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Sammanfattning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag 

av Lerums kommun biotopkarterat Säveån mellan Hedefors vattenkraftverk 

och Sävelången samt ett antal biflöden. Syftet är att kartlägga kommunens 

strömmande vatten och laxhabitat samt utforma åtgärdsförslag som ska 

gynna ansvarsarten lax och ansvarstypen strömmande vatten. Projektet är 

delvis finansierat genom LONA-medel. 

 

Totalt har 25 613 meter biotopkarterats i nio olika vattendrag. Vid 

biotopkarteringen har 55 vandringshinder för fisk noterats, varav 16 

definitiva för öring. I Säveåns huvudfåra utmed den karterade sträckan 

(Hedefors-Sävelången) bedömdes 6,9 hektar utgöra tämligen goda – mycket 

goda lekområden för lax (klass 2 + 3) och 8,0 hektar utgöra tämligen goda 

uppväxtmiljöer för lax (klass 2). Sammanlagt mellan Aspen och Sävelången 

finns 9,0 hektar lekområden för lax (klass 2 och 3) och 10,2 hektar 

uppväxtområden för lax (klass 2 och 3). 

 

Alla biflöden hade väldigt låg vattenföring under sommaren 2021. I vissa av 

vattendragen var sträckor högt upp i avrinningsområdet helt uttorkade. 

 

I rapporten presenteras 42 åtgärder i Säveåns biflöden som ska gynna 

ansvarstypen ”strömmande vatten”. För ansvarstypen ”lax” har åtta åtgärder 

utformats för Säveåns huvudfåra. 
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Inledning 
Sportfiskarna har på uppdrag av Lerums kommun biotopkarterat Säveån 

mellan Hedefors vattenkraftverk och Sävelången samt ett antal biflöden på 

sträckan. I uppdraget ingår även framtagande av åtgärdsprogram för lax och 

strömmande vatten i kommunen. Dessutom har äldre inventeringar samt 

biotopvårdsinsatser sammanställts. Statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta 

projekt. 

 

Syftet med biotopkarteringen har varit att kartlägga strömmande vatten samt 

lämpliga laxhabitat. Lerums kommun har under 2021 valt att fokusera på 

ansvarsnaturtyp ”strömmande vatten” och ansvarsarten ”lax”.  

 

Tidigare har sträckan mellan Aspen och Hedefors biotopkarterats med 

gamla metoden av Sportfiskarna år 2014 (Wengström & Jacobsen, 2015). 

Då klassades 2,1 hektar av sträckan utgöra lämpliga lekområden (klass 2 

och 3) och 2,2 hektar utgöra lämpliga uppväxtområden för lax (klass 2 och 

3). 
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Metod 

Biotopkartering 

Samtliga vattendrag är karterade enligt Länsstyrelsen i Jönköpings läns 

metodik (2017) varifrån ’Protokoll A – Vattenbiotop plus tillval A26: 

öringbiotop och tillval A36: närmiljö’ samt ’Protokoll D – 

Vandringshinder’ har använts.  

 

Biotopkarteringarna har genomförts vid lågvatten under sommaren/hösten 

2021 (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Vattendrag i Lerums kommun som biotopkarterats under 2021. 

Nr Vattendrag Längd 

(meter) 

N-koordinat E-koordinat Karterare 

0 Älsjöbäcken 3002 6406910 335340 Per-Erik Jacobsen 

1-2 Häcksjöbäcken 6526 6406941 337269 Jonathan Bark, 

Daniel Wendesten 

3 Härskogsbäcken 2827 6407122 338967 Tobias Helsén 

4 Hedeforsbäcken 362 6407232 339061 Tobias Helsén 

5-6 Knavrabäcken 4556 6407748 340225 Jonathan Bark 

7 Säveån 6397 6407528 339397 Jonathan Bark 

8 Åsen 751 6409198 341335 Daniel Wendesten 

9 Orydsbäcken 548 6409616 341443 Daniel Wendesten 

10 Ängagårdsbäcken 644 6409466 341705 Daniel Wendesten 

 

Vid biotopkartering delas vattendraget in i delsträckor där varje sträcka ska 

vara så homogen som möjligt. Framför allt baseras sträckindelningen på 

vattendragets strömförhållande och bottensubstrat. En sträcka ska bland 

annat alltid avgränsas vid vandringshinder, kvillområden, dammar, 

sammanflöden och ändrad rensningsgrad. 

 

 

Protokoll A – Vattenbiotop 

I ’Protokoll A – vattenbiotop’ fylls allt i som har med vattendraget att göra, 

bland annat hydromorfologisk typ (HyMo-typ), beskuggning av 

vattendraget, död ved, bottensubstrat, strömförhållanden, vegetation, 

strukturelement samt mänsklig påverkansgrad (rensningsgrad).  

 

Enligt den nya metodiken anges en HyMo-typ för varje sträcka där bland 

annat vattendragets lutning, vattenhastighet och bottenmaterial ger en viss 

bedömning (Tabell 2). En sträcka med hög lutning där block och sten 
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dominerar som bottenmaterial transporterar bort sediment i hög omfattning 

och erhåller HyMo-typen B-sträcka. Ett vattendrag i jordbrukslandskap med 

låg lutning har låg uttransport av sediment och klassas som en E-sträcka. 

För utförlig beskrivning av de hydromorfologiska typerna se tabell 2 här 

nedan och dessa är hämtade från biotopkarteringsmanualen (Gustafsson, 

2017).  

 
Tabell 2. Hydromorfologiska typer vid biotopkartering av vattendrag (Länsstyrelsen 2017). 

 
 

Beskuggning av vattendraget bedöms enligt en fyrgradig skala (0 – 3) där 

klass 0 = obefintlig skuggning, klass 1 = mindre god skuggning (<5 %), 

klass 2 = måttlig skuggning (5 - 50 %) och klass 3 = god skuggning (>50 

%). Beskuggning av ett vattendrag är helt beroende av en kantzon bestående 

av träd och/eller buskar. En sådan kantzon är viktig eftersom den bidrar med 

gömslen för djur, näring i form av nedfallande löv och insekter, död ved 

samt att den är temperaturstabiliserande. Många vattenlevande organismer 

slås ut vid höga vattentemperaturer.  

 

Död ved (med en diameter >10 cm och längd > 1 m) i eller över vattenytan 

räknas för varje delsträcka. Död ved har stor betydelse för ett vattendrags 

biologiska funktion, det bildas gömslen och uppehållsplatser för fisk och 

bottenfauna. Stockar ovan vattenytan är ett viktigt habitat för moss-, lav- 

och svamparter.   

 

Det finns tio olika bottenssubstrattyper beskrivna i protokollet; artificiellt 

material, findetritus, grovdetritus, ler, silt, sand, grus, sten, block och häll. 

En variabel måste erhålla klass 3. För bottensubstrat klassar man 

förekomsten av de olika fraktionerna. Täckningsgraden av bottensubstratet 
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bedöms enligt en fyrgradig skala (0 – 3) där 0 = saknas eller obetydlig, 1 = 

<5 % täckning, 2 = 5 - 50 % täckning, 3 = >50 % täckning.  

 

Vattendragets strömförhållande på varje delsträcka delas upp i fyra klasser: 

lugnflytande, svagt strömmande (<0,2 m/s), strömmande eller forsande 

(>0,7 m/s). En sträcka kan ha flera olika typer av strömförhållanden och de 

klassas enligt en fyrgradig skala (0 – 3) där 0 = saknas eller obetydlig, 1 = 

<5 % täckning, 2 = 5 - 50 % täckning, 3 = >50 % täckning. En variabel 

måste erhålla klass 3. 

 

Vegetationen i vattendraget delas in i elva grupper: rotade och/eller 

amfibiska övervattensväxter, flytbladsväxter, friflytande växter, 

undervattensväxter med hela blad, undervattensväxter med fingrenade blad, 

rosettväxter, trådalger, övriga påväxtalger, Fontinalis (mossa) eller liknande 

släkten, övriga mossor och sötvattenssvamp. Täckningsgraden bedöms i en 

fyrgradig skala (0 – 3) där 0 = saknas eller obetydlig, 1 = <5 % täckning, 2 

= 5 - 50 % täckning, 3 = >50 % täckning.  

 

Strukturelement noteras både i protokollen och markeras på en GIS-karta. 

Strukturelementen kan till exempel vara sjöinlopp, sjöutlopp, delta, 

sammanflöden, korvsjöar, kvillområden, blockrika sträckor, raviner, branter, 

brinkar, utströmningsområden, översilade klippor, öppna stränder, 

sandstränder, hävdade strandängar och översvämningsskogar. Dessa 

strukturelement kan vara potentiella nyckelbiotoper och är därmed mycket 

värdefulla för djur och/eller växter.  

 

Mänsklig påverkan i form av rensning av vattendraget bedöms i en 

fyrgradig skala (0 – 3) där: klass 0 = ej rensad, klass 1 = försiktigt rensad, 

klass 2 = kraftigt rensad och klass 3 = omgrävd/rätad. Att bedöma den 

mänskliga påverkansgraden på vattendraget är ett av biotopkarteringens 

huvudsyfte. Många hotade och sällsynta arter är knutna till mer eller mindre 

mänskligt opåverkade strömsträckor. Det är oftast de strömmande 

sträckorna som rensats eftersom man vill leda bort vattnet snabbt samt sänka 

nivåerna på lugnflytande sträckor uppströms. Genom att man sänker den 

lokala basnivån för sträckan så sänker man översvämningsfrekvensen 

uppströms.  

  

Protokoll A – Tillval A26: öringbiotop  

Sträckornas lämplighet som öringbiotop bedöms för tre parametrar: 

lekområden, uppväxtområden och ståndplatser. Parametrarna bedöms enligt 

en fyrgradig skala (0 – 3) där klass 0 = inte lämplig/saknas, klass 1 = 

möjliga men inte goda förutsättningar, klass 2 = tämligen goda 

förutsättningar, klass 3 = goda – mycket goda förutsättningar. Ofta 

sammanför man klass 2 och 3 när man vill beskriva hur stor areal av 

lämpliga öringbiotoper det finns i ett visst vattendrag.  
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En lämplig lekbotten får inte innehålla en för stor andel finpartikulärt 

material och vattenhastigheten måste vara tillräckligt hög, men hänsyn 

måste också tas till storleken på öringen i det specifika vattendraget för att 

bedöma lekområdenas lämplighet. För att sträckorna ska bedömas som 

”Goda - mycket goda” leksträckor så ska det finnas en lekbädd var 

tvåhundrade meter. Uppväxtområdet bedöms i första hand beroende på 

bottenstruktur och strömförhållanden och i andra hand på skuggning och 

närmiljö. Ståndplatser för större fisk bedöms utifrån tillgången på djuphålor 

och större block.  

 

Protokoll A – Tillval A36: närmiljö 

Tillvalet ”närmiljö” delas in i två delar där den första delen rör markslaget i 

närmiljön (0 - 30 meter från vattendraget) och den en andra delen 

svämplanet. Totalt finns 21 olika variabler, exempelvis lövskog (L), 

barrskog (BA), vägar (A2), åkermark som brukas (Å1) och hävdad öppen 

mark (Ö1).  

 

Protokoll D – Vandringshinder 

Detta protokoll beskriver vandringshinder i vattendraget. I protokollet fylls 

bland annat i typ av hinder, hindrets användning idag, fallhöjd, passerbarhet 

för fisk (mört, öring och ålyngel), om det finns befintliga fiskvägar och 

förslag på möjliga åtgärder för att underlätta passage för fisk. 

Vandringshindrens passerbarhet för öring, mört och ålyngel anges enligt 

följande: 

 

2 – Definitivt: hindret kan med största sannolikhet inte passeras   

1 – Partiellt: hindret kan under gynnsamma förhållanden (oftast vid 

högvatten) passeras 

0 – Passerbart: passerbart vid alla flöden  

 

 

 

Beräkningar 

Parametrarna som bedöms i de olika protokollen mäts i täckningsgrad, antal 

eller lämplighet. Täckningsgrad och lämplighet mäts i en skala mellan 0 och 

3, där 0 är lägst och 3 är högst.  Resultaten redovisas antingen som andel av 

vattendragslängd (exempelvis rensningsgrad) eller areal (öringbiotoper). 

Vissa kriterier (exempelvis bottensubstrat och vattenvegetation) redovisas 

som ett längdviktat medelvärde (LM) som räknas ut enligt följande formel:  

 
𝐿𝑀 = (𝐾1 × 𝐿1) + (𝐾2 × 𝐿2) + ⋯/𝐿𝑟  

 

K1 står för klassningen av delsträcka 1, K2 för klassningen av delsträcka 2 
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osv. L1 står för längden av delsträcka 1, L2 för längden för delsträcka 2 osv. 

Lr står för vattendragets totala längd.  

 

Geodata 

Data som samlats in i fält har först bearbetats i Excel och sedan 

digitaliserats i QGIS. Kartor är gjorda i QGIS med hjälp av Lantmäteriets 

topografiska karta. Koordinatsystemet som används är SWEREFF 99. 

 

Laxbiotoper 

För lax används samma mall som för öring (A26) men bedömningen görs 

utifrån laxens förutsättningar och behov. Generellt leker laxen i lite grövre 

habitat än öring och laxynglen kan klara av en större vattenhastighet än 

öring. 

 

Kungsfiskare 

Tillägget ”Kungsfiskare” bedömdes på tre punkter: Habitat, observation och 

intressanta sträckor för häckning, där fylldes i lämpligt ”ja” eller ”nej” och 

ifall observation var gjord. 
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Resultat 
Totalt har 25 613 meter biotopkarterats i Lerums kommun (Figur 1).  

 

 
Figur 1. Inventerade vattendrag i Lerums kommun. 
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0. Älsjöbäcken 

Älsjöbäcken biotopkarterades mellan Aspen och Älsjön, en sträcka på 3002 

meter (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Hymotyper och vandringshindrens placering i Älsjöbäcken. 

 

 

Vattenbiotop 

Bottensubstratet i bäcken består till största delen av silt, sand och ler. Övriga 

substrat som häll, block, sten och grus förekommer i mindre omfattning. 

Fin- och grovdetritus är också mindre vanligt förekommande (Figur 3).  
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Figur 3. Fördelning av bottensubstrat i bäcken. 

 

Strömförhållandena i bäcken är till största delen lugnflytande, därefter 

forsande och en mindre del strömmande (Figur 4). 

 

Figur 4. Klassningen av strömförhållandena i bäcken. 
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Bäcken klassas till största delen som orensad, därefter kraftigt rensad och en 

mindre del som omgrävd/rätad (Figur 5). 

 
Figur 5. Klassning av rensningsgraden i bäcken. 

 

Det vanligast förekommande strukturelementet i Älsjöbäcken är 

vägöverfarter. Även kulturmiljöer och stenbrorester förekommer (Figur 6). 

 
Figur 6. Antal strukturelement i bäcken. 

 

Öringhabitat 

Lekområden klassas som möjliga men ej lämpliga till största delen (3850 

m2) medan 1106 m2 saknade helt lekområden. Endast 388,5 m2 ansågs vara 

tämligen goda lekområden (Figur 7). 
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Figur 7. Klassning av lekområden i Älsjöbäcken. 

 

Uppväxtområdena i bäcken klassas till största delen som möjliga men ej 

lämpliga (2412 m2) och därefter tämligen goda (2290,5 m2), en mindre del 

saknar uppväxtområden helt (642 m2) (Figur 8). 

 

 
Figur 8. Klassning av uppväxtområden i Älsjöbäcken. 

 

Laxhabitat 

I Älsjöbäcken bedömdes hälften av sträckorna som möjliga men inte 

lämpliga, resterad del av bäcken ansågs uppväxtområden saknas helt (Figur 

9). 
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Figur 9. Uppväxtområde för lax i bäcken. 

 

Vandringshinder 

I Älsjöbäcken noterades sju vandringshinder, samtliga definitiva för öring ( 

Tabell 3).  

 
Tabell 3. Samtliga vandringshinder i Älsjöbäcken. 
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Det första vandringshindret utgörs av en konstgjord dammanläggning (Figur 

10). 

 

 
Figur 10. Första vandringshindret i Älsjöbäcken. 
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1-2. Häcksjöbäcken (inklusive delen från Brattetjärnen) 

I Häcksjöbäcken inventerades grenen från Häcksjön samt grenen från 

Brattetjärnen, totalt 6526 meter (Figur 11). 

 

 
Figur 11. Hymotyper och vandringshindrens placering i Häcksjöbäcken. 

 

Vattenbiotop 

Sand är det vanligaste bottensubstratet i bäcken tillsammans med block och 

sten. Häll, grus, silt, ler och artificiellt förekommer i mindre omfattning. 

Fin- och grovdetritus finns fördelat i hela ån (Figur 12). 
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Figur 12. Fördelningen av bottensubstrat i bäcken. 

Största delen av ån består antingen av lugnflytande delar eller svagt 

strömmade, en mindre del av bäcken klassas som strömmande (Figur 13).  

 
Figur 13. Fördelning av strömförhållandena i Häcksjöbäcken. 

 

Bäcken klassas till största del som kraftigt rensad, därefter omgrävd/rätad 

och försiktigt rensad, lägst andel av bäcken anses vara helt orörd (Figur 14).  

 

 
Figur 14. Klassning av rensningsgrad i Häcksjöbäcken. 
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Det strukturelement som finns i bäcken är till största delen täckdiken, 

avloppsrör och vägöverfarter. Enstaka stensättning och kulturmiljö återfinns 

också (Figur 15). 

 
Figur 15. Antal strukturelement i Häcksjöbäcken. 

 

 

Öringhabitat 

Lekmöjligheter saknas till största delen (5230,6 m2) medan 2118,6 m2 

klassades som möjliga men ej lämpliga lekområden. Endast 892,5 m2 ansågs 

vara tämligen goda lekområden (Figur 17) och 219,6 m2 fick bedömningen 

mycket goda lekområden (Figur 16). 

 
Figur 16. Klassning av lekområdena i Häcksjöbäcken. 
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Figur 17. Sträcka 11 i Häcksjöbäcken (fåran från Brattetjärnen), tämligen goda lek- och 

uppväxtområden för öring. 

 

Uppväxtområdena i bäcken saknas till största del i bäcken (3682,4 m2), 

därefter klassas möjliga men ej lämpliga (3123,3 m2) och tämligen goda 

(1655,6 m2) (Figur 18). 

 
Figur 18. Klassning av uppväxtområdena i Häcksjöbäcken. 
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Laxhabitat 

Bäcken ansågs inte vara lämplig för lax. 

 

Vandringshinder 

I Häcksjöbäcken noterades tio vandringshinder i grenen från Brattetjärnen 

(östra) och fyra vandringshinder i grenen från Häcksjön (västra) (Tabell 4). 

 

 
Tabell 4. Lista över samtliga vandringshinder i vattendraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fält- 

nummer 

Hinder X-

koord 

Y-

koord 

Fallhöjd 

(m) 

Passerbarhet 

mört 

Passerbarhet 

öring 

Passbarhet 

ålyngel 

Åtgärd 

1 Övrigt 6406952 337275 0,5 1 1 1 Rivning 

2 Naturligt 6406960 337201 0,7 1 1   

3 Övrigt 6406588 337424 0,2 1 1 1 Rivning 

4 Övrigt 6406955 337276 0,4 2 1 1 Rivning 

5 Vägpassage 6407072 337259 0,4 2 1 2 Halvtrumma 

6 Trumma 6407204 337224 0,3 1 1 0 Öppna 

kulvert 

7 Övrigt 6407237 337212  2 1 2 Rivning 

8 Vägpassage 6407318 337178 0,1 2 1 1 Halvtrumma 

9 Övrigt 6407402 337124 3 2 1 1 Rensing 

10 Vägpassage 6406982 336963 0,5 1 1 1 Rivning 

1 

(västra) 

Naturligt 6407478 337063 20 2 1 1  

2 

(västra) 

Övrigt 6407730 337072 5 2 1 1 Svåråtg. 

3 

(västra) 

Vägpassage 6407306 336710 0,4 1 1  Halvtrumma 

4 

(västra) 

Naturligt 6407358 336601 3,85 2 2 2  
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Ett vandringshinder klassades som definitivt för öring och utgörs av ett 

naturligt hinder (Figur 19). 

 

 
Figur 19. Definitivt vandringshinder på slutet av sträcka 15 i Häcksjöbäckens västra gren från 

Häcksjön. 

 



25 

 

3. Härskogsbäcken 

För de karterade biflödena gjordes en samlad analys. Totalt karterades 2858 

meter i de båda grenarna (Figur 20). 

 

 
Figur 20. Hymotyper och vandringshindrens placering i bäcken. 

Vattenbiotop 

I bäcken dominerar sand, sten, silt och grus bottensubstratet. Block 

förekommer i mindre omfattning. Fin- och grovdetritus är också vanligt 

förekommande i bäcken (Figur 21). 

 
Figur 21. Fördelning av bottensubstrat i Härskogsbäcken. 
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Strömförhållandena är i fallande skala svagt strömmande, strömmande och 

minst förekommande är lugnflytande (Figur 22). 

 
Figur 22. Strömförhållanden i Härskogsbäcken. 

 

Bäcken klassas som rensad/omgrävd till största del, därefter försiktigt 

rensad, orensad och en mindre del klassades som kraftigt rensad (Figur 23). 

 

 
Figur 23. Klassning av rensningsgraden i Härskogsbäcken. 

 

I bäcken finns totalt 16 strukturelement, 8 vägöverfarter och 8 täckdiken. 
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Öringhabitat 

Lekmöjligheter saknas till största delen i bäcken (1670,4 m2), 997,5 m2 

klassas som tämligen goda lekområden och 491,4 m2 klassas som möjliga 

men ej lämpliga (Figur 24). 

 

 
Figur 24. Klassning av lekområden i Härskogsbäcken. 

 

Uppväxtområden saknas till största delen i bäcken (1215,5 m2), därefter 

klassas 997,5 m2 som mycket goda uppväxtområden, korta sträckor klassas 

som möjliga men ej lämpliga (607 m2) och tämligen goda (278,4 m2) (Figur 

25). 

 

 
Figur 25. Klassning av uppväxtområden i Härskogsbäcken. 
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Laxhabitat 

Bäcken ansågs inte utgöra ett lämpligt habitat för lax. 

 

Kungsfiskare 

På första sträckan ca 150 m upp från mynningen fanns en eroderad mindre 

strandbrink (Figur 26). 

 

 
Figur 26. Eroderad strandbrink från sträcka 1 i Härskogsbäcken. 
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Vandringshinder 

Totalt noterades sex vandringshinder varav två definitiva för starksimmande 

arter, fem definitiva för svagsimmande arter och tre definitiva för ålyngel 

(Tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Beskrivning av vandringshinder i Härskogsbäcken. 

 

 

Vandringshinder 1 är en kulvert som rinner under E20. Ut från kulverten 

rinner bäcken i svag lutning i en betongränna, rännan slutar tvärt och det blir 

ett fall. Hindret klassas som definitivt för både stark- och svagsimmande 

arter, för ålyngel är hindret svårbedömt. Beroende på hur mycket vatten som 

”läcker” på sidan av betongfundamentet bör ål kunna klättra runt (Figur 27). 

 

Fält- 

nummer 

Hinder Xkoord Ykoord Fallhöjd 

(m) 

Passerbarhet 

mört 

Passerbarhet 

öring 

Passerbarhet 

ålyngel 

Åtgärd 

1 Vägpassage 6406898 339112 1,6 2 2 1 Svåråtgärdad 

2 Vägpassage 6406749 339159 0,2 1 1 2 Tröskla 

3 Vägpassage 

 

6406739 339179 0,4 2 1 1 Tröskla 

4 Vägpassage 6406506 339102 0,8 2 1 2 Tröskla 

5 Damm 6406465 339404 3 2 2 2 Rivning 

6 Vägpassage 6406167 339650 0,6 2 1 1 Halvtrumma 
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Figur 27. Vandringshinder 1 i Härskogsbäcken. 

Vandringshinder 5 är en gammal damm med utskov. Dammen har en 

fallhöjd på 1,5 m från utskovet och ner, detta gör den till ett definitivt hinder 

för samtliga arter (Figur 28).  

 

 
Figur 28. En gammal damm i Härskogsbäcken. 
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5-6. Knavrabäcken 

I Knavrabäcken karterades två grenar, den ena från Flyliden (5) och den 

andra från Toleryd (6). En sträcka på 4556 meter karterades, fördelat på 28 

sträckor (Figur 29). 

 

 
Figur 29. Hymotyper och vandringshindrens placering i Knavrabäcken. 

 

Vattenbiotop 

Sand är det dominerade bottensubstratet i Knavrabäcken. Block, sten, grus 

och silt förekommer i mindre omfattning. Artificiellt material och häll 

återfinns på ett eller ett fåtal ställen i bäcken. Fin- och grovdetritus 

förekommer även det (Figur 30).  

 

 
Figur 30. Fördelning av bottensubstratet i Knavrabäcken. 
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Till största delen dominerar lugnflytande delar i ån, därefter är det relativt 

jämnt fördelat mellan svagt strömmande och strömmande (Figur 31). 

 

 
Figur 31. Fördelning av strömförhållanden i Knavrabäcken. 

Majoritet av bäckens sträckning är klassad som omgrävd/rätad och därefter 

en mindre del kraftigt rensad, en kortare sträcka klassas som försiktigt 

rensad (Figur 32). 

 

 
Figur 32. Klassning av rensningsgraden i Knavrabäcken. 

 

Totalt hittades 35 strukturelement i bäcken, majoriteten av dessa utgjordes 

av vägöverfarter men täckdiken är också vanliga. Ett fåtal diken noterades 

och enstaka dammbyggnader tillsammans med vattenuttag (Figur 33). 
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Figur 33. Antal strukturelement i Knavrabäcken. 

 

Öringhabitat 

Till största del (3524 m2) klassas bäcken som möjligt men ej lämpligt för 

öringlek. 1333,2 m2 klassas som tämligen goda möjligheter till lek och 

539,6 m2 saknas det helt möjligheter till lek (Figur 34).  

 
Figur 34. Klassning av lekområden i Knavrabäcken. 

Majoriteten av bäcken utgörs av möjliga men ej lämpliga 

uppväxtmöjligheter (2736,9 m2) men nästan lika stor del (2517,5 m2) 

klassas som att ha tämligen goda uppväxtmöjligheter, endast en kortare 

sträcka (142,4 m2) anses uppväxtmöjligheterna saknas helt (Figur 35). 

Nedre delarna av Knavrabäcken utgör fina öringbiotoper, trots att sträckan 

är kraftigt rensad (Figur 36). 
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Figur 35. Klassning av uppväxtområden för öring i Knavrabäcken. 

 
Figur 36. Första sträckan i Knavrabäcken, strax uppströms mynningen i Säveån. 

 

Laxhabitat 

Bäcken ansågs inte utgöra en lämplig biotop för lax. Eventuellt kan de gå 

upp i bäckens nedersta sträcka för lek vid höga flöden. 
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Vandringshinder 

Totalt 21 vandringshinder noterades i Knavrabäcken, av dessa är två 

klassade som definitiva för starksimmande arter och ålyngel samt 17 

definitiva för svagsimmande arter ( 

Tabell 6). 
 

Tabell 6. Lista över samtliga vandringshinder i Knavrabäcken. 

Fält- 

nummer 

Hinder X-

koord 

Y-

koord 

Fallhöjd 

(m) 

Passerbarhet 

mört 

Passerbarh

et öring 

Passerbarhet 

ålyngel 

Åtgärd 

1 Övrigt 6407439 340638 1,2 2 1 1 Rivning 

2 Damm 6407375 340689 1,5 2 2 2 Rivning 

3 Övrigt 6407355 340715 4, 2 1 1 Rensning 

4 Övrigt 6407329 340734 1,2 2 1 1 Rivning 

5 Vägpassage 6407152 340907 0,2 1 1 0 Halvtrumma 

6 Trumma 6407084 340937 0,3 2 1 1 Halvtrumma 

7 

(norra) 

Övrigt 6406940 340976 10 2 1 1 Svår-

åtgärdad 

8 

(norra) 

Trumma 6406888 340966 0,4 2 1 1 Rivning 

9 

(norra) 

Damm 6406847 340982 1 2 2 1 Rivning 

10 

(norra) 

Övrigt 6407706 340328 10 2 1 1 Rensning 

11 

(norra) 

Vägpassage 6407663 340335 1 2 1 2 Halvtrumma 

12 

(norra) 

Övrigt 6407599 340387 1,3 2 1 1 Tröskla 

1 

(södra) 

Övrigt 6407557 340399 2,5 2 1 1 Tröskla 

2 

(södra) 

Damm 6407455 340502 1,1 2 1 1 Rivning 

3 

(södra) 

Övrigt 6407507 340653 1 2 1 1 Rensning 

4 

(södra) 

Övrigt 6407231 341346 0,4 1 1 1 Rivning 

5 

(södra) 

Vägpassage 6407050 341473 0,3 1 0 0 Halvtrumma 

6 

(södra) 

Övrigt 6407030 341524 0,9 2 1 1 Rivning 

7 

(södra) 

Vägpassage 6406887 341905 0,4 1 1 1 Halvtrumma 

8 

(södra) 

Övrigt 6406884 341938 0,8 2 1 1 Rivning 

9 

(södra) 

Övrigt 6407053 342201 1,2 2 1 1 Rensning 
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De två definitiva vandringshindren är båda placerade i södra grenen. Det 

första utgörs av en damm under en bilväg (Figur 37). Vandringshindret är 

prioriterat att åtgärda men kan vara komplicerad på grund av vägen. 

 

 
Figur 37. Damm i Knavrabäcken. 
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7. Säveån 

Säveåns huvudfåra biotopkarterades från Hedefors kraftverk till sjön 

Sävelången i Floda, en sträcka på 6397 meter (Figur 38). 

 

 
Figur 38. Hymotyper och vandringshindrens placering i Säveån. 

 

Vattenbiotop 

Säveåns huvudfåra domineras av block, sand, sten och grus i fallande 

ordning. Även olika typer av detritus förekommer. Minst förekommande är 

silt, häll och ler (Figur 39). 
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Figur 39. Fördelning av bottensubstrat i Säveån. 

Det dominerande strömförhållandet i Säveån är strömmande, därefter 

lugnflytande och endast en mindre del klassas som forsande (Figur 40). 

 
Figur 40. Strömförhållandet i Säveån. 

Till största del är Säveån kraftigt rensad och omgrävd/rätad, en mindre del 

är försiktigt rensad och en kortare sträcka klassas som helt orörd (Figur 41 

& Figur 42). 
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Figur 41. Klassning av rensningsgraden i Säveån. 

 

 

 

 
Figur 42. Kraftigt rensad sträcka i Säveån. 

 

Totalt finns det 13 strukturelement på den karterade sträckan och 

majoriteten av dem är vägöverfarter (Figur 43). 
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Figur 43. Antal strukturelement i Säveån. 

 

 

 

 

 

Öringhabitat 

Lekområden saknas till största del i ån, 47681 m2 klassas som tämligen goda 

och 30805 m2 som mycket goda lekmöjligheter, 13702 m2 klassas som 

möjliga men inte lämpliga (Figur 44).  

 
Figur 44. Klassning av lekområden i Säveån. 

 

Över halva ytan (115010 m2) saknas möjligheter för uppväxande öring, 

80300 m2 klassas som tämligen goda uppväxtområden medans 11888 m2 

anses möjliga men ej lämpliga (Figur 45). 
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Figur 45. Klassning av uppväxtområde i Säveån. 

 

För större öring klassas den karterade sträckan som att ha tämligen goda 

förutsättningar för större öring (145786 m2), möjligheten för enstaka större 

öring att uppehålla sig är 57704 m2. Goda till mycket goda förutsättningar 

har 3708 m2 (Figur 46).  

 
Figur 46. Tillgången på ståndplatser för större öring i Säveån. 

 

Laxhabitat 

För laxen så klassas 115 010 m2 av Säveån som att lekmöjligheter saknas, 

41 909 m2 klassas som tämligen goda för lek. 27 097 m2 klassas som goda 

till mycket goda lekmöjligheter och 23 182 m2 får bedöms vara möjliga men 

inte lämpliga för lek (Figur 47). 
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Figur 47. Klassning av lekområden för lax i huvudfåran. 

 

Över hälften den tillgängliga arean (115 010 m2) klassas som ej lämpliga 

uppväxtområden för lax, 80 300 m2 bedöms vara tämligen goda 

uppväxtområden och 11 888m2 klassas som möjliga men ej lämpliga (Figur 

48). 

 
Figur 48. Klassning av uppväxtområden för lax i Säveån. 

 

Ståndplatser för lax bedöms till största del vara goda i ån (154780 m2), 

möjligt för enstaka fiskar bedöms vara 48170 m2 och goda till mycket 

ståndplatser bedöms vara en mindre del (3708 m2). 

 

Vandringshinder 

Utmed sträckan mellan Hedefors och Sävelången påträffades två 

vandringshinder för fisk, båda definitiva (vid inventeringstillfället). 
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Vandringshinder 1 

Första vandringshindret är Hillefors kraftverk (Figur 49). Fallhöjden är 2,6 

meter och det klassades som definitivt för öring vid karteringen. Dock har 

en fiskväg anlagts (Figur 50) strax efter inventeringen så nu kan laxartade 

fiskar och ål passera i ett kort omlöp.  

 

 
Figur 49. Hillefors kraftverk vid biotopkarteringen 2021-09-09. 
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Figur 50. Kort omlöp vid Hillefors kraftverk i Säveån. Foto: 2021-11-12. 

Vandringshinder 2  

Vid utloppet ur Sävelången ligger Floda vattenkraftverk med tillhörande 

regleringsdamm (Figur 51). Fallhöjden är 2,5 meter och vandringshindret är 

definitivt för vandrande fisk.  

 

 
Figur 51. Floda vattenkraftverk vid utloppet ur Sävelången.  
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Kungsfiskare 

För kungsfiskare bedömdes sträcka 8 som god möjlighet till häckning, 

sträckorna 3, 7, 10 och 12 bedömdes ha viss möjlighet till häckning. På 

sträckorna 7 och 8 observerades kungsfiskare under karteringen. 

 

 

Mindre biflöden (4, 8-10) 

För fyra av de mindre biflödena (4. Hedeforsbäcken, 8. Åsenbäcken, 9. 

Orydsbäcken och 10. Ängagårdsbäcken) görs en samlad analys. Totalt 

karterades 2305 meter i dessa fyra biflöden (Figur 52 & Figur 53). För 

laxbiotoper gjordes ingen klassning då vattendragen var så små att de inte är 

intressanta för laxen.  

 

 
Figur 52. Hymotyper och vandringshindrens placering i Hedeforsbäcken. 
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Figur 53. Hymotyper och vandringshindrens placering i de tre bäckarna. 

 

 

 

 

Vattenbiotop 

Sand dominerar som bottensubstrat i biflödena men sten, block, grus och till 

viss del även silt förekommer. Häll och artificiellt bottensubstrat återfinns 

väldigt liten omfattning. Fin- och framförallt grovdetritus förekommer i 

biflödena (Figur 54).  

 
Figur 54. Fördelning av bottensubstrat i biflödena. 
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Strömförhållandena domineras av svagt strömmande vatten. Strömmande 

vatten finns men inte i lika stor utsträckning och endast kortare delar är 

lugnflytande (Figur 55). 

 

 
Figur 55. Fördelning av strömförhållandena i biflödena. 

 

Biflödena domineras av svagt rensade sträckor, därefter klassen 

omgrävd/rätad. Ej rensade och kraftigt rensade sträckor återfinns i mindre 

omfattning i de karterade biflödena (Figur 56). 

 

 
Figur 56. Den samlade klassningen av rensningsgraden i biflödena. 

 

Öringhabitat 

Lekmöjligheter saknas till största delen (1449,9 m2), därefter möjliga men ej 

lämpliga (944,5 m2). Tämligen goda lekområden återfinns men i mindre 

omfattning (331,5 m2) (Figur 57). 
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Figur 57. Klassning av lekområden för öring i biflödena. 

Uppväxtområdena klassas till största del som möjliga men ej lämpliga 

(1612,3 m2), närmare en fjärdedel saknar möjliga uppväxtområden helt 

(646,6 m2) och en mindre del klassas som tämligen goda (466,4 m2) (Figur 

58). 

 
Figur 58. Klassning av uppväxtområden för öring i biflödena 

 

Vandringshinder 

I de fyra biflödena påträffades fyra vandringshinder för fisk (Tabell 7). 

 
Tabell 7. Lista över samtliga vandringshinder i biflödena. 

Hinder Xkoord Ykoord Fallhöjd 

(m) 

Passerbarhet 

mört 

Passerbarhet 

öring 

Passerbarhet 

ålyngel 

Åtgärd 

Naturligt 6409102 341437 1,55 2 1 1  

Trumma 6409093 341482 0,22 2 1 1 Tröskla 

Damm 6409078 341494 2,2 2 2 2 Rivning 

Trumma 6409237 341808 0,2 1 1 2 Tröskla 

53%
35%

12%

Lekområden (m2)

Lekmöjligheter saknas

Möjligt men ej lämpligt

Tämligen goda
lekmöjligheter

24%

59%

17%

Uppväxtområde (m2)

Uppväxtområde saknas

Möjligt men ej lämpligt

Tämligen goda
uppväxtområden
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Tidigare undersökningar 

Svartåbäcken 

 

Bäcken karterades under 2011 med gamla biotopkarteringsmetoden. 

Vattendraget är 2036 m och en medelbredd på 5,7 m. Bäcken har två 

vandringshinder men inget av dem anses vara definitivt, lax förekommer 

men endast i mindre omfattning (Tabell 8). 

 
Tabell 8. Sammanställning av tidigare kartering. 

Vattendrag Strömmande 
(m) 

Lekområde 
för öring (m2) 

Uppväxtområde 
för öring (m2) 

Vandringshinder Laxförande 

Svartåbäcken  2300 (46 %) 4513 (13 %) 6004 (17 %) Partiellt Ja 

 

Kullaån 

Kullaån karterades 2011 enligt gamla karteringsmetoden och är 1589 m 

lång. Bäcken har två vandringshinder varav ett klassas som definitivt för 

öring (Tabell 9). Enligt elfiskeregistret har det inte fångats någon lax, 

senaste elfisket är gjort 2019. Floda kraftverk och (tidigare) Hillefors 

kraftverk hindrar lax och havsöring att ta sig upp i bäcken. 

 
Tabell 9. Sammanställning av tidigare kartering. 

Vattendrag Strömmande 
(m) 

Lekområde 
för öring (m2) 

Uppväxtområde 
för öring (m2) 

Vandringshinder Laxförande 

Kullaån 943 (59 %) 1788,5 (30 %) 1788,5 (30 %) Definitivt Nej 

 

 

 

Pliktån 

 

Pliktån karterades samtidigt med Kullaån under 2011, den karterade 

sträckan är 2115 m lång, två vandringshinder är noterade i bäcken varav ett 

klassas som ett definitivt hinder (Tabell 10). Ej laxförande eftersom Floda 

kraftverk och Hillefors kraftverk (tidigare) hindrar lax och havsöring. 

 
Tabell 10. Sammanställning av tidigare kartering. 

Vattendrag Strömmande 
(m) 

Lekområde 
för öring (m2) 

Uppväxtområde 
för öring (m2) 

Vandringshinder Laxförande 

Pliktån 839 (39 %) 444,5 (6 %) 3158 (46%) Definitivt Nej 
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Lerån 

 

Lerån karterades 2016 och är 7,5 km lång. Det fanns två vandringshinder 

som ansågs vara naturliga varav ett som klassades som definitivt för 

starksimmande fisk. Bäcken har brist på uppväxtområden för lax och öring, 

dels av naturliga orsaker, dels på grund av mänsklig påverkan. 

 

Säveån – centrala Lerum 

 

En naturvärdesinventering genomfördes 2015 som mestadels var inriktad på 

terrester miljö men där en anpassad biotopkartering och bottenfauna ingick. 

Slutsatsen i den bedömningen var att Säveån är lämplig för stationär öring, 

bottenfaunan visade inte på någon försurning eller annan påverkan utan 

skulle fått klassen ˝Hög ekologisk status˝. För vattenväxterna gjordes 

bedömningen att dess ekologiska betydelse vattendraget är begränsad, detta 

för skuggning, vattenström och djupet inte gör det lämpligt för växter. 

Tidigare åtgärder 

Säveåns övre FVO har under åren 2004 - 2021 genomfört ett större antal 

åtgärder för att förbättra vattenmiljön framför allt för öring. Från Knavra bro 

till Floda kraftverk har olika biotopvårdsåtgärder genomförts. Bland annat 

har bottnar luckrats upp och lekbottnar iordningställts, både restaurerat 

gamla och anlagt nya. Utplacering av större sten och block för uppväxt- och 

ståndplatser, vegetationsrensning har också genomförts. Vid 

Brittaniadämmet (övre delen av sträcka 4 och 5 i Säveån) har man åtgärdat 

en tröskel så att mer vatten rinner in i sidofåran (sträcka 5).
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Åtgärdsprogram: Strömmande vatten 
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Tabell 11. Åtgärder för strömmande vatten.  

Vattendrags-

nummer Vattendrag Prio Objekt

Sträck-

nummer Åtgärd Längd (m) Kostnadsuppskattning (kr) Kommentar Kommunal mark

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 1

Kulverterad 

sträcka 9

Öppna upp plus 

halvtrumma 72 80 000

Onödig kulvert utmed och under väg. Man kan öppna upp fåran och göra en halvtrumma för vägen. 

Kostnad beräknad för uppgrävning plus ny vägtrumma under väg . Ny vägtrumma beräknas enligt schablon 

11 000 kr/m trumma för en trumma med diametern 2 meter (Degerman et.al. 2008). Vägtrumma under 

väg blir cirka 6 meter lång. Delvis

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 2

11 partiella 

och 

artificiella 

vandringshin

der -

Åtgärda 

vandringshinder - - Se tabell 3 Delvis

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 3

11 partiella 

och 

artificiella 

vandringshin

der -

Åtgärda 

vandringshinder - - Se Tabell 5 Nej

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 4

Rensad 

sträcka och 

dålig 

skyddszon 1

Återföra block, luckra 

upp bottnar, utökad 

skyddszon 180 40 000

Nedersta sträckan av Knavrabäcken. Eventuellt kan lax leka vid höga flöden. Öring bör leka på sträckan. 

Här kan man återföra block och förbättra skyddszonen mot tomtmark (norra delen). Man kan även luckra 

upp bottnarna för att förbättra lekmöjligheterna för laxfiskar. Manuell restaurering är lämpligast. Nej

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 5

Rätade och 

sänkta 

sträckor, 

dålig 

skyddszon 8, 9, 11, 13, 15

Återmeandra, höja 

basnivån och skyddszon 2017 300 000

Utmed de fem sträckorna är skyddszonen smal eller obefintlig. Alla sträckor har betesmark eller 

vallodling runtomkring. Nej

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 6

Sänkt 

våtmark 18

Höja utloppet ur 

våtmarken 10 50 000

Våtmark (ca 1 hektar) där bäcken rinner igenom, sträckan nedströms är rätad och sänkt. Man bör lägga 

rejäla pallisader/proppar med virke och torv i utloppet. Anmälan om vattenverksamhet räcker för åtgärden. Nästan hela

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 7

Rensade 

bestämmand

e sektioner, 

rätad sträcka 16

Tillföra död ved plus 

återställa 2 

bestämmande sektioner 494 40 000

Två bestämmande sektioner av rensad sten finns utmed sträcka 16. Här bör man återföra blocken och höja 

basnivån. Man bör lägga ut död ved som bromsar upp vattnet (man kan till och med anlägga proppar 

eftersom det är så långt upp i vattendraget). Svämplanet består av kärrtorv så åtgärden ger nytta ur 

klimatsynpunkt om man kan blötlägga torven. Ja

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 8

Rätad och 

sänkt sträcka 21

Tillföra död 

ved/proppar 841 60 000

Översta delen av Häcksjöbäcken från Brattetjärnen är rätad (för länge sedan). Här bör man tillföra mer död 

ved så att basnivån i fåran kan höjas. Död ved i de rätade delarna bör tillföras. Omgivningen består 

mestadels av kärrtorv. Åtgärden gynnar således både den vattenhållande förmågan i landskapet samt att 

torven återigen kan bli en kolsänka vid blötläggning. Nej

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 9

Vandringshin

der 1 - damm 1 Naturlig tröskel 0 150 000 - 270 000

Damm som dämmer in en liten våtmark vid väg. Komplicerat att åtgärda men en naturlig tröskel av sten 

skulle vara bra. Nej

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 10

Sju partiella 

och ett 

definitivt 

vandringshin

der -

Åtgärda 

vandringshinder - - Se tabell 5 Nej

2

Häcksjöbäcken (ned 

sammanflödet) 11

Kulverterad 

sträcka 1 Öppna upp fåra 86 -

Nedersta delen av Häcksjöbäcken är kulverterad. Här kan man gräva upp fåran och ha kvar trumman 

enbart under cykelväg. Eventuellt en komplicerad åtgärd men man skulle få fram ytterligare naturliga 

bottnar till nytta för alla vattenlevande djur. Kostnaden är svår att uppskatta. Ja

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 12

Utdikad 

våtmark 19

Tröskla/proppa igen 

utloppet 10 40 000

Översta delen av Knavrabäcken rinner ut genom en våtmark. Man bör höja utloppet ur våtmarken för att 

förbättra magasineringsförmågan. Våtmarken består av kärrtorv och mossetorv. Nej

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 13

Sänkt 

våtmark 20

Höja utloppet ur 

våtmarken 10 40 000 Liten våtmark (0,5 hektar) där man kan försöka höja utloppet med en pallisad eller propp av död ved. Ja

10 Ängagårdsbäcken 14

Partiellt 

vandringshin

der 2 Halvtrumma - 20 000 - 80 000 Fri ände på trumma. Bör bytas mot en halvtrumma om möjligt. Eventuellt går det att tröskla nedströms. Ja

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 15

Rensade 

sträckor 4, 5, 7

Återföra block, luckra 

upp bottnar 412 60 000 Återföra block utmed tre kraftigt rensade sträckor. Nej

1

Häcksjöbäcken (från 

Häcksjön) 16

Rensade 

sträckor

2, 11, 18, 19, 

21, 27

Återföra block och död 

ved 740 80 000

Sträckorna är försiktigt - kraftigt rensade A-, B- och C-sträckor. Totalt knappt 30 kbm sten och block. 

Sträcka 2 och 11 (nedströms första vandringshindret) har högst prioritet. Ja (förutom str. 11)

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 17

Rensad 

bestämmand

e sektion 14

Återföra block, 

återställa bestämmande 

sektion 202 40 000

Påverkar sträcka 15 (som rinner genom en hästhage). Sträcka 14 rinner genom instängslat område så svårt 

att komma ner till fåran. Nej

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 18

Rensade 

sträckor 5, 10, 11, 12

Återföra block från 

kanterna 282 40 000

Sträcka 12 rinner på häll varvat med block. Man kan sprida ut blocken där de kan ligga kvar så att fisk kan 

passera uppströms. 

Ja (str. 5), delvis (str. 10-

12)

1

Häcksjöbäcken (från 

Häcksjön) 19

Brist på död 

ved

1, 3, 10, 14, 20, 

22 Tillföra död ved 625 20 000 Åtgärden gynnar den biologiska mångfalden

Ja (förutom delar av str. 

10)

4 Hedeforsbäcken 20

Låg 

vattenföring - Vattenhållande åtgärder - - Man bör undersöka vattenhållande åtgärder uppströms. Gäller egentligen alla vattendrag. Nej
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Vattendrags-

nummer Vattendrag Prio Objekt

Sträck-

nummer Åtgärd Längd (m) Kostnadsuppskattning (kr) Kommentar Kommunal mark

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 21

Rensad 

bestämmand

e sektion 16

Återföra block, höja 

basnivån 167 30 000 Sträcka 16 utgör bestämmande sektion för sträcka 17. Här bör man höja nivån genom att återföra block. Nej

2

Häcksjöbäcken (från 

Brattetjärnen) 22

Brist på död 

ved 2, 13 Tillföra död ved 182 20 000

Sträcka 2 har gott om öringyngel, död ved skulle gynna ynglen samt alla andra vattenlevande djur. Sträcka 

13 är en fin leksträcka för öring men där inga yngel observerades (ingen fisk noterades uppströms 

kulverten på sträcka 11). Delvis

2

Häcksjöbäcken (ned 

sammanflödet) 23

Sänkt 

basnivå, 

rätade 

sträckor 4, 6, 7

Höja basnivån med död 

ved 410 10 000 Låg prio på grund av närheten til bebyggelse. Ja

6

Knavrabäcken 

(huvudfåran plus norra 

fåran) 24

Rätad sträcka 

plus 

produktionss

kog 10

Fri utveckling, gynna 

lövträd, låta död ved 

ligga kvar i vattnet 152 0-10 000 Antingen fri utveckling eller ta ner granskog och låta lövträd växa fram. Nej

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 25

Rensad 

bestämmand

e sektion 7

Återställa bestämmande 

sektion 41 40 000

Sträcka 7 utgör bestämmande sektion för sträcka 8 men är kraftigt sänkt och rätad. Man bör tillföra block 

och sten eftersom mycket har sprängts och förts bort. Nej

3

Härskogsbäcken (östra 

fåran) 26 Uttorkning -

Undersöka 

våtmarksmöjligheter - - Undersöka våtmarksmöjligheter i våtmarker som rinner till bäcken. Delvis

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 27

Rensad 

sträcka 1

Återföra block och 

luckra upp bottnar 175 20 000 Åtgärden skulle förbättra kontakten med den hyporheiska zonen (gränsen mellan yt- och grundvatten) Nej

3 Härskogsbäcken 28

Rätad och 

sänkt sträcka 3

Återmeandra eller fri 

utveckling plus utökad 

skyddszon 260 0 (fri utveckling) - 100 000 (återmeandring) Överfördjupad E-sträcka genom jordbruksmark (hästhagar). Nej

3 Härskogsbäcken 29

Vandringshin

der 1 - 

vägtrumma 1 Tröskla/ta bort betong - 50 000

Trumma under E20. Svår att byta ut så möjligtvis att knacka ner betongen tillsammans med trösklning 

nedströms för sprida ut fallhöjden. Nej

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 30

Rensad 

bestämmand

e sektion 5

Återställa bestämmande 

sektion plus fri 

utveckling i kantzonen 55 20 000 Sträcka 5 utgör bestämmande sektion för sträcka 6. Nej

1

Häcksjöbäcken (från 

Häcksjön) 31

Dålig 

skyddszon 23 Återskapa skyddszon 65 5 000 Under kraftledning är det kalhygge, man kan försöka skapa en skyddszon av buskar och lågväxande träd. Ja

3

Härskogsbäcken (östra 

fåran) 32

Vandringshin

der - damm 9 Riva ut damm - 100 000

Räcker troligen med en anmälan om vattenverksamhet. Definitivt vandringshinder nedströms i bäcken 

som bör åtgärdas före en utrivning bör vara aktuell. Nej

5

Knavrabäcken (södra 

fåran) 33

Sänkt 

basnivå 4 Tillföra död ved 22 10 000 Tillföra död ved på sträcka 4. Nej

3 Härskogsbäcken 34

Kulverterad 

sträcka 4 Öppna upp fåra 25 000 Sträckan är kulverterad, här bör man öppna upp fåran. Nej

10 Ängagårdsbäcken 35

Rensad 

bestämmand

e sektion 3

Återställa bestämmande 

sektion 10 20 000 Överst på sträcka 3 bör man återställa den bestämmande sektionen för sträcka 4. Ja

0 Älsjöbäcken 36

Vandringshin

der 1 - damm 2 Förbättra fiskväg - 50 000

Fiskväg förbi damm har dålig funktion. Inte så hög prio eftersom det är ont om lek- och uppväxtområden 

för öring uppströms. Dock kan åtgärden gynna uppvandrande ålyngel. Nej

3 Härskogsbäcken 37 Rätad sträcka 5 Död ved 244 20 000 Död ved kan tillföras på sträckan. Delvis

10 Ängagårdsbäcken 38

Rensade 

sträckor 5, 6

Återföra block plus död 

ved 181 30 000 Två kraftigt rensade sträckor med lite rensmassor. Ja

10 Ängagårdsbäcken 39

Rensade och 

sänkta 

sträckor 1, 3, 4 Tillföra död ved 235 20 000 Död ved är viktigt för vattenlevande djur. Ja (förutom str.1)

9 Orydsbäcken 40

Rensad 

sträcka plus 

rasad bro 2

Återföra block och ta 

bort brorest 31 20 000 Bortrensade block bör återföras och brorest tas bort. Skapa en naturlig bestämmande sektion. Nej

3 Härskogsbäcken 41

Kulverterad 

sträcka 2 Öppna upp 489 -

Delvis kulverterad sträcka som passerar under E20 och emellan avfarterna. Man kan öppna upp mer av 

fåran mellan avfarterna. Låg prio. Svårt att uppskatta kostnader. Delvis

4 Hedeforsbäcken 42 Vägtrumma 4 Halvtrumma - 20 000

Överst på den kulverterade sträckan i Hedeforsbäcken finns en kulvert under E20. Att byta trumma till en 

halvtrumma vore ju bäst men då behöver man gräva upp hela motorvägen vilket känns orimligt. Därför 

kan man försöka att tröskla (det är den kostnaden som anges). Nej
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Åtgärdsprogram: Lax 
 

För lax finns åtta åtgärdsförslag för Säveån som är den enda vattenförekomsten av de karterade sträckorna som är tillräckligt stor för lax 

(Tabell 12).  

Prio Vattendrag Objekt

Sträck-

nummer Åtgärd Längd (m)

Kostnads-

uppskattning (kr) Kommentar

1 Säveån Floda kraftverk 18 Naturlig sjötröskel 0 350 000 - 550 000

Floda kraftverk producerar el för 125 villor men hindrar numera lax och öring 

eftersom fiskväg finns anlagd förbi Hillefors kraftverk. Fri passage förbi Floda 

skulle betyda att havsvandrande fisk får tillgång till Sävelångens alla biflöden. 

Kostnad beräknat för utrivning (100 000 - 180 000 kr/meter fallhöjd) plus 

anläggande av naturlig tröskel (cirka 100 000).

2 Säveån Hillefors kraftverk 6 Utrivning 0 240 000 - 432 000

Fiskväg anlagd hösten 2021. Vid biotopkarteringen i september var ingen 

fiskväg anlagd. Kostnad beräknat för utrivning (100 000 - 180 000 kr/meter 

fallhöjd).

3 Säveån

Kraftigt rensad bestämmande 

sektion 16 Återställa bestämmande sektion 399 50 000

Sträcka 16 är kraftigt rensad, framför allt de övre 70 metrarna. Sträckan utgör 

bestämmande sektion  för sträcka 17 som är en lugnflytande del av Säveån. 

Grävmaskin bör användas.

4 Säveån

Rensad sträcka plus avstängd 

sidofåra 3

Återföra block och leda in mer vatten i 

sidofåra 639 80 000

Sträcka där man bör återföra block från fårans kanter samt leda in mer vatten i 

en sidofåra längst ned på sträcka 3. Det skulle medföra att man tillgängliggör 

fler uppväxtmiljöer för ung lax och öring. Löst liggande block en bit ut från 

strandkanten kan placeras ute i vattendragsfåran, försiktighet pga. rasrisk i 

kanterna. 

5 Säveån

Rensad sträcka plus två avstängda 

sidofåror 13

Återföra block och leda in mer vatten i 

två sidofåror 688 60 000

Lång sträcka där man bör återföra block från fårans kanter samt leda in mer 

vatten i två sidofåror. Åtgärderna skulle ge fler uppväxtmiljöer för ung fisk. 

Inte lika mycket stenmaterial i kanterna som föregående åtgärd, därav lägre 

kostnad. 

6 Säveån Rensade sträckor 4, 6, 15 Återföra block 750 120 000

Återföra block från fårans kanter eller tillföra utifrån om det utgör skredrisk. 

Hög prioritering för biotopvård. På stäcka 15 finns stora block att återföra till 

vattendraget. Grävmaskin krävs.

7 Säveån

Kraftigt rensad bestämmande 

sektion 11 Återställa bestämmande sektion 66 30 000 En kort sträcka som utgör bestämmande sektion för sträcka 12.

8 Säveån Rensade sträckor 2, 8, 10, 18 Återföra block 868 100 000

Återföra block från fårans kanter men lägre prioritering jämfört med andra 

sträckor.

Tabell 12. Åtgärdsförslag för lax i Säveån 
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0. Älsjöbäcken 



 

 

 

1-2. Häcksjöbäcken 

1. Häcksjöbäcken från 
Häcksjön 

2. Häcksjöbäcken från 
Brattetjärnen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Härskogsbäcken 

4. Hedeforsbäcken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6. Knavrabäcken 

5. Knavrabäcken, 
södra grenen 

6. Knavrabäcken, 
norra grenen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Säveån 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Åsenbäcken 

9. Orydsbäcken 

10. Ängagårdsbäcken 



 

 

 

 

 

Biotopkartering i Säveån 
med biflöden 
Kartläggning av strömmande vatten och 
laxhabitat i Lerums kommun 

RAPPORT XXXX:XX 


