är cirka 26 km lång och har sina källflöden 
i Holskaryd och Mörkabossjön upp Oryd. Vattnet är klart och svagt färgat. Bäcken rinner i en brant dal-
gång ned mot åkerlandskap vi Kärtared ut i Säveån. Lillån har med sina forsar i den branta dalen stora 
värden som nyckelbiotop. Den sista biten mot Säveån är rätad och rensad och påverkas både av jord- och 
skogsbruk. Den inventerade sträckan är 2.495 m och är indelad i åtta delsträckor. Delsträcka 5 har högsta 
värde/nationell betydelsefull miljö. Delsträcka 3, 4 och 7 har högt värde/regionalt värdefull miljö. Del-
sträcka 2, 6 och 8 har naturvärde/lokalt värdefull miljö. Delsträcka 1 har lägre värde. Lillån har bitvis op-
timala förhållanden för laxfisk och har en stor potential att i framtiden bli ett reproduktionsområde för 
Mjörnöring.      
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-27  
Sträcka nr: 71  
Start - stopp koordinater: 6427977:1316548 – 6427853:1316186 
Längd: 407 m  
Minimibredd: 3 m  
Maxbredd: 7 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Finsediment 3  
Strömförhållande: Svagt strömmande 3  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Rak – ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 2, undervattenväxter med hela blad 2  
Skuggning (0 – 3): 0 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 0  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 0  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 0 
Potential (0 – 3): 2 
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Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 1   
Dominerande trädslag: Al, björk 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, bas 2, artificiellt 1, lövskog 1  
Påverkan (0 – 3): 3 
Strukturelement: Landsvägsbro B70, enskild grus väg B71, vattenuttag VU9, diken D113 och D114  
Beskrivning: Bäcksträckan löper rätad och rensad över öppen betes- och odlingsmark innan den når Sä-
veån. Botten består av sediment. Avsaknaden av lövridå gör att mycket växtlighet i form av nate i finns 
vattendraget. Nedre bron består av en stor halvtrumma (B70) under asfalterad landsväg. Övre bron (B71) 
är del av nylagd grusväg och består av en alldeles för liten plasttrumma som är 3 – 4 gånger mindre än den 
nedre bron (B70). Den nylagda trumman stoppar flödet uppströms, bidrar till sedimentering som gör så 
att vattendraget växer igen lättare och måste rensas. Sträckan skulle kunna bli fin uppväxtplats för större 
öring.   
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Den nylagda plasttrumman byts ut mot en större halvtrumma eller balkbro. En alridå 
skapas så att vattendraget skuggas och inte växer igen.   
Naturvärdesklass: Klass 4 lägre naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28  
Sträcka nr: 72  
Start - stopp koordinater: 6427853:1316186 – 6427610:1315881 
Längd: 395 m  
Minimibredd: 3,0 m 
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 1,0 m  
Medeldjup: 0,5 m 
Dominerande substrat: Grus 2, sand 1, sten 1 
Strömförhållande: Svagt strömmande 3  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Rakt – ringlande    
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Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 1, undervattenväxter med hela blad 1  
Skuggning (0 – 3): 1 – 2  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 1  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 1  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 2 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark 3, lövskog 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Öppen hävdad mark 3, barrskog 2, blandskog 2, artificiell mark 1 
Påverkan (0 – 3): 2 
Strukturelement: dike D15, D16, D17 och D18 
Beskrivning: Sträckan är tidigare rensad och rätad och löper över öppen betes- och odlingsmark omgiven 
av glest albuskage. Bottnen består av sediment med gruspartier samt växtlighet av nate. I nära omgivning 
har avverkning av skog skett och ett dike har gjorts ut till vattendraget. Sträckan har stor potential som 
lek- och uppväxtområde för större öring. Strömningen kommer också att öka om trumman (B71) ned-
ströms ersätts med större trumma eller bro.    
Åtgärdsbehov: Ja  
Åtgärdsförslag: Växtligheten i vattendraget tas bort och att lek och uppväxtplatser skapas i vattendraget. 
En alridå skapas för att undvika igenväxning av vattendraget. Diket leds in i våtmarksdamm och renas 
innan det når vattendraget.  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde – klass 4 lägre naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28 
Sträcka nr: 73  
Start - stopp koordinater: 6427610:1315881 – 6427394:1315716 
Längd: 347 m  
Minimibredd: 2,5 m  
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 3,1 m 
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Maxdjup: 0,6 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat:   
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 2  
Flöde: MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 3, rotade och/eller 
amfibiska övervattenväxter 1, undervattenväxter med hela blad 2 
Skuggning (0 – 3): 2  
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 3 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Öppen hävdad mark, lövskog 2, väg 1  
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Barrskog 3, öppen mark 2, blandskog 2, artificiellt 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Vägbro B72 diken D19 och D20 
Beskrivning: Sträckan är tidigare rensad och påverkad av odlingslandskapet. Den väg som går över vat-
tendraget (B72) påverkar också. Bottnen består av grus och sten och en gles skuggande alridå går ut med 
vattendraget. Sträckan har optimal lekbiotop för större öring men kan förbättras med mindre block för 
uppväxande fisk.    
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Omgivande skog skyddas mot avverkning samt kompletteras med en bredare kantzon 
med alträd. Block tillsätts för uppväxande fisk. Sträckan har mycket stor potential och utgör grunden för 
åns storöring.    
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28  
Sträcka nr: 74  
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Start - stopp koordinater: 6427394:1315716 – 6427244:1315604 
Längd: 209 m  
Minimibredd: 2,5 m 
Maxbredd: 3,7 m 
Medelbredd: 6,0 m 
Maxdjup: 0,52 m  
Medeldjup: 0,15 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 3, grus 2 
Strömförhållande: Strömmande 3, forsande 2   
Flöde: MQ  
Bäckstruktur: Ringlande 
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, kuddliknande mossor 1   
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre lövskog 3, Barrskog 2, artificiellt 1  
Dominerande trädslag: Al  
Omgivning: Barrskog 3, Blandskog 2, artificiellt 1 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Blockrik strömmande sträcka med mindre kvill 
Beskrivning: Brant strömmande bäcksträcka i en frodig bäckravin med rikligt med mossor och lavar. 
Bottnen är blockrik med grus och sten och är en optimal uppväxtmiljö för strömvattenfisk. Sträckan utgör 
nyckelbiotop som ström miljö, bäck ravin och har mycket högt skyddsvärde. Avverkning har skett i bäck-
ens nära omgivning.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Hela bäck ravinen skyddas mot avverkning 
Naturvärdesklass: Klass 2 höga naturvärden – klass 1 unika naturvärden. 

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
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Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28 
Sträcka nr: 75  
Start - stopp koordinater: 6427244:1315604 – 6427177:1315581 
Längd: 72 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 6,0 m 
Medelbredd: 3,5 m 
Maxdjup: 0,71 m  
Medeldjup: 0,21 m 
Dominerande substrat: Block 3, sten 2, grus 1, häll1  
Strömförhållande: Forsande 3, strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, kuddliknande mossor 2  
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 3  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Äldre lövskog 3, barrskog 2  
Dominerande trädslag: Al, gran  
Omgivning: Barrskog 3 
Påverkan (0 – 3): Nej 
Strukturelement: Blockrik strömmande sträcka, forsar och fall, bäckravin 
Beskrivning: Bäcken forsar här fram genom en brant och blockrik bäckravin med frodig skog. Ovanför 
bäckravinen och utmed vänstra sidan går en väg. Avverkning har genomförts i omgivningen. Sträckan 
tillhör nyckelbiotopsområdena forsar och fall, blockrik strömbiotop och har mycket högt skyddsvärde.  
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Hela bäckravinssträckan bör ha högsta skydd och skyddas mot avverkning. 
Naturvärdesklass: Klass 1 unika naturvärden.   
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28 
Sträcka nr: 76  
Start - stopp koordinater: 6427177:1315581 – 6426998:1315439 
Längd: 247 m  
Minimibredd: 2,5 m  
Maxbredd: 4,0 m 
Medelbredd: 3,1 m 
Maxdjup: 0,8 m  
Medeldjup: 0,25 m 
Dominerande substrat: Sand 3, grus 2, sten 2, block 2    
Strömförhållande: Strömmande 3, svagt strömmande 3, forsande 1  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, kuddliknande mossor 1, övriga påväxtalger 1 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Barrskog 3, tomtmark 1, lövskog1 
Dominerande trädslag: Gran, al 
Omgivning: Barrskog 3, artificiellt 2, lövskog 1 
Påverkan (0 – 3): 1 – 2 
Strukturelement: Bäckravin 
Beskrivning: Sträckan rinner här långsamt och strömmande med höljor i en brant dalgång omgiven av 
barrskog. En gles, frodig alridå finns närmast vattendraget. Avverkningsmogen skog finns i omgivningen. 
Bottnen är ojämn med sand, grus och sten blandat med inslag av block och död ved. Sträckan är tidigare 
rensad men har fin biotop och höga värden som öringbiotop som kan bli optimal med en försiktig 
restaurering. Öring noterades utmed hela sträckan. Skunkkalla noteraeds också.  
Åtgärdsbehov: Ja.  
Åtgärdsförslag: Sträckan kan restaureras manuellt med att block tillsätts försiktigt, samt att närområdet 
skyddas mot avverkning. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28 
Sträcka nr: 77  
Start - stopp koordinater: 6426998:1315439 – 6426619:1314924 
Längd: 673 m  
Minimibredd: 2,0 m 
Maxbredd: 4,5 m 
Medelbredd: 3,1 m 
Maxdjup: 0,88 m  
Medeldjup: 0,21 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sand2, sten 2, block 2   
Strömförhållande: Svagt strömmande 3, strömmande 2  
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande   
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 1, kuddliknande mossor 1, 
Skuggning (0 – 3): 3 
Dödved (0 – 3): 2 
Lekbiotop (0 – 3): 2 
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 3  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Barrskog 3, lövskog 1 
Dominerande trädslag:  
Omgivning:  
Påverkan (0 – 3):  
Strukturelement: Vattenuttag VU10, diken D121, D122 och Holskarydsbäcken D123 
Beskrivning: Bäcken rinner här grunt strömmande med höljor i en brant dalgång omgiven av avverk-
ningsmogen barrskog med en gles frodig alridå närmast vattendraget. Bottnen består av grus och sten 
blandat med inslag av block. Sträckan är tidigare rensad och stora block ligger utmed vattendragets kanter. 
Sträckan har höga värden som öringbiotop som kan bli optimal med en försiktig restaurering. Öring note-
rades utmed hela sträckan.   
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Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: De stenar som ligger utmed vattendraget läggs tillbaka för hand samt att bäckens kanter 
skyddas mot avverkning  
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde.  

              
  
Huvudvattendrag: 108 
Vattendragsnamn: Säveån 
Delvattendrag: Lillån 
Inventeringsdatum: 2011-07-28 
Sträcka nr: 78 
Start - stopp koordinater: 6426619:1314924 – 6426594:1315031 
Längd: 145 m  
Minimibredd: 1,5 m 
Maxbredd: 3,0 m 
Medelbredd: 2,2 m 
Maxdjup: 0,5 m  
Medeldjup: 0,2 m 
Dominerande substrat: Grus 3, sten 2, block 2   
Strömförhållande: Strömmande 3   
Flöde: 2, MQ 
Bäckstruktur: Ringlande  
Dominerande vattenvegetation (0 – 3): Näckmossa 2, gröna trådalger 1  
Skuggning (0 – 3): 2 
Dödved (0 – 3): 1 
Lekbiotop (0 – 3): 3  
Uppväxtbiotop (0 – 3): 2  
Tillgång till ståndplatser (0 – 3): 2  
Potential (0 – 3): 3 
Närområde (1 – 30 m): Lövskog 3, väg 2 
Dominerande trädslag: Al 
Omgivning: Barrskog 3, lövskog 2, öppen mark 2 
Påverkan (0 – 3): 1 
Strukturelement: Öringbiotop (0 – 3): Vägbro B73 och vägbro B74 
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Beskrivning: Bäckfåran delar sig i två delar Lillån till vänster och Holskarydsbäcken till höger. Bilgrusväg 
går ut med vattendraget där buskar och träd har tagits ned. Bottnen är ojämn och utgör en fin biotop för 
öring. Fina lekmöjligheter finns i Holskarydsbäcken. 
Åtgärdsbehov: Ja 
Åtgärdsförslag: Bäckfåran skyddas från avverkning och rensning. Vägtrummorna byts ut mot större 
halvtrummor eller broar. Elfiske bör göras i Holskarydsbäcken. Samt att båda sträckorna undersöks högre 
uppströms. 
Naturvärdesklass: Klass 3 naturvärde. 
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Kavlåsbäcken H1, S1 (6427510/1304703)                        Olstorfsbäcken H2, S3 (6428317/1309335) 

          
Olstorfsbäcken H3, S4 (6428256/1309583) Olstorfsbäcken H4, S5 (6428099/1309864) 

          
Olstorfsbäcken H5, S5 (6428057/ 1310170) Bäsjöbäcken H6, S6 (6428532/1309156)                

          
Bäsjöbäcken H7, S6 (6428813/ 1309419)   Bäsjöbäcken H8, S6 (6428812/130940) 
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Bäsjöbäcken H9, S6 (6428848/1309501) Bäsjöbäcken H10, S8 (6428962/1309899) 

               
Bäsjöbäcken H11, S8 (6428969/1309914) Engelsmansgårdsbäcken H12, S10 (6429119/1308081) 

               
Stora Kampagårdsbäcken H13, S10 (6430167/1308373)  Galtaledsbäcken H14, S12 (6430447/1309432) 

               
Galtaledsbäcken H15, S14 (6430477/1309570) Galtaledsbäcken H16, S15 (6430499/1309877) 
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Galtaledsbäcken H17, S18 (6430525/1310625) Rödenebäcken H18, S19 (6430861/1308567) 

               
Kampetåsbäck H19, S20 (6431566/1309566) Kampetåsbäck H20, S21 (6431683/ 1309339) 

               
Holmabäck H21, S23 (6431738/1309622)   Holmabäck H22, S25 (6431936/1309416) 

                
Holmabäck H22, S25  (6431936/1309416)   Holmabäck H22, S25 (6431936/1309416) 
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Holmabäck H23, S28 (6432499/1308656)   Mjölketorpsbäcken H24, S34 (6433922/ 1311754) 

                              
Mjölketorpsbäcken H25, S35 (6434689/1311679)  Gillebäcken H26, S37 (6436022/1316386) 

                
Gillebäcken H27, S38 (6435879/1316030)   Gillebäcken H28, S40 (6436003/1315630) 

                
Kyllingsån H29, S59 (6438111/ 1327377) Kyllingsån H29, S59 (6438111/ 1327377) 
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Torsjöbäcken H30, S60 (6433884/1322326) Torsjöbäcken H30, S60 (6433884/1322326) 

                 
Torsjöbäcken H31, S63 (6432837/1322282)  Torsjöbäcken H32 S63 (6432843/1322343) 

 
 Torsjöbäcken H33, S64 (6432861/1322406)                                                                    
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Kavlåsbäcken B1, S1 (6427513/1304700)  Kavlåsbäcken B1, S1 (6427513/1304700) 

        
Kavlåsbäcken B2, S1 (6427309/1304642) Kavlåsbäcken B3, S1 (6427174/1304606) 

        
Olstorfsbäcken B4, S2 (46428321/1309203) Olstorfsbäcken B5, S4 (6428256/1309583) 

        
Olstorfsbäcken B6, S5 (6428100/1309863)  Olstorfsbäcken B7, S5 (6428027/1310047) 
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Bäsjöbäcken B8, S6 (6428532/1309156) Bäsjöbäcken B9, S6 (6428813/1309419) 

             
Bäsjöbäcken B10, S6 (6428881/1309548)  Bäsjöbäcken B10, S6 (6428881/1309548) 

              
Bäsjöbäcken B11, S7 (6428896/1309615)  Bäsjöbäcken B17, S2 (6428953/1309838) 

             
Bäsjöbäcken B13, S8 (6428969/1309914) Bäsjöbäcken B13, S8 (6428969/1309914) 
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Bäsjöbäcken B14, S9 (6429085/1310041) Bäsjöbäcken B14, S9 (6429085/1310041) 

             
Bäsjöbäcken B15, S9 (6429299/1310319)  Engelsmansgårdsbäcken B16, S10 (6429119/1308081)       

             
Stora Kampagårdsbäcken B17, S11 (6431699/1309412) Stora Kampagårdsbäcken B18, S11 (6430167/1308373) 

             
Galtaledsbäcken B19, S12 (6430447/1309432)   Galtaledsbäcken B20, S13 (6430447/1309432) 
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Galtaledsbäcken B21, S14 (6430477/1309570) Galtaledsbäcken B22, S15 (6430585/1309950) 

               
 Galtaledsbäcken B23, S16 (6430542/1310288) Galtaledsbäcken B24, S17 (6430652/1310671) 

               
Galtaledsbäcken B25, S18 (6430226/1310898)  Rödenebäcken B26, S19 (6430861/1308567) 

               
Kampetåsbäck B27, S20 (6431700/1309411)  Kampetåsbäck B28, S21 (6431816/1309178) 
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Kampetåsbäck B 29, S22 (6431825/1308968) Holmabäck B30, S25 (6431936/1309416) 

                        
Holmabäck B31, S26 (6431980/1309295) Bergetbäcken B32, S29 (6432604/1311865) 

               
Bergetbäcken B33, S30 (6432463/1312048) Bergetbäcken B34, S30 (6432429/1312124)  

                
Bergetbäcken B35, S31 (6432363/1312305) Bergetbäcken B36, S31 (6432253/1312544) 
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Bergetbäcken B37, S31 (6432125/1312776)                                Bergetbäcken B38, S31 (6432099/1313203) 

                
Bergetbäcken B39, S32 (6432168/1313463)                                Bergetbäcken B40, S33 (6432194/1313482) 

               
Bergetbäcken B41, S33 (6432225/1313709)                              Bergetbäcken B41, S33 (6432225/1313709) 

               
Mjölketorpsbäcken B42, S34 (6433922/1311754)                         Mjölketorpsbäcken B43, S34 (6434061/1311569) 
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Mjölketorpsbäcken B44, S35 (6434354/1311451) Mjölketorpsbäcken B45, S35  6434522/1311540 

               
Mjölketorpsbäcken B46, S35 (6434689/1311679) Gillebäcken B47, S36 (6435880/1316612) 

                          
Gillebäcken B48, S38 (6435879/1316030)  Gillebäcken B49, S41 (6436185/1315672) 

                
Gillebäcken B50, S42 (6436557/1315636)  Svartån B51, S43 (6437381/1320550) 
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Svartån B52, S43 (6437704/1319955) Svartån B53, S44 (6437991/1320019) 

                                                                                                                                                                                                                                   
Svartån B54, S44 (6438249/1320084) Svartån B55, S44 (6438477/1320007) 

                 
 Svartån B56, S45 (1319987/1319987) Svartån B57 S45 (6438547/1320064) 

                 
Svartån B58, S46 (6438820/1320397) Svartån B59 S49 (6439165/1320836) 
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Kyllingsån B60, S50 (6437135/1322764) Kyllingsån B61, S50 (6437651/1323099) 

                 
Kyllingsån B62, S51 (6437889/1323377)  Kyllingsån B63, S52 (6438153/1325267)  

                 
Kyllingsån B64, S56 (6438036/1326989) Kyllingsån B65, S59 (6438121/1327319) 

                 
Torsjöbäcken B66, S61 (6433382/1322182) Torsjöbäcken B67, S62 (6433333/1322150) 
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Torsjöbäcken B68, S63 (6432842/1322356)  Torsjöbäcken B68, S63 (6432842/1322356) 

                 
Torsjöbäcken B69, S70 (6432471/1323027) Lillån B70, S71 (6427914/1316479) 

                 
Lillån B71, S71 (6427852/1316185) Lillån B72, S73 (6427394/1315715) 

                    
Lillån B73, S78  (6426605/1314914) Lillån B74, S78 (6426594/1315031) 
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BILAGA 5 Forsån – Lillån 

Forsån – Lillån har sina källflöden uppströms Färgensjöarna och sjön Gärdsken. På sin väg till havet fanns 
i Forsån enligt Svenskt dammregister 1994 två kraftverk (Lilla Färgens Regleringsföretag och Stampens 
kvarn i Alingsås). Dessutom finns hinder i Marydsån vid Kvarndammen ovan Lilla Färgen. Nedanför 
Stampens kvarn till utloppet i Säveån passerar Lillån tre mindre partiella hinder innan den rinner ut i 
Alingsås centrum. I en förstudie av Lillån (Thorsson och Åberg Miljö Vattenvård AB och TeraLimno-
Gruppen 2008) har åtgärdsförslag tagits fram för att förbättra för fisk och kräftor i Alingsås centrum ned-
ströms Stampens kvarn. Förslaget innefattar bl a en ökad minimitappning från Färgensjöarnas Reglerings-
företag samt att vandringshindret vid Stampens kvarn förblir om inte förutsättningar för flodkräftan upp-
ströms förändras. Uppströms Stampens kvarn kan fortfarande flodkräfta finnas kvar. Då signalkräftan 
finns nedanför Stampens kvarn lär inte flodkräftan kunna bevaras någon längre tid uppströms då benä-
genheten att flytta och sprida signalkräfta och därmed kräftpest är stor. Enligt uppgifter har pest nyligen 
drabbat biflöden till Gärdsken. Exempelvis finns signalkräfta i hela Säveåns huvudfåra trots att dämmena 
är betydligt större än det vid Stampenskvarn. Att stänga ute vandringsfisk, som i det här fallet försöka 
rädda flodkräftan, är ingen hållbar lösning. 
 
Åtgärdsförslag 
Iden och åtgärdsförslagen som tagits fram av Thorsson och Åberg AB och av TeraLimnoGruppen är bra 
men är något försiktigt i sin utformning. Ett helhetsperspektiv bör tas på hela vattendragsträckan. Både på 
byggnation och vad man använder för material i och om kring vattendraget och hur man gör vattenöver-
gångar. Både för att minska översvämning, bevara kulturvärdena och förbättra biologisk mångfald. Ett 
förslag lan vara att alla vandringshinder tas bort helt. Att ta bort alla hinder skulle innebära att hela sträck-
an från Färgensjöarnas tillrinningsområden och ned till utflödet i Säveån blir tillgängligt för mjörnöring 
och övrig vandringsfisk. Det innebär också att lek- och uppväxtområden i Alingsås centrum som blir cen-
tral part i att bevara mjörnöringen. Genom att ta bort vandringhindren, ersätta vattenspeglarna i centrum 
med lekområden och en mer blockrik miljö kommer en viss förändring av åns utseende att ske. Utseendet 
kommer att vara annorlunda men till det bättre då man får ett vackrare, mångformigt och rikare vatten-
drag samtidigt som att kulturvärdena utmed ån bevaras.  
 

           

Vandringshinder ovan gångbro ca 50 m uppströms utflödet i Säveån. Ledningen dämmer och påverkar 
kantzonen uppströms. Kanten ovanför hindret har fyllts ut med krossten troligen för att undvika erosion. 
Möjligheter bör undersökas om ledningen som utgör vandringshinder kan göras om. Genom att dra om 
ledningen sänks vattnet uppström, översvämningsrisken minskar och sträckan uppströms kan nyttjas av 
öring. Alternativt kan vara att lägga ut sten och grus nedströms så att en strömmande sträcka bildas, så 
att vandringshindret försvinner. 
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Stensättning med krossten som den här är en livlös och förfulande miljö, den minskar mångfalden, pres-
sar ihop flödet och bidrar till ökad risk för översvämning. Stenkross bör inte användas vid arbeten i 
vatten. Genom att slänta av i två eller tre steg och ersätta krossen med natursten och kantsättning blir 
ån bredare, vackrare samt att risken för översvämning minskar.  

 

Luckorna som utgör hinder kan lätt hissas upp så att vattnet blir strömmande utan att det förstör kultur-
miljön. 
 

            

Luckorna utgör vandringshinder och kan lätt öppnas upp. Genom att ersätta vattenspeglarna med 
strömmande miljöer med naturblock och grus kan en mycket fin miljö för öring skapas. Det skulle också 
bidra till ett förskönande av stadsmiljön.    
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Stampens kvarn är definitivt vandringshinder för alla vandringfiskar uppströms som nedströms. Genom 
att ta bort hindret öppnar sig stora möjligheter för vandringsfisk uppströms samt att man utnyttjar fall-
höjden till att restaurera och återställa på platsen ursprunglig lek- och uppväxtmiljö. Samtidigt skulle 
man uppströms minska risken för översvämning på höga flöden. Kvarnen har fortfarande ha kvar sitt 
estetiska värde.  
 

 

Nedströms Stampens kvarn kan vatten biotopen förbättras med block och lek grus. Med nedtagande 
av dammen skulle hela området bli strömmande. 
 
Positivt 
Ökad biologisk mångfald i och omkring vattendraget. 
Ökade möjligheter för lek och uppväxtområden för mjörnöring  
Framtida lekområden för säveålax 
Vackrare stadsmiljö 
Ökad turism  
Sportfiske 
Minskad översvämningsrisk  
 
Svårigheter 
Ekonomiska intressen 
Byggnationer 
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Elfisken 
Elfisken genomfördes på tre lokaler i Säveåns huvudfåra och två i Kyllingsån. De undersökta lokalerna är 
Finnatorp, Hönö, ned dammen vid Sävsjöos, Kyllingsån vid Lilla Landa och Lillån-Kvinnestadsbäcken 
upp utflödet i Kyllingsån. Platserna märktes upp och undersöktes med vattenkikare innan en så kallad 
elfiskestation upprättades. Elfiskestationerna är till för att ge en bild av fiskfaunan men också för att se om 
förändringar skett. Varje elfiskestation elfiskades två gånger för att få en uppskattning av fiskpopu-
lationens storlek (ålder) och täthet. Elfisket utfördes av Per Ingvarssson/Naturcentum AB med 
medhjälpare Oscar Ingvarsson. Vid elfisket medverkade också mark/vattenägare, kommunpolitiker och 
elever från Vårgårda gymnasium som ville få en bild av vad som fanns i deras vattendrag. Finnatorp och 
Hönö innehöll glest med öring medan övriga platser, trots bra förutsättningar och biotoper, saknade 
öring. Det som utmärkte var att ingen öring fångades i Kyllingsån trots optimala biotoper och goda 
förhållanden för elfiske. Glädjande var att fler flodpärlmusslor hittades på elfiskestationen vid Finnatorp, 
dessa flyttades nedströms elfiskelokalen för att inte ta skada under elfisket. Sträckan vid Finnatorp har 
minskat från 17 öringar 1986 till 10 öringar 2012 och flodkräfta har ersätts med signalkräfta. Fler elfisken 
på andra platser behövs för att få klarhet i  Säveåns öringbestånd. Tidigare elfisken enligt Fiskeriverket och 
SLU visar på låga tätheter. Troligen är fler elfisken gjorda men är inte registrerade då det saknas data. 
Flodkräftan är troligen borta då signalkräftan finns i hela vattensystemet.  

  
 
1 Finnatorp 
Vattendrag: 108 Säveån 
Datum: 20120724 
Lokalnamn: Finnatorp, gamla åfåran upp bron 
Koordinater: 6431629:1318592 
Beskrivning: Lokalen ligger i gamla åfåran ca 5 m upp vägbron och ca 100 m ned kraftverksdamm. Loka-
len är omgiven och påverkad av sågverksområde men har kvar mycket av sitt naturliga habitat. Det block-
rika habitatet med grus och sten gör att miljön för öring är närmast optimal. Lokalen ligger nedanför en av 
två kraftverks kanaler. 
Lokalens längd: 13 m 
Lokalens medeldjup: 0,3 m  
Lokalens medelbredd: 13,2 m 
Lokalens yta: 172 m2 

Substrat: Mindre block med grovsten och grus 
Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxungar på en skala från 0 – 3: 2 
Närområde: Högersida Lövskog och vänster sida lägre vegetation mot sågverksområde 
Omgivning: Höger sida lövskog och vänster sida Sågverksområde.  
Antal öringar på lokal: 10 st 
Antal öringar m2: 0,058 st 
Övriga fiskarter på lokal: Elritsa, gädda, signalkräfta och flodpärlmussla 
Övrigt: Elfisket gjordes i gamla naturliga åfåran ned kraftverksdamm. Glädjande var att flera flodpärl-
musslor hittades på sträckan innan elfisket gjordes. Flodpärlmusslorna flyttades nedströms lokalen för att 
dessa inte skulle ta skada av elfisket.  
Bedömning: Högt värde för laxfisk.  
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Bilden visar den elfiskade sträckan upp bron.                               Bilden visar ett av de öringyngel som fångades. 
 

      
Bilden visar Ingvar Svantesson med flodpärlmussla.  
  
 
2 Hönö 
Vattendrag: 108 Säveån 
Datum: 20120724 
Lokalnamn: Hönö kvarn - Horla 
Koordinater: 6430702:1318516 
Beskrivning: Kort strömmande till forsande blockrik sträcka. Området är påverkad av tidigare kvarnverk-
samhet. Sträckan har fina uppväxtlokaler men mycket av stenen är upplagd vid kanten och saknar mindre 
substrat som sten och grus.  
Lokalens längd: 19 m 
Lokalens medeldjup: 0,29 m 
Lokalens medelbredd: 5,1 m 
Lokalens yta: 97 m2 

Substrat: Block med hårdare botten. 
Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxungar på en skala från 0 – 3: 2 
Närområde: Höger sida lövskog och vänster sida öppen betesmark.   
Omgivning: Höger sida lövskog och vänster sida betesmark med närhet till hus och gammal kvarnbygg-
nad.  
Antal öringar på lokal: 5 st 
Antal öringar m2: 0,052 st  
Övriga fiskarter på lokal: Elritsa 7 st  



Biotopkarteringar i Säveån 2011-2012 BILAGA 6 – elfisken 
Per Ingvarsson, Naturcentrum AB 
2013-01-07 
 

 175 

Övrigt: Lokalen har högt värde som öringbiotop men är relativt kort och förbättringar kan göras för att 
förbättra fiskens lek- och uppväxtområde.  
Bedömning: Högt värde för laxfisk.  
 

              
 

 

  
 
3 Nedströms Sävsjöos 
Vattendrag: 108 Säveån    
Datum: 20120724 
Lokalnamn: Sävsjöos ned bro och reglerdamm 
Koordinater: 6426624:1325079     
Beskrivning: Lokalen ligger ca 100 m nedan Sävsjöos reglerdamm och påverkats av reglering. Åfåran är 
uppdelad i två delar där enbart den högra något grundare sidan fiskades. Bottnen är något slät med ensta-
ka mindre block. Lokalen är inte helt optimal men har höga värden för laxfisk.  
Lokalens längd: 18 m 
Lokalens medeldjup: 0,38 m 
Lokalens medelbredd: 11 m 
Lokalens yta: 231 m2  
Substrat: Sten botten med grus och block 
Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxungar på en skala från 0 – 3: 2 
Närområde: Höger och vänster sida lövskog  
Omgivning: Höger sida lövskog och vänster sida tomtmark, tidigare kvarnområde. 
Antal öringar på lokal: 0 st 
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Antal öringar m2: 0 st 

Övriga fiskarter på lokal: Elritsa 9 st 
Övrigt: Hela området har påverkats av tidigare kvarnverksamhet och mycket sten ligger upplagda på åns 
kanter. Området har mycket fina förutsättningar för laxfisk men är inte optimal och saknar mångformig-
het. Området kan förbättras med de block som är upplagda på åns kanter samt att lekgrus kan tillsättas. 
Öring borde ha fångats! 
Bedömning: Högt värde för laxfisk.  
 

  

  
 
4 Kyllingsån 
Huvudvattendrag: 108 Säveån 

Vattendrag: Kyllingsån 
Datum: 20120724 
Lokalnamn: Lilla Landa ned Lillåns (Kvinnestadsbäcken) utflöde 
Koordinater: 6438028:1326955 
Beskrivning: Varierande block och stensträcka, helt optimal som lax-öring biotop. Vattnet är gråfärgat. 
Lokalen ingår i en längre kilometer lång strömsträcka som har mycket stora och närmast optimala förut-
sättningar för laxfisk. Lokalen är omgiven av lövskog som används som bete.    
Lokalens längd: 20 m 
Lokalens medeldjup: 0,2 m 
Lokalens medelbredd: 9,9 m 
Lokalens yta: 198 m2 

Substrat: Sten med inslag av block 
Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxungar på en skala från 0 – 3: 2 
Närområde: Lövbetesskog 
Omgivning: Lövskog 
Antal öringar på lokal: 0 st 
Antal öringar m2: 0 st  
Övriga fiskarter på lokal: Gädda 3 st, elritsa 10 st  
Övrigt: Ett kraftverk ca 1 km uppströms vid Landa utgör vandringshinder. Hundra meter nedströms loka-
len pågår upprustning av en kvarnbyggnad med planerat minikraftverk, vilket kan påverka framtida öring 
population. Kyllingsån är den av Säveåns biflöden som har störst förutsättningar för framtida Mjörnöring. 
Mycket anmärkningsvärt att ingen öring fångades. 
Bedömning: Mycket högt värde för laxfisk.  
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5 Lillån-Kvinnestadsbäcken 
Huvudvattendrag: 108 Säveån  

Delvattendrag: Kyllingsån 

Vattendrag:  Lillå - Kvinnestadsbäcken 
Datum: 20120724 
Lokalnamn: Upp utflödet i Kyllingsån – Upp bron Lilla Landa 
Koordinater: 6437988:1326995 
Beskrivning: Liten fin något humusfärgad klarvattenbäck med fin bäckbiotop för öring  
Lokalens längd: 14 m 
Lokalens medeldjup: 2,6 m 
Lokalens medelbredd: 0,25 m 
Lokalens yta: 36 m 

Substrat: Block med sten och grus 
Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxungar på en skala från 0 – 3: 2 
Närområde: Lövskog 
Omgivning: Lövskog 
Antal öringar på lokal: 0 st  
Antal öringar m2: 0 st  
Övriga fiskarter på lokal: Abborre 1 st och gädda st  
Övrigt: Bäckens utformning och utseende gör att det borde finnas öring. 
Bedömning: Högt värde för laxfisk.  
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Tidigare gjorda elfisken enligt Fiskeriverket – SLU    
 
Antal fiskar/100m2  
 
Vittene kvarn  
Tidpunkt: År 1986 23 juli 
Koordinater: 643430 – 131345  
Fiskarter: Elritsa 3,8 st, gers 0,6 st, lake 2,7 st. 
 
Vårgårda 
Tidpunkt: År 1986 23 juli 
Koordinater: 643700 – 132170 
Fiskarter: Abborre 1,6 st, elritsa 0,9 st, flodkräfta 6,7 st, öring 4,6 st. 
 
Finnatorp  
Tidpunkt: År 1986 23 juli 
Koordinater: 643160 – 131860  
Fiskarter: Elritsa 17,1 st, flodkräfta 14,0 st, gädda 5,3 st, lake 4,3 st öring 16,5 st. 
 
Finnatorp 2 
Tidpunkt: År 1986 23 juli 
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Koordinater: 643160 – 131860  
Fiskarter: Elritsa 6,8 st, öring 17,0 st 
 
Charlottenberg 
Tidpunkt: År 1986 22 juli 
Koordinater: 642795 - 132190 
Fiskarter: Elritsa 2,2 st, flodkräfta 3,8 st, gädda 0,6 st, öring 10,9 st. 
 
Hemvärnsgården 
Tidpunkt: År 1991 4 september - 2001 27 augusti: 7st tillfällen 
Koordinater: 642785 – 132285  
Fiskarter: Elritsa 17,8 st, öring 11,7 st, bäcknejonöga, 0,2 st, lake  
 
Vänga 
Tidpunkt: År 1983 22 augusti – 1984 7 augusti 
Koordinater: 641880 – 132890; 642795 - 132190 
Fiskarter: Elritsa 50,3 st, flodkräfta 15,5 st, gädda 4,7 st, öring 1,3 st, lake 0,8. 



Teckenförklaring

1

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Kraftverk och dammar
i huvudfåran

BILAGA 7 Kartor – Översikt Säveån

2 km

1. Kalvåsbäcken

2. Olstorpabäcken

3. Bäsjöbäcken

4. Engelsmansgårdsbäcken

5. Stora Kampagårdsbäcken

6. Galtaledsbäcken

7. Rödenebäcken

8. Kampetåsbäcken

9. Holmabäcken 10. Berget

11. Mjölketorpsbäcken

12. Gillebäcken

13. Svartån
14. Kyllingsån

15. Torsjöbäcken

16. Lillån



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

BILAGA 7 Kartor – biflöden 1 Kalvåsbäcken

200 m
1

D1

D2

D3

B1

B2

B3

H1

1



BILAGA 7 Kartor – biflöden 2 Olstorpabäcken

Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

D4

D5

D6

B7

B6

H2
2

3
4

5

B5

B4

D7

H3

H4
H5



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

BILAGA 7 Kartor – biflöden 3 Bäsjöbäcken

H6

6

7
8

9

B8

B9

B10
B11

B12
B13

B14

B15

D8
D9

D10
D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

H7 H8

H9

H10 H11



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

BILAGA 7 Kartor – biflöden 4 Engelsmansgårdsbäcken

10B16 D22 D21

D20

D19

H12



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

BILAGA 7 Kartor – biflöden 5 Kampagårdsbäcken

11
B18

D23

H13

B17



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

18B19D24
H14

B25

B20 B21

D25H15

H16

D26

B22

D27

B23

D28

D29

D30

D31

D32

D33

B24

17

16

15

14

1312

BILAGA 7 Kartor – biflöden 6 Galtaledsbäcken



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka

200 m
1

BILAGA 7 Kartor – biflöden 7 Rödenebäcken

H18

B26

19



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 8 Kampetåsbäcken och 9 Holmabäck

D41

D42

D40
D39 B28B29

B29

B30

28

27

26

25

24

23

20

21

22

D38

D37

D36

D35

D34

B27

B31

H21

H22

H23

H19

H20



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 10 Berget

B32

29

B33

D43

D44

D45

D47

D46

D49

D48
D50

D51

30

31

32

33

D52 D53

D54

B34

B35

B36

B37

B38

B39
B40

B41



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 11 Mjölketorpsbäcken

D60
D61D61

B42

B44

B46

35

34

D59

D58
D57

D56 D55

B43

B45

H25

D62

H24



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 12 Gillebäcken

D68

D69

D67

D65

B49

B50

42

37

36

38

D66
D63

B47

H2641

40
D64

39 B48

H28

H27



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 13 Svartån

D73

D78

D72

D70

B54

B55

D71

D77

B51

D74

44

B52

43

45

46

47

48

49

B53

B56
B57

B58

B59

D75

D76



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Vattenuttag (VU)
Våtmark
Sträcka19

x

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 14 Kyllingsån (västra delen)

D79

D80

B60D81

B63

50

51

52

B61

B62

D82

D83

D84

D85

D86 D87

D88D89

D90

x

x

x

x
x x

VU1

VU2

VU3

VU4
VU5 VU6



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Vattenuttag (VU)
Våtmark
Sträcka19

x

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 14 Kyllingsån (östra delen)

D94D91

B64

B63

53

54

55

56 57
58

59
B65

D92

D93

D95

D96

D97

D98

D99

D100

D101

x
VU7

H29



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Sträcka19

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 15 Torsjöbäcken

D78

H30

D107

B51

D110

60

B68

B66

D102

D109
D108

61

62

63
64

65

66

67 68

69

70

D103
D104

D105

D106

B67

H31 H32

H33

D111

D112

B69



Teckenförklaring

Högsta värde kl. 1
Högt värde kl. 2 
Naturvärde kl. 3
Lägre värde kl. 4
Broar (B27)
Diken (D13)
Hinder
Vattenuttag
Sträcka19

x

200 m

BILAGA 7 Kartor – biflöden 16 Lillån

D121

D120

D122

VU10

B72

78

D123

B74

77

76

75

74

73

72

71

B73

D119

D118

D117

D114

D115
D116

B71 D113

VU9

B70

x

x
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BILAGA 8 – Sammanfattning av åtgärder för att uppnå god ekologisk status 
enligt EU´s vattendirektiv i Vårgårda kommun 

Framtagen av Ove Dahlgren, Bygg- och miljöavdelningen, Vårgårda kommun. 
 
Vattenförekomster med åtgärdsbehov till 2021 
 

1. Säveån från Sävens utlopp till Vårgårda. Fysisk påverkan, avloppsvattenkänslig, fosfor, kvicksilver. 
 

2. Säveån från Vårgårda till Alingsås. Fysisk påverkan, avloppsvattenkänslig, fosfor, kvicksilver. 
 

3. Kyllingsån (Änskån). Avloppsvattenkänslig, fosfor. 
 

4. Säveån mellan Kyllingsåns och Svartåns inflöden. Fysisk påverkan, avloppsvattenkänslig, fosfor. 
 

5. Svartån. Försurning, övergödning. Avloppsvattenkänslig, fosfor. 
 

6. Sällerhögsån. Kvicksilver. 
 

7. Säven. Badplatser och avloppsvattenkänslig, fosfor, kvicksilver. 
 

8. Ornungasjö. Avloppsvattenkänslig, fosfor, kvicksilver. 
 

9. Kvinnestadsjön. Avloppsvattenkänslig, fosfor, kvicksilver. 
 
Åtgärder 
 
Åtgärder behövs inom hela respektive avrinningsområde, gäller även inom Nossans avrinningsområde, berörd vattenföre-
komst är Nossan mellan Hudene och Fåglum. 
 
Översyn av befintliga tillståndspliktiga verksamheter som kan ha inverkan på vattenmiljön inom ovanstå-
ende vattenförekomster. 
 
Prioritera tillsyn av verksamheter som kan ha inverkan på vattenmiljön inom ovanstående vattenföre-
komster. 
 
Krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp inom ovanstående vattenförekomster. 
 
Vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter, så att vattnet långsiktigt bibe-
håller en god kemisk och kvantitativ vattenstatus. 
 
Vattenskyddsområden med föreskrifter för de vattenförekomster som behövs för den framtida vattenan-
vändningen. 
 
Tillse att icke kommunala vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller har ett vattenuttag på mer än 
tio m3 per dag har god kemisk och kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 
 
Genomföra planläggning och prövning samt i övrigt agera så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås 
och inte överträds. 
 
I samverkan med länsstyrelsen utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt i områden med vattenföre-
komster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
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I samverkan med länsstyrelsen ta fram underlag och genomföra åtgärder för att minska påverkan från de 
delar av det rörliga friluftslivet som kan ha inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenföre-
komster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
 
Direkt berörda avrinningsområden enligt Vårgårda kommuns vattenöversikt 2004 
 
Säven 
Säveån genom Nårunga 
Säveån genom Horla 
Säveån genom Siene och Algutstorp 
Säveån genom Hol, Lena och Fullestad 
Kyllingsån 
Svartån 
Kvinnestadsjön och Brattebergsån 
Ornungasjö 
Nossan 
Lärkemossen och Store Mosse 
 
Indirekt berörda avrinningsområden enligt vattenöversikten 
 
Trönningsån (avrinning till Säven) 
Kvarnabäcken (avrinning till Säven) 
Lången (avrinning till Säveån) 
Bergsjön och Store Trän (avrinning till Säveån) 
 
Ej berörda avrinningsområden enligt vattenöversikten 
 
Störtaredsån (avrinning till Stora Färgen i Alingsås kommun) 
Lafsån (avrinning till Ören i Alingsås kommun) 
 


	Biotopkarteringar+i+Säveån+2011-2012+Bilaga+1 +Inventering+av+Säveåns+huvudfåra+vattenkraftverk+och+dammar+i+Säveåns+huvudfåra
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+2.+Säveåns+biflöden
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+3.+Vandringshinder+i+biflöden
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+4.+Broar+i+biflöden
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+5.+Forsån
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+6.+Elfisken
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+7.+Kartor-översikt+Säveån
	Inventeringsrapport+Säveån+Rapport-+Bilaga+8.+Sammanfattning+av+åtgärder+



