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Förord
Sjön Viken är en väsentlig tillgång för vattenägare, markägare, det rörliga
friluftslivet och fritidsfisket. Sjön är cirka 4500 ha och är miljömässigt i gott skick.
Sjön är ett fiskevårdsområde, där en förening är bildad för sjöns förvaltning, för att
säkerställa fiskerättsinnehavarnas värdefulla tillgång. Föreningen har valt en
styrelse som ser som sin viktigaste uppgift att värna om sjön och dess biologiska
hållbarhet.
En rad av åtgärder och aktiviteter för sjöns fortlevnad och bevarande har
genomförts under åren. Fiskekortsförsäljning och statliga bidrag har möjliggjort
kostsamma insatser. Fiskevårdplan har utarbetats fortlöpande varje budgetår för
stämmans godkännande.
Med ökande medvetenhet och ökande hot som vi kan föreställa oss behöver
fiskevårdsområdesföreningen utarbeta en mer fulländad plan för fiskets
förvaltning, värna sjöns biologiska hållbarhet och säkerställa ägarnas tillgång.
Denna plan är kostsam men kommer på ett förtjänstfullt sätt belysa sjön, biotoper,
tillflöden och den biologiska mångfalden, hot och risker. Allt detta för att
åstadkomma en plan för hållbar förvaltning av sjön ur många perspektiv.
De tre kommunerna är angelägna om sjöns status och genom initiativ från dem har
Vikens vattenråd bildats under 2017. Vattenrådet är en area för samverkan mellan
de aktörer som berörs av sjön för bättre vatten. Detta är mycket positivt och
samarbete och samförstånd är en viktig del av ett långsiktigt förvaltande. Vikens
fiskevårdsområdesförening är en viktig part i det nybildade vattenrådet.
Styrelsen har samarbetat under planens framtagande med experter inom många
områden. Sammanhållande för denna plan har varit Sportfiskarna.
Som brukligt är kommer denna plan att underställas Fiskevårdsområdesföreningens
årsstämma för godkännande. De planmässiga åtgärderna skall likaså godkännas av
stämman. Varje år kommer, som vanligt, denna plan upp till diskussion och
reviderande.
Anders Nilsson
Ordförande för Vikens fiskevårdsområdesförening
20 mars 2018
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Sammanfattning
Fiskevårdsplanen syftar till att för framtiden tillgodose en god vattenmiljö i Viken
och dess tillrinningar genom en hållbar fiskevård så att den kan vara en resurs för
vattenägarna och erbjuda bra fritidsfiske och rekreation. Detta dokument är det
centrala i fiskevårdsplanen då det beskriver hur är står till i vattenmiljön och hur
det varit tidigare, vilka problem som hotar vattenmiljön och vad man kan göra för
att förbättra den genom både praktiska åtgärder och ökad kunskap om Viken och
dess tillrinningar samt information till de som berörs av sjön och verkar kring den.
Detta är ett levande dokument, det tas upp i samband med varje årsmöte och
uppdateras och revideras för att hållas aktuellt.
Sammanfattningsvis kan sägas att det tagit fram mycket information om hur
tillståndet i vattendragen är genom biotopkarteringar och vattenprovtagningar. Vi
vet var de viktigaste öringhabitaten finns i vattendragen och vad som skulle kunna
gör dem fler och bättre. Vi kommer snart få en någorlunda bild av vilka vattendrag
transporterar mest näring och organiskt material till sjön. Det finns kunskapsbehov
om hur påverkad sjön är av låga syrehalter och övergödning och hur fiskebeståndet
ser ut, det finns planer på att åtgärda detta närmaste året och förhoppningsvis
kommer det finnas ett bättre underlag denna gång för Länsstyrelsens kommande
statusklassning av sjön. Det finns också stora kunskapsluckor om hur mycket öring
och var de finns i vattendragen, de två senaste åren har varit torra och det har inte
gått att elfiska på ett bra sätt. Generellt är det ett problem att det sker för lite
miljöövervakning i vattensystemet för att kunna bedöma den ekologiska statusen i
vattenmiljöerna, det behövs ett bättre provtagningsprogram.
Mer kunskap behövs alltså för att kunna förvalta sjön långsiktigt hållbart, men det
finns också tillräcklig kunskap i många avseenden för att kunna börja förbättra
vattenmiljöerna genom att öppna vandringshinder för fisk och minska läckaget av
närsalter från framförallt jordbruksmarken. Inför kommande verksamhetsår finns
planer på att göra förstudier för fiskevårdsåtgärder och förhoppningsvis
våtmarksrestaureringar också.

Figur 1. Viken i solnedgång.
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Inledning
Vikens fiskevårdsområdesförening har som mål med denna fiskevårdsplan att
verka för en hållbar fiskevård och en god vattenmiljö i sjön Viken och dess
tillrinningar. Visionen är att vattenmiljön ska vara en resurs för vattenägarna och
kunna erbjuda både ett bra fritidsfiske och rekreation samtidigt som en ekologisk
balans råder med stor biologisk mångfald och att miljökvalitetsnormen god
ekologisk status uppnås.
För att uppnå och upprätthålla ett sådant tillstånd krävs insatser från flera håll.
Inom ramen för fiskevårdsområdesföreningens arbete är fiskevårdsplanen
verktyget för att nå dit. Den består av tre olika delar:
•
•
•

Bakgrundsbeskrivning av fiskevårdsområdet
Statusbeskrivning, påverkansanalys och åtgärdsbehov (revideras årligen)
Årsplan (revideras årligen)

Fiskevårdsplanen ska hållas aktuell genom att två av dokumenten revideras årligen
i samband med årsmötet. Bakgrundsbeskrivningen av fiskevårdsområdet är ett mer
långsiktigt dokument och kan revideras när den bedöms vara inaktuell. Årsplanen
är en del av fiskevårdsområdesföreningens årliga planerade verksamhet.
Viken och de tillrinnande vattendragens vattensystem omfattas av
fiskevårdsplanen. Dock ligger mest fokus på sjön och de tillrinnande vattendragen,
de större sjöarna uppström, Örlen, Velen, Unden och Björklången behandlas
översiktligt då det finns andra fiskevårdsområden och aktörer som verkar i dessa
sjöar. Men hela Vikens vattensystem och Bottenviken och Vättern hänger ihop och
är beroende av varandra, fisken simmar dit den vill och kan, föroreningar sprider
sig nedströms och goda exempel och samverkan sprider hopp om en god
vattenmiljö för framtiden. Vikens vattenråd som bildades under året är en viktig
arena för samverkan gemensam syn på förvaltning av sjön och förankring av
fiskevårdsområdets omfattande fiskevårdsplan.
Denna rapporten beskriver huvudsakligen tillståndet i vattenmiljöerna,
miljöpåverkan och behov av åtgärder och mer kunskap. I bilagorna kan man läsa
mer om de enskilda vattendragen, där kartor som beskriver lek- och uppväxtmiljöer
samt vandringshinder för öring, skyddszoner utmed vattendragen och fysisk
påverkan i dem.
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Vattenmiljöernas ekologiska status
Viken med sitt utlopp Forsviksån är det största tillflödet till Vättern. Det finns ett
stort antal vattendrag, uppåt 30 st, som rinner till Viken, de största är Edsån följt av
Örlan, Mossån, Lummaån och Kvarnängsån (Figur 2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Örlan
Göta kanal
Mjöserudsbäcken
Kvarnängsån
Mossån
Edsån
Lummaån
Lurabäcken
Grönbobäcken
Forsviksån
Bäck från Mossån
Stenbäcken
Hanhultabäcken
Mullsjöbäcken

Figur 2. Vikens tillrinnande vattendrag. På kartan saknas Hästabäcken, Dike från Klevamossen och
Knipabäcken.

Sjön Viken är 45 km2 stor och har ett maxdjup på ca 30 meter. Avrinningsområdet,
den mark som avvattnas till Viken är 841 km2 och kan delas in i olika mindre
avrinningsområden utifrån de största vattendragen (Figur 3).
Fortsatt i detta kapital beskrivs tillståndet i vattenmiljön för sjön och övergripande
för dess tillflöden utifrån de parametrar som används inom svensk
vattenförvaltning. Många vattendrag är inte undersökta eller är undersökta i mycket
låg omfattning när det gäller biologiska undersökningar och vattenkemi. De senaste
resultaten utifrån kända undersökningar redovisas.
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Figur 3. 1 Örlans avrinningsområde, 2. Kvarnängsåns avrinningsområde, 3. Mossåns
avrinningsområde, 4. Edsåns avrinningsområde, 5. Lummaåns avrinningsområde, 6. Vikens
närområde, enligt SMHIS indelning.

Sjön är heterogen vilket gör den svår att bedöma som helhet utifrån enstaka lokaler
som ska representera hela sjön. Dels är sjön mycket avlång och flikig, det finns
stora grunda områden i den västra delen av sjön som sannolikt har en lägre
vattenomsättning än den norra där det i särklass största tillflödet finns den östra
delen där utloppet finns. Skillnaderna är tydliga när man studerar den djupkarta
fiskevårdsområdet tagit fram. Detta kan innebära att bedömningar av sjön inte är
rättvisande för stora delar av sjön. Jämförande biologiska undersökningar och
undersökningar (modelleringar) av vattenflödet i sjön skulle vara till nytta för att
kunna göra säkrare bedömningar av sjön.

Ekologisk status
Inom vattenförvaltningen vägs de nedan beskrivna parametrarna samman till en
ekologisk status som bedöms var sjätte år av Länets beredningssekretariat.
Vattenmyndigheten lämnar sedan förslag på ekologisk och kemisk status samt
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna och för de som riskerar att inte
uppfylla den angivna miljökvalitetsnormen föreslås ett åtgärdsprogram som
vattendelegationen beslutar om var sjätte år. Vattenmyndighetens statusklassning
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av ekologisk status 2010 – 2016 visas i Figur 4. Länsstyrelsens
beredningssekretariat kommer att revidera statusklassningen under 2019. Då
kommer de provtagningarna som Vikens fiskevårdsområdesföreningen låtit göra av
näringsämnen och TOC, bottenfaunaundersökningen i sjön samt
biotopkarteringarna i vattendragen bidra som underlag förutom senaste årens
provtagningar som utförs inom ordinarie miljöövervakning.

Figur 4. Översiktskarta över Viken och dess tillrinningar. Gul färg symboliserar måttlig ekologisk
status och grön färg god ekologisk status.

Biologiska parametrar

Fisk
Fisket i Viken engagerar många och det finns olika uppfattningar om hur det står
till med fisksamhället i sjön. Muntliga uppgifter från boende i området menar att
gäddan har minskat i sjön och att gäddorna uppehåller sig mer i de östra delarna av
sjön. Fritidsfiskare hävdar att det är väldigt mycket karpfisk (ex. brax och mört) i
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sjön och att abborren, siklöjan och benlöjan har minskat kraftigt. Boende på
Tåtorpsidan av sjön hävdar att det skett en förändring och minskning av antalet
strandnära snäckor, musslor och småfisk. Dessutom har vassens utbredning
minskat kraftigt i sjön. Enligt uppgift från yrkesfiskaren i sjön så finns det numera
mest bara småabborre och siklöjan i Viken är nästan helt borta. Gösen har inte
längre siklöja i magen utan dieten har skiftat till att bestå av abborre. Alla dessa
uppgifter är viktiga att notera men svåra att analysera eftersom data inte är
insamlad på ett standardiserat sätt med en jämförbar metod som exempelvis
nätprovfiske eller elfiske, vilket har skett i Viken och några av tillrinningarna.
Historiska nätprovfisken i sjön Viken visar att det förekommit ål, öring, röding,
kanadaröding och regnbåge i sjön. Det är lite oklart vilken tidsepok som avses med
”historiska” men utifrån fiskutsättningar som skett i sjön kan vi anta att det rör sig
mellan 1920–1980. I fiskevårdsplanen för Viken och bakgrundsbeskrivningen av
fiskevårdsområdet står det om de fiskutsättningar som skett i sjön och tillrinningar
(Ruist, Larsson, & Wengström, 2017).
I sjön Viken har det genomförts nätprovfisken, 1985, 1991, 1996, 1999, 2005, 2013
och 2014. Vi hittar ingen data från åren 1985, 1991 och 1996 men fiskevårdsplanen
från 2003 antyder att det inte är någon skillnad i fördelningen av arter mellan de
provtagningsåren (fiskevårdsområdesförening, 2003). Resultaten från 1999, 2005
och 2013 redovisas här nedan och de visar att det förekommer åtminstone 13 arter i
sjön, abborre, asp, benlöja, gädda, gös, siklöja, nors, mört, braxen, björkna, gers,
sutare och lake (Figur 5). De arter som det fångats flest indivier av genom åren är
abborre, gers och mört (Figur 6) men sett till biomassa så är det gädda, sutare, gös,
asp, lake och braxen som dominerar i sjön (Figur 5). Dock är det så att arterna
gädda, lake, sutare och löja är normalt sett underrepresenterade vid provfiske på
grund av deras levnadssätt, för gäddan också på grund av sin kroppsform och
varför uttalanden om de arternas status och biomassa är omöjligt att göra utifrån
provfiske.
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Figur 5. Sammanställning av medelvikten per art och provtillfälle i sjön Viken.
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Figur 6. Sammanställning av antalet individer per art och provtillfälle i sjön Viken.

Resultaten av de nätprovfisket som genomfördes 2014 av studenter från Göteborgs
universitet visar att det fångades värre fiskar än vid fisket 2005 och att det var en
större andel gös 2014 än 2005. Vidare visar längdmätningar av abborre och mört
att et förekommer god föryngring av båda arterna i sjön vid undersökningstillfället.
Det har även genomförts elfisken i Vikens tillrinningar mellan åren 1988 – 2017 på
27 olika platser och det har noterats 11 olika arter (Tabell 1och Figur 7). Öring
förekommer i fem av de åtta tillrinningarna som undersökts (Tabell 1, Figur 9). De
flesta lokalerna har endast fiskats med ett utfiske (kvalitativt fiske) vilket gör att
det är svårt att säga något om beståndets utveckling. Kvalitativa elfisken kan bara
ge svar på vilka arter som finns i vattendraget som undersöks. Tre av lokalerna har
fiskats med mer än ett utfiske (kvantitativt) men endast en lokal i Edsån har fiskats
mer än ett år (Figur 8). Med kvantitativa elfisken är det möjligt att beräkna tätheten
av fisk inom ett område och det är möjligt att följa utvecklingen av ett bestånd om
undersökningen utförs 1 gång per år eller vartannat år. Data är också jämförbar
med andra vattendrag som undersöks med samma metod.

Figur 7. Elfiske i Edsån.
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Tabell 1. Sammanställning av alla elfisken som genomförts i Vikens tillrinningar.

Vattendrag
Edsån

Antal lokaler
7

Provtagningsår
2013, 2014,
2016, 2017

Hanhultabäcken
Knipabäcken
Kvarnängsån
Lummån
Mossån

1
1
1
4
9

Stenbäcken
Örlan

1
1

2016
2016
2016
2010, 2016
1988, 2010,
2011, 2013,
2014, 2016
2016
2016

Arter
Abborre, björkna, gers, gädda,
lake, mört, nejonöga,
signalkräfta, stensimpa, öring
Signalkräfta, öring
Bäcknejonöga, öring
Abborre, gädda, lake, signalkräfta
Gädda, lake, öring
Abborre, bergsimpa,
bäcknejonöga, gädda,
signalkräfta, lake, mört, öring
Bäcknejonöga, gädda, lake, öring
Abborre, gädda, lake, signalkräfta

Öringtäthet i Edsån
30

Individ/100kvm

25
20
15

>0+

10

0+

5

0
2016

2017

Provtagningsår
Figur 8. Öringtätheten på den kvantitativt elfiskade lokalen i Edsån. 0+ är årsyngel och >0+ betyder
att fisken är ett år eller äldre.

Figur 9. Öring från elfiskeundersökning.

12

Utifrån de biotopkarteringar som genomförts i Vikens tillrinningar så vet vi numera
att av den totala undersökta bottenytan (25,2 ha) så är 10 % bedömda som områden
av högsta och näst högsta klass lekområden för öring, 19 % av arealen är bedömda
som möjliga lekområden för öring (Figur 10). Det är en väldigt liten andel även om
arealerna tillsammans täcker en yta av 72 501 m2 (klass 1, 2 & 3). Alla områden är
inte heller tillgängliga pga. vandringshinder, detta presenteras i detalj i bilaga 1 och
2 under respektive vattendrag. De bästa lekområdena hittas främst i Mossån,
Stenbäcken, Hanhultabäcken och Grönbobäcken, men det finns också goda
lekmöjligheter i Lummaån, Kvarnängsån, Mullsjöbäckens vattensystem (uppströms
Mullsjön i Gripabäcken) och i Mjöserudsbäckens nedre del.

Figur 10. En sammanställning av alla lekområdes bedömningar som gjorts vid biotopkarteringarna.
Klass 1=möjliga pga. av strömförhållandet men inga synliga, klass 2= tämligen bra lekområden, klass
3= mycket bra lekområden.

Motsvarande beräkningar för uppväxtområden för öring visar att 29 % av den
totala bottenarealen är bedömd som tämligen bra till mycket bra uppväxtområden
(Figur 11) men det är samma problem här som med lekområden att öring inte har
tillgång till hela arealen pga. vandringshinder, se bilaga 1 och 2 för detaljer för
respektive vattendrag. De bästa uppväxtområdena finns i Mossån och
Grönbobäcken. Stenbäcken som har förhållandevis bra lekområden har inte
uppväxtområden i motsvarande omfattning vilket kan vara begränsade.
Detta är en bedömning för öring. Det innebär att goda lek- och uppväxtområden för
ex gädda kan finnas i dessa vattendrag med, och kanske särskilt i de som inte är bra
öringbiotoper där det finns lugnflytande djupare vatten och svämplan som gäddan
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kan leka på, t ex delar av Mullsjöbäcken, Hästabäcken, Mjöserudsbäcken och
Örlan eller de våtmarker som finns utmed sjön.

Figur 11. En sammanställning av alla bedömningar av uppväxtområden för öring. Klass 1=möjliga
uppväxtområden pga. av strömförhållandet, klass 2= tämligen bra uppväxtområden, klass 3= mycket
bra uppväxtområden.

I sjön Viken har det satts ut gös och den första dokumenterade utsättningen är från
1925, senaste gösutsättningen skedde 2007 (Ruist, Larsson, & Wengström, 2017).
Det har satts ut öring i Mossån, Edsån och Lummån med start 2006, senaste
utsättningen skedde 2016 (Ruist, Larsson, & Wengström, 2017). Med anledning av
dessa utsättningar är det svårt att avgöra om öringen som fångades i Edsån, Mossån
och Lummån är resultatet av dessa utsättningar eller om det faktiskt finns en liten
population av Viken öring kvar som reproducerar sig i dessa vattendrag. Ett sätt att
ta reda på om det finns kvar ett sjövandrande öringbestånd är att upphöra med
utsättningar i några år och samtidigt undersöka vattendragen med hjälp av elfisken.
Låt säga att utsättningarna upphör 2018 och att det fångas årsyngel av öring 2019
då kan vi med säkerhet säga att det åtminstone finns öring som är
självreproducerande i Vikens tillrinningar. Av de elfisken som utfördes 2016 så
verkar det som att Hanhultabäcken och Stenbäcken kan producera öring på egen
hand. En annan viktig notering är att asp leker i Edsåns nedre delar och det är inte
känt om den leker i någon annan tillrinning till Viken.

Påväxt-kiselalger
Det finns inga undersökningar i vattensystemets vattendrag.
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Växtplankton
Enligt VISS har sjön god status med avseende på näringsämnen utifrån
växtplanktonprovtagningar som gjordes på tre punkter i sjön 2013 i den sydvästra
delen av sjön (maxdjup 3,5m, 3,5m samt 13,5 m). Vidare anges att
expertbedömning ger också statusen god men är ett gränsfall till måttlig status vid
en av punkterna (utanför Arnäs), för även om andelen cyanobakterier var mycket
liten fanns ett stort antal släkten av potentiellt giftbildande cyanobakterier vid
denna punkt. Artantalet var mycket högt vid samtliga punkter vilket visar på nära
neutrala förhållanden, det vill säga bra pH-värden. Provpunkterna i Tåtorpsviken
och utanför Beateberg visade på mer övergödningspåverkan än punkten utanför
Arnäs. Vid provtagningen 2013 hittades också mycket små fibrer och biologiskt
material i vattenmassan.
2001 gjordes också en undersökning i den norra delen av sjön av Medins (0-6 m
djup). Antalet arter var måttligt högt men biomassan var mycket liten.
Sammantaget indikerade växtplanktonsamhället ett näringsfattigt tillstånd, jämfört
med ett ursprungligt tillstånd bedöms sjön dock som betydligt påverkad av
näringsämnen. Det påträffades tre släkten av toxinbildande blågrönalger men deras
sammanlagda biomassa var mycket liten och risken för långvariga blomningar av
potentiellt toxinbildande alger bedömdes då som liten.
Algblomningar sker naturligt varje år när det näringsrika bottenvattnet, som skiljts
åt från resten av vattenmassan genom det språngskikt som bildas under sommaroch vinterstagnationen, blandas upp och ger en ökad tillväxt av växtplankton. Ju
mer närings som tillförs sjön desto större risk för kraftiga algblomningar.
Algblomningar sker regelbundet i Viken och vissa är lite kraftigare än andra, det är
svårt att säga vad som varit normal omfattning men under försommaren 2016 och
2017 skedde en ovanligt stor algblomning i sjön med stora mängder algmassor som
flöt omkring i vissa delar av sjön. Vissa boenden menar att det varit ”en oljehinna
på vattnet senaste 5 åren i Tåtorpsviken”.

Djurplankton
2001 provtogs även djurplankton i sjön (0-10 m) och bedömdes då vara måttligt
näringsrik. Djurplanktonsamhället uppvisade ganska litet antal arter och indikerade
också ett normalt betestryck från fisk. Sjön undersöktes även bland många andra
1960 av Birger Pejler, nämns det i Medins rapport från 2001 och det inte var några
större förändringar från det djurplanktonsamhälle som undersöktes 1960.

Bottenfauna
Det finns två provtagningar i sjön av bottenlevande djur, de gjordes 2001 och 2017.
Undersökningen 2001 gjordes i den norra delen av sjön i både litoralen (stranden),
sublitoralen (ca 6 m, djupare än siktdjupet men över språngskiktet) samt i
profundalen (ett representativt djup av botten som ligger under språngskiktet, ca 23
m). Den litorala bottenfaunan visade på mycket hög artrikedom och ingen påverkan
av försurning eller övergödning eller låga syrehalter. Proverna i sublitoralen och
profundalen visade på måttligt näringsrika förhållanden men att syreförhållandena
är goda i bottenvattnet (åtminstone ned till 23 m djup, djuphålan på ytterligare
några meter djupare hade redan då låga syrehalter men antogs då bara påverka
djuphålan.
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Vintern 2017 utfördes provtagning av bottenfauna i sjön, då provtogs samma
lokaler i sublitoralen och profundalen som 2001, i den norra delen av sjön (Figur
12). Resultaten från provtagningen i sublitoralen visade att det förekom arter som
var känsliga mot övergödning och syrebrist därför ansågs syresituationen i
sublitoralen vara god samt att lokalen bedömdes hålla hög status med avseende på
övergödning. Detta ligger i linje med vad som rapporterades 2001 för lokalen. I
bottenvattnet (profundalen) verkade det ha skett en förskjutning av arterna som
tyder på ökad övergödningspåverkan. Enligt bedömningsgrunderna håller ändå
lokalen hög status, men den samlade expertbedömningen klassar statusen med
avseende på övergödning till god medan syresituationen sätts till måttlig.
Det planeras också provtagning av bottenfaunan i den sydvästra delen av sjön kring
Arnö under våren 2018 för att undersöka hur denna del av sjön skiljer sig från den
norra delen.

Figur 12. Bottenfaunaprovtagning i Viken 2017.

2014 utförde Göteborgs universitet genom ett gruppstudentarbete
bottenfaunaprover (sparkprover) i Mossån, Grönbobäcken, Lummaån och Edsån.
Resultaten visade då på försurningspåverkan i Grönbobäcken och Mossån och på
övergödning/föroreningspåverkan i Edsån, Grönbobäcken och Mossån. Det är
oklart hur tillförlitliga resultaten är eftersom det utfördes under utbildning i
undervisningssyfte i första hand. I övrigt saknas bottenfaunaprover i tillrinningarna
till Viken.

Makrofyter
Det finns inga kända undersökningar av makrofyter (vattenväxter).
Viken har stora vassområden och de har varierat i omfattning under åren, vilket
påverkar sjöekosystemet. De ska ha ökat längs den norra stranden kring Sätra och
minskat kring Marnäs. Kanadagässen som betar vass, har blivit betydligt fler under
årtiondena. Vassen kan även vara påverkade av signalkräftorna.

16

Fysikaliska och kemiska parametrar

Ljusförhållanden
Siktdjupet i Viken varierar mellan 2,6 m – 3,8 m enligt data som samlas in av
Norra Vätterns recipientkontroll. Under en period mellan 2003-2007 var siktdjupet
högre och låg kring 4 m. 2013 togs siktdjup på fem olika platser i sjön och som
visade på att den sydvästra delen av sjön, i Tåtorpsviken och i viken mot
Beateberg, hade betydligt lägre siktdjup (nästan hälften på djupt som i den norra
delen) och att det ökat succesivt norrut, det var lägst i Tåtorpsviken.
Enligt VISS har Viken god status när det gäller ljusförhållanden. I de flesta fall har
Viken ett siktdjup som motsvarar hög status men de mätningar som gjordes 2013
visar att siktdjup nära gränsen till måttlig status kan förekomma i den sydvästra
delen av sjön vilket sammantaget ger god status.

Syrgasförhållanden
Syrgaskoncentrationen mäts upp i slutet av sommaren och under vintertid då sjöar
är skiktade genom det språngskiktet som bildas av temperaturskillnader som skiljer
bottenvattnet från ytvattnet. Då bottenvattnet inte tillförs nytt syre genom
omblandning (det sker på höst och vår då det blåser mer) och det samtidigt faller
ned organiskt material till botten som ska brytas ned minskar mängden syre i
bottenvattnet och syrebrist kan uppstå, många bottenlevande djur behöver god
syretillgång och därför blir bottnar med ofta förekommande låga syrehalter mer
artfattig.
Enligt VISS var syregaskoncentrationerna mellan 2007-2012 motsvarande måttlig
status eller sämre och syregashalterna hade en vikande trend med mycket låga
koncentrationer uppmätta 2009 och 2011. Dock kunde inte referensvärden för
syreförbrukning kunnat beräknas då det inte var känt när isläggning sker och
sommarstagnationens start. Vidare står det att utbredningen av eventuellt dåliga
syrgasförhållanden bör undersökas och att underlaget baseras endast på data från
""djuphålor"", vilket kan vara missvisande då dessa endast utgör en begränsad del
av sjön. Tidsserie av syrekoncentration i botten och ytvatten visas i Figur 13. Viken
syrgasmätningar åren 1996 - 2016. Data från provtagningar från 2014-2016 har
dock visat på lite högre koncentrationer av syre igen vilket är mycket positivt. Det
är fortfarande viktigt att kartlägga hur utbredningen av låga syrekoncentrationer ser
ut i sjön.
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Figur 13. Viken syrgasmätningar åren 1996 - 2016.

pH
För öring finns ett mål om att pH ska ligga på 5,6 som lägst. Dock skadas många
fiskar, insekter och växter vid den nivån och även högre nivåer. pH i vattendrag
mäts vid högflöde på våren då sk surstötar kan förekomma. pH i Viken har legat
kring 7,2 de senaste åren, bakåt i tiden har pH och alkalinitet varierat men det har
aldrig varit försurat i sjön. Enligt mätningar som Kent Karlsson i styrelsen utfört
skiljer sig pH en del i olika delar av sjön och är högre kring
vattendragsmynningarna.
I Forsviksån har pH ökat sedan början av nittiotalet och ligger på ca 7,0.
Alkaliniteten visar på god buffertkapacitet. Mossåns vattensystem kalkas och i
mitten av 80-talet uppmättes pH på 6,1 i Velen, de senaste 20 åren har pH legat
mellan 6,4–7,1. Bäck från Ormahålan som rinner till Lummaån visade på lågt pH
mellan 4,6-5,4 under 2013. I Undens utlopp har pH legat ganska stabilt på ca 6,4–
7,2 men ökat något med tiden, uppströms Unden sker kalkning. Inom nationella
kalkeffektuppföljningsprogrammet uppmättes pH 5,9 i Kvarnängsån.
Mullsjösystemet kalkas, i mitten av 80-talet uppmättes pH på 5,6 i utloppet av
Mullsjön men har senaste 20 åren legat mellan 6,0–7,1 tack vara kalkningen. I
Hanhultabäcken uppmättes 2013 pH mellan 6,5 - 6,8, Hanhultasjön kalkas.
Vattendragen provtas inte särskilt ofta. Det är oklart om försurning förekommer i
de viktiga öringbäckarna Stenbäcken och Grönbobäcken t ex då de aldrig verkar ha
provtagits.

Näringsämnen
Fosfor är det näringsämne som styr växtplanktonproduktionen i sötvatten och är
således det näringsämne som ska begränsas i första hand men då kväve också kan
påverka produktionen under olika omständigheter bör läckaget av kväve också
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begränsas. Fosfortransporten styrs till stor del av avrinningen och ökar ned ökad
nederbörd.
Viken har provtagits sommar och vinter sedan mitten av nittiotalet och
ytvattenproverna visar på svagt ökande halter, särskilt sommartid. Halten är dock
låg (Figur 14).

Figur 14. Fosforhalten i Viken mellan åren 1996-2016.

I Forsviksån, som transporterar ut vattnet från Viken är fosforhalterna låga och ser
ut att minskat något sedan 2000 och framåt (Figur 15).

Figur 15. Fosforhalten i Forsviksån.
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I Undens utlopp ligger halterna av fosfor mycket lågt, kring 5 µg/l (eller på
detektionsgränsen), så har värdena varit sedan mätningarna började i mitten av
nittiotalet.
Det är ganska få provtagningar som gjorts i vattendragen som rinner till Viken men
vissa vattendrag har provtagits mer än andra, t ex Mjöserudsbäcken. De
provtagningar som gjorts under högflöde (för att få en rättvisande och jämförbar
bild av läckaget) är sammanställda i Figur 16 (fosfor) och Figur 17 (kväve).
Under 2017/2018 har föreningen haft en mätkampanj där 15 vattendrag provtas vid
3 tillfällen från höst till vår. Det tredje vattenprovet kommer att tas under våren och
är allt inte med i diagrammet. Syftet med provtagningen är att se vilka vattendrag
som verkar bidra mest med näringsämnen och organiskt material till Viken genom
att beräkna hur många kg som transporterats ut de olika tillfällena och sedan väga
samman dem. Låga halter i ett stort vattendrag kan bidra mer med näring till sjön
än höga halter i ett litet vattendrag samtidigt är sjön olika känslig för
näringsbelastning i olika delar, beroende på vattenomsättningen möjlighet till
sedimentation. Det är kostsamt med vattenprover men allra helst skulle de
viktigaste vattendragen provtas varje månad för att kunna bedöma nivån av
närsalter.
Mer data från vattendragen behöver samlas in då några enstaka mätvärden inte kan
användas för att bedöma nivån. Utifrån den data som finns kan sägas att
Mjöserudsbäcken vid Pankan samt vid utloppet, Hästabäcken och diket/bäcken från
Bussahagen och Storängen (samtliga i den västra delen) verkar ha höga halter av
fosfor, Mjöserudsbäcken vid Pankan hade under ett tillfälle hösten 2017 ett extremt
högt värde på 3 mg/l totaltfosfor (vattenprovets lukt antydde att det var kraftigt
gödselpåverkat). När det gäller kväve är det samma bäckar som är höga värden
men också Dike från Klevamossen vid Vispås samt Dike från Stormossen som
rinner ut i Örlan vid Spetsbolet. Mjöserudsbäcken vid Pankan hade vid tillfället
hösten 2017 så högt som 27 mg/l.
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Figur 16. Fosforhalter vid högflöde i vattendragen som mynnar i Viken (2012-2018).

Figur 17. Kvävehalter vid högflöde i vattendragen som mynnar i Viken (2012-2018).
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Organiskt material
Nedbrytningen av organiskt material är syrekrävande och vid stor belastning kan
det leda till syrebrist, främst i bottenvattnet i sjöar under sommar och vintertid.
Transporten av löst organiskt material i form av TOC (totalt organiskt kol) styrs till
stor del av avrinningen och ökar med ökad nederbörd.
TOC har analyserats vid vattenprover i Viken och i fler av vattendragen.
I Viken har TOC legat relativt lågt på ca 7 mg/l, det är även låga halter i Forsviksån
där halten dock är något högre och har legat stabilt sedan nittiotalet. Det har också
analyserats i vattendragen vid flera tillfällen och särskilt i den
provtagningskampanj i 15 vattendrag kring Viken 2017/2018, Figur 18. Det är ett
litet dataunderlag med endast enstaka provtagningar men de vattendrag som verkar
ha högst halter är Diket från Klevamossen vid Vispås, diket från Stormosse som
rinner till Örlan vid Spetsbolet, Hästabäcken, dike/bäck från Bussahagen och
Mjöserudsbäcken.

Figur 18. TOC (totalt organiskt kol) vid högflöde i vattendragen som mynnar i Viken (2012-2018).

Särskilt förorenande ämnen
2012 har zink och koppar analyserats i Viken och de överskred då ej gränsvärdet
för god status men det är ej tillräckligt med bara ett prov för en bedömning enligt
VISS.

Tungmetaller
I Forsviksån analyseras zink, bly, kadmium, koppar, krom, nickel och arsenik
sedan mitten av nittiotalet. Alla halter är låga och det finns inget som tyder på att
halterna ökar eller minskar.
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Hydromorfologiska parametrar
De hydromorfologiska parametrarna är konnektivitet, hydrologisk regim och
morfologiskt tillstånd.

Konnektivitet
Konnektiviteten beskriver djur och växters möjlighet att sprida sig upp- och
nedströms i ett vattendrag men också möjligheten att sprida sig i sidled, dvs. upp på
svämplanet. Konnektiviteten påverkar även sedimenttransporter som är viktiga för
att nya miljöer skall uppstå i ett vattendrag. Alla typer av vandringshinder påverkar
konnektiviteten och det spelar ingen roll om de är naturliga (bäverdämmen) eller
onaturliga (dammar) (Figur 19).

Figur 19. Översiktskarta med alla upptäckta artificiella och naturliga definitiva vandringshinder.
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Det finns en mängd olika typer av hinder men de man tänker på i första hand är de
onaturliga som exempelvis, betongdammar, rasade gamla stenbroar eller rasade
kallmurade stendammar och felaktigt lagda vägtrummor. När man bedömer ett
vandringshinder utgår man ofta från hindrets passerbarhet för öring och man
klassificerar hindren som passerbara, partiella och definitiva. Att klassificera ett
hinder som passerbart för öring innebär att hindret är partiellt eller definitivt för
någon annan art, exempelvis mört. Vandringshinder för öring kan som sagt vara
passerbara eftersom öring är en relativt simstark fisk och med möjlighet att hoppa
högt (2–3 gånger sin längd), hindren kan vara partiella vilket betyder att de är
passerbara vid gynnsamma tillfällen som exempelvis vid en viss vattenmängd och
de kan vara definitiva hinder vilket innebär att öringen inte kan komma förbi under
några omständigheter.
Vid Forsvik finns ett mycket gammalt vandringshinder som utgörs av ett kraftverk
med historisk bruksmiljö. Kraftverksdammen hindrar fisk från att vandra mellan
Vättern och Viken. Hindret i Forsvik är det viktigaste hindret att åtgärda eftersom
det påverkar statusen på alla vattenförekomster uppströms Forsvik.
I de vattendrag som rinner till sjön Viken och som har biotopkarterats har det
upptäckts 58 st. vandringshinder för öring, tre av dem är passerbara, 31 st. är
partiella och 24 st. är definitiva hinder (Figur 20). I Mossån och Örlan har det inte
noterats några vandringshinder.

Figur 20. En sammanställning av alla vandringshinder i de biotopkarterade tillrinnande vattendragen
till sjön Viken.

Av de 58 vandringshindren är 24 % naturliga och 76 % onaturliga (Figur 21).
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Figur 21. En sammanställning av hur många vandringshinder som är naturliga eller onaturliga i de
olika vattendragen.

Av de 24 st. definitiva hindren är 21 % naturliga hinder och 79 % onaturliga hinder
(Figur 22).

Figur 22. En sammanställning över de onaturligt och naturligt definitiva hindren i de tillrinnande
vattendragen till sjön Viken.

Hydrologisk regim
Den hydrologiska regimen beskriver, den specifika flödesenergin,
volymavvikelsen, flödets förändringstakt och vattenståndets förändringstakt, i ett
vattendrag. Alla dessa parametrar påverkas av en reglering av vattenflödet och av
fördämningar av sjöar och vattendrag. Även utdikning av våtmarker, avsänkning av
sjöar och rätning och dikning av vattendrag påverkar den hydrologiska regimen då
vattnets uppehållstid i avrinningsområdet förkortas och flödesfluktuationen ökar.
Viken regleras i sitt utlopp vid Forsvik och i ett stort antal dämmen i de tillrinnande
vattendragen, framförallt i Edsån. Av de tillrinnande vattendragen till Viken kan vi
anta att den hydrologiska regimen är påverkad i någon mån i dem alla. Kraftigast är
troligen påverkan i Edsån, Lummaån, Kvarnängsån. Stenbäcken, Hanhultabäcken
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och Mullsjöbäcken. Länsstyrelsen har klassat sjön och de tillrinnande
vattenförekomsterna till hög status eller lämnat dem oklassade utifrån en nationell
datamodell som sannolikt inte tagit hänsyn till den verkligen avvikelsen i
vattenflöde.
Regionen löper risk för låga vattennivåer sommartid något som var påtagligt 2016
och 2017. Många av vattendragen runt Viken torkar då ut och livet i vattendragen
tvingas bort, skadas eller dör, t ex fiskyngel om de blir avskärmade i syrefattiga
pooler som bildas när vattenflödet i fåran är mycket lågt eller upphör. Det gäller
framförallt Mossån, men även många av de andra vattendragen.

Morfologiskt tillstånd
Det morfologiska tillståndet beskriver hur vattendraget ser ut utifrån parametrarna,
vattendragsfårans form, vattendragets planform, vattendragsfårans bottensubstrat,
död ved i vattendraget, strukturer i vattendraget, vattendragsfårans kanter,
vattendragets närområde och svämplanets struktur och funktion. Alla dessa
parametrar påverkas negativt av mänsklig aktivitet som rensningar och
omgrävningar.
Av de karterade vattendragen är det bara Sandbäcken (en liten del av
Mullsjöbäcken) som inte är påverkad av rensning av någon grad, alla de andra är
fysiskt påverkade på ett eller annat sätt (Figur 23).

Figur 23. En sammanställning av rensningsgraden i de biotopkarterade tillrinnande vattendragen till
Viken.

Marken närmast vattendraget har stor betydelse för vattendraget då träd och buskar
ger viktig skugga och förser vattendraget med död ved och löv som utgör föda och
habitatstrukturer. Om skugga saknas ökar temperaturen i vattendraget vid
solinstrålning och det skadar djurlivet och dessutom ökar vegetationen i
vattendraget, som vass t ex vilket förändrar livsmiljön negativt i vattendraget och
lekgrusbäddar kan växa igen. Beskuggningen av de karterade vattendragen är
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relativt god förutom för Hästabäcken men även Kvarnängsån och Stenbäcken har
ganska dålig beskuggning.
Det är en låg förekomst av död ved i de flesta tillrinnande vattendragen till Viken,
det är egentligen bara Grönbobäcken som har god tillgång på död ved.
Mullsjöbäcken, Hästabäcken, Mjöserudsbäcken och Edsån är de vattendrag som
har minst död ved.
Marken närmast vattendraget kan också påverka vattendraget negativt genom
läckage av föroreningar från åkermark, vägar och kalhyggen t ex, då är det av stor
betydelse om det finns en bred skyddszon av annan mark, t ex lövträd, eller
ängsmark närmast vattendraget, en skyddszon på mindre än 3 meter innebär oftast
en stor negativ påverkan på vattendraget, en skyddszon på över 15 meter är i de
flesta fall en ganska god skyddszon men skyddet beror på lutning, marktyp,
väderstreck mm. I Figur 24. Fördelningen av dominerade markslag i vattendragets
närmiljö (0-30 m på vardera sida).visas fördelningen av dominerade markslag i
vattendragets närmiljö (0-30 m på vardera sida).

Figur 24. Fördelningen av dominerade markslag i vattendragets närmiljö (0-30 m på vardera sida).

Våtmarker som dominerande markslag utgör en relativt stor del av många av
vattendrags närmiljöer: Kvarnängsån, Lummaån, Örlan, Stenbäcken,
Grönbobäcken och Mullsjöbäcken. Det finns också ett betydande våtmarksområde
i Mjöserudsbäckens utlopp i Åsaviken. Ser man till samtliga karterade vattendrag
är våtmarker dominerande markslag utmed nästan en fjärdedel av den totala
sträckan. Våtmarkerna har ett stort naturvärde som habitat för få många
djurgrupper (däribland som lekmiljö för gädda) och för sin vattenrenande funktion
och utjämning av vattenflöden (förlänger vattnets uppehållstid, vilket ökar reningen
och motverkar uttorkning). Våtmarkerna finns markerade i kartorna över
”Naturvärden utifrån biotopkarteringen” för respektive vattendrag i bilaga (1 och 2)
men då visas alla våtmarksförekomster som utgör mer än 5 % av marken inom 30
m från vattendraget.
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Artificiell mark omfattar framförallt vägar och tomtmark, dessa utgör bara 1%
totalt av stränderna och förekommer främst i Edsån, Kvarnängsån och
Mjöserudsbäcken.
Åkermark omfattar både åkermark som brukas och åkermark som inte brukas för
tillfället (ingår i rotationsjordbruk och används då även till vallodling eller
betesmark). Åker dominerar som markslag på ungefär en sjättedel av vattendragens
stränder totalt. Mjöserudsbäcken är i särklass det vattendrag med mest åkermark i
närmiljön, tillsammans med Hästabäcken utgörs halva vattendragets längd av
åkermark som dominerande markslag i närmiljön vilket innebär en stor risk för
föroreningspåverkan. Det är också dessa bäckar som har sämst skuggning då det
saknas träd utmed vattendraget där åkermarken går väldigt nära stranden. Även
Örlan, Mullsjöbäcken och den nedre delen av Lummaån har en betydande andel
åkermark längs stränderna.
Kalhyggen dominerar utmed 3% av stränderna totalt sett. Det längsta sträckorna
med finns i Grönbobäcken, Lummaån och Hanhultabäcken, vattendrag som
domineras av produktionsskog.
Skyddszonens bredd utmed vattendraget där artificiella mark, åker och kalhygge
förkommer beskrivs i diagrammet i Figur 25. Skyddszon utmed vattendrag mot
artificiella markslag, åker och kalhygge. Mjöserudsbäcken och Örlan som har
betydande bristfälliga skyddszoner utmed åkermark. Hanhultabäcken har långa
sträckor bristande skyddszon mot kalhyggen.

Figur 25. Skyddszon utmed vattendrag mot artificiella markslag, åker och kalhygge.

Totalt sett dominerar produktionsskog utmed drygt en fjärdedel av stränderna av de
karterade vattendragen. Det förekommer mest produktionsskog utmed Grönbäcken,
Mossån, Lummån och Kvarnängsån och Stenbäcken. Men också Hanhultabäcken
domineras av produktionsskog. I Figur 26 visas skyddszon utmed
produktionsskogen, dvs förekomst av andra markslag närmast vattendraget som
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man kan anta inte kommer att påverkas på ett betydande sätt vid en avverkning, så
som våtmark (sumpskog, kärr) och lövskog utmed vattendraget. Ett vattendrag med
stor andel produktionsskog som dessutom har smala eller obefintliga skyddszoner
riskeras att påverkas mycket kraftigt vid en större avverkning utmed vattendraget,
så som Hanhultabäcken, Stenbäcken och Mossån.
Diken och biflöden till de biotopkarterade vattendragen redovisas i karta under
respektive vattendag i bilaga 1 och 2.

Figur 26. Skyddszon utmed produktionsskog.
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Miljöpåverkan
Det finns ofta många olika anledningar till varför en sjö eller ett vattendrag är
påverkat av människan och inte uppvisar den miljökvalitet som ett opåverkat vatten
skulle göra. Det är oftast lokalt, regionalt och global påverkan och de har i vissa
vatten stor påverkan medan i andra liten eller ingen påverkan. Ofta vet vi ganska
lite om omfattningen och effekterna av denna påverkan då det är kostsamt att samla
in tillräckligt med data om varje vatten. Det görs ofta beräkningar utifrån likande
vatten, antaganden utifrån den data som finns och datamodelleringar för att få en så
bra bild som möjligt av de påverkanstryck från mänskliga aktiviteter som bidrar till
tillståndet i en sjö eller ett vattendrag. Det är viktigt att veta vilken problematik
som påverkar ekosystemet och motverkar möjligheten att nå målet med
fiskevårdsplanen. I fiskevårdsplanens bakgrundbeskrivning beskrivs olika
verksamheter som verkar inom och påverkar avrinningsområdet.
En sammanfattning av de olika miljöproblemens omfattning redovisas i Tabell 2. I
många fall finns det ej tillräckliga undersökningar för att kunna bedöma och då
anges det som oklart.
Tabell 2. Miljöproblem i Viken och dess tillflöden (Ja/Nej/Oklart). Miljögifter omfattar inte kvicksilver
i denna tabell, alla vatten i hela Sverige överskrider gränsvärdena för kvicksilver och PBDE.

Övergödning

Miljögifter

Främmande
arter

Vattenuttag

Flödesförändring

Konnektivitetsförändring

Morfologiska
förändring

Viken
Edsån
Grönbobäcken
Hanhultabäcken
Hästabäcken
Knipabäcken
Kvarnängsån
Lummån
Mjöserudsbäcken
Mossån
Mullsjöbäckens
vattensystem
Stenbäcken
Örlan

Försurning
(även
uppströms)

Vattendrag

Nej
Ja
Oklart
Ja
Oklart
Oklart
Nej
Ja
Nej

Oklart
Nej
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Ja

Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart

Ja
Ja
Oklart
Ja
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart

Oklart
Oklart
Oklart
Oklart
Ja
Oklart
Oklart
Oklart
Oklart

Ja
Ja
Oklart
Ja
Ja
Oklart
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Oklart
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja
Ja

Oklart
Nej

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Oklart
Oklart

Ja
Oklart

Ja
Nej

Ja
Ja

Försurning
Försurning innebär att vattnets pH-värde minskar över tiden. Den huvudsakliga
orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och
olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av
sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en
starkt bidragande orsak till försurning. Det finns också en långsam naturlig process
av försurning som följer av sen senaste istiden. I jämförelse med den naturliga
försurningen uppvisar den som orsakats av människan ett betydligt snabbare
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förlopp. Försurning av vattendrag och sjöar kan frigöra metaller som är skadliga
för miljön. 20 % av Sveriges yta är påverkad av försurning och det pågår ett
omfattande kalkningsprogram för att rå bukt på problemet. Mossåns, Edsåns,
Mullsjöbäckens och Halnhultabäckens vattensystem är påverkade av försurning
och kalkas idag.

Övergödning
Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön men när extra
näringsämnen tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter kan övergödning
uppstå. Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och
fintrådiga alger och kan orsaka giftiga algblomningar som påverkar
badvattenkvalitén och kan i vissa fall påverka människors hälsa. Övergödningen
minskar den biologiska mångfalden då förhållandet mellan olika organismgrupper
och arter inom grupperna förändras. Växtligheten som ger skydd eller är
födosöksområde förfiskyngel och andra djur förändras. Stora mängder av organiskt
material och nedbrutna växter och djur (från produktionen i vattnet eller som
tillförs uppströms) kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår
ut bottenlevande djur och eventuellt även få fosfor som är bunden i sjöbotten att
börja läcka ut vilket förstärker övergödningen. Det finns många källor till
belastning av näringsämnen, vilka beskrivs nedan.

Jordbruksmark
Bearbetning av marken innebär att näringsämnen och partiklar lättare transporteras
via dräneringsvatten eller ytavrinning till diken och vattendrag. När växtnäring
tillförs marken blir det ofta ett överskott av näring som transporteras ut med
vattnet. Med ökad kunskap och teknik har gödslingen optimerats mer och mer till
grödans behov, men fosfor lagras i åkermarken och sedan mitten av 1900-talet har
en upplagring av fosfor skett och detta bidrar fortfarande till läckaget. I
fiskevårdsplanens bakgrundbeskrivning beskrivs hur jordbruksarealen har minska
minskat kraftigt under 1900-talet i avrinningsområdet; åkermarken har ungefär
halverats och den andel av åkermarken som inte plöjs varje år (och som läcker
mindre näringsämnen generellt) har ökat. Det finns flera större jordbruksområden,
den mesta jordbruksmarken ligger kring Örlan, Hästabäcken, Bussahagen,
Mjöserudsbäcken och Lummaån. När det gäller djurhållning finns det ett större
jordbruksföretag utmed Mjörserudsbäcken, Åkersbergs egendom som föder upp
fjäderfä och gris.

Skogsbruksmark
Skogsbruket bidrar till läckage av näringsämnen och organiskt material När stora
ytor av skogsmark avverkas finns det ingen växtlighet som tar upp eller binder
näringen i jorden. Utan skogen ökar också vattenflödet i marken vilket leder till
urlakning av mineral- och näringsämnen till floder, sjöar och hav.

Enskilda avlopp
Det finns också uppgift om att de enskilda avloppen släpper ut ca 3200 kg kväve
och 270 kg fosfor per år inom hela Vikens avrinningsområde, närområdet kring
Viken, Örlans avrinningsområde och Edsåns avrinningsområde har störst
bruttobelastning (Figur 27). Två tredjedelar av kvävet och hälften av fosfor från de
enskilda avloppsanläggningarna renas sedan på vägen i mark och vatten innan det
når utloppet av Viken.
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Figur 27. Fördelning av bruttobelastningen från enskilda avlopp. Källa: SMHIs vattenwebb.

Dagvatten
Dagvatten från industrier och vägar innehåller kväve och fosfor och andra
föroreningar. Det förekommer i väldigt liten omfattning relativt sett.

Atmosfäriskt nedfall
Kväve (men även fosfor till viss del) kommer med det atmosfäriska nedfallet
genom nederbörd. Källan är utsläpp till luft från fordonstrafik, industrier och
internationell sjöfart framförallt. Merparten av det luftburna nedfallet av
övergödande ämnen kommer från andra länder och från internationell sjöfart.

Punktkällor
Det finns ett reningsverk i Undenäs (med utsläpp i Lummaån) enligt uppgift på
SMHIs vattenwebb släpper ut 980 kr kväve och 13 kg fosfor per år. Innan det når
utloppet av Viken har häften av kvävet och en fjärdedel av fosfor renats genom
naturliga upptagningsprocesser, omvandling och sedimentation i sjön.
Torvtäkten på Ryholms Stormosse ligger i väster om Örlan och är ämnad för
energitorv Mossen har länge nyttjats av människan och det har funnits ett
dikningsföretag sedan 1900. Det allra mesta av vattnet från täkten rinner via ett
krondike till Örlan vid Spetsbolet. Vid markbearbetning frigörs partiklar av
organiskt material och växtdelar till vattnet och det har tidigare skett betydande
läckage av förorenat vatten p g a bristande skyddsåtgärder.

Källfördelning för belastning av fosfor och kväve till Viken
Styrelsen har låtit provta 15 av de vattendragen som troligen påverkar sjön mest
under 2017/2018 vid tre tillfällen. När denna data ska användas för att göra en
beräkning av belastningen från de olika vattendragen för att få en bättre bild av
vilka vattendrag som bidrar med flest kg fosfor, kväve och organiskt material.
Detta kommer att bli klart våren 2018. Dock kan sägas att Mjöserudsbäcken har
provtagits vid så pass många tillfällen (av olika organisationer) som visat på höga
halter av fosfor och kväve och kan utifrån det anses ha övergödningsproblem redan
innan hela analysen gjorts.
Det finns också modelldata från SMHI över hur de olika avrinningsområdena
belastar Viken med fosfor och kväve. Det är uppskattning och bygger främst på
markanvändningen men även vissa uppgifter om reningsverk och enskilda avlopp.
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Det finns ganska stora osäkerheter i datan men just nu är det bästa vi har för att
bedöma hur de olika vattendragen belastar Viken och vilka källor som står bakom
(Figur 28 och Figur 29). Det mesta fosforläckaget är naturligt från marken men
jordbruksmarken (åkermark som plöjs och gödslas) tillsammans med enskilda
avlopp är de stora källorna som vi kan göra något åt och som troligen är källan till
övergödning.

Figur 28. Belastningen av fosfor. Källa:SMHI vattenwebb.

När det gäller kväve är det de mänskliga källorna som dominerar. Det atmosfäriska
nedfallet av kväve redovisas dock endast för sjöytor men är en stor del av
belastningen av alla de marktyper som anges. Det atmosfäriska nedfallet är
tillsammans med mänsklig påverkan från skogsbruksmark och jordbruksmark de
stora källorna som är möjliga att minska. Dock är det fosfor som primärt påverkar
produktionen och därmed övergödningen i sötvatten.
Det mesta av näringen renas i marken genom infiltration eller olika
reningsprocesser i vattnet innan det når sjön, och av den belastning som når sjön
renas en stor del bort innan vattnet lämnar Viken i Forsviksån.
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Figur 29. Belastningen av kväve. Källa SMHI vattenwebb.

Miljögifter
Miljögifter kategoriseras in i följande grupper, tungmetaller, pesticider, industriella
föroreningar, andra föroreningar och särskilt förorenande ämnen, och det finns en
lista sammanställd av EU över prioriterade ämnen.
Alla vatten i hela Sverige bedöms överskrida gränsvärdena för kvicksilver i fisk
(20 µg/kg), orsaken är det stora internationella luftnedfall som Sverige varit- och är
utsatt för. Det finns därför kostrekommendationen från livsmedelsverket för fisk.
Även gränsvärdet för polybromerade difenylterar (PBDE) antas överskridas i alla
vatten i Sverige. Det är en industrikemikalier som främst används som
flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och
byggnadsmaterial. PBDE sprids till miljön via läckage från varor och
avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.
Användning av PentaBDE och oktaBDE förbjöds 2004 inom EU medan vissa
kedjor fortfarande är tillåtna. All användning är förbjuden i elektrisk och
elektronisk utrustning.
Generellt finns det lite undersökningar av miljögifter inom Vikens
avrinningsområde vilket gör det svårt att bedöma om det finns en påverkan från
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andra miljögifter. Länsstyrelsen analyserar behovet av relevanta undersökningar
under våren 2018.
Finns risk för läckage av kobolt ifrån Unden vid en eventuell brytning av de
fyndigheter som finns där.

Främmande arter
Med främmande art menas sådana arter som fått hjälp av människan att komma till
en ny miljö. Främmande arter kan ha en negativ inverkan på naturligt
förekommande arter och lokala bestånd.
Signalkräftan som finns i höga tätheter i Viken anses vara en främmade invasiv art
som kan ha en negativ påverkan på andra organismer och ökar risken för spridning
av kräftpest till närliggande vatten då det finns flodkräftsvatten i närliggande
system. Förutom spridning av pest så kan signalkräftan även ha en negativ
inverkan på växtsamhället i sjön, negativ inverkan på ryggradslösa djur och fisk
jämfört den inhemska arten flodkräfta (Twardochleb & Olden, 2013). Signalkräftan
kan ha en positiv effekt på alg tillväxt pga. att de äter djur inom den funktionella
gruppen ”betare” samt att kräftorna själva äter växter som konkurrerar om fosfor
med alger (Twardochleb & Olden, 2013).
Förutom utplantering av signalkräfta har även en rad olika fiskarter planterats ut
genom åren (se fiskevårdsplanens bakgrundsbeskrivning) och även om de är
inhemska arter som förekommer i regionen är de ej ursprungliga i sjön och kan
antas ha påverkat ekosystemet i sjön i någon omfattning, främst gäller detta gösen
som efter utsättningar under 1990–2000-talen idag är ett etablerat och ganska stort
bestånd. Omfattningen av dessa arters påverkan i Viken är svår att bedöma.
Den invasiva arten vandrarmussla finns väl etablerad nu i Motala ström och man
befarar att denna kan sprida sig uppåt i Vättern och dess tillrinningar, vilket kan
orsaka stor skada på ekosystemet och för människan.

Vattenuttag
Vattenuttag som är stora i förhållande till tillgången kan ge stora och akuta effekter
på vattenekosystemet då det kan leda till uttorkning. 2016 och 2017 var mycket
torra år och vattenuttag kan då ha påverkat växter och djur i vattendragen, det finns
inga undersökningar på omfattningen. Det har noterats sex vattenuttag i fem olika
vattendrag i de biotopkarteringar som genomförts i Vikens tillrinningar, ett i
Grönbobäcken, ett i Stenbäcken, två i Kvarnängsån, ett i Gripabäcken och ett i
Hästabäcken. Det vatten som tappas till Göta Kanal vid Tåtorp kan också ses som
ett vattenuttag då det flyttas bort från sitt naturliga avrinningsområde (till Tidan
och Vänern), det ska enligt muntlig uppgift röra sig om ca 200-300 l/s utslaget
under ett år men sker naturligtvis mest under säsong.

Flödesförändringar
När vattenflödet i ett vattendrag är onaturligt, d.v.s. när flödet är konstant eller att
det fluktuerar kraftigt, då uppstår det miljöproblem. Ett naturligt vattendrag har
perioder med höga och låga flöden som djur och växter har anpassat sig till. Flöden
påverkar exempelvis hur fiskar rör sig mellan olika miljöer under olika tider på
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säsongen. Relativt konstant flöde året om eller kraftiga fluktuationer under dygnet
kan därför leda till beteendestörningar på fisk.
Detta problem uppstår när man plockar bort strukturer i vattendraget som sten,
block och död ved. Det är det vi kallar för att rensa vattendraget. Problemet uppstår
också när man dikar och rätar vattendragen. Problemet får stora konsekvenser för
ekologin i vattendraget eftersom vattnets hastighet ökar så fort man tar bort något
från vattendraget eller rätar ut det. När vattnets hastighet ökar kommer även
erosion öka, näringsämnen kommer sköljas ut snabbare från vattendragen och ut i
sjön. När vattnets uppehållstid i landskapet minskar kommer det även påverka
grundvattennivåer negativt.
Se även fiskevårdsplanens bakgrundsbeskrivning som beskriver vattendomarna och
markavvattningarna inom området, de flesta av markavvattningarna har
jordbruksproduktion som syfte (Ruist, Larsson, & Wengström, 2017).
För att dränera marken och öka arealerna jordbruksmark och produktionsskog har
man rensat och rätat många vattendrag. När lutningen inte är så stor så meandrar
vattendrag naturligt, vilket ger vattendraget en lång rinnsträcka. Det som händer
när man rätar ut och gräver om ett vattendrag är att uppehållstiden för vattnet
minskar, och då minskar också reningen (upptag, sedimentation och omvandling av
näring) av vattnet innan den når ut i nästa recipient. Den varierade vattenmiljön
med olika strömhastigheter och bottenstrukturer som är en förutsättning för hög
biologisk mångfald i ett vattendrag försvinner också, exempel på ekologiskt viktiga
strukturer är svämplan (lekområde för gädda) och grusförekomster i vattendrag
(lekbottnar för öring).
Alla dessa parametrar påverkas av en reglering av vattenflödet och av
fördämningar av sjöar och vattendrag. Även utdikning av våtmarker, avsänkning av
sjöar och rätning och dikning av vattendrag påverkar den hydrologiska regimen då
vattnets uppehållstid i avrinningsområdet förkortas och flödesfluktuationen ökar.

Konnektivitetsförändringar
Konnektivitet är en term som beskriver hur organismer kan röra sig upp- och
nedströms ett vattendrag men även sidledes upp på svämplanet.
Konnektivitetsförändringar uppstår när man dämmer ett vattendrag och
vandringshinder uppstår, exempelvis dämningen i Forsvik som påverkar alla
uppströmsliggande vattenförekomster (ex. Edsån och Mossån). Vandringshinder
kan förutom de vanligaste dammarna vid kraftverk eller äldre kvarnar eller
sågverk, också utgöras av fellagda vägtrummor med fritt fall i änden eller större
bäverdämmen men då bävern är ett naturligt inslag i landskapet ses det som ett
naturligt hinder och eftersom dämmena inte är permanenta över lång tid ses de inte
heller som definitiva.
Konnektivitetsförändring i sidled kan innebära att ett vattendrag är fördjupad pga.
erosion ex. vissa delar av Knipabäcken. Att vattendraget har kontakt med
svämplanet (den land-del som översvämmas vid höga flöden) är viktigt eftersom
det fungerar som ett filter för närsalter och det är också en miljö mellan två
ekosystem (ekoton), det terrestra- (land) och det limniska (vattnet) ekosystemet.
Ekotoner är spännande miljöer där många djur och växter uppehåller sig.
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Brunifiering
Sjöar och vattendrag har blivit brunare, sedan ca 20 år tillbaka har halten löst
organiskt kol ökat i sjöar och vattendrag vilket har gjort dem brunare. Det finns
troligen flera olika faktorer som påverkat under olika delar av perioden,
klimatförändringar, barrskogsproduktionen, förändrad markanvändning och
minskad försurning genom minskat försurande nedfall. Klimatförändringarna för
med sig mer regn som sköljer ur marken och gör att vattnet i sjön byts ut snabbare,
varpå de organiska ämnena inte hinner brytas ner. Även högre temperatur påverkar
processen. Kolet binder till sig andra ämnen som tungmetaller. Brunare vatten
släpper heller inte igenom ljus lika bra ner till botten vilket ger negativa
konsekvenser för hela ekosystemet samt att det är ett problem för
vattenreningsverken. Det finns inte så mycket data på vattenfärg i de tillrinnande
vattendragen, dock skiljer sig färgen mycket mellan de olika vattendragen och ett
exempel kan ses i Figur 30 för ett provtagningstillfälle som gjordes inom ramen för
Matilda Johanssons examensarbete, det är vatten från mossar som är mest färgade,
i detta fall bäcken vid Vispås som frinner från Klevamossen samt diket från
Stormossen som rinner ut i Örlan vid Spetsbolet. I Forsviksån har färgtalet varierat
mycket genom åren men är att betrakta som betydligt färgat idag och det verkar
finnas en ökande trend sedan mitten av 2000-talet.

Figur 30. Vattenprovtagning från de olika tillflödena.

Övrigt
Skarv har minskat mycket i population och havsörnen ökat, det finns nu 3 par kring
Viken.
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Åtgärder
Nedan följer sammanställningar av vad man kan göra för att förbättra vattenmiljön
i Viken och i dess tillrinnande vattendrag uppdelat på åtgärder som syftar till
praktiska och fysiska åtgärder och på åtgärder i form av kunskapsbehov, sådant
som behöver redas ut för att kunna förvalta vattenmiljöerna så bra som möjligt.

Vad kan man göra för att förbättra vattenmiljön i Viken och i dess
tillrinnande vatten?
I de ovanstående styckena har vi beskrivit tillståndet och miljöpåverkan i sjön och i
de olika vattendragen som mynnat i sjön. Det framkommer tydligt en rad problem
som i de flesta fall går att göra någonting åt.
Det finns olika rekommendationer för hur man ska utföra en åtgärd men den
kanske viktigaste rekommendationen är att åtgärden inte skall behöva underhållas.
För olika problem finns det olika lösningar med olika resultat, exempelvis så finns
det flera olika typer av miljöövervakningsmetoder som man kan använda för att
samla in biologiska data på ett standardiserat sätt (Stensdotter Blomberg, 2018) och
det finns en manual för hur man restaurerar vattendrag (Degerman, 2008).
Vi vill påpeka att en fysisk åtgärd bara genomföras om den har tillstånd av den
eller de markägare som äger marken som berörs av åtgärden. Även länsstyrelsens
tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet behövs i många fall, även för att
genomföra ett elfiske behövs tillstånd. Det innebär att dessa förslag på vad man kan
göra för att förbättra vattenmiljön är bara är förslag givna med utgångspunkt i att
förbättra ekologin, andra intressen är ej invägda eller utredda i det enskilda fallet
och i många fall kan det komma att bli mycket svårt att få till de föreslagna
åtgärderna. Det behöver naturligtvis inte stå i kontrast till den enskilda
markägarens uppfattning men det kan innebära intressekonflikter. Det som gynnar
flest och som är mest kostnadseffektivt är oftast att hitta rätt åtgärd på rätt plats
utifrån lokala förutsättningar.
En förstudie av något slag krävs nästan alltid, där man utreder olika möjligheter att
utföra åtgärden (olika utformning, olika kostnader) och förankrar förslaget med
berörda markägare och utreder eventuellt intressekonflikter, med markägaren
tillstånd kan ev anmälan/tillstånd från myndigheter sedan sökas och i många fall
även finansiering från olika bidrag söks.

Åtgärdsbehov
En kort sammanfattning av de olika typerna av åtgärder som behövs i Vikens
vattensystem följer nedan.
•

Kalkning
Motverka försurningen genom att kontinuerligt tillföra kalk till
vattensystemet för att inte pH ska sjuka till skadliga nivåer för det livet i
vattnet.

•

Återföra bortrensad sten och block
Sten och block som naturligt förekommer i vattendrag har ofta rensats bort
för olika syften och har gjort vattendraget smalare och mer enformigt än
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vad det naturligt skulle vara. Genom att återföra bortrensad sten och block
återskapas de viktiga strukturer i vattendraget som ger olika djur möjlighet
till födosök, gömslen för att undvika predatorer, skapar olika
strömförhållanden och därmed olika bottensubstrat vilket ökar den
biologiska mångfalden. Vattendragets tidigare stensatta stränder blir
tillgängliga för vattenflödet vilket ger ett funktionell svämplan samtidigt
som nytt grus och sten tillåts erodera fram i strandkanterna (sediment som
ständigt transporteras nedströms). Ofta är detta en enkel åtgärd där sten
som ligger upprensad i kanten av vattendraget eller på stranden med
handkraft eller vinsch flyttas ut i vattendraget. Sedimenttransporten i
vattendraget, eroderat material från stränderna som skapar olika strukturer
och miljöer så som lekgrusbäddar för öring, slås ut av dammar som hindrar
sediment (sten och grus) från att spridas nedåt i systemet.
•

Åtgärda vandringshinder
Fördelen med att ha fria vandringsvägar i ett vattendrag är att fisken får
tillgång till alla delar av vattendraget och det bör bli fler fiskar ju större
arealer de har tillgång till. Vandringshinder har dessutom ofta en negativ
påverkan på sedimenttransporten och vattenflödet (hydrologisk regim).
Onaturliga vandringshinder kan åtgärdas på olika sätt beroende på vilken
typ av hinder det rör sig om, så att djur, främst fisk, men även sediment
och växter kan sprida sig fritt i vattensystemet. Vägtrummor kan vara fel
lagda i vattendraget så att ena eller båda ändar är fria och utgör då ett
vandringshinder för de flesta djur, och/eller ha för hög lutning vilket kan
omöjliggöra passage. En sådan ska byta ut trumman till en bro i första
hand, annars en halvtrumma som har en naturlig botten, i tredje hand en
heltrumma utan lutning eller åtminstone väldigt låg lutning som ligger
nedgrävd så att det finns en naturlig botten inuti. Den ska vara
dimensionerad för olika flöden, gärna ha en diameter som är dubbla
vattendragets bred för att verkligen kunna svälja mycket vatten när det
behövs. Det är också möjligt att tröskla upp med block och sten några
meter nedströms trumman så att vattennivån höjs och gräv ur en pool
precis nedanför trummans utlopp. Poolen skall vara 1,5 ggr höjden från
vattenytan upp till trummans kant. Dammar av olika slag är vanliga i
vattendrag, utrivning eller avsänkning av damm är det absolut bästa (och
ofta billigaste) alternativet för vattendraget och dess djur och växter då
vattenflöden och strukturer återställs bäst. Ett omlöp runt hindret är det
andra alternativet, beroende på hur det utformas (lutningen främst) kan
olika arter simma igenom ett omlöp, dock har det mycket plats i landskapet
och det kommer fortfarande vara sedimentbegränsande. En teknisk fiskväg
så som slitsränna, denilränna och bassängtrappa kommer i tredje hand,
slitsrännan är att föredra då den visat sig fungera för i stort sett alla
fiskarter beroende på utformning. Läs mer i bilaga 4.

•

Återmeandra vattendrag
Vattendrag som rätats, grävts om eller kulverterats har blivit negativt
påverkade på många plan och har sällan några större naturvärden kvar. Vill
man återfå ekologiska strukturer och funktioner kan man återmeandra ett
vattendrag genom att öka den sidledes konnektiviteten, dvs låta
vattenflödet påverka stränder och svämplan. Det görs genom att tillföra
död ved och sten eller låta bävern dämma vattendragen. Är detta inte
möjligt kan en ny ringlande fåra grävas fram genom landskapet. Att
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anlägga ett tvåstegsdike i den redan omgrävda fåran kan vara ett tredje
alternativ, då kan vattendraget börja ringla i den nedre delen av diket och
på kanten av det övre diket kan man plantera en beskuggande skyddszon
som hindrar att vattendraget växer igen. Förutom att återfå viktiga
strukturer ökar också längden och därmed uppehållstiden för vattnet och
dess reningsförmåga mot föroreningar ökar. Läs mer i bilaga 4.
•

Ekologiskt funktionella kantzoner
Kantzonen, marken närmast vattendraget lämnas obrukad vilket inkluderar
strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnen. Den
ekologiskt funktionella kantzonen ska generellt vara flerskiktad och bestå
av gräs, örter, buskar och träd. Betesmark och slåttervall samt övriga
naturliga stränder och våtmarker utgör en del av en ekologiskt funktionell
kantzon. Funktionen är beskuggning, nedfall av organiskt material (löv,
grenar, döda träd), filtrering av sediment och föroreningar (närsalter,
organiskt material, försurade ämnen och miljögifter) från t ex plöjd
åkermark, körskador i skogen och vägar. Storleken på zonen bör minst
omfatta 15 meter ska också anpassas till den omgivande marken (tex
lutning) samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga
naturvärden. Åtgärden kan innebära plantering av lövträd, gallring av skog
där man tillåter en naturlig föryngring till plantering av gräs, lövträd (helst
al) och buskar utmed jordbruksmark och produktionsskog.

•

Öka mängden död ved i vattendraget
För att öka antalet strukturer som ger livsmiljöer för födosök och gömslen
för djuren i vattendragen kan döda stammar läggas ut eller träd fällas ut i
vattendraget där förutsättningar finns. Genom att gynna lövträd utmed
vattendraget bidrar dessa naturligt och varaktigt med död ved (och löv) till
vattendraget (förutom att ge skugga). Är en del av en ekologiskt
funktionell kantzon.

•

Öka skuggningen över vattendraget
Gynna lövträd och buskar utmed vattendraget som skuggar vattendraget
och håller temperaturen i vattnet nere, vilket många arter är beroende av.
Träden bidrar också med löv (som insekterna i vattnet äter) och död ved.
Är en del av en ekologiskt funktionell kantzon.

•

Anlägga våtmarker
Våtmarker renar bort fosfor, kväve och partikelbundna föroreningar från
vattnet, ökar uppehållstiden för vattnet i systemet (motverkar således höga
flöden vid kraftig nederbörd och motverkar uttorkning), är också en viktig
livsmiljö för många arter och ökar således den biologiska mångfalden (t ex
lekmiljö för gädda). Våtmarker behövs både högt upp i vattensystemet för
att öka uppehållstiden och fånga upp partikelbunden förorening nära källan
genom sedimentation. Våtmarker behövs också där näringshalten är hög,
då de renar vattnet bäst om koncentrationen är hög, därför behövs de
nedströms bl a jordbruksmark och avloppsreningsverk. Utformningen av
våtmarken beror på syftet med den, t ex som fågelbiotop, att rena fosfor
eller att rena kväve. Placering och utformning av våtmarken är avgörande
för dess funktion.
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•

Återskapa och restaurera våtmarker
En stor del av de naturligt förekommande våtmarkerna i landskapet är
försvunna genom utdikning och uppodling historiskt. Ofta är dessa marker
inte de bästa produktionsmarkerna och därför brukas de inte längre. Det är
vanligt att vattendrag är rätade och urgrävda genom våtmarker och vattnet
rinner i en smal fåra istället för att spridas ut i ett våtmarkskomplex.
Genom att hydrologiskt restaurera våtmarker (täppa igen diken och höja
vattennivån) kan deras viktiga ekologiska funktioner återskapas eller
förbättras.

•

Rådgivning, information
Genom att öka kunskapen och medvetenheten hos de som nyttjar och
berörs av vattenmiljöerna kan mycket vinnas och värnas eftersom vattnets
framtid i mångt och mycket beror på hur mark och vatten förvaltas av
markägare och verksamheter. Genom ökad samsyn kring värdet av vattnet
och hoten mot detsamma, förståelse för olika intressen, kunskap om
vattenekologi och olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön är band annat
nödvändiga för att skapa en långsiktigt hållbar gemensam förvaltning av
vattenmiljön.

En sammanställning över alla de åtgärder som skulle förbättra vattenmiljön finns i
tabellen nedan (Tabell 3).
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Tabell 3. Åtgärdsbehov för Viken och dess tillrinnande vattendrag.

Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Edsån

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Edsån
Edsån

Kalkning
Återföra
bortrensad sten
och block.
Återföra
bortrensad sten
och block.
Åtgärda
vandringshinder

Utmed 612 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 1272 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i
betydande omfattning.
Kontinuerligt, Unden med tillflöden.
Sju sträckor nedströms Herrgårdsdammen är
rensade av lite olika grad. (förstudie krävs)

Edsån

Edsån

Fosviksån

Åtgärda
vandringshinder

Generellt

Information

Grönbobäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Grönbobäcken

Åtgärda
vandringshinder

Två sträckor är bedömda som rensade av någon
grad i området kring Edets benstamp och kvarn.
(förstudie krävs)
En sådan åtgärd hade verkligen gynnat
öringbeståndet i Edsån och sjön Viken men
också öringen i Unden. Fria vandringsvägar gör
det möjligt för den naturligt förekommande
stammen av öring att sprida och blanda sina
gener med öring från Unden. Det finns en plan
för detta som Sätra Bruk AB driver där hindret
vid xx är åtgärdat och hinder xx och xx planeras
vara åtgärdade år 202x .
Åtgärda vandringshindret i Forsvik så att fisken
kan vandra mellan Vättern och Viken. Både
vattenkraft och kulturhistoriska byggnader
berörs samt då det är ont om möjlig mark i
bruksområdet kan det vara svårt med ett omlöp
som är det bästa, påverkan på tappningen
gentemot kraftverk och slussarna behöver
också beaktas. (förstudie krävs)
Information om Vikens värden och behov av
långsiktig förvaltning till Fvof medlemmar,
fiskekortsköpare, skolor, politiker, tjänstemän,
turister m fl. T ex genom
vattendragsvandringar, informationsskyltar,
broschyrer, föredrag, tidningsartiklar,
studieresor mm.
Utmed 5361 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 238 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt).
Förbättrad passage förbi felaktigt lagd
vägtrumma (andra hindret). Trumman är
bedömd som passerbar för öring trots att den
har fri ände, detta bör åtgärdas, genom att byta
ut den eller göra en pool nedanför trummans
ände, då den är felbedömd. (förstudie krävs)
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Grönbobäcken

Åtgärda
vandringshinder

Grönbobäcken

Återföra
bortrensad sten
och block.
Återmeandra
vattendraget

Det första hindret är en damm som bävern tagit
över, utrivning rekommenderas. (förstudie
krävs)
Bäcken är försiktigt rensad nedströms
landsvägen. (förstudie krävs)

Grönbobäcken

Bäcken är rätat i dom nedersta delarna.
(förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Utmed 1882 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och nästan hela
denna sträcka saknas helt eller än smalare än 3
m. Utmed 826 m är skyddszonen smalare än 3
m mot kalhyggen.

Hanhultabäcken

Åtgärda
vandringshinder

Förbättrad passage förbi felaktigt lagd
vägtrumma (hinder fyra) som åtgärdas enklast
genom att tröskla upp vattendraget och göra en
djupare pool nedströms trummans ände.
(förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Kalkning

Kontinuerligt, Hanhultasjön

Hanhultabäcken

Åtgärda
vandringshinder

Hinder 6 är defintivt hinder för alla fiskarter och
den bör miljöanpassas. (förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Åtgärda
vandringshinder

Hinder 2 utgörs av en artificiell upplagd
stenfördämning som bör tas bort och spridas ut
i vattendraget. (förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Åtgärda
vandringshinder

Hindret utgörs av en artificiellt upplagd rad av
stenar och block som bör spridas ut i
vattendraget. (förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Återföra
bortrensad sten
och block.

Sträckan närmast Hanhultasjön är kraftigt
rensad och bör därför återställas när hinder 6
miljöanpassats. (förstudie krävs)

Hanhultabäcken

Återmeandra
vattendraget

Bäcken är rätat i dom nedersta delarna.
(förstudie krävs)

Hästabäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

I Vikens
avrinningsområde

Anlägga
våtmarker

Utmed 727 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och nästan hela
denna sträcka saknas den helt eller än smalare
än 3 m. Utmed 2208 m är skyddszonen smalare
än 10 m mot artificiell mark (åkermark
framförallt).
Där behov finns av att stärka den
vattenuppehållande förmågan samt rening av
näringsämnen. (förstudie krävs för att reda ut
var dessa gör bäst nytta)
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Jordbruket inom
Vikens
avrinningsområde

Rådgivning,
information

Knipabäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Knipabäcken

Naturlig
utveckling

Knipabäcken

Åtgärda
vandringshinder
Åtgärda
vandringshinder
Åtgärda
vandringshinder

Kvarnängsån

Åtgärda
vandringshinder

Kvarnängsån

Åtgärda
vandringshinder

Genom LRFs projekt Greppa näringen, kan
jordbrukare få viktig rådgivning och information
för att förbättra vattenmiljön och
vattenkvaliteten (genom gemensamma träffar,
hembesök, vattendragsvandringar, studiecirklar
mm). Ökad medvetenhet och engagemang är
en viktigt för att minska övergödning och fysisk
påverkan då det viktigaste åtgärderna bygger
på frivillighet. Denna typ av rådgivning och
information sker med fördel som samarbete
mellan t ex vattenrådet, LRF, Sportfiskarna,
kommunerna, Länsstyrelsen och Vikens fvof.
Utmed 430 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 955 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt).
Hinder 2, 3 och 4 utgörs av bäverdämmen där
bävern har utnyttjat och dämt i omgrävda och
fördjupade fåror. (förstudie krävs)
Hinder 5 som är partiellt utgörs av en damm
som bör miljöanpassas. (förstudie krävs)
Hinder 6 som är partiellt utgörs av en damm
som bör miljöanpassas. (förstudie krävs)
Hinder 1 utgörs sannolikt av en rasad gammal
vägpassage, blocken i fårorna bör spridas ut
upp- och nedströms i bäcken. (förstudie krävs)
Bäcken är rätat på flera platser och bör därför
återmeandras. (förstudie krävs)
Hinder 1 som är partiellt och utgörs av en
artificiell betongstruktur som bör
miljöanpassas. (förstudie krävs)
Hinder 2 som är definitivt och utgörs av en
damm i anslutning till väg 202 bör
miljöanpassas. (förstudie krävs)
Hinder 6 som är partiellt utgörs av en damm
som bör miljöanpassas. (förstudie krävs)

Kvarnängsån

Åtgärda
vandringshinder

Hinder 7 som är definitivt och utgörs av en
damm bör miljöanpassas. (förstudie krävs)

Kvarnängsån

Återföra
bortrensad sten
och block.

Flera sträckor är bedömda som kraftigt rensade
och dessa bör återställas. Börja med dom
nedersta och gå upp uppströms. (förstudie
krävs)

Kvarnängsån

Återmeandra
vattendraget

Ån är omgrävd på tre områden utspritt i
landskapet. Dessa sträckor bör åtgärdas och
börja med det nedersta området. (förstudie
krävs)

Knipabäcken
Knipabäcken

Knipabäcken
Kvarnängsån

Återmeandra
vattendraget
Åtgärda
vandringshinder
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Kvarängsån

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Lummaån
Lummån

Kalkning
Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Utmed 3680 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 1162 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i
betydande omfattning.
Kontinuerligt, Stora Valsjön
Utmed 4803 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 3600 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt), den
saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning.

Lummån

Åtgärda
vandringshinder
Återföra
bortrensad sten
och block.

Hinder 1 som är definitivt och som utgörs av en
damm bör miljöanpassas. (förstudie krävs)
Ån är rensad på flera platser och bör därför
återställas och det är lämpligt att börja
nedströms det definitiva vandringshindret.
(förstudie krävs)

Lummån

Återmeandra
vattendraget

Ån är rätat och omgrävd på flera platser och bör
därför återmeandras. (förstudie krävs)

Mjöserudsbäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Mjöserudsbäcken

Naturlig
utveckling

Utmed 2358 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) längs större delen av
denna sträcka saknas den helt eller än smalare
än 3 m. Utmed 9614 m är skyddszonen smalare
än 10 m mot artificiell mark (åkermark
framförallt), längs större delen av denna sträcka
saknas den helt eller än smalare än 3 m.
Hinder 1 och 2 som är naturliga bäverdämmen
bör lämnas för fri utveckling.

Mjöserudsbäcken

Återföra
bortrensad sten
och block.

Nedströms första definitiva vandringshindret är
stora delar av bäcken rensad och dessa
bortrensade strukturer bör återföras till
vattendraget. (förstudie krävs)

Mjöserudsbäcken

Återmeandra
vattendraget

Stora delar av bäcken är rätat och omgrävd
nedströms första definitiva vandringshindret
och dessa bör åtgärdas utifrån dom
förutsättningar som finns. Den långa
kulverterade sträckan högre upp bör också
öppnas upp och ges skyddszoner för att minska
påverkan av föroreningar från
jordbruksmarken. (förstudie krävs)

Lummån
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Mossån

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Mossån

Återföra
bortrensad sten
och block.
Kalkning
Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Utmed 7909 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 108 m är skyddszonen smalare än 3 m
mot artificiell mark (tomtmark framförallt).
Ån är fysiskt påverkad utmed nästan 70 % av
sträckningen. (förstudie krävs)

Mossån
Mullsjöbäckens
vattensystem

Kalkning

Kontinuerligt, Ålsjön
Utmed 1227 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 2478 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i
betydande omfattning.
Förbättrad passage förbi felaktigt lagd
vägtrumma (hinder 5), hindret är partiellt.
Lutningen på trumman avgör vilken åtgärd som
är lämplig. (förstudie krävs)
Underlätta passage förbi hinder 3 och 4 som är
partiella hinder och utgörs av rasade stenrösen.
(förstudie krävs)
Hinder 1 och 2 är definitiva hinder som utgörs
av dammar som bör miljöanpassas. (förstudie
krävs)
Uppströms vandringshindren finns rensade
sträckor som bör åtgärdas om vandringshindren
åtgärdas. (förstudie krävs)
Bäcken är omgrävd och rätat från Viken upp till
strax nedströms första vandringshindret.
Beroende på förutsättningarna bör bäcken
åtgärdas. (förstudie krävs)
Kontinuerligt, Lilla Skogssjön.

Kalkning

Kontinuerligt, Stora Skogssjön.

Rådgivning,
information

Genom informationsträffar och rådgivning kring
vattenhänsyn i skogsbruket kan medvetenheten
ökas bland skogsägare för att undvika
körskador, lämna skyddszoner (kantzoner),
särskilt vid de värdefullaste lek- och
uppväxtområdena. Denna typ av rådgivning och
information sker med fördel som samarbete
mellan t ex vattenrådet, skogsbolagen, LRF,
Sportfiskarna, kommunerna, Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen och Vikens fvof. Detta är viktigt
då mycket av det som skyddar och förbättrar
vattenmiljön kommer till av frivilliga
avsättningar eller förändringar i brukandet.

Mullsjöbäckens
vattensystem

Åtgärda
vandringshinder

Mullsjöbäckens
vattensystem

Åtgärda
vandringshinder

Mullsjöbäckens
vattensystem

Åtgärda
vandringshinder

Mullsjöbäckens
vattensystem

Återföra
bortrensad sten
och block.
Återmeandra
vattendraget

Mullsjöbäckens
vattensystem

Mullsjöbäckens
vattensystem
Mullsjöbäckens
vattensystem
Skogsbruket inom
Vikens
avrinningsområde
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Stenbäcken

Åtgärda
vandringshinder

Stenbäcken

Åtgärda
vandringshinder

Stenbäcken

Återföra
bortrensad sten
och block.
Återmeandra
vattendraget

I Stenbäcken finns fyra dåligt lagda vägtrummor
där passagen för fisk bör förbättras. (förstudie
krävs)
Det finns två dammar i bäcken och båda är
definitiva hinder som bör miljöanpassas.
(förstudie krävs)
Ett fåtal sträckor i bäcken är fysiskt påverkade
av rensningar och dessa bör åtgärdas.
(förstudie krävs)
I dom övre delarna av Stenbäcken är bäcken
omgrävd och rätat, det bör man återställa.
(förstudie krävs)
Utmed 5261 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt
eller än smalare än 3 m i betydande omfattning.
Utmed 878 m är skyddszonen smalare än 10 m
mot artificiell mark (åkermark framförallt) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i
betydande omfattning.
Återställning av våtmarker utmed sjön.
Lummaån, Mjöserudsbäcken, Örlan,
Kvarnängsån m fl, vattendragen dikade
(fördjupade och rätade) sista delen. Det finns
en stor potential för minskad näringsbelastning
genom våtmarkers förmåga att rena vattnet
men också ökade arealer lekområden för fisk
(gädda) och andra djur om vattendraget fick
utvecklas fritt och spridas över ett brett
svämplan. (förstudie krävs)
Tillföra död ved och gynna/återplantera lövträd
utmed vattendraget. Åtgärdsbehov i varje
vattendrag styrs av biotopkarteringens
kartläggning av förekomst av död ved i
vattendraget. (förstudie krävs)
Gynna lövträd och buskar utmed vattendraget
som skuggar vattendraget (förutom att bidra
med löv och död ved). Åtgärdsbehov i varje
vattendrag styrs av biotopkarteringens
kartläggning av skuggning av vattendraget
(förstudie krävs).
Utmed 1045 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning). Utmed 3511 m är
skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell
mark (åkermark framförallt) och den saknas
helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning.
I Örlan är den mellersta delen av vattendraget
kraftigt rensad. Det bör åtgärdas efter
förutsättningarna. (förstudie krävs)

Stenbäcken

Stenbäcken

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Utmed Vikens
stränder och
uppströms kring
vattendragen

Återskapa och
restaurera
våtmarker

Vikens
tillrinnande
vattedrag

Öka mängden
död ved i
vattendraget

Vikens
tillrinnande
vattedrag

Öka
skuggningen
över
vattendraget

Örlan

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

Örlan

Återföra
bortrensad sten
och block.
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Vattendrag

Åtgärd

Beskrivning

Örlan

Återmeandra
vattendraget

I Örlan är den nedersta och översta delen av
vattendraget omgrävt och rätat. Det bör
åtgärdas efter förutsättningarna. (förstudie
krävs)

Kunskapsbehov
Vad behöver vi veta för att nå målen i fiskevårdsplanen? Här beskrivs de
kunskapsbehov som identifierats för att nå en bra förvaltning av Viken och dess
tillrinnande vatten (Tabell 4).
Tabell 4. Kunskapsbehov för att kunna förvalta Viken och dess tillrinnande vattendrag på ett hållbart
sätt.

Vatten

Kunskapsbehov

Prioritering

Fosviksån

Förstudie inför åtgärder. Utreda möjlighet till fiskväg
mellan Bottensjön (Vättern) och Viken. Karlsborgs
kommun har tagit steg mot ett sådant initiativ under
2017, det är mycket viktigt och positivt för Viken. I
förlängningen är då även fria vandringsvägar i
Motala ström viktiga att få till då det innan
etablering av dammar i Motala Ström var passerbart
för fisk från Östersjön och hela vägen upp till Unden.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Biotopkartering av Lurabäcken och övre delen av
Mullsjöbäcken (övre delen av Gripabäcken upp till
Skogsjön) för att kartlägga värdefulla fiskbiotoper
och fysisk påverkan av vattendragen.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.

x

Grönbobäcken

Hanhultabäcken

Knipabäcken

Kvarnängsån

Lummån

Lurabäcken,
Mullsjöbäcken

Mjöserudsbäcken

Mossån

Mullsjöbäcken
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x

x

x

x

x

x

x

x

Vatten

Kunskapsbehov

Prioritering

Stenbäcken

Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras.
Säkerställa att alla vattendrag som är betydelsefulla
för öring har ett tillfredställande pH eller kalkas till
ett pH som är tillfredställande (de som inte ingår i
kalkprogrammet redan).

x

För att bättre veta hur fiskbeståndet i sjön ser ut och
hur det förändras behövs regelbundna provfisken.
Detta har tidigare gjorts men det finns nu ingen plan
för fortsatta provfisken enligt Länsstyrelsen och det
har inte gått att få tag i resultat från alla de
provfisken som gjorts historiskt i Viken.
För att bättre kunna bedöma sjöns ekologiska status
behövs undersökningar av växtplankton och
bottenfauna åtminstone var 6:e år. Detta ingår inte i
något miljöövervakningsprogram i dagsläget.
Eftersom sjön är mycket heterogen och skiljer sig i
olika delar i många avseenden behövs en bättre
förståelse av dessa skillnader för att kunna anpassa
förvaltningen efter de lokala förutsättningarna. Dels
kan jämförande biologiska undersökningar
(växtplankton, bottenfauna, provfisken mm) visa på
hur ekologin skiljer sig i olika delar av sjön, men
också t ex datamodelleringar av vattenflödet i sjön
skulle vara till nytta för att kunna göra säkrare
bedömningar av hur sjön påverkas av föroreningar.
Syrgasmätningar (djupprofiler) och
siktdjupsmätningar som tas ofta under ett års tid på
5-6 platser i sjön bidrar också till att beskriva hur
sjön fungerar och hur det syrefattiga bottenvattnet
påverkar sjöns olika delar.
Den gröna sörja som vid flera tillfällen ligger som ett
skikt över sjön i vissa delar under sommaren
misstänkt vara algblomning men någon analys har ej
gjorts. Det vore värdefullt att samla in prover och
analysera innehållet för att klargöra vad det är för
något och vad orsaken kan vara. Styrelsen ser till att
prov samlas in (ska läggas i tätslutande burk med
etanol) och skickas in för analys om detta
förekommer 2018.
Det finns stora arealer våtmarker längs Vikens
stränder och i anslutning till vattendragen. Hur
betydelsefulla är de för reningen av näringsämnen
och går det att öka reningsförmågan? Det kan vara
svårt att ta reda på men om näringsbelastningen ska
minskas kan en stor potential finnas i befintliga
våtmarker.

x

Stenbäcken och
Grönbobäcken
(ev även
Knipabäcken,
Lurabäcken).
Viken

Viken

Viken

Viken

Viken
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x

x

x

x

Vatten

Kunskapsbehov

Viken

Viken har stora vassområden och de har varierat i
omfattning under åren, vilket påverkar
sjöekosystemet. De ska ha ökat längs den norra
stranden kring Sätra och minskat kring Marnäs.
Kartläggning om hur vassens utbredning förändras
över tid är värdefullt för att förstå förändringar i
sjöns ekologi och kan göras genom att jämföra
arealerna vass utifrån flygfoton bakåt i tiden.
Ökningen av Kanadagäss men även signalkräftor som
betar vass kan vara del i förklaring till förändringarna
Det finns mycket liten kunskap om förekomst eller
påverkan av miljögifter i sjön eller i dess
avrinningsområde. Det vore värdefullt att veta om
det finns någon undersökning som särskilt skulle ge
viktig information för förvaltningen av sjön eller för
fritidsfiskare som konsumerar fisken. Länsstyrelsen
bör kunna ge denna expertkunskap och är tillfrågad.
Då signalkräftan som är inplanterad i sjön sedan
1930-talet kan påverka ekosystemet genom att äta
bl a vass, snäckor och småfisk (vilka boenden uppger
har förändrats med tiden) vore det intressant att
veta hur populationen fördelar sig över sjön, varför
och vad det kan ha för påverkan på ekologin. Detta
kan göras genom standardiserade kräftprovfisken.
Generellt behövs biologiska undersökningar i
vattendragen (i första hand i de som är
vattenförekomster) i form av bottenfauna och
kiselalger (och elfisken som redan nämnt) för att få
tillförlitliga bedömningarna av ekologisk status. I dag
finns nästan inga biologiska undersökningar som
underlag till Länsstyrelsen klassning av vattendragen.
Det behövs fortsatt vattenkemiprovtagning i
vattendragen (2017-2018 provtog 15 vattendrag) för
att följa utvecklingen av hur mycket näringsämnen
och organiskt material som de olika vattendragen
belastar Viken med. Enligt VISS och
Vattenmyndigheten kan de antagna
övergödningsproblemen i Viken som visat sig i dåliga
syrgasvärden enligt statusklassning 2012 åtgärdas
genom en minskning av den lokala tillförseln av
fosfor med 380 kr/år (20% minskning) för att minska
produktionen av organiskt material och därmed
förbättra syresituationen. Givet osäkerheten om
övergödningspåverkan i olika delar av sjön och vad
den verkliga belastningen kommer ifrån bör
mängden fosfor som behöver minskas anses vara en
osäker bedömning i nuläget. I vissa fall finns
troligtvis tillräcklig kunskap om åtgärdsbehovet för
enskilda avlopp, avloppsreningsverk och jordbruk för
att börja förbättra vattenkvaliteten i nuläget men
det behövs också mer utredningar om källorna och
hur de påverkar sjön.

Viken

Viken

Vikens
tillrinnande
vattendrag

Vikens
tillrinnande
vattendrag

Prioritering

50

x

x

Vatten

Kunskapsbehov

Prioritering

Vikens
tillrinnande
vattendrag (3-12
vattendrag)

Kvantitativa elfiskeundersökningar under flera år för
att ta reda på hur beståndet av olika
fiskpopulationer ser ut, hur stora de är och var de
reproducerar sig. Det är också viktigt för att kunna
följa en utveckling och för att följa upp effekt av t ex
åtgärd vid vandringshinder. Det är också ett viktigt
underlag för länsstyrelsens statusklassning.
Den invasiva arten vandrarmussla finns väl etablerad
nu i Motala ström och man befarar att denna kan
sprida sig uppåt i Vättern och dess tillrinningar, vilket
kan orsaka stor skada på ekosystemet och för
människan. Information om musslan och
inrapportering från allmänheten om den påträffas
kan vara viktigt för att förhindra spridning, Vikens
vattenråd diskuterar en sådan informationsåtgärd.
Förstudie inför åtgärder. Förutsättningarna för alla
åtgärdsförslag måste utredas innan någon åtgärd
kan genomföras. Det finns en intressekonflikt med
kanotleden vid en återställning, utreda möjligheter
och samarbeten.

x

Vikens
vattensystem

Örlan
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x

Vad har gjorts?
I Tabell 5 visas de åtgärder som genomförts i området.
Tabell 5. Genomförda åtgärder för förbättrad vattenkvalitet kring Viken och dess vattendrag.

Vatten
Edsån

Åtgärd
åtgärd vid vandringshinder

Beskrivning
Omlöp förbi xx 20xx.

Edsån

åtgärd vid vandringshinder

Edsån

Kalkning

utrivning och restaurering av
vattendragsfåran vid xxx 2017 (?)
Kontinuerligt, Unden

Hanhultabäcken

Kalkning

Kontinuerligt, Hanhultasjön

Lumman

Biotopvård

Lummaån

Biotopvård

Lummaån

Kalkning

Björklången under 1999-2002, saknar
info om omfattning och utformning.
Sportfiskarna återförde bortrensad
sten och död ved till vattendraget, från
mynningen och upp till dammen i
fräckestad 2017.
Kontinuerligt, Stora Valsjön

Mossån

Biotopvård

Vikens fvof anlade lekbottnar 20xx.

Mossån
Mullsjöbäcken

Kalkning
Kalkning

Kontinuerligt, Ålsjön
Kontinuerligt, Lilla Skogssjön.

Mullsjöbäcken

Kalkning

Kontinuerligt, Stora Skogssjön.

Vikens närområde

Efterbehandling av miljögifter

Åkermark i Vikens
avrinningsområde

Miljöersättning
miljöskyddsåtgärder enligt
miljöstödet
Miljöersättning fånggröda för
minskat kväveläckage
Miljöersättning ekologisk odling
för odling utan
bekämpningsmedel
Miljöersättning skyddszoner i
jordbruksmark som är
gräsbevuxna och oskördade för
minskat fosforläckage
Miljöersättning extensiv
vallodling i slättlandskapet enligt
miljöstödet för minskat fosforoch kväveläckage
Miljöersättning vårbearbetning
för minskat fosfor- och
kväveläckage
Anlagda våtmarker

Nedlagda bensinstationer i Halna och
Böksnäs.
Omfattning är ej sammanställd.

Åkermark i Vikens
avrinningsområde
Åkermark i Vikens
avrinningsområde
Åkermark i Vikens
avrinningsområde

Åkermark i Vikens
avrinningsområde

Åkermark i Vikens
avrinningsområde
Örlan/Hästabäcken
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Omfattning är ej sammanställd.
Omfattning är ej sammanställd.

Omfattning är ej sammanställd.

Omfattning är ej sammanställd.

Omfattning är ej sammanställd.

Miljöövervakning
Hur vet vi hur livet i vattnet mår och vilken vattenkvalitet Viken och dess tillflöden
har? Den miljöövervakning som sker i området är avgörande för att kunna göra en
bra bedömning om hur målet för fiskevårdsplanen uppfylls och hur miljötillståndet
är för fiskevårdsområdet, d v s sjön och dess tillflöden. För att kunna bedöma
tillståndet och upptäcka förändringar behövs kontinuerliga och långa tidsserier.

Pågående program
I Tabell 6 är den miljöövervakning som rör vattenmiljön i Viken och i dess
tillflöden sammanställd. Miljöövervakning som sker uppströms sjöarna som rinner
till Viken är ej med här.
Tabell 6 .Miljöövervakning för Viken och dess tillflöden. Förklaringar: RMÖ = Regional
miljöövervakning, KEU = Kalkeffektuppföljning, SRK = Samlad recipientkontroll, NMÖ = Nationell
miljöövervakning, *=finns uppgift om denna avslutades eller glesades ut 2015.

vatten

avrinningsområde

station

parameter

frekvens

startår program

Forsviksån

Forsviksån

Viken

Vattenkemi

Var sjätte
år

2007

Forsviksån

Forsviksån

Forsviksån
Forsvik

12 gånger
per år

1997

Mossån

Mossån

VELEN 2

Vattenkemi
Oreglerad
vattennivå
och flöde

Kontinuerligt

1966

ansvarig
organisation
Havs- och
NMÖ, Sjöar
vattenomdrevsstationer myndigheten
Havs- och
NMÖ, Stora
vattensjöarna samt SRK myndigheten
NMÖ,
Hydrologiska
grundnätet
SMHI

Unden

Edsån

Unden
utlopp

Vattenkemi

2 gånger
per år

1984

KEU/RMÖ

Lst Örebro

Unden

Edsån

Unden 1569
utlopp
Vattenkemi

4 gånger
per år

1996*

SRK

Norra Vätterns
SRK

Velen

Mossån

Velen mitt

2 gånger
per år

1992

KEU

Lst Västra
Götaland

Viken

Viken

Viken

Örlen

Örlan

Gamla
Örlenbadet

2 gånger
Vattenkemi per år
vattenkemi
och
4 gånger
mikrobiologi per år

Örlen

Örlan

Örlen

Vattenkemi

Örlen

Örlan

Örlen

Vattenkemi

Vattenkemi

2013

Norra Vätterns
SRK
SRK
Övervakning
enligt
badvattendirektiv Tibro kommun

2 gånger
per år

1997

SRK

Var sjätte
år

2007

1997

Norra Vätterns
SRK
Havs- och
NMÖ, Sjöar
vattenomdrevsstationer myndigheten

Enskilda undersökningar
I Tabell 7 beskrivs de enskilda undersökningar som gjorts i Viken och dess
tillrinnande vattendrag.
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Tabell 7. Miljöövervakning som skett enskilda tillfällen i Viken och dess tillrinnande vattendrag.
vatten

station

parameter

År

På uppdrag av

Viken

avrinningsområde
Viken

norra delen

Bottenfauna

2001

Vikens fvof

Viken

Viken

norra delen

Bottenfauna

2017

Edsån

Edsån

flera lokaler

Elfiske

2017

Vikens fvof,
kommunerna, Lst
Västra Götaland
Vikens fvof

Edsån, Hanhultabäcken,
Knipabäcken,
Kvarnängsån,
Lummabäcken, Mossån,
Stenbäcken, Örlan
Edsån, Mossån

flera

flera lokaler

Elfiske

2016

Vikens fvof

flera

flera lokaler

Elfiske

2013

Vikens fvof

Edsån, Mossån

flera

flera lokaler

Elfiske

2014

Vikens fvof

Lummaån, Mossån

flera

flera lokaler

Elfiske

2010

ej uppgift

Mossån

Mossån

flera lokaler

Elfiske

1988

ej uppgift

Mossån

Mossån

flera lokaler

Elfiske

2011

Lst Jönköping

Viken

Viken

mikrofibrer

2014

Viken

Viken

sydvästra
delen
flera lokaler

Bäck från Mullsjön, Åna, flera
Dike från Stormosse
Spetsbolet, Hästabäcken,
Kvarnängsån, Lummån
utlopp, Mjöserudsbäcken
utlopp, Mossån, Örlans
utlopp (Viken)
Hästabäcken (us),
Hästabäcken
Hästabäcken (ut)
Viken
Viken

flera lokaler

TOC
(vattenkemi)

Lst Västra Götaland
(p g a Stormossen)
1985, 1991, Vikens fvof och Lst
1996, 1999, Västra Götaland
2005, 2013
och 2014.
2016-11-25 Vikens fvof och
Sportfiskarna

vattenkemi

2012-01-30 Svea Skog

Viken 4

Vattenkemi

2013

Viken

Viken

Viken 5

Vattenkemi

2013

Bäck fr ormahålan ns
Björkelången

Lummaån

2013-03-17

Bäck fr ormahålan,
Lummån

Lummaån

Bäck fr
vattenkemi
ormahålan ns (försurning)
Björkelången
vattenkemi
(försurning)

Bäck fr ormahålan,
Lummån

Lummaån

vattenkemi
(försurning)

2013-11-17

vattenkemi
(försurning)

2013-05-14

Bäck fr us Mullsjön (utl
flera
Stora skogssjön),
Kvarnängsån (us)
Gårälgens utl, Mossån,
Velens utl, Mullsjöbäcken
fr Mullsjön,
Hanhultabäcken (us)

flera lokaler
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nätprovfiske

2013-05-23

Norra Vätterns SRK/ Lst
Västra Götaland
Norra Vätterns SRK/ Lst
Västra Götaland
Lst Västra Götaland
(Nationell
kalkeffektuppföljning)
Lst Västra Götaland
(Nationell
kalkeffektuppföljning)
Lst Västra Götaland
(Nationell
kalkeffektuppföljning)
Lst Västra Götaland
(Nationell
kalkeffektuppföljning)

vatten
Hanhultabäcken (us)

avrinningsstation
område
Hanhultabäck
en

parameter

År

vattenkemi
(försurning)

Mullsjöbäcke utlopp
ns
vattensytem
Mossån

vattenkemi
(försurning)

På uppdrag av

Dike Bjurbäcken, Dike
flera
Sjöhagen, Dike spetsbolet,
Edsån, Gäddebäcken,
Hästabäcken,
Knipabäcken,
Kvarnängsån, Lummån,
Mjöserudsbäcken
,Mossån ,Mullsjöbäcken
,Rosendala ,Skarvudden
,Valön ,Vispås ,Örlan
(mitt) ,Örlan (ns) ,Örlan
(us)

flera lokaler

vattenkemi
(övergödning)

2013-10-31 Lst Västra Götaland
(Nationell
kalkeffektuppföljning)
2008,2012,2 Lst Västra Götaland
013
(p g a
kalkningsverksamhet)
2008,2012,2 Lst Västra Götaland
013
(p g a
kalkningsverksamhet)
2012-11-23 Peter Kloss
examensarbete SLU

Dike från Klevamossen
flera
Vispås, Mossån, Edsån,
Lummaån utlopp,
Lummaån uppstr,
Lurabäcken, Bäck från
Mullsjön Åna, Örlans
utlopp, Dike från
Stormosse Spetsbolet,
Bäck från Bussahagen,
Mjöserudsbäcken utlopp,
Mjöserudsbäcken
Pankan,
Mjöserudsbäcken Trälket,
Kvarnängsån,
Hästabäcken
Dike sjöhagen,
flera
Gäddebäcken,
Hästabäcken,
Kvarnängsån,
Mjöserudsbäcken,
Rosendala DF, Storängen Bussahagen DF, Örlan
(ns), Örlan (ut), Örlens
utlopp (Örlen)

flera lokaler

vattenkemi
(övergödning)

2017-10-25, Vikens fvof och
2018-01-28 Sportfiskarna

flera lokaler

vattenkemi
(övergödning)

2012-08-01 Lst Västra Götaland
och 2012-0901

Mjöserudsbäcken (ns
Åsav), Mjöserudsbäcken
(us Trälken)
Viken

flera

flera lokaler

vattenkemi
(övergödning)

Viken

Viken 1

Viken

Viken

Viken 2

Viken

Viken

Viken 3

Viken

Viken

norra delen

Mullsjön

Velen
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vattenkemi
(försurning)

2014-06-16 Lst Västra Götaland
och 2014-0912
Vattenkemi och 2013
Norra Vätterns SRK/ Lst
Växtplankton
Västra Götaland
Vattenkemi och 2013
Norra Vätterns SRK/ Lst
Växtplankton
Västra Götaland
Vattenkemi och 2013
Norra Vätterns SRK/ Lst
Växtplankton
Västra Götaland
Växt- och
2001
Vikens fvof
djurplankton

Behov av data på kort sikt
•

pH mätningar i de vattendrag som ej undersökts, Stenbäcken,
Grönbobäcken främst.

•

Djupprofiler av syrekoncentration och siktdjup i olika delar av sjön under
ett år för att kartlägga utbredningen av låga syrehalter i bottenvattnet och
skillnad i vattenkvalitet i olika delar av sjön.

•

Elfisken i vattendragen för att kartlägga öringpopulationen.

•

Provfiske och växtplanktonprov i sjön inför nästa statusklassning för en
säker bedömning av sjöns ekologiska status.

Behov av data på lång sikt (bör ingå i ett provtagningsprogram)
•

Vattenkemiprovtagning för att bevaka övergödningsparametrar i de
vattendragen som kan antas påverka sjön mest (vattenflödets storlek,
påverkanskällor, känslig del av sjön).

•

Vattenkemiprovtagning för att bevaka försurning i de vattendrag som löper
störst risk och som har högst naturvärden (öringhabitat mm).

•

Fortsatta vattenkemiprovtagningar i sjön och dess utlopp (sker inom SRK).
Om det framkommer att punkten i sjön inte är representativ för hela sjön
bör man överväga att provta på flera ställen i sjön.

•

Biologiska undersökningar (minst var 6:e år men helst vart 3:e år) i form
av växtplankton, bottenfauna och provfisken i sjön.

•

Biologiska undersökningar (elfiske/bottenfauna/kiselalger) i
vattendragsförekomsterna och de viktigaste vattendragen.
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Utvärdering av aktuell förvaltning
För att utvärdera fiskereglerna behövs mer kunskap om hur beståndet i sjön ser ut
och hur det har förändrats. Reglerna är i dag tillfredställande men förändring av
regler kring gösen skulle kunna bli aktuell om data visar på att göspopulationen
som etablerats i sjön sedan utsättningar under 1990- och 2000-talet har en negativ
påverkan på ekosystemet. Idag är reglerna anpassade för att skydda gösens lek. Det
finns heller ingen anpassad förvaltning till aspen som är en hotad som art, behovet
och möjligheter till en sådan har ej ännu diskuterats. Kräftbeståndet, och fisket på
det är tillfredställande men någon djupare analys har ej gjorts.
Utsättningarna har justerats till att yngel av öring sätts i bäck- och åmynningarna i
sjön istället för i vattendragen Mossån, Edsån och Lummaån för att kunna följa den
naturliga utvecklingen av öring i vattendragen.
Elfisken gjordes fram till 2016 i Lummån, Edsån och Mossån med endast ett
utfiske för att konstatera förekomst. Sedan 2016 har ambitionen varit att elfiska alla
de vattendrag som tros vara av störst betydelse för öringbeståndet och då med tre
utfisken enligt gällande metod för att kvantifiera beståndet och kunna jämföra
tätheter mellan vattendrag och över tid.
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Rapporter och skrifter angående
Viken och dess tillflöden
1999
•

Underlag till fiskevårdsplan från 1999.

2001
•
•

Jubileumsskrift 1931–2001, Viken fiskevårdsförening i 70 år. Palmgren
och Hedin, Vikens fiskevårdsområdesförening.
Biologiska undersökningar i sjön Viken 2001. Nilsson m fl, Medins
Biologi.

2003
•

Fiskevårdsplan för sjön VIKEN!

2011
•

Ryholms Stormosse, utredning om grumlande ämnen i recipienterna
Örlan och Viken. Lundkvist och Delbanco, Calluna.

2012
•

•

Viken sammanställning av befintliga data gällande en torvtäkts
eventuella påverkan av sjöns vatten, PM inför möte med boende vid sjön
2012. Liungman, Medins Biologi.
Resultat från provtagning av vissa tillflöden till sjön Vikens västra del.
Mastera, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

2013
•

Växtplankton och vattenkemi i Viken 2013. Liungman m fl, Medins
Biologi.

2014
•
•

•

Mikrofibrer i Viken 2014. Liungman m fl, Medins Biologi.
Dissolved Organic Carbon, Turbidity and Nutrients in Lake Viken
History and a Snapshot of Sub-catchment contributions. Peter Kloss, 2014.
Exjobb 30 hp, Uppsala Universitet.
Sjön Viken, en fiskeribiologisk undersökning av sjön och dess omgiving.
Kursledare Höjesjö, projektarbete, Göteborgs Universitet.

2015
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•
•

Sammanfattning av vattenkemisk provtagning i Mjöerudsbäcken.
Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Inventering av Asp, tillrinningar till Vänern och Viken. Nilsson,
Länsstyrelsen Västra Götalands län.

2016
•
•
•

Kartläggning av åtgärdsbehov i sjön Vikens tillflöden, ett underlag för
framtida fiskevårdsplan. Johansson, examensarbete vid Göteborgs
Universitet.
Slutrapport – utrivning av Nolkvarnsdammen och Sågkvarnsdammen
i Edsån samt biotopvård 2016. Lind, Ervalla.
Sätra Bruk. Restaurering av Edsån. Antikvarisk dokumentation. Hellman,
Västarvet, Västra Götalandsregionen.

2017
•

Fiskevårdsplan för Viken, bakgrundsbeskrivning av
fiskevårdsområdet. Ruist m. fl. i samarbete med Vikens
fiskevårdsområdesförening Sportfiskarna.

Årsrapporter för Recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde
från 2001 och framåt. Medins Havs och Vattenkonsulter AB på uppdrag av Norra
Vätterns Recipientkontroll, hittas på:
http://www.vattenorganisationer.se/norravattern
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Bilaga 1. Beskrivning
vattenförekomster som mynnar i Viken
Bilaga 1 beskriver sjön Viken och de tillrinnande vattendrag som utgör
vattenförekomster enligt Vattenmyndigheten.
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Kvarnängsån
Tillståndet i vattenmiljön
Länsstyrelsen bedömning av ekologisk status för av vattenförekomsten lyder: ”Den
ekologiska statusen i Kvarnängsån är Måttlig. Det är bedömning av
hydromorfologin, konnektiviteten, som är utslagsgivande för bedömningen.
Hydromorfologin påverkar bedömningen av ekologisk status då fiskar och andra
vattenlevande djur inte kan vandra fritt i vattensystemet. I vattendraget finns två
vandringshinder, varav ett som ligger strax uppströms utloppet till sjön Viken är
definitivt. Bedömningen av fysikalisk kemiska förhållanden, näringsämnen och
försurning, är God respektive Hög status. Biologiska data saknas.”
Kvarnängsån är fysiskt påverkad utmed 64 % av sin sträckning från sjön Viken och
upp till Månsarudssjön (7890 m) (Figur 32 & Figur 33). Ån är kraftigt rensad
utmed 43 %, omgrävd eller rätat utmed 21 % ån. Utöver dessa problem i ån så
förekommer det också sju vandringshinder för fisk (Figur 34, Figur 35, Figur 36
Figur 37). Fyra av dem är onaturliga och tre är naturliga (bäverdämmen). Två av
hindren är bedömda som definitiva, hinder två vid landsvägen och hinder nummer
sju närmast Månsarudssjön. Övriga hinder är partiella, dvs. passerbara vid
gynnsamma förhållanden.
I Kvarnängsån utgör arealen lekområden för öring av näst högsta klass 18 % av den
totala bottenarealen i ån (24 870,5 m2). Andelen uppväxtområden för öring av
högsta eller näst högsta klass utgör 19,3 % av den totala botten arealen. På grund
av att vandringshindret vid landsvägen är definitivt kommer öringen inte åt några
av de lekområden som bedömts som tämligen goda eftersom alla sådana områden
ligger uppströms hindret. Den tillgängliga arealen uppväxtområden av tämligen
god kvalitet uppgår endast till 5,6 %. Det är således små arealer lek- och
uppväxtområden tillgängliga i Kvarnängsån för öringen i sjön Viken på grund av
det definitiva hindret vid landsvägen. Dessutom är alla lek- och uppväxtområden
påverkade av rensningar av någon grad.
Kvarnängsåns närmiljö domineras av produktionsskog och våtmarker, det finns
också våtmarker kring mynningen i Viken. Utmed 1162 m är skyddszonen smalare
än 10 m mot artificiell mark (åkermark framförallt) och den saknas helt eller än
smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 34 och Figur 35). Utmed 3680 m av
vattendraget är skyddszonen smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som
lämnas vid en avverkning) och den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning (Figur 36 och Figur 37).
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Figur 31. Kvanängsån.
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Figur 32. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 33. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 34. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 35. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 36. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 37. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Kvarnängsån har problem med flödesförändringar, konnektivitetsförändringar
(vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden i Kvarnängsån är att åtgärda vandringshindret vid
landsvägen så att fisken kan vandra förbi och det bästa hade varit en avsänkning av
dammen om det är möjligt (Figur 36). En annan viktig åtgärd är att utreda vilka
förutsättningar som finns för att kunna åtgärda all den fysiska påverkan som
upptäckts vid biotopkarteringen i Kvarnängsån, rensningar och vandringshinder
(Figur 36 & Figur 37). En positiv upptäckt är att det inte finns något
markavvattningsföretag i åns huvudfåra. Det är också viktigt att samla in
biologiska data från olika delar av ån, exempelvis elfisken. Vattendraget har
relativt bra skyddszoner men behöver ändå bättre skydd utmed produktionsskog
och åkermark genom plantering av träd och buskar eller genom att gynna en
naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.
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Mossån nedre
Tillståndet i vattenmiljön
Länsstyrelsen bedömning av ekologisk status för av vattenförekomsten lyder:
”Nedre delen av Mossån har måttlig ekologisk status. Fisk är utslagsgivande för
bedömningen. Mossån är påverkat av försurning, vilket motverkas genom
uppströms kalkningar. Statusen för fisk tyder på att kalkningen ännu inte har
lyckats att nå God ekologisk status. Fiskbedömningen är dock osäker och fler
biologiska undersökningar behövs.”
Mossån är fysiskt påverkad utmed 33 % av åns sträckning från sjön Viken upp till
sjön Velen (4838 m). Ån är bedömd som försiktigt rensad utmed 7 %, kraftigt
rensad utmed 16 % och omgrävd eller rätat utmed 10 %. Det finns inga
vandringshinder mellan sjöarna (Figur 41 och Figur 42).
Det finns inga lekområden för öring av högsta kvalitet i Mossån men 17,4 % av
åbottnen utgörs av tämligen god kvalitet, vilket är den näst högsta klassen
(26 260,7 m2). Det är relativt gott om bra uppväxtmiljöer för öring och 43 % av
arealen åbottnen är bedömd som högsta- och näst högsta klass (Figur 39 & Figur
40).
Mossåns närmiljö domineras av produktionsskog och har en liten skyddszon nästan
överallt, utmed 7909 m av vattendraget är skyddszonen smalare än 10 m mot
produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och den saknas helt eller än
smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 43 och Figur 44). Åkermark, vägar
och tomtmark förekommer i mycket liten omfattning (Figur 41 och Figur 42).
Kring bäcken observerades forsärla, strömstare och orkidéer.

Figur 38. Mossån.
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Figur 39. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 40. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 41. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 42. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 43. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 44. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Mossån har problem med försurning, flödesförändringar och morfologiska
förändringar (dock finns troligen även konnektivitetsförändringar
(vandringshinder) uppströms Velen.

Åtgärder
De rensade sträckorna i Mossån bör åtgärdas genom att återföra bortrensat material
till åfåran. En sådan åtgärd skulle sannolikt förbättra miljön på ca 23 % av
åbottnen. En tredjedel av ån ingår i ett dikningsföretag och i dessa områden är det
inte någon idé att genomföra några åtgärder innan dikningsföretaget är avvecklat.
En viktig åtgärd är att informera dikningsföretaget om de värdekärnor som finns
m.a.p. på lek- och uppväxtområden. Undersöka vandringshindret i utloppet av
Ålsjön och hur det påverkar Mossån. Samla in biologiska data från olika delar av
ån. Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskog genom plantering av
lövträd eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella
kantzoner vid gallring och avverkning.
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Edsån
Tillståndet i vattenmiljön
Länsstyrelsen bedömning av ekologisk status för av vattenförekomsten lyder:
”Försurning och hydromorfologi (vandringshinder) har avgjort klassningen till
måttlig ekologisk status. Fiskar och andra vattenlevande djur kan inte vandra
naturligt i vattensystemet. Här finns minst fem definitiva vandringshinder.
Vattenförekomsten är dessutom påverkad av försurning, vilket motverkas genom
kalkningar uppströms Unden. Biologiska undersökningar saknas och därför går det
inte att bedöma om kalkningen har lyckats att upprätthålla God ekologisk status.
Bedömningen av näringsämnen visar att vattendraget inte är påverkat av
övergödning.”
Edsån är fysiskt påverkad utmed 63 % av åns sträckning från sjön Viken och upp
till Edets benstamp och kvarn (2112 m) (Figur 48 och Figur 49). Ån är försiktigt
rensad utmed 24 %, kraftigt rensad utmed 17 % omgrävd eller rätat utmed 21 % av
redan nämnda sträckning. Utöver dessa problem har det också noterats sju
vandringshinder i ån. Ett av dom är naturligt och resten är onaturliga, fem är
definitiva och två är partiella hinder för öring. Det bör påpekas att det redan finns
en åtgärdsplan för alla hinder i Edsån som utarbetats av Sätra bruk och några av
dom hindren som noterats vid karteringen har redan åtgärdats, exempelvis hinder
nummer fyra som var en vägpassage och dom två uppströmsliggande hindren.
Arealen lek- och uppväxtområden för öring av högsta och näst högsta kvalitet i
Edsån uppgår till 59 % av den totala bottenarean (18 345 m2) (Figur 46, Figur 47).
I dagsläget är endast 1,8 % av dessa lekområden tillgängliga för öringen och
motsvarande tillgängliga uppväxtområden är 29,2 %.
Den karterade delen av Edsån domineras av lövskog i närmiljön men markslagen är
väldigt blandade. Skyddszonerna utmed vattendraget är ganska smala, utmed 1272
m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark (åkermark framförallt) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 48 och Figur
49). Utmed 612 m av vattendraget är skyddszonen smalare än 10 m mot
produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och den saknas helt eller än
smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 50 och Figur 51).
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Figur 45. Edsån.

Figur 46. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 47. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.

Figur 48. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 49. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).

Figur 50. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 51. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Edsån har problem med försurning, främmande arter (signalkräfta),
flödesförändringar, konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska
förändringar.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden i Edsån är att få en fiskväg förbi hinder nummer tre i
ordningen från sjön Viken och i uppströms ordning. All fysisk påverkan i form av
rensningar bör åtgärdas för att förbättra miljön i Edsån (Figur 50 & Figur 51).
Fortsätta samla in biologiska data i form av elfiske. Vattendraget behöver bättre
skydd utmed produktionsskog, tomtmark och åkermark genom plantering av träd
och buskar eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella
kantzoner.

81

Lummaån: Viken-Bussabäcken och
Lummån: Bussabäcken-Björklången
Tillståndet i vattenmiljön
Länsstyrelsen bedömning av ekologisk status för av vattenförekomsten Lummaån
Viken-Bussabäcken och lyder: ”Lummaån är klassad till god status. De
utslagsgivande parametrarna är de hydromorfologiska. Bedömningen av
näringsämnen och försurning visar på att vattenkvaliteten är bra. Biologiska
undersökningar saknas. Bedömningen är osäker eftersom en damm finns i
vattenförekomsten men det är okänt om fiskar kan passera här.”. Bedömningen för
Lummaån Bussabäcken-Björklången lyder bedömningen så här: ”Lummaån är
klassad till god status. De utslagsgivande parametrarna är näringsämnen och de
hydromorfologiska. Hydromorfologin (strandzonen) har klassats som måttlig
status. Men påverkan är inte så stor att man med säkerhet kan säga att den
ekologiska statusen är påverkad. Bedömningen av näringsämnen och försurning
visar på att vattenkvaliteten är bra. Biologiska undersökningar saknas.”
Lummån är fysiskt påverkad utmed 33 % av den totala sträckningen av ån från sjön
Viken och upp till sjön Björklången (16 851 m). Ån är bedömd som försiktigt
rensad utmed 14 %, kraftigt rensad utmed 15 %, omgrävd eller rätat utmed 4 % av
ån (Figur 54 & Figur 55). Nedströms första definitiva vandringshindret är 14,8 %
av ån bedömd som försiktigt rensad, 33,9 % som kraftigt rensad och 11,3 % som
omgrävd eller rätad av den totala längden 5199 m. Det förekommer ett
vandringshinder i Lummån som är artificiellt och definitivt hinder för öring (Figur
52).
Arealen lek- och uppväxtområden för öring av högsta och näst högsta kvalitet i
Lummån uppgår till 27 % respektive 27 % av den totala bottenytan (40 623 m2).
Av dessa arealer är 39,7 % tillgängliga för lek och 61 % som uppväxtområden
nedanför första definitiva vandringshinder (Figur 52 & Figur 53).
Lummaån domineras i sin närmiljö av våtmark och produktionsskog men det
förekommer även mycket åkermark (i den nedre delen) och lövskog.
Våtmarksområdena är relativt stora och det finns också ett större våtmarksområde i
mynningen i Näsboviken. Det finns ganska mycket kalhyggen utmed Lummaån
(över 700 m). Utmed 3600 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark
(åkermark framförallt), den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning (Figur 54och Figur 55). Utmed 4803 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 56 och Figur
57).
Fisk, troligen öring, observerades i vattendraget under karteringen. Bäcknejonöga
observerades nedströms vandringshindret i grusiga partier. Även mörtstim, abborre
och gädda observerades ovan vandringshindret. Längs med i princip hela
vattendraget observerades bäverspår men trots detta utgjorde inga bäverdämmen
något potentiellt hinder för varken mört eller öring att passera. Längs vattendraget
observerades även ett gräsandsbo med ägg, en kattuggla och en större hackspett.
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Figur 52. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 53. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 54. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 55. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 56. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 57. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Lummaån har problem med försurning, flödesförändringar, konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
I Lummån finns det anledning att åtgärda de fysiskt påverkade delarna av ån
nedströms vandringshindret men eftersom stora delar av ån nedströms hindret ingår
i olika markavattningsföretag är det svårt att göra förbättringar som består så länge
markavattningsföretagen finns kvar. Under 2017 har upprensad sten återförts från
stränderna och upprensade nackar i vattendraget brytits utmed alla aktuella sträckor
nedströms det första hindret. En angelägen åtgärd är att informera
dikningsföretaget om var det finns värdekärnor i Lummån m.a.p. lek- och
uppväxtområden för öring (Figur 52 & Figur 53). Fortsätta samla in biologiska data
med hjälp av elfisken. Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskog,
tomtmark och åkermark genom plantering av träd och buskar eller genom att gynna
en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.

88

Örlan
Tillståndet i vattenmiljön
Länsstyrelsen bedömning av ekologisk status för av vattenförekomsten lyder:
”Vattenförekomsten är klassad till god status. De utslagsgivande parametrarna är
de hydromorfologiska då de övriga parametrarna visar på hög status. Bedömningen
av näringsämnen och försurning visar på att vattenkvaliteten är bra. Biologiska
undersökningar saknas.”.
Örlan är fysiskt påverkad utmed hela sin sträckning från Viken upp till Örlen, 21 %
av ån är bedömd som kraftigt rensad och 79 % (Figur 59) som omgrävd och rätat
(Figur 62 & Figur 63).
Det finns inga områden i ån som är bedömda som lekområden för öring av högsta
eller näst högsta klass i Örlan. 21 % av ån är bedömd som näst högsta
klassuppväxtområde för öring (Figur 60 & Figur 61).
Örlan domineras av våtmark i sin närmiljö och det finns stora våtmarksområden i
mynningen i sjön, men vattendraget har också hög förekomst av åkermark utmed
sina stränder. Utmed 3511 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark
(åkermark framförallt) och den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning (Figur 62 och Figur 63). Utmed 1045 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) (Figur
64 och Figur 65).
Krondiket från Stormossen (torvtäkt) avvattnas till Örlan.

Figur 58. Örlan.
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Figur 59. Örlan, stora mängder upprensad sten utmed stränderna.
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Figur 60. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 61. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.

92

Figur 62. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 63. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 64. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 65. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Örlan har problem med morfologiska förändringar.

Åtgärder
Örlan hade kunnat vara ett bra vattendrag för både lek- och uppväxt för öring och
asp om man återställde ån till ett mer ursprungligt skick, dvs. lät bävern dämma
och på så vis låta vattnet hitta nya fåror i landskapet, återförde alla bortrensade
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block som ligger utmed kanterna av ån (Figur 64 & Figur 65). Delar av ån ingår i
markavvattningsföretag och det verkar också som att kommunen avsätter medel till
att röja bort bäverdämmen för att kanoter skall kunna paddla enklare på Örlan. Det
finns motstående intressen i Örlan som bör utredas och diskuteras eftersom
rensningar i Örlan påverkar fisksamhällen både i Viken och Örlen negativt.
Vattendraget har bristande skyddszoner i stor omfattning och behöver bättre skydd
utmed åkermark (men även produktionsskog) genom plantering av träd och buskar
eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.
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Bilaga 2. Beskrivning av övriga vattendrag
som mynnar i Viken

Dike från Bussahagen
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Bäck från Kanterud
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Bäck från Mossjön
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Dike från Klevamossen
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Dike från Sjöhagen
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder
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Gäddebäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Mjöserudsbäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Mjöserudsbäcken är i hela sin sträckning (6055 m) fysiskt påverkad till 100 %, 13
% är försiktigt rensat, 23 % är kraftigt rensat och 64 % av bäcken är omgrävd eller
rätad (Figur 70 & Figur 71). Hela den biotopkarterade delen av ån ingår i ett eller
flera markavvattningsföretag. I stort sett kan vattendraget betraktas som ett dike,
historiskt var det dock ett naturligt ringlande vattendrag (Figur 67). Bäcken är
kulverterad ca 1,9 km under åkermark, 4 ytavrinningsbrunnar leder ned vattnet i
kulverten som bäcken rinner i och det var tydliga spår av erosion kring dem.
Bäcken har två onaturliga hinder varav det första närmast Viken är bedömt som
definitivt och nästa som partiellt passerbart för öring (Figur 68).
Arealen lekområde för öring av näst högsta kvalitet uppgår till 9 % av den totala
bottenytan (15 848,9 m2) och motsvarande areal fast för uppväxtområde för öring
är 12 % (Figur 66, Figur 68 & Figur 69).
Mjöserudsbäckens närmiljö domineras av åkermark och är det vattendrag av de
som rinner till Viken som är mest påverkad av åkermark. Det finns en våtmark i
bäckens mynning i sjön (Åsaviken). Skyddszoner saknas eller är mycket smala i
stor omfattning och skuggningen är generellt liten. Utmed 9614 m är skyddszonen
smalare än 10 m mot artificiell mark (åkermark framförallt), längs större delen av
denna sträcka saknas den helt eller än smalare än 3 m (Figur 70 och Figur 71).
Utmed 2358 m av vattendraget är skyddszonen smalare än 10 m mot
produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) längs större delen av denna
sträcka saknas den helt eller än smalare än 3 m (Figur 72 och Figur 73).
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Figur 66. Mjöserudsbäcken, en mindre påverkad del av bäcken.

Figur 67. Mjöserudsbäcken.
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Figur 68. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 69. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 70. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 71. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 72. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

105

Figur 73. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Mjöserudsbäcken har problem med övergödning, flödesförändringar,
konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden i Mjöserudsbäcken är att åtgärda det första
vandringshindret så att det blir en fri passage för fisken i bäcken (Figur 68).
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Därefter bör man åtgärda alla rensade och omgrävda sträckor men det är ingen idé
att göra det så länge markavvattningsföretagen påverkar bäcken. Sträckorna 5, 6
och 7 är relativt oförstörda jämfört övriga delar av bäcken och det kan vara bra att
försöka bevara de sträckorna och eventuellt åtgärda dem problem som finns där då
de inte ingår i markavvattningen, även om de naturligtvis påverkas av den (Figur
72).
Vattendraget har bristande skyddszoner i stor omfattning och behöver bättre skydd
utmed åkermark (men även produktionsskog) genom plantering av träd och buskar
eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.

107

Hästabäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Hela Hästabäcken är fysiskt påverkat av omgrävningar och rätningar och det är tre
onaturliga och definitiva vandringshinder i bäcken (Figur 76). Det ser ut som att
hela bäcken ingår i ett eller flera markavvattningsföretag. Hästabäcken är invallad
och fördjupad, och då marken är flack går Vikens sjövatten går högt upp i bäcken
(Figur 74). Det finns också dammar med pumpanordning och troligen pumpas
vatten från Hästabäcken till dammarna. I stort sett kan vattendraget betraktas som
ett dike, historiskt var det dock ett naturligt ringlande vattendrag. Det finns inga
lek- och uppväxtområden för öring i bäcken (Figur 75).
Hästabäckens närmiljö domineras av åkermark och det är liten skuggning över
vattendraget. Utmed 2208 m är skyddszonen smalare än 10 m mot åkermark (Figur
76). Utmed 727 m av vattendraget är skyddszonen smalare än 10 m mot
produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och nästan hela denna
sträcka saknas den helt eller än smalare än 3 m (Figur 77).
När bäcken karterades var den mycket grumlig och nästan stillastående. Det
observerades fiskyngel i bäcken.

Figur 74. Hästabäcken.
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Figur 75. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 76. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 77. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Hästabäcken har problem med vattenuttag, flödesförändringar,
konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och mmorfologiska förändringar.

Åtgärder
Vandringshindren i Hästabäcken bör tas bort och vattendraget bör också
återmeandras eller åtminstone göras om till ett tvåstegsdike (Figur 76).
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Vattendraget är så pass förstört att det kommer krävas mycket omfattande åtgärder
för att återställa det. Vattendraget behöver bättre skydd utmed åkermark (men även
produktionsskog) genom plantering av träd och buskar eller genom att gynna en
naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.

Knipabäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Bäcken är karterad upp till delningen vid Orres/Hulekärret. Uppströms är det
troligen inte relevant för fisk. Den vänstra fåran är den största och den högra är
troligen inte intressant för fisk.
Knipabäcken är fysiskt påverkad utmed 68 % av bäckens sträckning (1953 m)
(Figur 79). 6 % av bäcken är försiktigt rensad, 1 % kraftigt rensad och 61 %
omgrävd eller rätad. Det finns tre definitiva och naturliga vandringshinder i form
av bäverdammar i bäcken och tre partiella hinder (Figur 79). De partiella hindren är
artificiella. De nedersta sträckorna av ån ingår i ett eller flera
markavvattningsföretag.
Arealen lekområden för öring av högsta och näst högsta klass utgör 11 % av den
totala bottenytan (5416,1 m2) och detsamma gäller för uppväxtområden för öring
(Figur 78). Öringen i Viken har tillgång till 46 % av dessa områden, 54 % av de bra
områdena ligger uppströms definitiva vandringshinder.
Knipabäckens närmiljö domineras av lövskog. Skyddszonerna är ganska bra men
utmed 955 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark (åkermark
framförallt) (Figur 79). Utmed 430 m av vattendraget är skyddszonen smalare än
10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och den saknas
helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 80).

112

Figur 78. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 79. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 80. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Knipabäcken har problem med konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och
morfologiska förändringar.

Åtgärder
Det första hindret i bäcken bör åtgärdas och stenen som utgör hindret kan med
fördel placeras ut i bäcken (Figur 80). De omgrävda sträckorna bör återmeandras
men eftersom det är markavvattningsföretag i de nedre delarna av bäcken är det
ingen idé att göra den åtgärden så länge företaget är aktivt. I området med alla
bäverdämmen där det också är omgrävt kan man låta bävern modulera vattendraget
som med tiden kommer hitta nya vägar i landskapet. De rensade sträckorna bör
också åtgärdas men det kan vara klokt att avvakta effekterna av bävern innan man
gör något åt de rensade sträckorna (Figur 79 & Figur 80). En annan viktig åtgärd är
att fortsätta att samla in biologiska data (elfisken). Vattendraget behöver bättre
skydd utmed åkermark och produktionsskog genom plantering av träd och buskar
eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.
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Lurabäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Miljöpåverkan
Åtgärder

Grönbobäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Grönbobäcken är fysiskt påverkad utmed 12 % av sin sträckning (6177 m) från
utloppet i Viken upp till Flämsjön, 6 % är försiktigt rensat och 6 % är omgrävt eller
rätat. Det finns 12 vandringshinder i bäcken varav alla är naturliga (bäverdämmen,
t ex Figur 81) förutom ett som utgörs av en vägtrumma. Alla hinder är bedömda
som partiella utom vägtrumman som är bedömd som passerbar för öring (Figur 84
& Figur 85).
Arealen lekområden för öring av högsta och näst högsta klass utgör 14 % av
bäckens totala bottenyta (1 442 2,8 m2) och motsvarande för uppväxtområden för
öring är 90 % av den totala ytan (Figur 82 & Figur 83). Eftersom det inte finns
några definitiva hinder i bäcken kan öringen i Viken utnyttja hela bäcken. Det är
dock oklart om det förekommer öring i bäcken då inga elfisken finns
inrapporterade till svenskt elfiskeregister.
Grönbobäckens närmiljö domineras av produktionsskog, det finns en stor
förekomst av våtmarker men även kalhyggen i en betydande omfattning. Utmed
238 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark (åkermark framförallt)
(Figur 84 och Figur 85). Utmed 5361 m av vattendraget är skyddszonen smalare än
10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och den saknas
helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 86 och Figur 87).
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Figur 81. Grönbobäcken, ett bäverdämme i anslutning till en gammal damm.
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Figur 82. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 83. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 84. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 85. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 86. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 87. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Grönbobäcken har problem med konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och
morfologiska förändringar.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden i Grönbobäcken är att få en uppfattning om det
förekommer öring i bäcken. Därefter bör man undersöka passerbarheten vid
vägtrumman lite noggrannare, det står i biotopkarteringsrapporten att trumman har
fri ände men att den trots det är passerbar för öring. Det kan vara en felbedömning
eftersom fria ändar på trummor generellt innebär att trumman skall bedömas som
antingen ett partiellt hinder eller definitivt hinder, det beror på hur hög vattennivån
är i trumman vid olika flöden. Oftast är vattennivån i en trumma med fri ände
alldeles för låg för att en fisk skall kunna simma igenom. Vidare bör de omgrävda
och försiktigt rensade sträckorna åtgärdas genom att återföra bortrensade strukturer
som död ved, stenar och block (Figur 86 & Figur 87).
Grönbobäcken är en av de första tillrinningarna till Viken som öringen från Vättern
skulle kunna gå upp i om hindret vid Forsvik inte fanns. Med tanke på den relativt
stora arealen uppväxtområde för öring som finns i bäcken är det också viktigt att
jobba för att hindret i Forsvik miljöanpassas.
Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskogen genom plantering av
träd och buskar eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt
funktionella kantzoner.
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Stenbäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Stenbäcken är fysiskt påverkad utmed 23 % av sin sträckning (5599 m), 3 % är
försiktigt rensat, 2 % är kraftigt rensat och 18 % är omgrävt (Figur 90 & Figur 91).
Det finns nio vandringshinder i bäcken varav fem är definitiva, nummer 2, 3, 6, 7,
8 och 9 (Figur 89, det är fel data inlagd på hinder 3). Hinder nummer åtta är
naturligt, detsamma gäller hinder fyra och fem.
Arealen lekområden för öring av högsta och näst högsta klass utgör 21 % av den
totala bottenytan i bäcken (11 880,2 m2). Av 2507,1 m2 kan öringen utnyttja 53 %
pga. vandringshinder två i bäcken som är definitivt (Figur 89). Motsvarande arealer
för uppväxtområden av högsta och näst högsta klass uppgår till 18 % av den totala
bottenarealen (11 880,2 m2) och av dessa kan öringen i Viken utnyttja 50 %
eftersom hinder två är ett definitivt hinder för öring (Figur 89).
Stenbäckens närmiljö domineras av produktionsskog och det finns stor förekomst
av våtmark. Utmed 878 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark
(åkermark framförallt) och den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning (Figur 90 och Figur 91). Utmed 5261 m av vattendraget är skyddszonen
smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och
den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning (Figur 93 och Figur
94).

Figur 88. Stenbäcken nedströms landsvägen.
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Figur 89. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget. Hinder 3 (räknat från Viken och i uppströmsriktning i bäcken) är ett definitivt hinder
och inte partiellt som det ser ut på kartan.
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Figur 90. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 91. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Stenbäcken har problem med flödesförändringar, konnektivitetsförändringar
(vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
Stenbäcken är relativt lite fysiskt påverkad jämfört med andra tillrinningar till
Viken varför vi anser att det viktigaste att åtgärda är vandringshinder ett, två och
tre som alla är artificiella och hindrar öringen från att komma upp i de övre delarna
av bäcken. Det fångades 13 öringar totalt vid det elfisket som genomfördes 2016
strax nedströms vandringshinder ett (Figur 91). Det är förmodligen ett
självreproducerande bestånd i bäcken. En annan viktig åtgärd är att fortsätta samla
in biologiska data från bäcken (elfisken) och att det görs från flera platser än
tidigare. Vid karteringstillfället var bäcken torrlagd på flera platser pga. felaktigt
placerade vägtrummor.
Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskogen, men även
åkermarken, genom plantering av träd och buskar eller genom att gynna en naturlig
framväxt av ekologiskt funktionella kantzoner.
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Hanhultabäcken
Tillståndet i vattenmiljön
Hanhultabäcken har likt Stenbäcken en låg grad av fysisk påverkan. Endast 15 %
av bäckens totala sträckning (2218 m) har någon form av rensningspåverkan, 10 %
är kraftigt rensat och 5 % är omgrävt (Figur 94). Det har noterats sex
vandringshinder i bäcken varav ett är definitivt (nr 6) (Figur 93).
Arealen lekområden för öring av högsta och näst högsta klass i bäcken utgör 19 %
av den totala bottenytan i bäcken (3433,4 m2) och öringen har tillgång till alla bra
lekområden eftersom de ligger nedströms det definitiva hindret (Figur 93).
Motsvarande areal för uppväxtområden för öring uppgår till 72 % av den totala
bottenytan. Uppströms det definitiva hindret finns ett område som är bedömt som
bra uppväxtområde för öring (176 m2).
Hanhultabäckens närmiljö domineras av prodduktionsskog, finns en betydande
förekomst av kalhyggen utemed bäcken. Utmed båda dessa markslag är
skyddszonerna mycket bristfälliga. Utmed 826 m är skyddszonen smalare än 3 m
mot kalhyggen (Figur 94). Utmed 1882 m av vattendraget är skyddszonen smalare
än 10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en avverkning) och nästan hela
denna sträcka saknas helt eller än smalare än 3 m (Figur 95).
I bäcken observerades ett stort antal lekande bäcknejonögon men även en stationär
öring och abborre. Växter som kabbeleka, bäckbräsma och käkevänderot växer
längs vattendraget.

Figur 92. Hanhultabäcken.
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Figur 93. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 94. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 95. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget och
skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Hanhultabäcken har problem med försurning, främmande arter (signalkräfta),
flödesförändringar, konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska
förändringar. Stenbäcken har problem med flödesförändringar,
konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden i Hanhultabäcken är att fortsätta med insamlingen av
biologiska data, 2016 fångades fem öringar nedströms första vandringshindret
(Figur 95). En annan viktig åtgärd är att förbättra miljön på den omgrävda sträckan
nedströms hinder ett och att undersöka om det definitiva vandringshindret är laglig
förklarat då det utgörs av en artificiell damm som påverkar flödet i bäcken.
Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskogen genom plantering av
träd och buskar eller genom att gynna en naturlig framväxt av ekologiskt
funktionella kantzoner.
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Mullsjöbäckens vattensystem
Tillståndet i vattenmiljön
Mullsjöbäcken eller Magderudskanalen (Figur 96) som den också kallas och
bäckarna Gripabäcken (Figur 97) och Sandbäcken utgör vad vi kallar
Mullsjöbäckens vattensystem. Hela systemet är fysiskt påverkat utmed 77 % av
den totala sträckningen (6259 m), 8 % är försiktigt rensat, 7 % kraftigt rensat och
62 % är omgrävt (Figur 100 & Figur 101). Det finns två definitiva vandringshinder
i bäcken (Figur 98) och tre partiella hinder (Figur 99).
Arealen lekområden för öring av högsta och näst högsta klass utgör 10 % av den
totala bottenarealen (19 860, 9 m2) i systemet (Figur 98 & Figur 99). Av dessa 10
% kan öringen endast utnyttja 28 % (532,5 m2) pga. det definitiva vandringshindret
i bäcken. Detsamma gäller för uppväxtområden för öring (Figur 98).
Mullsjöbäckens närmiljö domineras av lövskog och det finns en stor förekomst av
våtmark. Utmed 2478 m är skyddszonen smalare än 10 m mot artificiell mark
(åkermark framförallt) och den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande
omfattning (Figur 100 och Figur 101). Utmed 1227 m av vattendraget är
skyddszonen smalare än 10 m mot produktionsskog (vad som lämnas vid en
avverkning) och den saknas helt eller än smalare än 3 m i betydande omfattning
(Figur 102 och Figur 103).

Figur 96. Mullsjöbäcken, eller Magderudskanalen.
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Figur 97. Gripabäckens nedre del.
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Figur 98. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 99. Översiktskarta över uppväxt- och lekområden för öring samt vandringshinder i
vattendraget.
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Figur 100. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget
och skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 101. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget
och skyddszoner utmed artificiella markslag. (OBS just här innebär artificiella markslag åkermark,
kalhyggen, vägar och tomtmark).
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Figur 102. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget
och skyddszoner utmed produktionsskog.
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Figur 103. Översiktskarta över vandringshinder, biflöden och diken, fysisk påverkan i vattendraget
och skyddszoner utmed produktionsskog.

Miljöpåverkan
Mullsjöbäckens vattensystem har problem med försurning, flödesförändringar,
konnektivitetsförändringar (vandringshinder) och morfologiska förändringar.

Åtgärder
De viktigaste åtgärderna i Mullsjösystemet är att åtgärda de två definitiva
vandringshindren (Figur 102) så att öringen kan få tillgång till de övre delarna av
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systemet. Det är också viktigt att diskutera med markavvattningsföretaget den
påverkan det har på bäcken och sjön. Det behövs också samla in biologiska data då
det saknas från hela systemet. Att åtgärda de rensade sträckorna har lägre prioritet
så länge vandringshindret finns kvar.
Vattendraget behöver bättre skydd utmed produktionsskogen och åkermarken
genom plantering av träd och buskar eller genom att gynna en naturlig framväxt av
ekologiskt funktionella kantzoner.
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Bilaga 3. Beskrivning av sjöar och
vattendrag högre upp i vattensystemet
Bilaga 3 beskriver vattenförekomster som ligger uppströms de redan beskrivna
vattendragen högre upp i vattensystemet och den bedömda ekologiska statusen
samt miljökvalitetsnorm med kvalitetskrav och de tidsfrister som beslutats av
vattendelegationen för vattenförekomsterna (Tabell 8).
Tabell 8. Vattenförekomster högre upp i Vikens vattensystem, ekologisk status och
miljökvalitetsnorm.

Vattenförekomst
Kvarnängsåns
avrinningsområde
Månsarudssjön
Kvarnängsån uppströms
Månsarudssjön
Mossåns avrinningsområde
Velen

Ekologisk status
(bedömning avser Miljökvalitetsnormer
2010-2016)
(gäller för 2016-2021) tidsfrist p g a

God
God

God ekologisk status
God ekologisk status

Måttlig

God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021

Försurning

God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021

Försurning

Mossån övre

Måttlig

Edsåns avrinningsområde
Edsåns (Dämn.Omr)

Måttlig

Undes utlopp (Edsån)

Måttlig

Unden

Måttlig

Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön Måttlig
och Unden

Bosjön

Otillfredställande

Ykullaån

Måttlig

Fräsebäcken mellan Stora
Trehörningen och Unden

Måttlig

Stora Trehörningen

Måttlig

God ekologisk status
2021

Lummaåns avrinningsområde
Bussabäcken

Måttlig
God

God ekologisk status
2021
God ekologisk status

God

God ekologisk status

Björklången
Örlans avrinningsområde
Örlen
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God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2021

Försurning

Försurning
Försurning,
Konnektivitet
Försurning,
Konnektivitet,
Morfologiska
förändringar
Försurning,
Konnektivitet
Försurning,
Konnektivitet
Försurning,
Morfologiska
förändringar
Försurning

Försurning

Bilaga 4. Beskrivning av vissa åtgärder
Finansieringsmöjligheter för åtgärder
Det finns flera sätt att finansiera åtgärder på men ofta är bidragen inte 100 % utan
ofta 50 % eller 75 %. Detta gäller främst de statliga bidragen som fiskevårdsmedel,
LONA och LOVA. Det går bra att växla upp statliga medel med medel från icke
statliga organisationer som ex. Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har sammanställt ett dokument där det framgår
vilka bidragsmöjligheter som finns för olika typer av åtgärder (Ek, 2018). Det kan
vara svårt att få bidrag till att samla in biologiska data.

Vandringshinder – Konnektivitetsförändringar
Vandringshinder kan åtgärdas på olika sätt beroende på vilken typ av hinder det rör
sig om. Eftersom åtgärder endast skall utföras om hindret är onaturligt är det endast
dessa vi kommer diskutera, det finns naturligtvis undantag när även naturliga
hinder kan behöva åtgärdas men då är hindret oftast en konsekvens av en annan
artificiell struktur, exempelvis en bäverdamm i kombination med en vägtrumma.
Vi kan börja med vägtrummor och vilka åtgärder man kan göra för att underlätta
passagen förbi dem sedan fortsätter vi med dammar.

Vägtrummor
Problemen med vägtrummor är ofta att de är fel lagda i vattendraget med fria ändar
och för hög lutning. En bra lagd vägtrumma ligger nedgrävd några centimeter i
bottnen på vattendraget och utan lutning eller åtminstone väldigt låg lutning. En
bra trumma skall också vara dimensionerad för olika flöden, gärna ha en diameter
som är dubbla vattendragets bred för att verkligen kunna svälja mycket vatten när
det behövs. Och om man ska anlägga en trumma så är halvtrummor att föredra
eftersom man får en naturlig bottnen i dem.
En prioritering av åtgärder för felaktigt placerade vägtrummor kan se ut som
följande om trumman inte har för hög lutning:
1. Byt ut trumman till en halvtrumma, alternativt en bro.
2. Tröskla upp med block och sten några meter framför trumman så att
vattennivån höjs och gräv ur en pool precis nedanför trummans utlopp.
Poolen skall vara 1,5 ggr höjden från vattenytan upp till trummans kant.
Om trumman har för hög lutning så är det enda man kan göra att byta ut den,
alternativt sätta slitsar i trumman men det är stor risk att underhållet på en sådan
åtgärd blir mycket stor eftersom det kan fastna löv och grenar på slitsarna.
Fördelen med att ha fria vandringsvägar i ett vattendrag är att fisken får tillgång
till alla delar av vattendraget och det bör bli fler fiskar ju större arealer de har
tillgång till.

Dammar
Problemet med dammar är att de stänger av ett vattendrag vilket får konsekvenser
för djuren som behöver röra sig upp och ned i vattendraget för olika typer
beteenden, exempelvis för att leka eller för att leta föda. Dammar har också en
negativ påverkan på sedimenttransporten i ett vattendrag, dels genom att
sedimenten inte kommer förbi dammen men också för att flödet i ett dämt
vattendrag inte är lika dynamiskt som i ett vattendrag utan dämning. I och med
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dammen blir det en utarmning av miljön för dem som bor där. Vi gör en liknande
prioritering av åtgärder för dammar som vi gjorde för trummorna:
1. Utrivning eller avsänkning av damm är det absolut bästa alternativet för
vattendraget och dess innevånare. Med detta alternativ kan vattendraget
återfå sin naturliga hydrologiska regim och morfologiska tillstånd inom
överskådlig tid.
2. Ett omlöp runt hindret är ett alternativ om inte det första alternativet antas.
Beroende på hur det utformas, det är framförallt lutningen som påverkar,
så kan olika arter simma igenom ett omlöp. Problemet är att ett omlöp tar
ganska mycket plats ilandskapet och det kommer fortfarande vara
sedimentbegränsande.
3. En teknisk fiskväg. Det finns olika typer av tekniska fiskvägar, slitsränna,
denilränna och bassängtrappa. Av dessa är slitsrännan att föredra då den
visat sig fungera för i stort sett alla fiskarter beroende på utformning. De
byggs i vattendraget och materialet är betong. Dessa är också
sedimentbegränsande.
Alternativ ett är som sagt det bästa alternativet för vattendraget och det är
förmodligen också det billigaste alternativet om man vill göra en åtgärd för att
gynna miljön. Både alternativ två och tre är bra alternativ men relativt dyra och
fiskvägar av de slagen är svåra att bygga med god funktion.
Vinsten med att ha fria vandringsvägar genom att ordna med fri passage förbi en
damm är lika stora som när man rättar till en trumma. Vi kan förvänta oss att fler
fiskar kommer utnyttja områden de tidigare inte kommit åt.

Morfologiska förändringar – rensning och omgrävning
Problemen med rensningar och omgrävningar av vattendrag är att miljöerna blir så
pass förstörda att få djur klarar av att leva kvar. Framförallt så är det vattnets
hastighet som förändras när man rensar bort strukturer som sten, block och död
ved. Med en ökad vattenhastighet så ökar också erosionen av kanter och bottnar
och det i sin tur leder till hårda, plana och kompakta bottnar som det är svårt att
uppehålla sig på för exempelvis en fisk. I ett rensat vattendrag där sten, block och
död ved är bortrensat finns det heller inga skydd att gömma sig bakom för små fisk
och de blir ett lätt byte för rovdjur som fåglar och mink eller större fiskar.
Vad det gäller rensningar så är åtgärderna ganska enkla eftersom i de flesta fall så
ligger det bortrensade materialet kvar på land och det enda man behöver prioritera
är ambitionsnivån på återställningen, ska allt återföras eller bara en del? Kan man
tänka sig att tillföra död ved till vattendraget genom att såga ner ett eller flera träd i
strandkanten? Det är den typen av prioriteringar man kan göra. Oavsett hur lite
man återför kommer resultatet bli en mer diverse miljö och med den kommer också
fler djur vilja uppehålla sig i det nya området.
Omgrävningar däremot kan åtgärdas på olika sätt och här måste man prioritera hur
man vill göra. Att man har grävt om vattendraget brukar ofta bero på ett
markavvattningsföretag som vill få bort vattnet från närliggande landskap för att få
tillgång till en ökad areal av exempelvis jordbruksmark. Om företaget är aktivt så
kommer det vara tvunget att hålla en viss djupprofil enligt dem och då är det svårt
att få till vattenhållande funktioner i landskapet. Om vi bortser från dessa problem
för en kort stund och ser till vad som är bäst för vattendraget och de som bor där så
kan en prioriteringsordning av åtgärder se ut enligt följande:
1. Återmeandra vattendraget genom att öka den sidledes konnektiviteten
genom att tillföra död ved eller låta bävern dämma vattendragen.
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2. Återmeandra vattendraget genom att gräva en ny ringlande fåra genom
landskapet.
3. Anlägga ett tvåstegsdike i den redan omgrävda fåran, då kan vattendraget
börja ringla i den nedre delen av diket och på kanten av det övre diket kan
man plantera en beskuggande skyddszon som hindrar att vattendraget
växer igen.
Det första alternativet är kanske lite kontroversiellt men det är gratis förutom de
markförluster som det kan innebära med översvämmade åkrar eller skogsmark. Det
är förmodligen inte ett möjligt alternativ att genomföra förutom på sådan mark som
inte har någon specifik verksamhet knuten till sig. Det finns möjlighet att utifrån
höjddata undersöka hur stora arealer som kan behövas ta i anspråk för att få igång
en återmeandring av ett vattendrag. Alternativ två kommer också ta en hel del mark
i anspråk och är förmodligen också endast möjlig att genomföra på sådana marker
som inte används som åker- eller skogsmark. Alternativ tre kan vara ett bra
alternativ där närliggande mark brukas aktivt. Anledningen till att vi ändå har med
åtgärder som kanske inte ens är genomförbara är ju för att de har dem största
hydrologiska och ekologiska vinsterna att erbjuda. Att öka uppehållstiden och
sänka hastigheten på vattnet i vattendraget är väldigt viktigt. Som exempel kan
nämnas att en ettårig öring kan ha svårt att uppehålla sig i ett vattendrag där
vattenhastigheten är över 25 cm/s och en minskad uppehållstid av vattnet i
landskapet kan leda till att grundvattennivåer påverkas negativt.

Insamling av biologiska data
En annan typ av åtgärd som är viktig är att samla in biologiska data. Det är bra att
veta vad som finns eller inte finns i vattendragen om man vill göra åtgärder i
framtiden. Utifrån insamlade data kan man också föreställa sig vilka resultat en
åtgärd skulle kunna få. För fiskevårdsområdet så är nog olika typer av
fiskundersökningar de mest intressanta, nät-provfisken i sjön och elfiske i
vattendragen.
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