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2. Förord 
 

Denna rapport har tagits fram inom ramen för den lokala naturvårdsprojektet ”Vad skulle 
göra Bräkneån och Listerbyån bättre?” i Ronneby kommun som har beviljats staligt bidrag 
enligt LONA. Projektet har som mål att ta fram åtgärder för att säkra en ökad 
vattenhushållning, ge en god vattenkvalitet och fästställa att en en god ekologisk status ska 
kunna uppnås i Listerbyån och Bräkneån. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) är huvudfinansiär för projektet. Projektet kommer att pågå år 2021-2022.  

För att få bättre kunskap om behovet av åtgärder i Listerbyån och Bräkneån beställde 
Ronneby kommun en inventering av vattendragen och dess omgivning, en så kallad 
biotopkartering, samt en sammanställning och prioritering av vilka åtgärder som skulle 
vara möjliga att genomföra för att förbättra vattendragens ekologiska status, 
vattenhushållning och vattenkvalitet. Detta utgör den hydromorfologiska åtgärdsplan för 
Listerbyån som presenteras i denna rapport. 

Åtgärdsplanen omfattar Listerbyån Österjön-Hängbrunnen, Listerbyån Listersjön-Hallsjön 
och Listerbyån Hallsjön-Stensjön. Åtgärdsplanen ger förslag till åtgärder som syftar till att 
förbättra vattendragens naturliga funktioner, så som livsmiljöer och vandringsmöjligheter, 
flödesutjämning och vattenhushållning, näringsretention och brunifiering samt kan bidra 
till att nå målet god ekologisk status för samtliga vattenförekomster. Viktigt att nämna är 
att föreslagna åtgärder inte är förankrade med berörda markägare utan bör ses som förslag 
och underlag i framtida diskussioner. 

Denna hydromorfologiska åtgärdsplan för Listerbyån har tagits fram av NaturFokus AB i 
samarbete med WaterCircle AB på uppdrag av Ronneby kommun. 
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3. Sammanfattning 
 

Listerbyån och dess avrinningsområde är beläget till största delen i Ronneby kommun men 
berör även Karlskrona kommun. Listerbyån har sina källor i Stensjön som ligger i norra 
Blekinge väster om Eringsboda. Avrinningsområdet omfattar en areal på cirka 144 km2. 
Vattendraget avvattnar flera sjöar såsom Listersjön, Hallsjön, Ljushövden och Stensjön och 
mynnar i Östersjön öster om Slättanäs. I anslutning till Listerbyån återfinns Natura 2000-
område, naturreservat och vattenskyddsområden. 

NaturFokus AB har tillsammans med WaterCircle AB utformat en hydromorfologisk 
åtgärdsplan för Listerbyåns sträckning i sin helhet. Listerbyån är uppdelad i tre 
vattenförekomster: Östersjön-Hängbrunnen, Listersjön-Hallsjön samt Hallsjön-Stensjön.   

Vattendragets nordliga delar norr om Listersjön rinner mestadels genom granitberggrund. 
Här utgörs jordarterna till största delen av morän samt inslag av torv, isälvssediment och 
berg. Nedströms Hängbrunnen rinner vattendraget genom en sprickdal där berggrunden 
utgörs av svårvittrade och sura bergarter såsom granodioriter och gnejs. De sydliga delarna 
rinner främst genom glacial lera, gyttja, svämsediment, postglacial silt och sand med inslag 
av isälvssediment, sandig morän och urberg. Landskapet övergår från skog till mer öppet 
kustlandskap varvat med skogspartier och mader. 

Ovanstående sträckor har biotopkarterats och utgör enligt karteringen totalt 28,4 km 
vattendragssträcka. Biotopkarteringen visar att den fysiska påverkansgraden är mycket stor 
i hela vattendraget. Påverkan domineras av rensningar, rätningar och omgrävningar av 
vattendragsfåran samt flera dammar som skapar vandringshinder för fisk och vattenlevande 
organismer och stör hydrologin. Det första definitiva vandringshindret för samtliga 
fiskarter utgörs av Sågdammen beläget i anslutning till Mölleryd. Rensning av 
strömsträckor har längs flera delar syftat till att underlätta timmerflottning, men främst har 
rensningar och omgrävningar syftat till markavvattning för att skapa mer areal tillgänglig 
för jordbruk och skogsbruk samt till att sänka sjöar. Lugnflytande sträckor uppvisar i stor 
utsträckning en sänkt grundvattennivå och en sämre översvämningsfrekvens. Detta innebär 
att vattendragen idag har en sämre naturlig förmåga till näringsretention, vattenhushållning 
och flödesutjämning jämfört med ursprungliga hydromorfologiska förhållanden. Stora 
delar av vattendragens lugnflytande sträckor samt sträckor genom torv har blivit omgrävda 
och uträtade vilket innebär att vattendraget idag har en betydligt kortare sträckning än 
ursprungliga förhållanden. I de södra delarna har dessa omgrävningar mestadels syftat till 
att öka arealen produktiv jordbruksmark. Omgivande marker uppvisar också bitvis rikligt 
med täckdiken. Rätning och omgrävning av torvmarker har mestadels utförts i ett 
skogsbrukssyfte. I avrinningsområdet har ett stort antal våtmarker dikats ut i syfte skogs- 
och jordbruk.  
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Helt opåverkade sträckor förekommer om än i liten utsträckning. Dessa utgörs främst av 
sträckor genom torvmark samt av ett fåtal orensade strömsträckor genom storblockig 
moränmark. Trots den stora påverkansgraden återfinns limniska nyckelbiotoper och 
potentialen för att återskapa väl fungerande ekosystem Listerbyån är stor. 

Biotopkarteringsdata har legat till grund för det hydromorfologiska åtgärdsprogram som 
har utformats. Programmet presenterar förslag på långsiktiga åtgärder som bidrar till ett 
bättre fungerande ekosystem genom att säkra en ökad vattenhushållning, näringsretention, 
longitudinell och lateral konnektivitet, minskad brunifiering och ge en god vattenkvalitet 
samt fastställer en God ekologisk status. En föreslagen prioriteringslista för åtgärder har 
också tagits fram utifrån miljönytta i förhållande till kostnader samt åtgärdernas 
nödvändighet för att vattenförekomsterna ska kunna nå en God ekologisk status. 
Föreslagna åtgärder har också analyserats utifrån Havs- och Vattenmyndighetens 
analysverktyg för akvatiska ekosystemtjänster (VEsta).  

Totalt har 217 åtgärdsplatser presenterats. Dessa utgörs av 58 rensade/omgrävda 
strömsträckor, 39 potentiella översvämningsytor, 21 vandringshinder, 13 sänkta sjöar, 103 
påverkade våtmarker och 2 platser med förekomst av invasiva arter. Potentialen för 
möjlighet till återställning av strömvattenhabitat uppgår till ca 31 425 m2 och den totala 
uppskattningsbara summan av potentiella översvämningsytor och svämplan uppgår till 
över 678 217 m2. Potentialen är lågt skattad och är med andra ord mycket stor. 

Åtgärder som presentas i detta hydromorfologiska åtgärdsprogram bör ses som en 
sammanfattande beskrivning av åtgärdsbehovet Listerbyån, likaså som en beskrivning av 
potentialen. 7 prioriterade och utvalda åtgärder har diskuterats med berörda markägare men 
inga av åtgärdsförslagen är förankrade med dessa. Det är därför av största vikt att en dialog 
och samverkansprocess med markägare, företag, myndigheter med flera påbörjas tidigt i 
processen vid utformandet av varje åtgärd. Det är också mycket viktigt att poängtera 
betydelsen av tydliga målbilder samt att varje åtgärd måste föranledas med en 
detaljplanering, påverkansanalys och riskbedömning. Delar av Listerbyåns huvudfåra som 
ingår i Natura 2000-områden, nyckelbiotoper eller andra naturskyddsområden kräver en 
stor försiktighet. Likaså innebär förekomsten av kulturhistoriska värden att åtgärder måste 
utföras och planeras mycket noga och varsamt.  
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4. Inledning 
 
På uppdrag av Ronneby kommun har NaturFokus AB tillsammans med WaterCircle AB 
utfört en biotopkartering och tagit fram en hydromorfologisk åtgärdsplan för Listerbyån. 
Uppdraget har utförts inom ramen för den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Den lokala 
naturvårdssatsningen ger möjligheten för kommuner att få statligt bidrag för att genomföra 
projekt som syftar till att främja naturvård, friluftsliv och folkhälsa.  

Projektet syftar till att arbeta med långsiktiga åtgärder som säkrar en ökad 
vattenhushållning, ger en god vattenkvalitet, väl fungerande ekosystem och som kan 
fastställa och bidra till att en God ekologisk status kan uppnås i Listerbyån. Uppdraget är 
en del av Ronneby kommuns genomförande av hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 
2022–2025. Det ingår under fokusområde livskraftig natur och hållbara livsmiljöer med 
inriktningarna biologisk mångfald och ekosystem samt vatten som resurs.  

Projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, ”Levande 
sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Hav i balans 
samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt och djurliv”.  

Enligt vattenförvaltningen ska ytvattenförekomster uppnå en God ekologisk och kemisk 
status. För Listerbyåns vattenförekomster klassas statusen idag som måttlig på grund av 
longitudinell konnektivitet (måttlig), hydrologisk regim (hög) och morfologiskt tillstånd i 
vattendrag (otillfredsställande). Under 2018 var vattennivåerna historiskt låga och 
vattenläget i Ronneby kommun allvarligt efter den långa sommartorkan som följdes av en 
delvis utebliven nederbörd under hösten. 

Åtgärdsplanen har tagits fram utefter biotopkarteringar genomförda inom projektet, GIS-
analyser och projekteringar av enskilda objekt i fält.  
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5. Uppdrag 
 

Uppdragets syfte: 

• Ta fram förslag på långsiktiga åtgärder som kan bidra till att säkra en ökad 
vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en god ekologisk status.  

Uppdragets delar: 

• Biotopkartering enligt metodikmanualen ”Biotopkartering vattendrag, 
Länsstyrelsen Jönköpings län, meddelande nr 2017:09”. Utöver biotopkarteringen 
ingick även att peka ut limniska nyckelbiotoper, notera förekomster av de invasiva 
arterna jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, sjögull och vattenpest samt att 
notera diameter på slang för samtliga vattenuttag som påträffades i 
vattenförekomsterna.  

• Ta fram en hydromorfologisk åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla förslag på 
åtgärder som på sikt ska kunna bidra till att säkra en ökad vattenhushållning, en god 
vattenkvalitet och en god ekologisk status. Aspekter kopplade till 
klimatförändringar och vattendragets förmåga att kunna motstå dessa inkluderas. 
Föreslagna åtgärder har prioriterats utifrån miljönytta, kostnadseffektivitet och 
nödvändighet för att vattenförekomsterna ska kunna nå en God ekologisk status.  

• Utföra en bedömning av påverkan på strandnära ekosystemtjänster. Samtliga 
åtgärder som föreslås har bedömts utifrån dess påverkan på strandnära 
ekosystemtjänster. Bedömningen har utförts med hjälp av Excelverktyget VEsta. 

6. Geografisk avgränsning 
 

Uppdraget har utförts för Listerbyån Österjön-Hängbrunnen, Listerbyån Listersjön-
Hallsjön och Listerbyån Hallsjön-Stensjön vilket inkluderar Ronneby kommun och 
Karlskrona kommun i Blekinge län (figur 1). Hydromorfologisk åtgärdsplan inkluderar 
ovanstående vattenförekomster i sin helhet. Den hydromorfologiska åtgärdsplanen bygger 
på biotopkarteringen som har utförts i uppdraget.  
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Figur 1: Listerbyåns avrinningsområde inkluderat Listerbyån Österjön-Hängbrunnen, Listerbyån Listersjön-
Hallsjön och Listerbyån Hallsjön-Stensjön. 
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7. Metod 
 

7.1 Biotopkartering 
 
Biotopkartering är en standardiserad metod där man systematiskt karterar och beskriver 
vattendragens fysiska förhållanden och strukturer såsom form, strömhastighet, material 
med mera (se Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017). Vattendraget delas in i olika 
delsträckor där biotoper och påverkansgraden är likartad inom varje delsträcka. 
Biotopkarteringen utförs med hjälp av flera olika fältprotokoll. Varje delsträcka tilldelas ett 
protokoll och benämns med en hydromorfologisk typ och eventuellt en undertyp, baserat 
på dess egenskaper. Protokollet beskriver vattendragets/delsträckans fysiologiska 
egenskaper, fluviala processer, dess påverkansgrad och utvecklingsfas med mera. Metoden 
består av fem olika protokoll (se tabell 1) där protokoll ”A Vattenbiotop” är obligatoriskt, 
medan resterande protokoll är frivilliga och har olika lämplighet beroende på uppdragets 
karaktär.  

Sammantaget syftar karteringen till att ge en beskrivning av vattensystemet och de 
processer och biotoper som förekommer, för att få en bild över hur det specifika 
vattendraget fungerar som system och hur människan har/kan komma att påverka detta 
system. Den semikvantitativa metodens höga detaljnivå gör att den har många 
användningsområden, exempelvis fungera som underlag inför åtgärdsplanering, 
naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. 

I Bilaga A återfinns en ordlista med förklaringar till vanligt förekommande begrepp inom 
biotopkartering och vid arbete med limniska miljöer (tabell 15).  
 
Tabell 1: Protokoll som ingår i biotopkarteringsmetoden. 
Protokoll Huvudsakligt innehåll 

 
Vattenbiotop Beskrivning av vattendrag och svämplan, till exempel 

hydromorfologisk typ, strömförhållande, olika typer av påverkan, 
fluviala processer och utvecklingsfas. 

Tillval Beskrivning av vattendrag, svämplan och speciella egenskaper. 
Variablerna är mest lämpade för fördjupade inventeringar där extra 
variabler behövs. 

C - Biflöden och diken Beskrivning av tillflöden såsom mindre bäckar, diken och täckdiken. 

D - Vandringshinder Beskrivning av vandringshinder för fisk. 

E - Broar och vägpassager Beskrivning av möjligheten för akvatiska och landlevande djur att 
passera förbi broar och vägpassager. 
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7.1.1 Hydromorfologiska typer 
Vid biotopkartering anger man en hydromorfologisk typ för varje vattendragssträcka. Man 
delar in de hydromorfologiska typerna i SB-sträckor (sedimentbegränsade sträckor), TB-
sträckor (transbortbegränsade sträckor) och sträckor i torv (Tt). Indelningen innebär att 
vattendraget blir klassificerat utefter hur hög dess sedimenttransporterande kapacitet är i 
relation till hur mycket sediment som finns tillgängligt för transport. Dessutom återfinns 
exempelvis Zz som anges för sträckor som är extremt påverkade av människan och som 
inte kan anses som ett vattendrag längre, exempelvis indämda och kulverterade sträckor 
(dock ej vägtrummor).  

Ett vattendrag består ofta av flera olika hydromorfologiska grundtyper och undertyper. De 
hydromorfologiska typer och undertyper som används vid biotopkartering beskrivs i tabell 
2 nedan. För en fullständig beskrivning av ovanstående hydromorfologiska typer och 
metodiken, se Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017 samt hymoinfo.com. 

 
Tabell 2: Valbara hydromorfologiska grundtyper och undertyper vid biotopkartering i protokoll A. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundtyp Undertyp 

Z Extremt påverkade vattendrag z Extremt påverkade vattendrag 

A Branta vattendrag i fast berg a Vattendrag i fast berg med lutning över 10 % 

b Vattendrag i fast berg med lutning under 10 % 

B Branta vattendrag med sten och 
turbulent flöde 

k Kaskadvattendrag 

t Trappstegsformat vattendrag 

p Vattendrag med plan botten 

l Vattendrag med block och sten med låg lutning 

x Ospecificerad undertyp 

C Vattendrag med regelbundet växlande 
strömsträckor och höljor 

t Vattendrag med transversellt riffle-poolsystem 

v Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka 

E Vattendrag i finkorniga sediment x Vattendrag i finkorniga sediment 

F Överfördjupat vattendrag i finkorniga 
sediment 

ö Överfördjupat vattendrag i finkorniga sediment 

D Vattendrag med flätflodsystem f Vattendrag med flätflodsystem 

T Vattendrag i torv t Vattendrag i torv 

SB-sträckor 

TB-sträckor 
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7.1.2 Hydromorfologi 
Hydromorfologi är ett begrepp som beskriver ett vattendrags fysiska form, dess processer 
och hydrologi. Begreppet används inom vattenförvaltningen och är en av tre 
kvalitetsfaktorer som beskriver ett vattendrags ekologiska status (bedöms dock enbart om 
de biologiska och fysikaliska/kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms som goda).  

Klassning av hydromorfologi baseras på tre bedömningsgrunder enligt vattenförvaltningen: 

• Konnektivitet. 
• Hydrologisk regim. 
• Morfologiskt tillstånd. 

Konnektivitet delas in i två delar: longitudinell (uppströms/nedströms) och lateral (sidled, 
alltså kontakt med närområde och svämplan). Konnektiviteten i uppströms och nedströms 
riktning bedömer framför allt vandringshinder i vattendragen samt vilka fiskarter som finns 
jämfört med vilka som borde finnas naturligt. I princip betyder alltid ett vandringshinder 
att sträckan uppströms erhåller dålig ekologisk status. Konnektiviteten i sidled bedömer 
hur god kontakt vattendraget har med svämplan och närområdet. Ett vattendrag kan helt 
eller delvis förlora kontakt med sitt ursprungliga svämplan, exempelvis genom sänkning av 
basnivån, rensningar, omgrävningar, kanaliseringar och erosionsskydd. För mer ingående 
information se Havs- och vattenmyndigheten 2019. 

Den hydrologiska regimen beskriver ett vattendrags hydrologiska tillstånd avseende 
flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig flödesenergi. Till exempel bedöms 
vattenståndets och vattenflödets förändringstakt.  

Morfologiskt tillstånd beskriver vattendragets fysiska förhållanden och om samt hur dessa 
har blivit påverkade. Exempel på parametrar som beskriver ett vattendrags morfologiska 
tillstånd är: 

• Vattendragets form. 
• Vattendragets planform. 
• Bottensubstrat. 
• Strukturer i vattendraget. 
• Vattendragsfårans kanter. 
• Svämplanets strukturer och funktion.  
• Konnektivitet i riktning uppströms-nedströms och sidled. 

Ofta har människan påverkat ovanstående faktorer och därmed vattendragets naturliga 
tillstånd genom till exempel bebyggelse, invallningar, erosionsskydd, dammar, rensningar 
och rätningar.  
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7.1.3 Biotopkartering och inkluderade parametrar 
Vattenförekomster som inkluderades och biotopkarterades i uppdraget var Listerbyån 
Östersjön-Hängbrunnen, Listerbyån Listersjön-Hallsjön och Listerbyån Hallsjön-Stensjön. 
Biotopkarteringsdata har efter fältinventering och sammanställning rapporterats in till 
”Biotopkarteringsdatabasen” (biotopkartering.lansstyrelsen.se).  

Nedanstående protokoll och tillägg har innefattats i karteringen: 

• Protokoll A. 

• Protokoll A tillval: A26-Öringbiotop, A36-Närmiljö, A43-terrängformer och 

kvalitéer på svämplanet. 

• C- Biflöden. 

• D- vandringshinder. 

• E- Vägpassager. 

I samband med biotopkarteringen har också limniska nyckelbiotoper identifierats, 
lokaliserats och avgränsats enligt Naturvårdsverkets rapport: Bevarande av värdefulla 
naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket. 2003. Rapport 
5330). Limniska nyckelbiotoper listas i avsnitt 8.4 och visas på karta i Bilaga E. 

Förekomster av de invasiva arterna jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, sjögull och 
vattenpest har också lokaliserats och noterats i fält. Dessa har också rapporterats in till 
Artportalen samt levererats till Ronneby kommun som shapefiler.  

Diameter på slang för respektive vattenuttag som påträffats i fält har också noterats för att 
kunna användas i vidare undersökningar såsom vattenbalansberäkningar. Dessa har 
levererats till Ronneby kommun som shapefiler. 

Innan biotopkarteringen av respektive vattenförekomst ägde rum, utfördes en förberedande 
GIS-analys för respektive vattenförekomst. Denna har framför allt utförts genom att 
studera äldre kartmaterial från slutet av 1800- och början av 1900-talet i form av härads- 
och generalstabskartor. Dessa har erhållits av Ronneby kommun. Även höjd- och 
jordartskartor samt skuggbilder (HillShade) har inkluderats i analysen. De sistnämnda har 
också tagits med ut i fält på digital enhet. 

Insamling i fält har utförts med hjälp av applikationen KoboCollect där protokoll A och 
Bestämmande sektioner har legat inlagda i applikationen. Protokoll C, D och E har legat 
inlagda som Exceldokument i den digitala enheten. Nyckelbiotoper har pekats ut och 
avgränsats i applikationen Qfield, så även invasiva arter och vattenuttag. 
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7.2 Hydromorfologisk åtgärdsplan 
 
Syftet med en hydromorfologisk åtgärdsplan är att utvärdera de hydromorfologiska 
förhållandena i en vattenförekomst, lokalisera påverkan och utforma åtgärdsförslag som 
kan bidra till att få vattendraget att återgå mot mer naturliga förhållanden. Den utförda 
hydromorfologiska åtgärdsplanen innehåller framtagna förslag på åtgärder för samtliga 
vattenförekomster som innefattar Listerbyåns huvudfåra. 

Åtgärdsförlagen syftar till att återskapa vattendragens hydrologiska regim och dess 
biologiska mångfald, säkra en ökad vattenhushållning, ge en god vattenkvalitet och 
fastställa att vattendragen kan nå en God ekologisk status. Flera av åtgärderna är framtagna 
i åtanke att kunna öka vattendragens framtida förutsättningar att kunna möta kommande 
klimatförändringar som förväntas resultera i lägre årsnederbörd och samtidigt kraftigare 
nederbörd. Samtliga åtgärdsförslag har prioriterats utifrån miljönytta, kostnadseffektivitet 
och nödvändighet för att vattenförekomsten ska kunna nå en God ekologisk status. 
Miljönyttan har baserats på fem kriterier:  
 

• Hydromorfologi- Potential för återskapande av ursprungliga/naturliga 
hydromorfologiska förhållanden. 

 

• Hydrologi- Potential för vattenhushållning och flödesutjämning. 
 

• Naturvärde- Potential för biologisk mångfald. 
 

• Näringsretention- Potential för att minska näringsläckage från omgivande marker.  
 

• Ekosystemtjänster- Potential för att förstärka ekosystemtjänster som levereras av 
vattendraget. 

 
Utefter ovanstående kriterier har en prioriteringslista tagits fram. Vattenförekomsterna 
slagits samman för enhetlighetens skull. För samtliga åtgärder presenteras förutom 
habitatförsämring och åtgärdsförslag även kostnadsförslag, konflikter och målbilder 
(hydromorfologiska typer) för vattendragssträckor i behov av restaurering.  

Den hydromorfologiska åtgärdsplanen är framtagen genom analys av för uppdraget 
framtagna biotopkarteringsdata, jordartskartan, lantmäteriets laserskanning Grid 1+, 
Skogsstyrelsens markfuktighetskarta (SLU markfuktighet, DTW markfuktighet), ArcGIS 
HillShade, ortofoton och historiska kartor såsom generalstabskartan och häradskartan. 
Därtill har akter och shapefiler från befintliga markavvattningsföretag och historiska 
våtmarker erhållits från Länsstyrelsen i Blekinge län.  

Åtgärderna är avgränsade till Listerbyåns avrinningsområde där merparten är lokaliserade i 
direkt närhet till vattendragsfåran och dess närliggande omgivningar. Våtmarker och sänkta 
sjöar som är upptagna i åtgärdsplanen men inte är lokaliserade i direkt anslutning till 
vattendraget har inte besökts i fält utan enbart tagits fram genom GIS analys.  
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7.3 Åtgärdsförslag  
 

Vilka typer av åtgärdsförlag som presenteras är främst beroende på vilken 
hydromorfologisk grundtyp som åtgärdssträckan har och hur påverkan på denna ser ut. 
Åtgärdsförslagen har delats in i sju olika typer av åtgärder, dessa beskrivs nedan. 

7.3.1 Vandringshinder 
Förekomsten av vandringshinder som påverkar den longitudinella konnektiviteten, det vill 
säga möjligheten för vattenlevande organismer, sediment och organiskt material att kunna 
sprida sig i uppströms- och nedströms riktning. Åtgärderna i denna rapport tar främst 
hänsyn till möjligheten för fisk att kunna vandra genom systemet men berör även övriga 
ovanstående parametrar. Ett partiellt hinder innebär att hindret kan passeras under vissa 
gynnsamma förhållanden medan ett definitivt hinder innebär att hindret med största 
sannolikhet inte kan passeras vid några förhållanden. I biotopkarteringsmetodiken delas 
fiskarterna in i öring och mört, där öring representerar starksimmande fiskarter och mört 
representerar mer svagsimmande fiskarter. Samtliga vandringshinder kommer med ett eller 
flera åtgärdsförslag. Det bör förtydligas att inga detaljprojekteringar av vandringshinder 
har utförts i det här projektet. Åtgärdsförslagen är framtagna genom erfarenheter kring 
tidigare projekt samt i vissa fall utefter mer ingående projekteringar som tidigare har 
utförts för vandringshinder som återfinns i vattenförekomsterna.  

7.3.2 Strömvatten 
Hydromorfologiska typer som i regel klassas som SB-vattendrag, det vill säga de 
hydromorfologiska typerna A, B men även C-vattendrag inkluderas. För ovanstående typer 
av vattendrag syftar åtgärderna främst till att återskapa livsmiljöer för fisk och 
vattenlevande organismer. Detta innebär ofta att återskapa en strukturellt heterogen 
vattenmiljö utefter den specifika sträckans påverkansgrad och förutsättningar. Åtgärderna 
medför också ofta positiva effekter på flödesutjämning, brunifiering och vattenhushållning, 
inte minst då dessa sträckor ofta har en direkt inverkan på TB-sträckor och sträckor genom 
torv. Noggranna analyser och projekteringar krävs alltid innan en åtgärd för strömvatten 
utförs, inte minst på grund utav att grundvattennivåer uppströms kan komma att höjas när 
strömvatten restaureras. Kostnader för dessa åtgärder beror mycket på påverkansgraden. 
Omgrävda sträckor blir exempelvis dyrare att restaurera än enbart rensade sträckor.  

7.3.3 Översvämningsytor, svämplan 
Svämplan är mest associerade till TB-vattendrag, de vill säga de hydromorfologiska 
typerna C och E samt vattendrag i torv (T). I mindre utsträckning förekommer även SB-
vattendrag i åtgärdsförslag associerade till ovanstående vattendragstyper då dessa också i 
många fall uppvisar översvämningsytor. Dock inkluderar åtgärder mest lugnflytande 
sträckor där framför allt E sträckor är mycket känsliga för påverkan. T-vattendrag är i 
grunden mer stabila men deras hydrologi påverkas kraftigt då grundvattennivåer blir 
sänkta. Främst syftar åtgärderna för dessa typer av sträckor till att återställa eller förbättra 
näringsretention, flödesutjämning och vattenhushållande förmåga, vilket innefattar att höja 
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grundvattennivån, öka översvämningsfrekvensen och återetablera kontakt med omgivande 
marker. Detta inkluderar ofta att återställa/utforma bestämmande sektioner och- eller 
återställa strömsträckor i direkt anslutning nedströms vilket innebär att kostnader ofta är 
knutna till strömvattenrestaureringen. Den här typer av åtgärder kräver alltid noggranna 
analyser då de är platsspecifika. Konflikter med andra intressen såsom jord- och skogsbruk 
är inte ovanliga i samband med ovanstående åtgärder.  
 

7.3.4 Våtmarker 
Platser som bedömts utgöra antingen påverkade eller historiska friliggande våtmarker inom 
avrinningsområdet har lokaliserats genom GIS analys. Framför allt har analysen utförts 
genom att studera höjdkarta, markfuktighetskarta och jordartskarta där naturliga svackor i 
landskapet och torvmarker har eftersökts. Skogsstyrelsens markfuktighetskarta har använts 
för att avgöra huruvida den specifika våtmarken ansluter till huvudvattendraget och därmed 
kan ha en inverkan på detta. Ett HillShade lager (skuggbild) har använts för att söka efter 
spår av utdikningar. Enbart våtmarker som enligt ovanstående analys bedöms vara 
påverkade har tagits med i denna rapport. Restaurering av befintliga våtmarker/tidigare 
våtmarksplatser ökar framgångsmöjligheterna och bidrar till att återskapa det ursprungliga 
vattenlandskapet. Restaurering av våtmarker är platsspecifik. Generella åtgärder för att 
återställa markfuktigheten inkluderar igenläggning/pluggning av diken, dämning över 
svackor och att avlägsna vegetation. Ibland kan det vara nödvändigt att schakta fram ytor. 
Det bör förtydligas att ovanstående våtmarker ej har besökt i fält.  

7.3.5 Sänkta sjöar 
Sjöar vars vattenstånd har blivit sänkt har lokaliserats med hjälp av biotopkarteringen samt 
genom GIS analys där höjddata, Skogsstyrelsens markfuktighetskarta och Hillshade lager 
har använts. Även SMHI:s register över sänkta sjöar har utgjort underlag. Restaurering och 
en höjning av en sjö är ofta kopplade till omgrävningar och rensningar av vattendragsfåran 
i anslutning till sjön. Åtgärdsförslag för återställning av sjöar i direkt anslutning till 
vattendragsfåran, vilka har besökts i fält, inkluderas i denna rapport. Rekommendationer 
om en god förprojektering gäller för samtliga utpekade sänkta sjöar i denna rapport. 

7.3.6 Invasiva arter 
Uppdraget har inkluderat att lokalisera och notera förekomsten av de invasiva arterna 
jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, sjögull och vattenpest. Förekomster och spridning 
av dessa arter kan komma att få en stor påverkan på vattenförekomsternas biologiska 
mångfald och kan komma att påverka inhemska arter samt hela ekosystem. Bekämpning av 
dessa kräver specialkompetens, noggrannare analyser och beskrivs därför inte i denna 
rapport. Kostnadsberäkningar inkluderar enbart en förprojektering.  

7.3.7 Övriga åtgärder 
Övriga typer av åtgärder som inte passar in i någon av ovanstående kategorier. Här handlar 
det ofta om specialutformade åtgärder för specifika ändamål i samband med att de 
naturliga förutsättningarna är så pass påverkade att en återställning inte är möjlig.  
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7.4 Bedömning av strandnära ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster (est) kan definieras som ekosystemens ”direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande”. Dessa tjänster delas vanligen in i följande fyra grupper: 1) 
stödjande-, 2) reglerande-, 3) försörjande-, och 4) kulturella ekosystemtjänster. Stödjande 
ekosystemtjänster utgör så kallade indirekta ekosystemtjänster. Dessa möjliggör leverans 
av direkta ekosystemtjänster, det vill säga tjänster inom grupperna reglerande, försörjande 
och kulturella ekosystemtjänster. Stödjande ekosystemtjänster är av den anledningen 
viktiga att uppmärksamma i samband med olika verksamheter och åtgärder. För mer 
information se Naturvårdsverket 2017 och Berg S, Kling J & Hammarbäck M, 2019.  

Åtgärdsförslagen som presenteras för vattenförekomsterna i åtgärdsplanen har utvärderats i 
relation till hur dessa förstärker eller försvagar ekosystemtjänster som levereras av 
vattenförekomsten. Utvärderingen har genomförts i Havs- och Vattenmyndighetens 
analysverktyg för akvatiska ekosystemtjänster (VEsta). I detta verktyg utvärderas totalt 21 
ekosystemtjänster fördelade över samtliga ovan beskrivna grupper (stödjande: 5 est, 
reglerande: 6 est, försörjande: 4 est och kulturella: 6 est). 

Utvärderingen i VEsta genomförs genom att användaren svarar på ett antal frågor om hur 
de föreslagna åtgärderna påverkar olika förutsättningar som ekosystemen behöver för att 
leverera de olika tjänsterna. En förutsättning är i detta fall en komponent, funktion eller 
process som är nödvändig för att ekosystemtjänsten ska genereras och levereras. 
Exempelvis så behövs en god akvatisk livsmiljö för att biologisk mångfald i vatten ska 
upprätthållas. Livsmiljön i sin tur behöver bland annat naturliga bottnar, naturliga 
strandkanter och en god vattenkvalitet för att kunna erbjuda just den livsmiljö som olika 
arter behöver. 

När alla frågor i VEsta besvarats kommer verktyget presentera en sammanställning som 
visar vilka ekosystemtjänster som påverkas positivt eller negativt av den utvärderade 
åtgärden samt om påverkan är liten, måttlig eller stor.  

Om en negativ eller positiv påverkan uppstår på någon/några ekosystemtjänster kan man 
genom sammanställningen spåra denna påverkan till berörda förutsättningar. För detaljerad 
information över hur VEsta fungerar samt hur påverkan bedöms, se Berg S, Kling J & 
Hammarbäck M, 2019. 

Sammantaget har 8 typer av åtgärdsförslag presenterats i denna åtgärdsplan. Ett 
åtgärdsförslag innehåller en eller flera föreslagna aktiviteter för en avgränsad delsträcka av 
vattendraget. Ekosystemtjänstanalysen i VEsta utvärderar påverkan på ekosystemtjänster 
från en typ av aktivitet i taget och för samtliga delsträckor/platser där denna aktivitet är 
föreslagen. I Bilaga C redovisas vilka aktiviteter som utvärderas i VEsta för de aktuella 
vattendragen samt vilka åtgärdsförslag som inkluderar dessa aktiviteter. 
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7.5 Kostnadsberäkningar 
 
Kostnader för samtliga åtgärder upptagna i åtgärdsplanen har uppskattats. 
Kostnadsberäkningar skiljer sig åt beroende på vilken typ av åtgärd som innefattas men är 
generellt indelade i kostnader för entreprenad och byggledning samt projektering. 
Kostnader för friliggande våtmarker och sänkta sjöar som inte har besökts i fält utan enbart 
tagits fram med GIS-analys inkluderar enbart översiktliga kostnader för en förprojektering. 
Kostnader för bekämpning av invasiva arter inkluderar också enbart en förprojektering då 
det bedöms att det krävs en riktad inventering av dessa på/runt de platser där de har 
noterats. Indämda sträckor (dammar) ingår i utredningar kring vandringshinder.  

Det bör understrykas att kostnader beräknade i denna rapport är översiktliga. Samtliga 
åtgärder kräver noggrannare förprojektioner för att beräkna mer exakta kostnader inför en 
åtgärd. Kostnader framtagna i åtgärdsplanen fyller framför allt syftet att man genom dessa 
kan uppskatta vilken ungefärlig budget som krävs för att specifika åtgärder ska kunna 
genomföras. Åtgärderna har delats in i fem olika typer som har kostnadsberäknats separat:  

Strömvatten: Sträckor tillhörande de hydromorfologiska typerna A, B och C. Substratet 
domineras av häll, block, sten eller grus. För restaureringsåtgärder gällande dessa typer av 
sträckor, se Restaureringsåtgärder och målbilder- Sedimentbegränsade 
vattendragssträckor (SB-vattendrag) avsnitt 9.4.1. Kostnader för restaurering i dessa typer 
vattenmiljöer skiljer sig mycket åt beroende på påverkansgrad. Omgrävda sträckor är 
dyrare att restaurera än kraftigt rensade, vilka i sin tur är dyrare än svagt rensade sträckor. 
Enbart tillbakaförsel av utrensade block/sten innebär en lägre kostnad än om död ved 
samtidigt behöver tillföras. Likaså kan områden med höga kultur eller naturvärden 
innebära en högre kostnad på grund av ökat hänsynstagande vid utförandet. 
Kostnadsberäkningar utgår till största delen utefter erfarenheter av prisbilder efter tidigare 
restaureringar inom dessa vattendragtyper och har beräknats utefter areal (m2), 
påverkansgrad och typ av restaureringsåtgärd. En bedömning för varje enskild 
strömsträckas påverkan och behov har gjorts vid uträkning av kostnader. Beräknade 
kostnader inkluderar inte material och strukturer som kan behöva hämtas från annan plats, 
då volymen material som krävs behöver projekteras närmare för varje specifik plats. 

Översvämningsytor/svämplan: Sträckor främst tillhörande de hydromorfologiska typerna 
C, E och T. Dessa typer av sträckor omges i sitt naturliga tillstånd av ytor som frekvent 
översvämmas. Notera att C-vattendrag även återfinns bland strömsträckorna men tillhör 
TB-vattendragen och omges naturligt av svämplan. För restaureringsåtgärder gällande 
dessa typer av sträckor, se Restaureringsåtgärder och målbilder- Transportbegränsade 
vattendragssträckor (TB-vattendrag) avsnitt 9.4.2 samt Vattendragssträckor i torv 9.4.3. 
Åtgärder är i regel mycket platsspecifika men berör ofta att återställa utrensade 
bestämmande sektioner eller nedströms belägna strömsträckor. Inte allt för sällan omfattas 
dessa sträckor också av markavvattningsföretag. Då markavvattningsföretag återfinns blir  
kostnaden större och utredningen mer omfattande. I de flesta fall är kostnader kopplande  
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till åtgärder för nedströms strömsträcka och hänvisas därför i regel till dessa. Friliggande 
bestämmande sektioner har kostnadsberäknats var för sig. Andra omfattande kostnader 
som kan uppkomma är exempelvis markersättningar för tappad skogs- och 
jordbruksproduktion, vilka inte har inkluderats i kostnadsberäkningarna. 

Kostnader för tvåstegsiken har beräknats utefter tabell 7.1 Jordbruksverkets rapport 
Tvåstegsdiken-ett steg i rätt riktning, 2013:15. För återmeandring av vattendrag beräknas 
den totala kostnaden enligt 900 kr per meter vattendrag, vilket inkluderar allt från 
grävning, schaktning och återetablering av träd/strandzon. Kostnader för tvåstegsdike och 
återmeandring bör ses som mycket översiktliga då i regel olika objekt har olika 
förutsättningar, vilket därför kräver mycket noggranna detaljprojekteringar och förstudier.  

Vandringshinder: Kostnader för åtgärdsförslag gällande artificiella vandringshinder som 
tas upp i rapporten bygger till största delen på tidigare erfarenheter och kostnader kring 
liknande projekt och åtgärder. Kostnader för material till restaureringen som kan komma 
att behöva hämtas från annan plats har inte tagits med i beräkningarna då detta kräver en 
mer ingående analys vid respektive hinder. 

Våtmarker: Våtmarker bortsett från svämplan och översvämningsytor i direkt anslutning 
till vattendraget och som tas upp i rapporten, utgörs av friliggande våtmarker vilka ofta 
återfinns i naturliga svackor inom avrinningsområdet. Dessa våtmarker har inte besökts i 
fält utan enbart tagits fram genom en GIS-analys. Det är mycket svårt att utföra en 
kostnadsberäkning då åtgärder för restaurering av våtmarker alltid är platsspecifika och 
kräver en noggrann förstudie/projektion. För samtliga friliggande våtmarker uppges därför 
kostnadsförslag för inventering och förprojektion. Återfinns markavvattningsföretag 
tillkommer en kostnad för en förstudie kring detta där samma kostnad har angetts för 
samtliga friliggande våtmarker. Kostnadsförslag för förstudie och inventering av 
friliggande våtmarker bygger på genomsnittliga kostnader utifrån erfarenheter från tidigare 
projekt, exempelvis för studier och inventering av friliggande våtmarker inom Ätrans 
avrinningsområde 2021–2022. För restaureringsåtgärder av våtmarker se 
Restaureringsåtgärder och målbilder- Våtmarker avsnitt 9.3.4.  

Sänkta sjöar: En återställning av sänkta sjöar innefattar en mycket noggrann utredning då 
dessa åtgärder ofta kan innebära en stor påverkan på omkringliggande marker. För sänkta 
sjöar som har besökts i fält (vilket inkluderar sjöar i anslutning till vattenförekomsterna) är 
kostnaden för återställning ofta kopplad till en nedströms belägen strömsträcka eller 
bestämmande sektion som har rensats ut/grävts om. För sänkta sjöar som enbart har tagits 
fram genom GIS-analys och inte har besökts i fält presenteras endast ett kostnadsförslag 
för en förstudie, vilket också inkluderas för sjöar som har besökts i fält. Förstudien bedöms 
vara relativt oberoende av sjöns storlek. Återfinns markavvattningsföretag läggs en kostnad 
på för en förprojektion av detta, vilken är belagd som samma för alla sjöar. För 
restaureringsåtgärder för sänkta sjöar se Restaureringsåtgärder och målbilder- Sänkta 
sjöar avsnitt 9.3.4. 
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7.6 Limniska nyckelbiotoper 
 
I samband med biotopkarteringen har limniska nyckelbiotoper identifierats, lokaliserats 
och avgränsats enligt Naturvårdsverkets rapport Bevarande av värdefulla naturmiljöer i 
och i anslutning till sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket. 2003. Rapport 5330). 
Samtliga nyckelbiotoper har fotograferats.  

Innan fältarbetet gjordes efterforskningar på Artdatabanken och i elfiskeregistret SERS för 
att lokalisera eventuella rödlistade och/eller skyddsklassade arter inom området. 

Limniska nyckelbiotoper har redovisats som GIS skikt med attributdata som beskriver typ 
av nyckelbiotop. Dessa har efter slutfört uppdrag levererats till Ronneby kommun. 

Limniska nyckelbiotoper som har noterats listas under resultatdelen under Limniska 
nyckelbiotoper i resultatdelen. I Bilaga E visas kartbilder över förekomsten av limniska 
nyckelbiotoper för respektive vattenförekomst.  

7.7 Statusklassning av de morfologiska kvalitetsfaktorerna 
 

Vattenförekomster inom Listerbyåns avrinningsområde som inkluderas i rapporten är: 

• Listerbyån (Östersjön-Hängbrunnen), SE623394-147571 

• Listerbyån (Listersjön-Hallsjön), SE624450-147220 

• Listerbyån (Hallsjön-Stensjön), SE625329-147125 

Ovanstående vattendrag har klassats individuellt enligt riktlinjer i vattendirektivet (Hav 
och Vatten 2019) avseende de hydromorfologiska faktorerna: 

• Vattendragsfårans form, vattendragets planform. 

• Vattendragsfårans bottensubstrat.  

• Strukturer i vattendraget.  

• Vattendragsfårans kanter.  

• Svämplanens strukturer och funktion i vattendraget.  

• Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning. 

• Konnektivitet i sidled i närområde och svämplan.   

 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 20   
 

8. Hydromorfologiska förhållanden 
 

8.1 Historiska hydromorfologiska förhållanden 
 
Listerbyån har sina källor i Stensjön som ligger i norra Blekinge väster om Eringsboda i 
Ronneby kommun och mynnar i Östersjön öster om Slättanäs. Vattendraget avvattnar ett 
antal större sjöar såsom Listersjön, Sännen, Mållsjön och Hjortsjön. Avrinningsområdet är 
144 km2 och medelvattenföringen ligger runt 0,9 m3/sekund. Listerbyån delas upp i tre 
vattenförekomster: Östersjön-Hängbrunnen, Listersjön-Hallsjön och Hallsjön-Stensjön. 
För mer detaljerad information se VISS.   
 

Vattendragets nordliga delar, norr om Listersjön, rinner mestadels genom granitberggrund. 
Här utgörs jordarterna mestadels av morän samt inslag av torv, isälvssediment och berg. 
Från Johannishus gods upp till Hängbrunnen rinner vattendraget genom en sprickdal där 
berggrunden utgörs av svårvittrade och sura bergarter såsom granodioriter och gnejs. Här 
utgörs jordarterna mestadels av morän och sandig morän med inslag av urberg, kärrtorv, 
svämsediment och glacial silt. Söder om Johannishus gods rinner vattendraget till största 
delen genom glacial lera, gyttja, svämsediment, postglacial silt och sand med inslag av 
isälvssediment, sandig morän och urberg.  

De nordliga delarna av vattendraget rinner mestadels genom skogsmark där 
moränmarkerna leder till strömmande karaktärer varvat med inslag av framför allt 
torvmarker och riffle-poolsystem. Här innehar vattendraget främst oligotrofa karaktärer. 
Vattendragsfåran har i de storblockiga moränmarkerna grova strukturer som skapar en 
heterogen miljö i vattendraget så som pooler och strömnackar (figur 2). Breda Bl sträckor 
där kvillområden som utgörs av flera småfåror är vanliga inslag. Blocken håller kvar död 
ved och denna återfinns rikligt i fåran. Dessa miljöer tillsammans med bland annat riffle- 
pool karaktärer ger fina lek och uppväxtlokaler för fisk såsom öring men också livsmiljöer 
för stormusslor och akvatiska evertebrater. Omgivande marker uppvisar svämskogar vilka 
översvämmas vid högflöden och består stor del av klibbal. Dessa sträckor fungerar ofta 
som bestämmande sektioner som stabiliserar grundvattennivån för uppströms belägna C, E 
och T-vattendrag. 

Inslag av torvbildande marker och finkorniga sediment skapar lugnare partier av 
våtmarkskaraktärer. Basnivån och grundvattennivåerna är här låga och markerna runt 
vattendraget är vattenmättade under stora delar av året (figur 3). De fluviala processerna är 
mycket stabila och våtmarkerna har en hög vattenmagasineringsförmåga som bidrar till att 
balansera vattenflödet över året. Dessa sträckor uppvisar typiska våtmarks och 
torvkaraktärer med en dominans av starrarter på svämplanen och en övergång mot 
alsumpskog där skogen tar över.   
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Figur 2: Ursprungliga och naturliga förhållanden i Listerbyån: Blockrika sträckor där vattendraget rinner 
genom storblockig moränmark (sträcka 19 Hallsjön-Stensjön). Dessa strömvatten utgör habitat åt 
strömlevande organismer och utgör viktiga lek och uppväxtområden för fisk såsom öring. De grova 
strukturerna bidrar till att stabilisera de fluviala processerna och bromsa upp vattenflödet. En mycket 
ovanlig syn i Listerbyån idag.  

 
Figur 3: Naturlig torvsträcka i Listerbyån: Fåran blir otydlig och omges av organogena översvämningsytor 
med låga grundvattennivåer vilka är vattenmättade större delen av året. Översvämningsytorna bidrar till att 
magasinera vatten och jämna ut flödestoppar, sätter av näringsämnen och uppvisar en mycket stor biologisk 
mångfald. Dessa förutsättningar finns kvar idag, om än i betydligt mindre skala. Bilden visar sträcka 29 i 
Listerbyån Hallsjön-Stensjön.  
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Söderöver där vattendraget till största delen rinner genom finkorniga sediment övergår 
karaktärerna till mer eutrofa och lugnflytande. Här rinner vattendraget genom ett mer öppet 
kustlandskap varvat med skogspartier och mader. Fåran har här en meandrande planform 
som kantas av stora översvämningsytor och periodvisa våtmarker som naturligt 
översvämmas vid högflöden. Dessa periodvisa våtmarker har också en mycket viktig roll 
för vattendragets näringsretention, självreglering och vattenhushållande förmåga. Där 
skogen tar vid återfinns svämskogar som domineras av klibbal (figur 4). Strandängarna 
utgör viktiga habitat och har en rik biologisk mångfald. De skogliga miljöerna uppvisar 
alluviala sumpskogar med örtrika allundar. 
 

 
Figur 4: Ursprungliga och naturliga förhållanden i Listerbyån: TB sträckor är till stor del omgivna av 
svämskogar året om och uppvisar en fuktig miljö. Svämskogarna utgör en del av svämplanen och har en 
viktig funktion för vattendragets vattenhushållande samt flödesutjämnande förmåga. Dessa svämskogar 
återfinns än idag, men i mindre skala och många uppvisar idag sänkta grundvattennivåer. Bilden visar 
sträcka 32 (Listerbyån-Hängbrunnen) under högflöde, där basnivåer den alluviala skogen till trots är sänkta. 

Mer strömmande karaktärer infinner sig där vattendraget på kortare sträckor rinner över 
moränmarker och ryggar av urberg. Här blir bottensubstratet grövre, lutningen högre och 
här återfinns lek och uppväxtlokaler för fisk såsom öring men också för vattenlevande 
evertebrater och andra organismer. Grovblockiga sträckor varvas med inslag av sträckor 
som uppvisar ett riffle-poolsystem som omges av svämplan. 
  
Troligtvis har inga definitiva hinder för öring funnits längs sträckan Östersjön upp till 
Stensjön. Naturliga trösklar bestående av framför allt urberg och moränryggar kan dock ha 
utgjort hinder för svagsimmande fiskarter. Likaså kan vidsträckta mad/torvmarker med en 
periodvis otydlig fåra kunnat påverka fiskars vandringsmöjligheter under vissa flöden. Den 
stabila longitudinella konnektiviteten har innebär att fisk och akvatiska organismer kan 
kunnat sprida sig fritt i systemet. Vattenförekomsterna hyser därmed flertalet vandrande 
fiskarter såsom havsöring, bäcknejonöga, ål, lake och elritsa.  
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Stationära öringbestånd återfinns också. Likaså återfinns utter, ett rikt fågelliv och en rik 
mångfald av evertebrater, kräldjur och flora. Stormusslor såsom flodpärlmussla och 
tjockskalig målarmussla, vilka är beroende av värdfisk för att kunna sprida sig i 
vattensystemet kan möjligen också ha återfunnits. Uppgifter om att trekantig ärtmussla har 
funnit återfinns också (artdatabanken). 

Avrinningsområdet uppvisar ett stort antal våtmarker, sjöar, gölar och andra mindre 
vattenförekomster vilka bidrar till markernas vattenhållning och bidrar till stabilisering av 
flödet i vattendragen vid omfattande nederbörd och perioder av torka (figur 5). I övrigt så 
bidrar våtmarkerna även till vattenrening och fungerar som kolsänkor vilket ger en naturlig 
klimatreglering samt uppvisar en mycket rik biologisk mångfald. 

 
Figur 5: Ursprungliga och naturliga förhållanden i Listerbyån: Sträckor genom torvmark har bitvis omgetts 
av stora organogena översvämningsytor som under en stor del av året är vattenmättade. Dessa sträckor 
bidrar bland annat till vattendragets vattenhushållande och flödesutjämnande förmåga, näringsretention och 
biologisk mångfald. Bilden visar en våtmark belägen längs sträcka 77 (Östersjön-Hängbrunnen) där 
översvämningsfrekvensen fortfarande är relativt stabil.  
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8.2 Nuvarande hydromorfologiska förhållanden och 
påverkan på dessa 
 

Då vattenförekomsterna till största delen rinner genom svårvittrade och sura bergarter 
såsom granodioriter och gnejs är de känsliga för försurning. Kalkning inleddes i mitten av 
1970-talet då buffringsförmågan framför allt i de övre delarna var mycket svag för att öka 
längre nedströms. Den genomsnittliga kalkningsmängden ligger runt 247 ton/år. Vid 
högvattenföring 1972 innan kalkningen inleddes hade huvudfåran pH 5–6 ned till cirka 5 
km från mynningen i havet. (Länsplan för fiskevård och biologisk återställning av kalkade 
vatten i Blekinge län 2007–2010). 

Vattendragen har en påverkan från diffusa utsläpp från skogs- och jordbruk inom 
avrinningsområdet samt föroreningar som transporteras via luften. Punktkällor utgörs av 
exempelvis dagvatten från samhällen, kommunala avloppsreningsverk och avfallsupplag. 
Utsläpp från avloppsverk och enskilda avlopp tillför framför allt fosfor, kväve och 
syreförbrukande material. Skogs- och jordbruk tillför näringsämnen och humus. Från 
luften tillförs främst försurande ämnen samt näringsämnen. Listerbyån har en påverkan 
från diffusa utsläpp från skogs- och jordbruk inom avrinningsområdet samt föroreningar 
som transporteras via luften. Övergödning, humifiering och grumling leder till sämre 
förhållanden för både fisk och musslor. Listerbyån bedöms inte uppnå God kemisk status 
främst på grund av tungmetaller och industriella föroreningar där gränsvärdena för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids. Miljögifter kan förutom att 
verka rent toxiskt även störa vattenlevande organismers reproduktion. 

Hydromorfologin i Listerbyån är idag kraftigt störd och påverkad av mänskliga aktiviteter. 
Vattendraget uppvisar ett mindre antal sträckor (främst genom blockig moränmark och 
torv) som kan tillförskrivas naturliga förhållanden men dessa utgör en mycket liten del av 
vattendragets totala sträcka.  
 

Listerbyåns huvudfåra uppbyggd av ett flertal hydromorfologiska typer (länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2017). För närmare beskrivning av dessa se Biotopkarteringsmanualen. De 
ursprungliga förhållandena i Listerbyån (sträckan Östersjön-Stensjön) bedöms ha haft en 
ungefärlig fördelning av 31 % B-vattendrag (branta vattendrag med sten och turbulent 
flöde), 10 % C-vattendrag (vattendrag med växelvis höljor och strömsträckor), 34 % E-
vattendrag (vattendrag i finkorniga sediment) och 25 % T-vattendrag (vattendrag i torv). 
De nuvarande förhållandena i Listerbyån är drastiskt förändrade framför allt för C, E och 
T-vattendrag. En mycket stor del av dessa klassas idag som F- vattendrag (Överfördjupade 
vattendrag i finkorniga sediment) på grund av sänkta grundvattennivåer till följd av 
omgrävningar, rensade strömsträckor och sänkta sjöar. Andelen B-vattendrag idag något 
högre då flera C, E och T-vattendrag har eroderat ned till stenpäls och klassas som Bx. B-
vattendragen i sin tur är till största delen kraftigt rensade eller omgrävda.  
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I Listerbyåns huvudfåra återfinns idag flera vandringshinder och dammar som stör 
spridningen av fisk och vattenlevande organismer samt stör de fluviala processerna och 
den naturliga flödesregimen. Det första definitiva vandringshindret för alla fiskarter är 
beläget vid Sågdammen i Mölleryd. 
 

Inom hela avrinningsområdet återfinns ett stort antal påverkade/förlorade våtmarker. Det 
övergripande syftet har varit att avvattna marken för att skapa större arealer av skogsbruk- 
och jordbruksmark. Påverkan har lett till ökad avrinning och en negativ på verkan på 
vattenmagasinering och flödesutjämning och en sämre förmåga att klara av extremväder 
såsom kraftiga regn och perioder av torka. Utdikade torvmarker bidrar också till utsläpp av 
näringsämnen, humusämnen, kvicksilver och växthusgaser. 
 

I avrinningsområdet samt i anslutning till Listerbyåns huvudfåra återfinns också flera 
sänkta sjöar där vattenspegeln idag är mindre, sjön igenväxt och omkringliggande 
våtmarker har blivit negativt påverkade. 
 

Nedanstående tabeller sammanfattar statusklassning enligt förvaltningscykel 3 (VISS) för 
Listerbyån Östersjön-Hängbrunnen (tabell 3), Listerbyån Listersjön-Hallsjön (tabell 4) 
samt Listerbyån Hallsjön-Stensjön (tabell 5).  
 
Tabell 3: Statusklassning enligt förvaltningscykel 3 (VISS) i vattenförekomsten Listerbyån Östersjön-
Hängbrunnen.  
Ekologisk status för Listerbyån Östersjön-Hängbrunnen Måttlig 
Tillkomst/härkomst för Listerbyån Östersjön-Hängbrunnen Naturlig 
Kemisk status för Listerbyån Östersjön-Hängbrunnen Uppnår ej god 

 
Ekologisk status- Biologiska kvalitetsfaktorer 
Påväxt-kiselalger God 
Bottenfauna Ej klassad 
Fisk Måttlig 
Ekologisk status- Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer 
Näringsämnen God 
Försurning God 
Särskilda förorenade områden Ej klassad 
Ekologisk status- Hydrologi 
Konnektivitet i vattendrag Måttlig 
Hydrologisk regim i vattendrag  Hög 
Morfologiskt tillstånd i vattendrag Otillfredsställande 
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Tabell 4: Statusklassning enligt förvaltningscykel 3 (VISS) i vattenförekomsten Listerbyån Listersjön-
Hallsjön.  
Ekologisk status för Listerbyån Listersjön-Hallsjön Måttlig 
Tillkomst/härkomst för Listerbyån Listersjön-Hallsjön Naturlig 
Kemisk status för Listerbyån Listersjön-Hallsjön Uppnår ej god 

 
Ekologisk status- Biologiska kvalitetsfaktorer 
Påväxt-kiselalger Ej klassad 
Bottenfauna Ej klassad 
Fisk Måttlig 
Ekologisk status- Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer 
Näringsämnen God 
Försurning Ej klassad 
Särskilda förorenade områden Ej klassad 
Ekologisk status- Hydrologi 
Konnektivitet i vattendrag Måttlig 
Hydrologisk regim i vattendrag  Hög 
Morfologiskt tillstånd i vattendrag Hög 

 
Tabell 5: Statusklassning enligt förvaltningscykel 3 (VISS) i vattenförekomsten Listerbyån Hallsjön-Stensjön. 
Ekologisk status för Listerbyån Hallsjön-Stensjön Måttlig 
Tillkomst/härkomst för Listerbyån Hallsjön-Stensjön Naturlig 
Kemisk status för Listerbyån Hallsjön-Stensjön Uppnår ej god 

 
Ekologisk status- Biologiska kvalitetsfaktorer 
Påväxt-kiselalger Ej klassad 
Bottenfauna Ej klassad 
Fisk Måttlig 
Ekologisk status- Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer 
Näringsämnen Ej klassad 
Försurning God 
Särskilda förorenade områden Ej klassad 
Ekologisk status- Hydrologi 
Konnektivitet i vattendrag Måttlig 
Hydrologisk regim i vattendrag  Hög 
Morfologiskt tillstånd i vattendrag Måttlig 

 

Längs sträckan Östersjön-Hängbrunnen rinner vattendraget genom Natura 2000-området 
och naturreservatet Johannishus åsar. Här återfinns också flera nyckelbiotoper bestående 
av exempelvis örtrika allundar, lövskogslundar, strandskogar och sumpskogar. Flera av 
dessa ingår också i naturvårdsavtal. De allra flesta av ovanstående naturvärden är belägna 
uppströms Johannishus. Sträckan mellan Johannishus och Johannishus gods utgörs 
dessutom av ett vattenskyddsområde. I anslutning till Listersjön och Sännen återfinns 
natura 2000-områden, fågelskyddsområden och naturreservaten Store mosse, Värmansnäs 
och Sännehults naturreservat. Hallsjön omges av Vantakalleberget-Gröngölsmåla natura 
2000-habitat. Vidare norröver återfinns nyckelbiotoper såsom Bäckdal samt flertalet 
sumpskogar vilka inte allt för sällan är accessionerade till sjöars in och utlopp. Norr om 
Djupgölen är antalet skyddade naturområden längs huvudfåran mycket få. 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 27   
 

8.2.1 Generell påverkan – SB vattendrag 
B-vattendrag utgörs av sedimentbegränsade sträckor med flera undergrupper (se 
biotopkarteringsmanualen samt tabell 2) vilka har gemensamt att vattendraget ofta rinner 
genom grövre fraktioner såsom block och sten och uppvisar en stor variation i 
bottensubstratet. Lutningen är ofta 2–4 m/100 m och flödet är oftast strömmande eller 
forsande. Typiska jordarter består av morän eller isälvsmaterial.  

Den vanligaste påverkan på dessa sträckor i Listerbyån är rensningar av block och sten 
samt omgrävningar i samband med kvarn/vattenkraftverks, flottnings samt jord- och 
skogsbruksverksamheter. Kvarnar i vattendraget kan spåras åtminstone tillbaka till 1700-
talet. I samband med timmerflottning under perioden år 1870–1935 rensades stora delar av 
vattendragets strömsträckor och dammar användes för att magasinera timmer. Generellt 
sett så har strömsträckor mestadels blivit rensade i Listerbyåns södra delar (Östersjön- 
Hängbrunnen) och mestadels omgrävda i de nordligare delarna. Helt opåverkade 
strömsträckor återfinns i de norra delarna (runt 300 meter söder och norr om Djupgölen), 
se figur 2.  

Rensningar och rätningar av strömsträckor har bland annat inneburit att livsmiljöerna för 
strömlevande arter har försämrats, den vattenhushållande förmågan har minskat och den 
specifika flödeseffekten på sträckorna har ökat (figur 6). Livsmiljöer försvinner eftersom 
bottenstrukturen blir alltför homogen då block och död ved som tidigare har skapat skydd, 
bakvatten och inslag av höljor avlägsnas. Block har också förmågan att hålla kvar död ved 
i vattendraget. Andelen död ved minskar också i takt med att skogsproduktionen ökar och 
är på grund av dessa ovanstående ingrepp generellt en bristvara i de södra delarna. Block, 
sten och död ved utgör också energiförbrukande strukturer i fåran. När dessa avlägsnas 
kommer den ökade energin att bland annat resultera i erosionsprocesser men innebär också 
en sämre magasineringsförmåga då vattnet fortare rinner ur systemet. En alltmer 
kanaliserad fåra med en laminär vattenström och högre vattenhastighet innebär att 
bottensubstrat av finare fraktioner (såsom grus och sand) spolas nedströms till mer 
lugnflytande partier. Dessa partiklar kan också skakas ned under det kvarvarande sten 
skiktet vilket lämnar kvar en homogen stenpäls som har en kraftigt negativ inverkan på 
artdiversiteten. Avsaknaden av den naturligt turbulenta vattenströmmen innebär också ett 
sämre utbyte av syre i bottnarna. Rensningarna har också inneburit att fåran ofta har blivit 
smalare, djupare, fått en lägre nivå och därmed en sämre kontakt och utbyte med 
närliggande marker. Sumpskogar, sidofåror och kvillområden har på flera ställen 
försämrats eller helt försvunnit. Sidofåror har också stängts av i samband med resningar 
och omgrävningar. 
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Figur 6: En vanlig syn i Listerbyån. En kraftigt rensad strömsträcka där vattendraget rinner genom 
moränmark (sträcka 75 Östersjön-Hängbrunnen). Block och grövre strukturer har rensats ut och ligger 
längs fårans kanter. Syftet har varit att underlätta timmerflottning. Bristen på heterogenitet i bottensubstratet 
tillsammans med den ökade flödeseffekten innebär en kraftig minskning av funktionella strömhabitat för fisk 
och andra limniska organismer.  

Längs sträckor som har blivit påverkade av resning i samband med flottning har också 
översvämningsfrekvensen i skogarna runtom vattendraget minskat. Vallar av sten och 
block längs vattendragets kanter samt en kanaliserad och smalare vattendragsfåra på en 
lägre basnivå förhindrar vattendraget att svämma över längs långa sträckor. Bitvis återfinns 
översvämningsytor även här, exempelvis längs Ex sträckor, sträckor/partier där vallarna är 
lägre eller vattendraget är mindre rensat. 

Resningarna påverkar också sträckor i anslutning till dessa, främst mer lugnflytande 
sträckor (C, E och T-sträckor) som är belägna uppströms. Strömpartier/nackar fungerar 
ofta som bestämmande sektioner för dessa lugnflytande partier. Det innebär att en 
strömsträcka med block och sten nedströms ett lugnare parti bestämmer den lokala 
basnivån för det lugnare partiet, det vill säga den lägsta nivån vattendraget kan skära sig 
ned till genom vattnets krafter. En bestämmande sektion påverkar vattennivån upp till nästa 
tröskel eller strömsträcka. Det innebär att strömsträckor som rensats på block och sten inte 
enbart påverkar vattennivån lokalt utan även i många fall en bra bit uppströms. En 
utrensning leder därmed till erosionsprocesser inte bara på själva strömsträckorna men 
även på uppströms lugnflytande parti. Resultatet blir att vattendraget till att börja med 
gräver sig djupare och förlorar kontakten med svämplan och omgivande marker. Därmed 
försämras både näringsretention, naturlig flödesutjämning, den vattenhushållande 
förmågan och värdefulla våtmarker/svämskogar försvinner. De ökade erosionsprocesserna 
leder också till ökade sedimentationsprocesser nedströms samt brunifiering. Risken för 
översvämningar nedströms ökar och sommartid riskerar vattennivåerna att bli allt för låga.  
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Idag återfinns inga sträckor som uppvisar ett naturligt riffle poolsystem (C-vattendrag). 
Rensningar och omgrävningar har gjort att dessa värdefulla sträckor för bland annat 
öringlek helt har gått förlorade (figur 7). 
 

 
Figur 7: Förlorat riffle-poolsystem (sträcka 44 Hallsjön-Stensjön). Sträckan har blivit omgrävd och fåran 
har idag ingen kontakt med omgivande marker. Notera bottensubstratet som mestadels utgörs av grus, sand 
och småsten vilket ursprungligen skapade växelvisa strömsträckor och pooler samt omgavs av svämplan. 

 

8.2.2 Generell påverkan-TB vattendrag och vattendrag i torv 
Listerbyåns sydligaste delar där vattendraget rinner genom finkorniga sediment och 
jordbruksmark har utsatts för omfattande rätningar. Dessa åtgärder utfördes 1904 för att 
bättre kunna utnyttja omkringliggande markerna för jordbruk. Den tidigare meandrande 
fåran försvårade för jordbruket då dess omliggande marker utgjordes av svämplan och 
periodvisa våtmarker. Ån rätades från mynningen i Östersjön och nästan upp till Djurtorps 
by och man utförde dikning utmed åkrar och ängar (figur 8). Därefter har även flera 
sträckor uppströms rätats i samband med jordbruk. Flera avvattningsföretag återfinns längs 
sträckan.  
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Figur 8: Omgrävda och rätade TB sträckor norr om sträcka 3 uppvisade mycket dålig 
översvämningsfrekvens vid högflöde i slutet av februari 2022. Bilden visar sträcka 11 i Listerbyån Östersjön- 
Hängbrunnen. 
 
Från mynning och uppströms cirka 120 meter söder om Yxnarumsvägen återfinns även ett 
invallningsföretag och vattendraget är invallat längs denna sträcka med undantag av 
sträckan närmast mynningen. Längs vallarnas utsidor löper diken vilka avvattnar åkrarna 
och en pumpstation är belägen knappt 200 meter från mynningen. Man har även vallat upp 
marken mot havet för att undvika översvämningar. I början av 2022 var pumpen ur 
funktion vilket resulterade i mycket stora översvämningar och vattenansamlingar i de 
sydligaste delarna av vattendraget (figur 9).  

Då den meandrande planformen rätades ut innebar det bland annat att vattendragets totala 
sträckning blev kortare. En kortare sträckning innebär en ökad lutning och att den specifika 
flödeseffekten ökar. Meandringar och en naturligt undulerande bottenstruktur hos E och T- 
vattendrag utgör energiförbrukande strukturer som vid rätningen försvinner. Ovanstående 
påverkan leder hos E-vattendragen till en ökade erosionsprocesser på grund av en ökad 
flödeseffekt och brist på energiförbrukande strukturer. I normalfallet eroderar först botten 
och sedan stränderna. Den ökade erosionen är en del av vattendragets självjustering där det 
strävar efter att återskapa den meandrande planformen. Detta sker genom att stranderosion 
på sikt skapar en lateral förskjutning och meanderbågar där sedan sediment kan ansamlas. 
På så sätt bygger vattendraget också upp nya (sekundära) svämplan och ökar sin kontakt 
med omgivande marker, dock på en lägre nivå än den ursprungliga. I T-vattendrag 
påverkas till största delen grundvattennivån för omkringliggande marker vilket leder till att 
torven torkar ut, oxiderar, sjunker ihop och släpper ut närsalter och växthusgaser. 

 

 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 31   
 

 
Figur 9: Bilderna visar mycket kraftiga översvämningar och vattenansamlingar nedströms i Listerbyån 
(Östersjön-Hängbrunnen) på sträcka 1 och 2 under slutet av februari 2022 efter en regnperiod då flödet var 
strax under hög medelvattenföring. 
 
Rätningar och omgrävningar där fåran grävts djupare, kringliggande marker dikas ut och 
strömsträckor nedströms har rensats har också inneburit att vattendragen idag över lag har 
sämre kontakt med omgivande marker. Ett opåverkat och meandrande vattendrag som 
rinner genom finkorniga sediment omges naturligt av svämplan på låglänta områden vilka 
är en viktig del av vattendragets självreglerande magasineringsförmåga. Vid höga flöden 
tillåts då vattendraget att svämma över och breda ut sig över omgivande marker. På så sätt 
fördröjer vattendraget flödespulser och förbrukar energi samtidigt som det kan hålla vattnet 
längre i systemet. En annan viktig egenskap är att svämplanen bidrar till vattendragets 
självrenande förmåga och näringsretention då vattendraget kan avsätta och hålla kvar 
partiklar och näringsämnen på svämplanen. Dessutom utgör de temporära våtmarkerna 
viktiga biotoper och uppvisar ofta en hög artdiversitet och biologisk mångfald. För 
torvmarker är vattennivåerna naturligt mer stabila och vattenmättade förhållanden råder för 
omkringliggande översvämningsytor under större delen av året. Ett brukat åkerlandskap 
bidrar också till en ökad avrinning på grund av att marken kompakteras av tunga 
jordbruksmaskiner och därmed inte blir lika permeabel för nederbörd. Följden blir en ökad 
ytavrinning som för med sig bekämpningsmedel, sediment och näringsämnen till 
vattendraget vilka förs vidare ut i Östersjön. 
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8.3 Markavvattningsföretag 
 
Fem markavvattningsföretag finns upprättade i nära anslutning Listerbyåns huvudfåra. Ett 
av dessa (A508) ansluter via biflöden till ån. Samtliga är belägna nedströms Johannishus 
gods. För sträckan norröver återfinns inga markavvattningsföretag. Flera av de historiska 
våtmarker som försvunnit ligger inom båtnadsområden för markavvattningsföretag. Nedan 
listas de markavvattningsföretag som återfinns i nära anslutning till Listerbyåns huvudfåra: 

• A362/A523- Listerby invallningsföretag, år 19455. 78,2 hektar båtnadsområde. Aktiv jordbruksmark 
runtom vattendraget. Fåtal markägare.  

• Listerby kloak- och torrläggningsföretag, år 19566. 122,6 hektar båtnadsområde. Aktiv 
jordbruksmark samt bostäder och byggnader i Listerby samhälle. Berör väldigt många markägare.  

• B162- Dikningsföretaget Listerby 1:1 med flera år 19727. 174,2 hektar båtnadsområde. Aktiv 
jordbruksmark samt bostäder. Flertal markägare. 

• A508- Johannishus-Åstorps dikningsföretag, år 19518. 51,7 hektar båtnadsområde. Aktiv 
jordbruksmark samt avlopp. Ej i direkt anslutning till Listerbyån men diken från företaget mynnar i 
denna. Fåtal markägare. 

• A516- Johannishus-Vångs dikningsföretag, år 19529. 99,1 hektar båtnadsområde. Aktiv 
jordbruksmark runtom bäcken som mynnar strax norr om Möllerydsvägen. Fåtal markägare.  

• A258- Mjuamåla dikningsföretag, år 194110. 7,4 hektar båtnadsområde. Aktivt skogsbruk med 
mestadels ung granskog. Fåtal markägare. 

• A81(002) - Avsänkningsföretag av Stora Stensjön, Östersjön med flera år 192711. 167,6 hektar 
båtnadsområde. Aktivt skogs- och jordbruk. Många markägare. 

• A81(001) - Avsänkningsföretag av Stora Stensjön, Östersjön med flera år 192712. 319,9 hektar 
båtnadsområde. Aktivt skogs- och jordbruk. Många markägare. 
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9. Resultat biotopkartering 
 
Listerbyån biotopkarterades 7 till 10 oktober 2021 samt 17 till 23 juni 2022 vid 
lågvattenföring. Vädret var mulet till växlande eller klart utan nederbörd och mellan 10 – 
25 plusgrader. Förutsättningarna för karteringen bedömdes som goda.  

Listerbyån har en medelbredd på 5,3 m och ett medeldjup på 0,38 m. Vattendraget delades 
in i 150 delsträckor (81 delsträckor Östersjön-Hängbrunnen, 5 delsträckor Listersjön-
Hallsjön och 64 delsträckor Hallsjön-Stensjön) och har enligt karteringen en total 
sträckning på 28 445 meter. Hymotyperna är Bl 2 %, Bk 0,2 %, Bx 30,7 %, Ex 17,1 %, Fö 
29,6 %, Tt 13,3 % och Zz 7,1 %. Sammanlagt noterades 126 bestämmande sektioner. Se 
bilaga D 15.4 för kartbilder över förekomster av de olika sträckorna, hymotyperna och 
bestämmande sektioner. 

Listerbyån blivit kraftigt påverkad av rätningar/omgrävningar och rensningar. Totalt sett 
bedöms 54,3 (15 445 m) % av den sammanlagda längden av vattenförekomsterna vara 
omgrävt och/eller rätat, 10,3 % (2927 m) kraftigt rensat, 4,3 % (1224 m) försiktigt rensat, 
26,5 % (7530 m) ej rensat och 4,6 % (1319 m) ej möjligt att bedöma (figur 10). Se Bilaga 
D 15.2 för kartbilder och rensningsgrader på de olika delsträckorna. 

 
Figur 10: Rensningsgrader i Listerbyån angivet i antal meter och procent av vattendraget. 
 
 
 
 
 
 

7530 m 26,5%

1224 m 4,3%

2927 m 10,3%

15445 m 54,3%

1319 m 4,6%

Rensningsgrader Listerbyån

0 - Ej rensat 1 - Försiktigt rensat 2 - Kraftigt rensat 3 - Omgrävt/rätat 4 - Ej möjligt att bedöma
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För sträckor som naturligt frekvent översvämmar omgivande marker bedöms 
översvämningsfrekvensen vara mycket kraftigt minskad på 41,2 % (11 720 m), kraftigt 
minskad på 10,1 % (2887 m), måttligt minskad på 14,6 % (4147 m) och opåverkad på 20,7 
% (5890 m) av vattenförekomsternas sammanlagda längd (figur 11). 

 
Figur 11: Påverkan på översvämningsfrekvensen i Listerbyån angivet i antal meter och procent av 
vattendraget. 
 

Vandringshinder 
28 vandringshinder påträffades i Listerbyån. 11 hinder bedömdes utgöra definitiva hinder 
för öring (starksimmande fiskarter) och 21 hinder bedöms utgöra definitiva hinder för mört 
(svagsimmande fiskarter). Övriga hinder utgörs exempelvis av mänskligt skapade trösklar i 
anslutning till lämningar efter kvarnar och trösklar som har skapats vid rensningar. 
Vandringshinder sammanställs i tabell 6. Observera att inte alla hinder tas upp i 
åtgärdsförslagen. 

Tabell 6: Vandringshinder som påträffades i Listerbyån. 0= passerbart hinder, 1 = partiellt hinder, 2= 
definitivt hinder. Vandringshindrens nummer i tabellen överensstämmer med nummer på kartan över 
vandringshinder (figur 12, 13). 
Nr Typ av hinder Fallhöjd 

(m) 
Passerbarhet 
öring 

Passerbarhet 
mört 

X Y 

1 Övrigt hinder 2,5 0 2 6227483 524769 
 
2 

 
Damm 1 0 1 6227529 524723 

3 
 
Övrigt hinder 0,2 0 1 6229390 524974 

4 
 
Damm 0,4 0 2 6229910 525332 

5890 m 23,9%

4147 m 16,8%

2887 m 11,7%

11720 m 47,6%

Översvämningsfrekvens i Listerbyån

Opåverkad

Måttligt minskad

Kraftigt minskad

Mycket kraftigt minskad
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Nr Typ av hinder Fallhöjd 
(m) 

Passerbarhet 
öring 

Passerbarhet 
mört 

X Y 

 
5 

 
Övrigt hinder 0,45 0 2 6230231 525420 

6 

 
 
Damm 0,35 0 1 6230276 525448 

7 
 
Damm 0,5 1 2 6230644 

 
 
525427 

8 
 
Damm 0,4 1 2 6230647 525427 

9 
 
Damm 0,2 0 1 6231635 525561 

10 
 
Damm 1,5 2 2 6233405 525732 

11 
 
Damm 2 2 2 6233461 525547 

12 
 
Damm 3 2 2 6233600 525415 

13 Naturligt hinder 0,5 0 1 6233256 525922 

14 
 
Naturligt hinder 0,3 0 2 6233582 525906 

15 Övrigt hinder 0,35 0 1 6233780 525767 

16 
 
Övrigt hinder 0,3 0 2 6233784 525713 

17 Naturligt hinder 0,5 0 2 6234030 525193 

18 
 
Damm 5,5 2 2 6234049 525163 

19 Damm 2 2  2 6235824 524842 

20 
 
Sjöutlopp 0 2 2 6237603 524119 

21 Damm 2,2 2 2 6244627 521982 

22 
 
Övrigt hinder 1 1 1 6245218 521877 

23 Damm 3,4 2 2 6245317 521831 

24 
 
Damm 2,6 2 2 6246193 521651 

25 Naturligt hinder 1,5 1 1 6246951 522039 

26 
 
Övrigt hinder 0,8 1 2 6247563 521993 

27 Damm 0,2 2 2 6250050 521272 

28 
 
Damm 3,5 2 2 6255079 520520 
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Figur 12: Vandringshinder i Listerbyån (Östersjön-Hängbrunnen), deras lokalisering på kartan samt kategori 
och nummer som överensstämmer med tabell 3. 
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Figur 13: Vandringshinder i Listerbyån (Hallsjön-Stensjön), deras lokalisering på kartan samt kategori och 
nummer som överensstämmer med tabell 3. 
 
Öringbiotoper Listerbyån 

Biotoperna för öringlek bedömdes vara Tämligen goda (klass 2) för 7,7 % av 
vattenförekomsterna. 21,8 % bedömdes utgöra Möjliga men inte goda (klass 1) och 
resterande 70,5 % bedömdes som Inte lämpligt/saknas (klass 0). 

Uppväxtområden bedömdes som Goda till mycket goda (klass 3) eller Tämligen goda 
(klass 2) för 15 % av vattenförekomsterna. 23 % bedömdes utgöra Möjliga men inte goda 
(klass 1) och resterande 62 % bedömdes som Inte lämpligt/saknas (klass 0). 

Ståndplatser för större fisk bedömdes som Goda till mycket goda (klass 3) eller Tämligen 
goda (klass 2) för 15,9 % av vattenförekomsterna. 46,6 % bedömdes utgöra Möjliga men 
inte goda (klass 1) och resterande 37,5 % bedömdes som Inte lämpligt/saknas (klass 0). 
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9.1 Limniska nyckelbiotoper 
 

I Listerbyån noterades totalt 57 limniska nyckelbiotoper. 

De vanligast förekommande utgörs av alluviala skogar (figur 12) och mynningar i 
anslutning till sjöar. Blockrika sträckor som utgörs av nästintill orensade Bl sträckor 
genom storblockig moränmark är mycket ovanliga men återfinns bland annat norr och 
söder om Djupgölen (figur 14).  

Tabell 7, 8 och 9 sammanfattar de nyckelbiotoper som lokaliserades vid karteringen av 
vattenförekomsterna i Listerbyån. Samtliga nyckelbiotopers lokalisering återfinns i bilaga 
E. 

Tabell 7: Utpekade nyckelbiotoper i Listerbyån Österjön-Tiken. 
Östersjön-Hängbrunnen 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2021-10-07 David Karlsson 175076 6228697 Utlopp Östersjön 1 
2 Alluvial skog 2021-10-07 David Karlsson 175078  6228712     1 
3 Översilade klippor 2021-10-07 David Karlsson 174727  6230025     8 

4 
Hävdade 
strandängar 2021-10-07 David Karlsson 174701  6230680     10 

5 Öppna stränder 2021-10-07 David Karlsson 174985  6232097     16 
6 Alluvial skog 2021-10-07 David Karlsson 175344  6232569 Al, sälg, ek, hassel    20 
7 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175413  6233028 Al, pil, ädellövskog    27 
8 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175499  6233273 Al, ädellövskog    31 
9 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175624 6234051 Al, ädellövskog 32–38 

10 
Hävdade 
strandängar 2021-10-08 David Karlsson 175566  6234107 Skogligt bete    33–34 

11 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175794  6235333     39–42 
12 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 175946  6235791 Al, ädellövskog.    53 

13 
Hävdade 
strandängar 2021-10-09 David Karlsson 176013  6235972     55–56 

14 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 176012  6235968     55–58 
15 Blockrika sträckor 2021-10-09 David Karlsson 175868   6236130     57 
16 Öppna stränder 2021-10-09 David Karlsson 175767  6236277     59 

17 
Hävdade 
strandängar 2021-10-09 David Karlsson 175761 6236276  59 

18 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 175091  6236819     67 
19 Utströmningskälla 2021-10-09 David Karlsson 175035  6237876 Myrmark    71 
20 Alluvial skog 2021-10-10 David Karlsson 174516  6236897     77 
21 Alluvial skog 2021-10-10 David Karlsson 174168  6237557     79  

 
Tabell 8: Utpekade nyckelbiotoper i Listerbyån Listersjön-Hallsjön. 
Listersjön-Hallsjön 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171541 6244391 Inlopp Listersjön 1 
2 Alluvial skog 2022-06-17 David Karlsson 171547  6244467     1–2 
3 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171852  6244972 Utlopp Gårdgölen    3 

4 
Hävdade 
strandängar 2022-06-17 David Karlsson 171954  6244986     3–4 

5 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172023  6245123 Inlopp Gårdgölen    4 
6 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172314  6245892 Utlopp Hallsjön    5 
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Tabell 9: Utpekade nyckelbiotoper i Listerbyån Hallsjön-Stensjön. 
Hallsjön- Stensjön 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172084 6246866 Inlopp Hallsjön 1 
2 Alluvial skog 2022-06-17 David Karlsson 171886  6247528     5 
3 Blockrika sträckor 2022-06-17 David Karlsson 171895  6247704     6 
4 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171757  6247986 Utlopp Kvarngölen    11 
5 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171626  6248261 Inlopp Kvarngölen    12 
6 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171622  6248269     12 
7 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171674  6248689 Utlopp Gröngölen    15 
8 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 172010  6249183 Inlopp Gröngölen    16 
9 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 172011  6249205     16 
10 Fors 2022-06-18 David Karlsson 172061  6249420     18 
11 Blockrika sträckor 2022-06-18 David Karlsson 172014  6249481     19 
12 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 172020 6250126 Utlopp Djupgölen    21 
13 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171983 6250328 Inlopp Djupgölen    22 
14 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171984 6250337     22 
15 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171926 6250556     25 
16 Kvill 2022-06-18 David Karlsson 171862 6250656     26 
17 Blockrika sträckor 2022-06-18 David Karlsson 171862 6250656     26 
18 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171904 6251510     30 
19 Kvill 2022-06-22 David Karlsson 171304 6252485     33 
20 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 170984 6253476 Utlopp Kansjön    40 
21 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171037 6254032 Inlopp Kansjön    41 
22 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171239 6254079 Utlopp Ljushövden    42 
23 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171637 6256203 Inlopp Ljushövden    43 
24 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 171637 6256203 Utlopp Sävsjön    57 
25 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 170258 6258470 Inlopp Sävsjön    58 
26 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169499 6259014 Utlopp Svältan    61 
27 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169429 6259107 Inlopp Svältan    62 
28 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169482 6259237 Utlopp Lilla Stensjön    62 
29 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169313 6259559 Inlopp Lilla Stensjön    63 
30 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169115 6259644 Utlopp Stensjön    64 

 
 

 
Figur 14: Exempel på nyckelbiotoper i Listerbyån. Vänster: Blockrika sträckor. Höger: Alluvial skog.  
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10. Åtgärdsförslag 
 
Åtgärdsförslag som tas upp i denna rapport bör ses som en sammanfattning av den 
potential och de behov som idag återfinns i Listerbyån och dess avrinningsområde. 
Åtgärder och restaureringar som berör akvatiska system och omkringliggande marker 
kräver en mycket god dialog och samverkan mellan olika intressenter såsom vattenråd, 
VA-bolag, markavvattningsföretag, markägare, företag, myndigheter och privatpersoner. 
Markägare som berörs av 7 utvalda och prioriterade åtgärder har besökts och diskussioner 
har förts kring de föreslagna åtgärderna, men inga åtgärdsförslag har förankrats med 
markägare.  

Återskapandet av hydromorfologi, vattendragens naturliga processer och funktioner kräver 
en hänsyn till helhetsbilden. Eftersom en påverkan på en vattendragssträcka ofta för med 
sig påverkan på inte minst närliggande sträckor, är det viktigt att inkludera detta när man 
analyserar, projekterar, utför kostnadsberäkningar och inte minst utför restaureringar. 
Hänsyn måste tas till ursprungliga hydromorfologiska typer och påverkansgrad. Tydliga 
målbilder inför en restaurering är ofta helt avgörande för ett lyckat resultat. Prioritering är 
viktigt för att få ut så stor effekt som möjligt av enskilda åtgärder. En prioriteringslista har 
utformats utefter miljönytta i förhållande till kostnad samt nödvändighet för att 
vattenförekomsten ska kunna nå en God ekologisk status (tabell 8). En billig åtgärd med 
stor miljönyttiga har prioriterats högt, men dyrare åtgärder nödvändiga för att önskad 
ekologisk status ska kunna uppnås har också hamnat högt i prioriteringen. 

Det är mycket viktigt att i förväg analyserar hur en restaurering kan komma att påverka 
nuvarande förutsättningar både ur ett kort och långsiktigt perspektiv. Delar där 
vattendragets omgivande marker är skyddade som Natura 2000-områden och andra 
ekologiskt värdefulla miljöer bör detta understrykas en extra gång. När åtgärder ska 
genomföras i dessa områden är noggranna påverkansanalyser av de värden som områdena 
syftar till att bevara och hur dessa kan komma att påverkas viktiga, både ur ett kort och 
långvarigt tidsperspektiv. Dispens, ansökan om vattenverksamhet och särskilda tillstånd är 
förberedelser och ansökningar som oftast krävs. Bevarande- och skötselplaner bör utformas 
så att återskapande av vattendragets naturliga funktioner inkluderas.  

Längs Listerbyån förekommer flera kulturvärden som vittnar om den långa kontinuiteten 
som finns längs med ån. Flera lämningar och rester efter mjöl- och sågkvarnar, industrier 
och flottningsverksamhet återfinns än idag (Kunskapsöversikt för kulturmiljö och 
vattenförvaltning-Listerbyån & Angelån KARO 81/82, Länsstyrelsen Kronobergs län 
2014). Åtgärder bör utformas på ett sätt som minimerar och helst helt exkluderar påverkan 
på kulturvärden. Med en bra projektering är detta ofta genomförbart i de flesta 
kulturmiljöer kopplade till vattendragen. 
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10.1 Statusklassning  
 
Utifrån EU:s ramdirektiv för vatten har samtliga vattenförekomster i Sverige klassats där 
dess effekt på den Ekologiska statusen har bedömts. Faktorer som styr bedömningen av 
den ekologiska statusen är biologiska respektive stödjande kvalitetsfaktorer. Biologiska 
kvalitetsfaktorer berör växt och djurlivet medan stödjande kvalitetsfaktorer berör 
fysikaliska och kemiska egenskaper i vattendraget, förorenade ämnen samt 
hydromorfologi.  

Genom att jämföra referensförhållanden med den typ av vattendrag som bedöms kan 
statusen utifrån en kvalitetsfaktor bedömas. Bedömningen är uppdelad i en femgradig 
skala. Kvalitetsfaktorer känsliga för en specifikt identifierad och betydande påverkan i ett 
vattendrag ska användas för att utföra en konsekvensbedömning i vattensystemet.  

En klassning har utförts på samtliga vattenförekomster inkluderade i åtgärdsplanen och 
därefter har det totala åtgärdsbehovet i längd (m) för att nå God ekologisk status per 
kvalitetsfaktor räknats fram. För att ett vattendrag ska nå en God ekologisk status avseende 
parametern morfologi ska minst 85 % av vattenförekomsten vara morfologiskt återställd, 
eller med andra ord får max 15 % av vattenförekomst ha en väsentlig påverkan på 
respektive kvalitetsfaktor. Viktigt att tänka på är att klassningen är en bedömning som 
utgår från vattendragets referensförhållanden vilket innebär att ursprungliga 
vattendragsfunktioner behöver återställas. Detta är inte alltid möjligt att åstadkomma i 
praktiken utan åtgärder kan ofta behöva anpassas för att återskapa processer i stället för att 
rakt av spegla och återställa ett referensförhållande. Det är också viktigt att påpeka att ett 
vattendrag kan inneha en God ekologisk status trots att de hydromorfologiska faktorerna är 
lägre klassade och vice versa. Man bör dock alltid ha som utgångspunkt att åtgärder för att 
återskapa biologisk mångfald och naturliga ekosystem kommer att krävas för att nå en God 
ekologisk status. 

I tabell 10 sammanfattas den utförda statusbedömningen av de hydromorfologiska 
faktorerna för alla i uppdraget inkluderade vattenförekomster. Utifrån denna klassning har 
sedan åtgärdsbehovet i antal meter beräknats för respektive kvalitetsfaktor för att 
vattendraget ska kunna uppnå God ekologisk status (tabell 11). Det är viktigt att påpeka att 
alla typer av åtgärder är sammanslagna i ovanstående åtgärdsbehov. Vid planering av en 
åtgärd måste därför den specifika åtgärdens effekt på samtliga kvalitetsfaktorer analyseras 
individuellt. Kvalitetsfaktorn Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning kan vara 
svår att klassa på grund av att en hel del data för fisk krävs samtidigt som man ska ta 
hänsyn till barriärer utanför klassade objekt. Därför bedöms denna kvalitetsfaktor utifrån 
VISS utförda statusklassning för vattenförekomsterna.
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Tabell 10: Statusbedömning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna i samtliga för uppdraget inkluderade vattenförekomster. 
Statusklassningen utgörs av en femgradig skala där 5 (Blå)=Hög ekologisk status, 4 (Grön)= God ekologisk status, 3 (Gul)= Måttlig  
ekologisk status, 2 (Orange)= Otillfredsställande ekologisk status och 1 (Röd)= Dålig ekologisk status. 

 
 
 

Vattenförekomst Vattendragsfårans 
form 

Vattendragfårans 
planform 

Vattendragets 
bottensubstrat 

Strukturer i  
vattendrag 

Vattendragsfårans 
kanter 

Svämplanets  
struktur och  
funktion 

Konnektivitet 
upp-nedströms 

Konnektivitet 
i sidled 

Total status 

Listerbyån  
Östersjön- Hängbrunnen 

 
1 2 2 2 2 2 3 2  

2 
Procentuell påverkan 77,4 % 49,6 % 46,3 % 70,2 % 68,8 % 58 %  52,8  
Listerbyån 
Listersjön-Hallsjön 1 1 1 1 1 1 3 1 1,5 

 
Procentuell påverkan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  100 %  
Listerbyån 
Hallsjön-Stensjön 1 2 2 1 1 2 3 2 1,75 

 
Procentuell påverkan 80 % 68,5 % 72,5 % 78,3 % 75,6 % 51,4 %  55 %  
 
                  Tabell 11: Utifrån tabell 5 statusbedömning uträknat åtgärdsbehov i antal meter för att vattendraget ska kunna nå en  
                 God ekologisk status för respektive hydromorfologisk kvalitetsfaktor i respektive vattenförekomst. För att uppnå en God ekologisk 
                 status får max 15 % av vattendragets totala längd vara väsentligt påverkad för respektive kvalitetsfaktor. Nedanstående tabell visar 
                 därmed antal meter för respektive kvalitetsfaktor som bedöms behöva åtgärdas för att max 15 % av vattendraget ska vara 
                 väsentligt påverkat.  

  

Vattenförekomst Vattendragsfårans 
form 

Vattendragfårans 
planform 

Vattendragets 
bottensubstrat 

Strukturer i  
vattendrag 

Vattendragsfårans 
kanter 

Svämplanets  
struktur och  
funktion 

Konnektivitet 
upp-nedströms 

Konnektivitet 
i sidled 

Listerbyån  
Östersjön- Hängbrunnen 

 
10 165 m 

 
5639 m 

 
5090 m 

 
8989 m 

 
8757 m 

 
7002 m 

 
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 

 
6159 m 

Listerbyån 
Listersjön-Hallsjön 

1402 m 1402 m 1402 m 1402 m 
 

1402 m 1402 m  1402 m 

Listerbyån 
Hallsjön-Stensjön 

6833 m 5627 m 6052 m 6659 m 6370 m 3823 m Åtgärda samtliga 
vandringshinder 

4206 m 
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10.2 Åtgärdspotential 
 
Tabell 12 sammanfattar åtgärdspotentialen för strömvatten, flödesutjämnande och 
vattenhushållande översvämningsytor och vandringshinder. Värt att notera är att 
nedanstående arealer utgör just uppskattningar och dessa siffror bör ses som en översiktlig 
bild av den potential som finns. Exempelvis inkluderas inte arealen av översvämningsytor 
där dessa inte har kunnat uppskattas. Således är denna parameter med största sannolikhet 
lågt skattad. Arealer av strömvatten har en uppskattning och beräkning som ligger närmare 
sanningen, men även dessa beräkningar bedöms ha ett lågt skattat värde.  

Tabell 12: Samtliga föreslagna åtgärders potential gällande strömvattenmiljöer, flödesutjämnande och 
vattenhushållande översvämningsytor samt vandringshinder. 
 
Åtgärdsområde 

 
Längd strömvatten 
 (m) 

 
Areal strömvatten  
(m2) 

 
Längd sträcka med 
översvämningsyta 
 (m) 

 
Yta flödesutjämning/ 
Vattenhushållning  
(m2) 

 
Vandringshinder  
(antal) 

Listerbyån 
(Östersjön-
Hängbrunnen) 

     

Listerbyån 1 255 594 3183 Kräver mer detaljerad 
analys 

 

Listerbyån 2 1320 4133 2204 Kräver mer detaljerad 
analys 

7 

Listerbyån 3 894 2262 2172 Kräver mer detaljerad 
analys 

5 

Listerbyån 4 1952 13028 1661 284920 2 

Summa 4421 20 017 9220 284920 13 

Listerbyån 
(Listersjön-
Hallsjön) 

     

Listerbyån 5 505 1620 1252 87509  

Summa 505 1620 1252 87509  

Listerbyån 
(Hallsjön- 
Stensjön) 

     

Listerbyån 6 1066 2464 1230 Kräver mer detaljerad 
analys 

4 

Listerbyån 7 615 1436 1260 154340 1 

Listerbyån 8 567 1536 1122 70084 1 

Listerbyån 9 1516 2598 1038 Kräver mer detaljerad 
analys 

1 

Listerbyån 10 962 1754 666 81364  

Summa 4726 9788 5316 305 788 7 

      

Summa totalt 9652 31 425 15 788 678 217 20 
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10.3 Åtgärdsområden 
  
Vattendragen har delats upp i totalt 10 åtgärdsområden (se figur 15 och 16). 
Åtgärdsområdena är numrerade från nedströms till uppströms, avlöser varandra geografiskt 
och har i möjligaste mån delats upp för att sammanfatta liknande typ av 
påverkansproblematik varpå även storleken på åtgärdsområdena varierar. I bilaga B 
återfinns en detaljerad genomgång av samtliga åtgärdsförslag för varje åtgärdsområde. I 
tabell 13 följer en sammanfattning av samtliga åtgärdsområden, deras påverkan och 
åtgärdsmöjligheter.  

Tabell 13: Sammanfattning av de 10 åtgärdsområdena i Listerbyån. 
 
Åtgärdsområden 

 
Biotopkarterings 
sträcka 

 
Kommun 

 
Markavvattning
sföretag 
huvudfåra 

 
Påverkan 

 
Åtgärdsmöjligheter 

Listerbyån      

Listerbyån 1 
(Östersjön-
Hängbrunnen) 

1–14 Ronneby Ja Omgrävda TB-sträckor, förlorade 
svämplan och utdikade våtmarker, 
omgrävda och kraftigt rensade 
strömsträckor, invasiva arter. 

Utreda markavvattningsföretag och överväg 
alternativ för att få en bättre 
översvämningsfrekvens på TB-sträckor. 
Strömhabitatrestaurering och biotopvård på 
strömsträckor. Bekämpa invasiva arter. Utreda 
påverkade våtmarker. 

Listerbyån 2 
(Östersjön-
Hängbrunnen) 

15–36 Ronneby Ja Sänkta basnivåer på TB-sträckor med 
minskade svämplansytor, flertalet 
vandringshinder, kraftigt rensade 
strömsträckor, invasiva arter, 
utdikade våtmarker. 

Åtgärda ett antal vandringshinder, utreda 
markavvattningsföretag och överväg alternativ 
för att få en bättre översvämningsfrekvens på 
TB-sträckor. Strömhabitatrestaurering och 
biotopvård på strömsträckor. Bekämpa 
invasiva arter. Utreda påverkade våtmarker. 

Listerbyån 3 
(Östersjön-
Hängbrunnen) 

37–65 Ronneby Ja Rensade strömsträckor, minskade 
svämplan på TB-sträckor, 
vandringshinder, utdikade våtmarker.  

Åtgärda vandringshinder samt modifiera 
sidofåra för att öka uppvandring. utreda 
markavattningsföretag och återställ 
bestämmande sektioner. 
Strömhabitatrestaurering och biotopvård på 
strömsträckor. Utreda påverkade våtmarker. 

Listerbyån 4 
(Östersjön-
Hängbrunnen) 

66–81 Ronneby Nej Rensade strömsträckor, minskade 
svämplan och översvämningsfrekvens  
på TB och torvsträckor,  
vandringshinder, utdikade våtmarker.  

Åtgärda vandringshinder. Återställa 
bestämmande sektioner nedströms 
SB och torvsträckor för att förbättra 
översvämningsfrekvensen. 
Strömhabitatrestaurering och  
biotopvård på strömsträckor. Utreda 
Påverkade våtmarker. 

Listerbyån 5 
(Listersjön-Hallsjön) 

1–5 Ronneby, 
Karlskrona 

Nej Rensade strömsträckor, minskade 
svämplan och översvämningsfrekvens  
på TB och torvsträckor,  
sänkta sjöar, utdikade våtmarker. 

Återställa bestämmande sektioner nedströms 
SB och torvsträckor för att förbättra 
översvämningsfrekvensen. 
Strömhabitatrestaurering och  
biotopvård på strömsträckor. Utreda 
möjligheter för att återställa sänkta sjöar och 
påverkade våtmarker. 

Listerbyån 6 
(Hallsjön-Stensjön) 

1–15 Karlskrona Nej Vandringshinder, mycket lågt 
vattenflöde, minskad 
översvämningsfrekvens på 
torvsträckor, rensade strömsträckor, 
sänkta sjöar, utdikade våtmarker. 

Åtgärda vandringshinder. Återställa 
bestämmande sektioner för att förbättra 
översvämningsfrekvens på torvmarker. 
Strömhabitatrestaurering, 
biotopvård på strömsträckor. Utreda 
möjligheter för att återställa sänkta sjöar och 
påverkade våtmarker. 
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Åtgärdsområden Biotopkarterings 
sträcka 

Kommun Markavvattning
sföretag 
huvudfåra 

Påverkan Åtgärdsmöjligheter 

 
Listerbyån 7 
(Hallsjön-Stensjön) 

 
16–31 

 
Karlskrona 

 
Nej 

 
Vandringshinder, minskad 
översvämningsfrekvens på TB och 
torvsträckor, rensade strömsträckor, 
sänkta sjöar, utdikade våtmarker. 

 
Åtgärda vandringshinder. 
Strömhabitatrestaurering, återställa 
bestämmande sektioner/strömsträckor 
nedströms torvsträckor för att förbättra 
översvämningsfrekvensen.  
Utreda möjligheter för att återställa sänkta 
sjöar och påverkade våtmarker. 

Listerbyån 8 
(Hallsjön-Stensjön) 

32–42 Ronneby 
Karlskrona 

Nej Vandringshinder, rensade 
strömsträckor, minskade 
översvämningsytor på torvmarker. 
Påverkade våtmarker, sänkt sjö. 

Åtgärda vandringshinder. Återställa 
bestämmande sektioner för att förbättra 
översvämningsfrekvens på torvmarker. 
Strömhabitatrestaurering, 
biotopvård på strömsträckor. Utreda 
möjligheter för att återställa sänkta sjöar och 
påverkade våtmarker. 

Listerbyån 9 
(Hallsjön-Stensjön) 

43–54 Ronneby 
 

Ja Rensade och omgrävda 
strömsträckor, minskade 
översvämningsytor, vandringshinder, 
sänkta sjöar, påverkade våtmarker, 
markavvattningsföretag 

Strömhabitatrestaurering, återställa 
bestämmande sektioner/strömsträckor 
nedströms torvsträckor för att  
förbättra översvämningsfrekvensen.  
Åtgärda vandringshinder. Utreda sänkt sjöar, 
påverkade våtmarker och 
markavvattningsföretag. 

Listerbyån 10 
(Hallsjön-Stensjön) 

55–64 Ronneby Ja Rensade strömsträckor, minskade 
översvämningsytor, Sänkta sjöar, 
påverkade våtmarker, 
markavvattningsföretag 

Strömhabitatrestaurering, återställa 
bestämmande sektioner/strömsträckor 
nedströms torvsträckor för att  
förbättra översvämningsfrekvensen.  
Utreda sänkta sjöar, påverkade våtmarker och 
markavvattningsföretag. 
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Figur 15: Åtgärdsområde Listerbyån 1–4. 
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Figur 16: Åtgärdsområde Listerbyån 5–10. 
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10.4 Åtgärdsprioritering 
 
En prioritering av samtliga åtgärdsförslag upptagna i denna rapport har utförts och 
presenteras i tabell 14. Prioriteringen har utförts genom att analysera åtgärdsförslagens 
miljönytta i förhållande till deras kostnad, hur enkla åtgärderna är att utföra och hur 
nödvändiga de är för att vattendraget ska kunna uppnå en God ekologisk status. Det 
sistnämnda är värt att understryka. En dyr åtgärd kan vara helt nödvändig för att 
vattenförekomsten ska kunna uppnå önskade statusnivåer. Miljönyttan har bedömts enligt 
de fem olika kategorierna Hydromorfologi, Hydrologi, Naturvärde, Näringsretention och 
Ekosystemtjänster.  

Enkla och billiga åtgärder med stor miljönytta har blivit högt prioriterade men så även 
dyrare åtgärder nödvändiga för att vattenförekomsterna ska kunna nå en God ekologisk 
status. För strömvattendrag presenteras åtgärder ofta i form av biotopvård respektive 
strömhabitatrestaurering. I denna åtgärdsplan syftar biotopvård till återförsel av utrensade 
strukturer medan strömhabitatrestaurering inkluderar sträckor som exempelvis har blivit 
omgrävda och därmed kräver större restaureringsinsatser för att kunna återställas. 

Påverkan på Listerbyåns hydromorfologi och hydrologi är mycket omfattande och ingen av 
de statusbedömda hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna uppnår idag God ekologisk 
status. Lägst klassning har kvalitetsfaktorerna Vattendragets form, Strukturer i 
vattendraget och Vattendragets kanter där statusen sammantaget för de tre olika 
vattenförekomsterna klassas som Dålig. För övriga kvalitetsfaktorer har statusen klassats 
som Måttlig eller Otillfredsställande. Det första definitiva hindret är benämnt Sågdammen 
och är beläget i anslutning till Mölleryds sågverk. Definitiva hinder för svagsimmande 
fiskarter bedöms ha funnits naturligt i vattenförekomsterna och långt ned i vattensystemet.  

Påverkan på Listerbyåns hydromorfologi och hydrologiska funktioner består framför allt 
av omgrävningar, rätningar och rensningar av vattendragsfåran. Både den longitudinella 
och den laterala konnektiviteten är mycket bristfällig. Flera dammar och definitiva 
vandringshinder för samtliga fiskarter återfinns och svämplan/översvämningsytor har 
generellt sett fått en kraftigt försämrad översvämningsfrekvens. Listerbyån uppvisar ett 
antal sänkta sjöar, omgräva TB-sträckor och sträckor genom torvmarker som omges av 
utdikade våtmarker där de senare återfinns både i direkt anslutning till fåran och 
friliggande i avrinningsområdet. Likaså har vattendraget förlorat alla sträckor som naturligt 
har uppvisar ett riffle-poolsystem samt uppvisar rensningar och- eller omgrävningar på 
större delen av SB-sträckorna. Listerbyån har uppvisat mycket låga flöden, inte minst 
under hösten 2018 då vattennivåerna var historiskt låga. I de södra delarna återfinns också 
invasiva växtarter längs vattendragets huvudfåra. 

Ovanstående förhållanden innebär att åtgärder kopplade till longitudinell och lateral 
konnektivitet har hamnat högt i prioriteringen. Åtgärder som kan bidra till att  
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vattenlevande organismer kan sprida sig i systemet anses vara viktiga då habitat och helt 
opåverkade strömvatten lämpliga för exempelvis öring återfinns långt upp i vattensystemet. 
Likaså avvattnar vattenförekomsterna flera sjöar som utgör lämpliga uppväxtmiljöer för ål.  

Åtgärder som kan komma att bidra till en ökad lateral konnektivitet, vattenhushållning, 
flödesutjämning och näringsretention bedöms vara mycket viktiga för framtida 
vattenförsörjning och vattenförekomsternas ekologi. En säkrad vattenföring har bedömts 
vara av högre prioritet än restaurering av strömhabitat då för låga vattennivåer kan få 
förödande konsekvenser för vattendragens fauna, oberoende av förekomsten av lämpliga 
habitat. Bedömningen görs att sänkta sjöar och markavvattningsföretag kopplade till dessa 
har en stor inverkan på ovanstående, likaså förlusten av svämplan och översvämningsytor. 
Större delen av åtgärdsförslag kopplade till svämplan inkluderar att restaurera nedströms 
belägna bestämmande sektioner vilka i regel är kopplade till rensade/omgrävda 
strömsträckor, likaså för många sänkta sjöar. Därmed har dessa SB-sträckor i regel kommit 
att ansluta till respektive åtgärd som syftar till att skapa översvämningsytor i 
prioriteringslistan. Det bedöms dock vara lämpligt att tidigt i åtgärdsarbetet restaurera ett 
antal strömhabitat nedströms för att säkra att här återfinns bra fortplantningshabitat för 
lekvandrande fisk såsom öring, vilka därmed ligger först i listan (tillsammans med TB-
sträckor som restaureras i samband med dessa strömvatten). Markavvattningsföretag i 
anslutning till huvudfåran återfinns mellan mynningen i Österjön och upp till Johannishus 
samt ca 1,2 kilometer uppströms Ljushövden upp till Stensjön. Sträckor, våtmarker och 
sänkta sjöar där markavvattningsföretag återfinns har hamnat lägre ned på 
prioriteringslistan på grund av ökade kostnader och en mer omfattande förprojektering, inte 
på grund av ett mindre åtgärdsbehov.  

Listerbyån är i behov av ett omfattande åtgärdsarbete då samtliga kvalitetsfaktorer kräver 
stor förbättring för att vattenförekomsterna ska kunna uppnå God ekologisk status. 
Bedömningen görs att åtgärder som bidrar till en stabilare vattenföring bör prioriteras 
mycket högt. För dessa typer av åtgärder bedöms det vara lämpligt att starta uppströms mot 
källflödena då påverkan här är mycket stor och arbeta sig nedåt i vattensystemet, medan 
man för åtgärder kopplade till den longitudinella konnektiviteten och fiskvandring startar 
nedströms. Vandringshinder har hamnat högt i prioriteringslistan då de måste åtgärdas för 
att vattenförekomsterna ska kunna nå en God ekologisk status, men åtgärder kopplade till 
vattenföring bör ha lika hög prioritet och arbetas med kontinuerligt. 
Markavvattningsföretag kopplade till källflöden, sjöar och våtmarker längst uppströms är 
få men omfattar stora ytor och bedöms ha en mycket stor inverkan på vattenförekomsternas 
flöden och vattenmagasinering, dock bör det utredas närmare genom exempelvis 
vattenbalansberäkningar. Vidare bör regleringar och vattendomar knutna till bland annat 
Listersjön projekteras och ses över omgående. Även detta mer kräver ingående studier och 
vattenbalansberäkningar vilket inte har inkluderats i åtgärdsplanen. 
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Tabell 14: Prioriteringslista över samtliga åtgärder för Listerbyån som presenteras i den hydromorfologiska 
åtgärdsplanen. Klasserna kategoriseras från 1–5 där 1= Mycket hög potential, 2= Hög potential, 3= Måttlig 
potential, 4= Liten potential och 5= Ingen/obefintlig potential. De fem kategorierna inkluderade i 
bedömningen av Miljönyttan (Hydromorfologi, Hydrologi, Naturvärde, Näringsretention och 
Ekosystemtjänster) har tilldelats en bedömd klass för respektive åtgärd. (*Innebär att potentialen bedöms 
vara osäker och bör utredas närmare, **innebär att potentialen är beroende på vilken av föreslagna 
åtgärder som tas i bruk).  

Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 1 Strömvatten 3 Biotopvård, fri utveckling av 
kantzon 

2 4 2 4 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 4 Biotopvård 2 4* 2 3* 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 5 Återställning av riffle-
poolsystem 

2 2 1 2 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 6 Biotopvård 2 4 2 5 3 

Listerbyån 3 Vandringshinder 12 Alternativ 1: Utrivning, 
återställning av tröskel 
Alternativ 2: Kombinerat 
inlöp/omlöp 

** ** 1 ** 3 

Listerbyån 3 Modifiering av fåra 1 och 
2 

Modifiera sidofåran för att 
göra denna mer attraktiv för 
uppvandrande fisk.  

4* 5* 2 5 3 

Listerbyån 3 Vandringshinder 8 Utrensning, utformning av 
tröskel. 

3* 3* 1 4* 3 

Listerbyån 3 Vandringshinder 9 Utrivning och uppförande av 
bestämmande sektion. 

3* 3* 1 4* 3 

Listerbyån 3 Vandringshinder 10 Utrivning och uppförande av 
bestämmande sektion. 

3* 3* 1 4* 3 

Listerbyån 3 Vandringshinder 11 Avlägsnande av död ved och 
omfördelning av block. 

3* 3* 1 4* 3 

Listerbyån 4 Vandringshinder 13 Alternativ 1: Utrivning, 
återställning av tröskel 
Alternativ 2: Omlöp 
 
 

** ** 1 ** ** 

Listerbyån 4 Vandringshinder 14 Alternativ 1: Utrivning, 
återställning av tröskel 
Alternativ 2: Omlöp 
OBS! Utredningar kring 
vattendomar, reglering 
etcetera bör ses över 
omgående. 

** ** 1 ** ** 

Listerbyån 6 Vandringshinder 18 Hårt reglerat, mycket låga 
flöden nedströms. 
Alternativ 1: Utrivning och 
återställning av 
bestämmande sektion 
Alternativ 2: Omlöp, i detta 
fall måste vattenregleringen 
utredas 

** ** 1 ** 3 

Listerbyån 6 Vandringshinder 15 Utrivning och återställning 
av den bestämmande 
sektion 

4 5 1 5 3 

Listerbyån 6 Vandringshinder 16 Omfördelning av block. 3 5 2 5 3 

Listerbyån 6 Vandringshinder 17 Öppna upp fåran/delvis 
utrivning, upptröskling. 

3 4* 1 4* 3 

Listerbyån 7 Vandringshinder 19 Rensa ut brädor och återställ 
tröskel 

4 4* 2 4* 3 
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Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 8 Vandringshinder 20 Avsänkning och återställning 
av tröskel. Upptröskling och 
höljor upp till trumma. 

2 3* 1 3* 3 

Listerbyån 9 Vandringshinder 21 Alternativ 1: Utrivning och 
återställning av tröskel. 
Alternativ 2: omlöp 

2 3* 1 3* 3 

Listerbyån 10 Sänkt sjö 9–13 Förprojektering, utreda 
markavvattningsföretag 

2* 1* 2 1* 2 

Listerbyån 10 Strömvatten 58 Biotopvård, återställa 
bestämmande sektion innan 
Stensjön, utreda 
markavvattningsföretag 

2 1* 2 2* 3 

Listerbyån 10 Översvämningsyta 39 Höjning av sjöyta, utreda 
markavvattningsföretag 

2 1 2 1 2 

Listerbyån 10 Översvämningsyta 38 Återställning av 
bestämmande sektioner, 
återställa nedströms 
strömsträcka, tillför död ved, 
plugga igen diken, utreda 
markavvattningsföretag 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 10 Strömvatten 57 Strömhabitatrestaurering, 
utreda 
markavvattningsföretag 

1 2 2 2 3 

Listerbyån 10 Översvämningsyta 37 Höja sjöyta, utreda 
markavvattningsföretag 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 10 Strömvatten 56 Strömhabitatrestaurering, 
utreda 
markavvattningsföretag 

1 2 2 2 3 

Listerbyån 10 Våtmark 97–103 Förprojektering, utreda 
markavvattningsföretag 

5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 9 Våtmark 92–94 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 9 Översvämningsyta 35 Återställ bestämmande 
sektion. Utreda 
markavvattningsföretag 
 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 9 Strömvatten 53 Biotopvård, utreda 
markavvattningsföretag 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 9 Översvämningsyta 33 Återställ bestämmande 
sektion, tillför död ved 

1 2 2 2 2 

Listerbyån 9 Strömvatten 51 Tillförsel av död ved, 
återställa bestämmande 
sektion 

1 2 2 2 3 

Listerbyån 9 Översvämningsyta 34 Tillförsel av död ved, 
återställa bestämmande 
sektion 

1 2 2 2 3 

Listerbyån 9 Våtmark 86–87 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 8 Våtmark 85 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 8 Sänkt sjö 6 Återställ bestämmande 
sektion 

2* 1* 2 1* 2 

Listerbyån 8 Översvämningsyta 29 Återställning av 
bestämmande sektion 

2 1 2 1 2 

Listerbyån 8 Strömvatten 45 Strömhabitatrestaurering 1 1 2 2 3 

Listerbyån 8 Översvämningsyta 28 Återställning av 
bestämmande sektion, 
tillföra död ved, plugga igen 
diken 

2 1 2 1 2 

Listerbyån 8 Strömvatten 44 Strömhabitatrestaurering 1 4 2 4 3 
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Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 8 Våtmark 82–83 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 8 Översvämningsyta 26 Återställa bestämmande 
sektioner, fri utveckling 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 7 Strömvatten 41 Biotopvård, återställa 
bestämmande sektioner 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 7 Översvämningsyta 25 Återställning av nedströms 
strömsträcka 

2 1 2 1 2 

Listerbyån 7 Strömvatten 40 Strömhabitatrestaurering 2 1 2 1 3 

Listerbyån 7 Sänkt sjö 5 Återställning av nedströms 
strömsträcka 

2* 1* 2 1* 2 

Listerbyån 7 Strömvatten 38 Strömhabitatrestaurering 2 1 2 1 3 

Listerbyån 7 Översvämningsyta 23 Höj nedströms sjöyta, tillför 
död ved 

3 2 2 2 2 

Listerbyån 6 Översvämningsyta 22 Åtgärda bestämmande 
sektioner, tillför död ved, 
plugga igen diken 

1 1 2 1 2 

Listerbyån 6 Sänkt sjö 3 Återställa nedströms 
strömsträcka 

2 1* 2 2* 2 

Listerbyån 6 Strömvatten 35 Tillföra död ved, fri 
utveckling 

2 1 2 2 3 

Listerbyån 6 Översvämningsyta 21 Återställa bestämmande 
sektion 

2 1 2 2 2 

Listerbyån 6 Strömvatten 31 Biotopvård, utred 
vattenföring/reglering 
(vandringshinder 18) 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 6 Översvämningsyta 20 Återställa bestämmande 
sektion, utred 
vattenföring/reglering 
(vandringshinder 18) 

4 2 3 2 2 

Listerbyån 5 Sänkt sjö 2 Återställa nedströms 
strömvatten 

2* 1* 2* 1* 2 

Listerbyån 5 Översvämningsyta 18 Återställning av nedströms 
strömvatten 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 5 Strömvatten 27 Återställ bestämmande 
sektion, fri utveckling 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 5 Sänkt sjö 1 Återställa bestämmande 
sektion 

2* 1* 2* 1* 2 

Listerbyån 5 Översvämningsyta 17 Höjning av Gårdgölen 2 2 2 2 3 

Listerbyån 5 Översvämningsyta 16 Återställa bestämmande 
sektion 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 5 Strömvatten 26 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 5 Våtmark 46–47 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 5 Våtmark 45 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 4 Översvämningsyta 14 Återställa bestämmande 
sektion 

4 2 4 2 2 

Listerbyån 4 Översvämningsyta 13 Återställning av strömvatten 
och bestämmande sektioner 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 18 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 19 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 20 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 21 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 22 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 23 Biotopvård 2 2 2 2 3 
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Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 4 Strömvatten 24 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 3 Våtmark 7 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 4 Våtmark 30–36 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 4 Våtmark 39–44 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 3 Översvämningsyta 12 Återställa bestämmande 
sektioner 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 3 Översvämningsyta 11 Återställa bestämmande 
sektioner 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 10 Återställa bestämmande 
sektioner 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 9 Återställa bestämmande 
sektioner 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 8 Återställa bestämmande 
sektioner, riva ut träbalkar 

2 2 3 2 2 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 7 Återställa bestämmande 
sektion 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 2 Strömvatten 11 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 2 Våtmark 2–3 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 6 Återställa bestämmande 
sektion, utreda 
markavvattningsföretag 

3 2 1 2 2 

Listerbyån 2 Översvämningsyta 5 Återställa bestämmande 
sektion, utreda 
markavvattningsföretag 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 2 Strömvatten 5 Biotopvård, återställa 
bestämmande sektion, 
utreda 
markavvattningsföretag 

3 2 2 3 2 

Listerbyån 1 Översvämningsyta 4 Återställa bestämmande 
sektion, utreda 
markavvattningsföretag 
 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 1 Översvämningsyta 3 Alt 1: Återställ 
bestämmande sektion, fri 
utveckling 
Alt 2: Tvåstegsdike 
Alt 3: Återmeandring 
Utreda 
markavvattningsföretag. 

1 1 2 1 2 

Listerbyån 1 Översvämningsyta 2 Alt 1: Återställ 
bestämmande sektion, fri 
utveckling 
Alt 2: Tvåstegsdike 
Alt 3: Återmeandring 
Utreda 
markavvattningsföretag. 

1 1 2 1 2 

Listerbyån 1 Invasiva arter 1 Bekämpning 5 5 2 5 3 

Listerbyån 2 Invasiva arter 2 Bekämpning 5 5 2 5 3 

Listerbyån 1 Strömvatten 1 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 1 Strömvatten 2 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 7 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 8 Biotopvård 2 4 2 3 3 

Listerbyån 2 Strömvatten 9 Biotopvård 2 4 2 4 3 
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Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 2 Strömvatten 10 Biotopvård 2 4 2 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 1 Utrivning samt återställning 
av bestämmande sektion, 
alternativt upptröskling 
 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 2 Utrivning samt återställning 
av bestämmande sektion, 
alternativt upptröskling 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 3 Utrivning samt återställning 
av bestämmande sektion, 
alternativt upptröskling 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 4 Utrivning samt återställning 
av bestämmande sektion, 
alternativt upptröskling 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 5 Utrivning och återställning 
av bestämmande sektion 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 6 Återställning av 
bestämmande sektion 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 2 Vandringshinder 7 Utrivning och återställning 
av bestämmande sektion 

3 5 4 5 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 12 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 13 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 14 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 15 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 16 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 3 Strömvatten 17 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 4 Strömvatten 25 Biotopvård 2 2 2 2 3 

Listerbyån 4 Översvämningsyta 15 Återställa bestämmande 
sektion 

3 3 3 3 3 

Listerbyån 5 Strömvatten 27 Återställ bestämmande 
sektion 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 6 Översvämningsyta 19 Tillför död ved 2 2 2 2 2 

Listerbyån 6 Strömvatten 28 Tillför död ved, fri utveckling, 
utred vattenföring/reglering 
(vandringshinder 18) 

2 2 1 2 3 

Listerbyån 6 Strömvatten 29 Biotopvård, utred 
vattenföring/reglering 
(vandringshinder 18) 

2 4 2 4 3 

Listerbyån 6 Strömvatten 30 Biotopvård, utred 
vattenföring/reglering 
(vandringshinder 18) 

2 4 2 4 3 

Listerbyån 6 Strömvatten 32 Biotopvård, öppna upp 
sidofåra 

2 4 2 4 3 

Listerbyån 6 Strömvatten 33 Strömhabitatrestaurering 1 3 2 4 3 

Listerbyån 6 Strömvatten 34 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 7 Strömvatten 37 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 7 Översvämningsyta 24 Återställa bestämmande 
sektion 

3 2 3 2 2 

Listerbyån 7 Strömvatten 39 Biotopvård, återställ 
bestämmande sektion 

3 2 3 2 3 

Listerbyån 8 Strömvatten 42 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 8 Översvämningsyta 27 Återställning av 
bestämmande sektioner 

2 2 2 2 2 
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Listerbyån Objekt/nr Åtgärd  Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Närings- 
retention 

Ekosystem- 
tjänster 

Listerbyån 8 Strömvatten 43 Strömhabitatrestaurering 1 4 2 4 3 

Listerbyån 8 Strömvatten 46 Tillför död ved 1 2 2 2 3 

Listerbyån 8 Strömvatten 47 Tillför död ved 1 2 2 2 3 

Listerbyån 8 Översvämningsyta 30 Tillför död ved 1 2 2 2 2 

Listerbyån 9 Strömvatten 48 Tillför död ved, återställ 
bestämmande sektion 

2 2 2 2 3 

Listerbyån 9 Översvämningsyta 31 Tillför död ved, återställ 
bestämmande sektion 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 9 Strömvatten 49 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 9 Strömvatten 50 Strömhabitatrestaurering 4 3 2 3 3 

Listerbyån 9 Översvämningsyta 32 Återställning av 
bestämmande sektion 

2 2 2 2 2 

Listerbyån 9 Strömvatten 52 Strömhabitatrestaurering 4 3 2 3 3 

Listerbyån 9 Strömvatten 54 Strömhabitatrestaurering 4 3 2 3 3 

Listerbyån 9 Strömvatten 55 Biotopvård 2 4 2 4 3 

Listerbyån 1 Översvämningsyta 1 Utreda 
markavvattningsföretag. 
Alternativ 1: Fri utveckling 
Alternativ 2: Tvåstegsdike 
Alternativ 3: Återmeandring 

1 2 1 2 2 

Listerbyån 1 Våtmark 1–2 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 3 Våtmark 6 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 3 Våtmark 8–22 Förprojektering, utredning 
av markavvattningsföretag 

5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 4 Våtmark 23–38 Förprojektering, utredning 
av markavvattningsföretag 

5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 6 Våtmark 48–61 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 7 Våtmark 62–80 Förprojektering, utredning 
av markavvattningsföretag 

5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 8 Våtmark 81 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 8 Våtmark 84 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 9 Sänkt sjö 7–8 Förprojektering 5 2 1 2 2 

Listerbyån 9 Våtmark 88–91 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 

Listerbyån 10 Våtmark 95–96 Förprojektering 5 2* 2* 2* 2* 
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10.5 Restaureringsåtgärder och målbilder 
 

Restaurering av vattendrag och hydromorfologi innebär mycket att ta i beaktning. Varje 
delsträcka bör ses som unik där dess förutsättningar utvärderas individuellt. Aspekter 
såsom påverkansgrad, markanvändning, kulturvärden och möjligheter för en återställning 
varierar ofta för varje specifikt objekt. Dock finns det för olika 
vattendragstyper/hydromorfologiska typer generella metoder som i regel brukas vid 
restaureringar, givetvis med undantag. Restaureringsåtgärder för dessa samt för våtmarker 
och sänkta sjöar beskrivs i nedanstående stycken. Vattendragstyperna delas upp i SB- och 
TB-vattendrag (sedimentbegränsade respektive transportbegränsade) samt vattendrag i 
torv.  

För en lyckad restaurering är det mycket viktigt att ha tydliga målbilder för att få en 
uppfattning om det naturliga tillståndet innan påverkan och den specifika sträckans 
ursprungliga hydromorfologiska typ. Målbilder inhämtas i bästa fall från opåverkade 
sträckor i samma vattenförekomst men vid brist på dessa kan referensbilder från andra 
vattenförekomster och beskrivningar över det naturliga tillståndet för den specifika 
hydromorfologiska typen brukas. Det är också av stor vikt att ha en väl fungerande 
planering och organisering inför ett kommande restaureringsarbete. Detta inkluderar allt 
från kunniga ledningsgrupper till att i god tid etablera kontakter och dela ut information till 
exempelvis markägare, myndigheter och vattenråd.  

10.5.1 Sedimentbegränsade vattendragssträckor (SB-vattendrag) 
I ett typiskt SB-vattendrag utgörs botten i regel av grovt substrat av berg, block och sten 
och uppvisar ofta ett strömmande eller forsande vatten. Fåran är relativt fixerad, stabil, 
därmed mindre känslig för varierade flöden och eroderar inte lätt bort i större omfattning. 
Dessa vattendrag har en sedimenttransport som är oberoende av transportkapaciteten. SB-
vattendrag inkluderar de hydromorfologiska typerna A-vattendrag (vattendrag i fast berg) 
och B-vattendrag (branta vattendrag med sten och block samt ett turbulent flöde). B-
sträckor kan ha lite olika karaktär, ibland är det naturliga tillståndet att block och sten 
bildar ”trappsteg” med små pooler emellan och strömmande/forsande vatten (Bt). I andra 
fall har block och sten legat slumpvis i forsande vatten (Bk, figur 18) eller svagt 
strömmande/strömmande vatten (Bl, figur 19 eller Bp, figur 20).  

SB vattendragens relativt stabila morfologi underlättar vid en restaurering. Åtgärder i dessa 
typer av vattendrag syftar oftast till att öka habitatdiversiteten, återföra strukturer och 
minska vattnets specifika flödeseffekt/strömhastighet. Man strävar också ofta efter att öka 
kontakten med omgivande marker genom att höja vattennivån om sträckans naturliga 
inneslutning påvisar att naturliga översvämningsytor har förekommit (figur 21). 
Biotopvårdande åtgärder där de bortrensade strukturerna återförs är den viktigaste 
åtgärden. För att återskapa sträckans variation är det viktigt att block och sten placeras ut 
slumpvis samt att förstärka naturligt förekommande strömnackar.  
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Då strukturer helt har avlägsnats kan man behöva hämta material från andra platser. Det är 
då av hög vikt att rätt storlek på block och sten används och att man studerar orörda 
sträckor och omgivande marker för att få rätt dimensioner. En armerad ”stenpäls” kan 
också behövas luckras upp innan block och sten återförs för att återskapa bottenstrukturens 
heterogenitet. Död ved är bra att placera ut men återför man block så tillförs detta med 
tiden eftersom träd som faller ner i ån enklare hålls kvar på sträckan. Omges vattendraget 
av skogsmark kan ett avtal med markägaren om fri utveckling i kantzonen vara en bra 
åtgärd. Det är också vanligt att sidofåror har stängts av i samband med en rensning, de kan 
också ha tappat kontakten med vattendraget då resningen bidrar till att vattennivån sänks. 
Att öppna upp avstängda sidofåror är en enkel och viktig åtgärd för att tillgängliggöra mer 
livsutrymmen samt öka ytvattnets uppehållstid i systemet.  

Lämpligt lekmaterial för öring har ofta spolats nedströms då strömhastigheten har ökat och 
kan behöva återföras till fåran (figur 17). Vid utläggning av lekgrus är det också viktigt att 
tänka på att inte placera ut lekgruset på platser där den specifika flödeseffekten eller 
lutningen är alltför hög, samt att utföra biotopvårdande åtgärder som minskar den specifika 
flödeseffekten innan lekgruset läggs ut.  

 
Figur 17: Kraftigt rensad B-sträcka i Listerbyån där block och sten har naturligt legat slumpvis fördelade i 
fåran (sträcka 25 Östersjön-Hängbrunnen). Dessa har vid rensningen placerats längs vattendragets kanter, 
vilket underlättar vid en restaurering. Den ökade flödeseffekten och vattenhastigheten som rensningen har 
inneburit har med största sannolikhet lett till att lämpligt lekmaterial har spolats nedströms vid högflöden. 
 
I Listerbyån är påverkan på strömvatten mycket stor. Rensningar har bidragit till att habitat 
för vattenlevande organismer och inte minst lekhabitat och uppväxtområden för öring har 
gått förlorade. Rensningarna har också en mycket negativ effekt på flödesutjämning, 
vattenhushållning, näringsretention och brunifiering och påverkar långa sträckor av TB och 
torv vattendrag uppströms. Strömvatten i Listerbyåns alla tre vattenförekomster bör i 
största möjliga mån återställas.  
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Figur 18: Målbild för strömsträckor av den hydromorfologiska typen Bk (Husörenbäcken sträcka 1). Notera 
det relativt oordnade substratet och förekomsten av mindre och oregelbundna pooler och bakvatten. 
Transportkapaciteten och lutningen är hög. 
 

 
Figur 19: Målbild för strömsträckor av den hydromorfologiska typen Bl i blockig moränmark (Listerbyån 
Hallsjön-Stensjön sträcka 19). Notera blockens slumpmässiga och oregelbundna placering i fåran. 
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Figur 20: Målbild för strömsträckor av den hydromorfologiska typen Bp. Få block/stenar bryter vattenytan 
vid MQ och bottensubstratet består av sten i jämn storlek. Notera den låga basnivån och att fåran kantas av 
översvämningsytor. Bilden är tagen i Brostorpsån i Hallands län av David Karlsson, NaturFokus AB. 
 

 
Figur 21: Målbild för strömsträckor av den hydromorfologiska typen Bl genom blockig moränmark med 
sumpskog (Husörenbäcken sträcka 2). Trädskiktet är aningen ungt och kräver en fri utveckling, men 
vattendragsfåran är orensad och uppvisar en mycket heterogen bottenstruktur. 
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10.5.2 Transportbegränsade vattendragssträckor (TB-vattendrag) 
Ett TB-vattendrag uppvisar gentemot ett SB-vattendrag mer lugnflytande sträckor med ett 
bottensubstrat som består av mer finkornigt material av exempelvis grus, sand, silt och 
lera. TB-vattendrag inkluderar de hydromorfologiska typerna C-vattendrag (vattendrag 
med regelbundet växlande strömsträckor och höljor) och E-vattendrag (lugnflytande 
vattendrag i finkorniga sediment). Sedimenttransport står i relation till transportkapaciteten 
i dessa vattendrag och sedimenttillgången är hög. Den här typen av vattendrag är 
känsligare för förändringar eftersom botten och stränder består av relativt fint material som 
lätt kan erodera bort.  

I ett naturligt tillstånd befinner sig dessa vattendrag i jämviktstillstånd/balans mellan 
erosion och sedimentationsprocesser. Ett typiskt TB-vattendrag uppvisar en meandrande 
planform och omges av aktiva svämplan som frekvent översvämmas vid högflöden (figur 
24). Botten uppvisar ofta en undulerande struktur med en stor heterogenitet.  

Påverkan i dessa vattendrag innefattar ofta omgrävningar och rätningar för att skapa 
produktiv mark, inte minst inom jordbruket. Eftersom ett rätat vattendrag blir kortare än ett 
meandrande ökar lutningen och vattnets ökade flödeseffekt leder till erosionsprocesser. 
Först eroderar botten och sedan stränderna. Erosionen leder till att vattendragets basnivå 
sänks och det tappar kontakten med omgivande marker viket leder till att alla flöden till 
slut kommer att passera genom fåran. En ökad erosion skapar också problem nedströms då 
det här kan bli en ökad sedimentation. Ofta har man också i samband med omgrävningar 
även dikat ut omgivande marker vilket ökar avrinningen och torrläggningen ytterligare. En 
förlorad/försämrad kontakt med omgivande marker kan innebära stora konsekvenser för 
både vattendraget och omgivningarna. Framför allt så minskar vattendragets förmåga att 
jämna ut olika flöden och att hushålla/fördela vattnet då svämplanen fungerar som 
vattendragets naturliga ”säkerhetsventil”. Passerar alla flöden genom fåran lämnar vattnet 
systemet snabbare vilket leder till att högflöden kan orsaka översvämningar i systemets 
nedre delar samt mycket låga flöden under sommarhalvåret. Näringsretentionen och 
vattendragets självrenande förmåga minskar också då sediment och näringsämnen inte 
längre kan avsättas på omgivande marker, vilket leder till att näringsläckaget ut i havet 
ökar. Partiklar från omgivande marker och eroderade stränder leder till en ökad 
brunifiering. Svämplanen och de temporära våtmarkerna utgör också mycket viktiga 
områden för den biologiska mångfalden av både flora och fauna. 

En annan vanlig orsak till att en SB-sträcka eroderar och tappar kontakten med svämplanen 
är att en bestämmande sektion/tröskel (figur 23) eller strömsträcka har rensats nedströms. 
Vattendragsfårans basnivå blir då sänkt och fåran eroderar ner i bottensubstratet (figur 22). 
Efterhand börjar kanterna erodera vilket ökar instabiliteten (träd hänger ut, rötter 
exponeras). Översvämningsskogar och våtmarker utmed vattendragen blir torrare och 
växer igen med sly och gräs.  
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Figur 22: En omgrävd och rätad Ex sträcka i Listerbyån som numera klassas som Fö (sträcka 14 Hallsjön-
Stensjön). Basnivån är kraftigt sänkt och fåran har ingen kontakt med omgivande marker. Recenta terrasser 
utgörs av jordbruksmarken. Inga sekundär svämplan har än så länge hunnit att utvecklas. 
 

 
Figur 23: En utrensad bestämmande sektion i Listerbyån (bestämmande sektion nummer 31, Hallsjön-
Stensjön). 
 
Restaurering av den här typen av vattendrag inkluderar en mer långsiktig utveckling av 
vattendraget och det är viktigt att ha tydliga målbilder. Utefter målbilden skapar man 
förutsättningar för att vattendraget på sikt ska kunna återskapa de strukturer och den 
hydromorfologi som hör vattendragstypen till, däribland kontakt med omgivande marker 
och fungerande svämplan, en mer meandrande planform och en undulerande bottenprofil. 
Det är viktigt att komma ihåg att svämplanen räknas som en del av vattendragets fåra och 
att deras naturliga avgränsning fastställs innan en åtgärdsplanering. Flödesanalyser och 
inmätningar måste utföras efter restaureringen för att bevaka och följa utvecklingen. 
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Åtgärder inkluderar i regel att höja basnivån och återetablera kontakten mellan 
vattendraget och omgivande marker genom att höja basnivån mot ursprungliga nivåer. 
Detta innebär oftast att återställa/utforma bestämmande sektioner eller strömsträckor 
nedströms varför dessa åtgärder ofta hänger ihop med restaurering av strömvatten. Man 
kan även placera ut död ved om dessa strukturer saknas. Svämplanen bör kunna 
översvämmas vid frekvent återkommande högflöden, gärna bortåt ett par gången om året 
för vattendrag där svämplanen utgörs av finkornigt material. Har sträckorna rätats bör man 
även fundera på om man kan återställa dessa sträckor genom att återställa de krökar i 
vattendraget som tagits bort (återmeandring). Detta är en mer komplicerad och omfattande 
åtgärd som ofta kräver tillstånd från Mark- och Miljödomstolen. I fall där svämplanens 
naturliga avgränsning av praktiska skäl inte kan återskapas, exempelvis på grund av 
bebyggelse eller jordbruksmark, finns alternativet att hyvla ned svämplanet och upprätta ett 
tvåstegsdike. Här återskapar man svämplan i mindre omfattning. I de fall där vattendraget 
omges av artificiella vallar kan dessa behöva brytas på väl utvalda ställen så att vattnet kan 
ta sig in på svämplanet.  

C-sträckor vilka naturligt uppvisar ett riffle-poolsystem med växelvis strömsträckor och 
pooler (figur 25) är andra sträckor som ofta är påverkade av rensningar och som tappat 
kontakten med omgivande marker (men som tillhör TB vattendrag). Restaureringsåtgärder 
av dessa sträckor handlar ofta om att återställa basnivåer för att återetablera svämplan samt 
att återupprätta ett riffle poolsystem. Detta utförs oftast genom att återställa bestämmande 
sektioner, återföra utrensade strukturer och död ved där målbilden är att återskapa det 
växelvisa riffle poolsystemet med ett avstånd på 5–8 vattendragsbredder mellan varje pool. 

Det bör understrykas att återskapande av svämplan kräver mycket noggranna 
projekteringar, inmätningar och analyser, inte minst för att få ett lyckat resultat men även 
för att få en uppfattning om vilka konflikter som kan föreligga. Inte allt för sällan omfattas 
omkringliggande marker av markavvattningsföretag som syftar till att avvattna marken i ett 
skogs- eller jordbruksproduktionssyfte. Utredningar för att riva upp 
markavvattningsföretag, ersättning till markägare för förlorad produktionsmark, en tidig 
diskussion och förankring hos dessa är mycket viktigt för att processen ska flyta på 
smidigt. 

Längs Listerbyåns huvudfåra återfinns idag rikligt med förlorade och försämrade svämplan 
där näringsretention, vattenhushållande och flödesutjämnande förmåga har påverkats 
negativt. Dessa är framför allt koncentrerade kring jordbruksmarker inte minst i åns södra 
delar där flera sträckor är omgrävda och rätade. En återställning av så många av dessa 
översvämningsytor som möjligt kommer att ha en stor positiv betydelse för dessa 
vattenförekomsters framtida kvalitet och den biologiska mångfalden. 
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Figur 24: En orörd Ex sträcka vid låg vattenföring där de hydromorfologiska förhållandena kan anses vara 
nästintill naturliga om än en aning sänkt basnivå. Omgivande marker är uppbyggda av oorganiskt material 
främst i form av sand, lera/silt och svämsediment. Vattendraget har en meandrande planform, en låg 
inneslutning och bra kontakt med omgivande marker och stabila svämplan. Dessa typer av sträckor är 
mycket viktiga för ett vattendrags näringsretention, flödesutjämning och vattenhushållande förmåga. Bilden 
visar en sträcka i Bräkneån. I Listerbyån finns inte några Ex sträckor med denna låga påverkansgrad kvar. 
 

 
Figur 25: Målbild för återställning av sträckor av den hydromorfologiska typen C med riffle poolsystem (i 
ovanstående fall en Ct sträcka). Notera mönstret av växelvis strömsträckor och höljor samt den låga 
basnivån vilket bidrar till väl fungerande svämplan. Fotot är taget i Slien i Hallands län av David Karlsson, 
NaturFokus AB. 
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10.5.3 Vattendragssträckor i torv 
Sträckor där vattendraget rinner genom torvmarker utgörs naturligt av miljöer där 
översvämningsytor oftare står under vatten än hos TB-vattendragen och under stor del av 
året är vattenmättade. Tillgången till sediment är låg och omgivningar är i stället 
uppbyggda av organiskt material vilket innebär mycket stabila miljöer vid naturliga 
förhållanden (figur 27). Ett naturligt vattendrag genom torv omges av stora 
översvämningsytor och har en stor variation i bottenprofilen. De omfattande 
översvämningsytorna skapar viktiga områden för vattenhushållning, flödesutjämning och 
näringsretention. Inte allt för sällan skapas svämskogar som domineras av al på 
översvämningsytorna. Även SB sträckor kan uppvisa översvämningsytor med ett torvlager 
uppbyggt av organiskt material, speciellt om lutningen är låg.   

Vattendrag i torv har i likhet med TB-vattendrag ofta blivit utsatta för omgrävningar och 
rätningar (figur 26). Dessa har syftat oftast till att avvattna marken för skogs eller jordbruk. 
Ofta har även torvmarker runtom vattendraget dikats ut. Även sträckor som inte har 
drabbats av ovanstående kan ha blivit påverkade av att nedströms bestämmande sektioner 
eller strömsträckor har blivit rensade. Sänkta grundvattennivåer leder till att torvmarkerna 
börjar att oxidera och vattenvegetationen förändras mot mer vattentoleranta växter. 
Oxidationen leder till att torvmarken sjunker ihop och den nedbrutna torven rinner ut i 
vattendragen i form av närsalter och organiskt material. Oxiderande torvmarker släpper 
också ifrån sig koldioxid till atmosfären. 

 
Figur 26: Omgrävd och rätad sträcka genom ursprunglig torvmark där påverkan har syftat till att avvattna 
marken för att skapa större ytor för skogsproduktion (sträcka 52 Hallsjön-Stensjön).     
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I de fall där oxidationen är långt gången och mossarna påtagligt har sjunkit ihop går det 
inte att återskapa de naturliga förhållandena. Det går då att skapa en målbild där 
grundvattennivån är lämpad för nuvarande grundvattennivå. Ofta handlar det om att 
återställa/återskapa utrensade bestämmande sektioner eller strömsträckor nedströms 
torvmarken för att höja grundvattennivåerna. Diken i omgivande marker kan också behöva 
läggas/pluggas igen. Sänkta sjöar där man återställer den naturliga nivån är ofta åtgärder 
som också berör torvmarker då sjöarna ofta historiskt har omgetts av stora organogena 
översvämningsytor. Överdämning av ytor som uppvisar en riklig vegetation kan leda till 
frigöring av metangas och fosfor men även kvicksilver som har deponerats från luften och 
lagrats. En riskanalys och en noggrann utredning är därför mycket viktigt. 

Det kan inte nog poängteras att återskapande av översvämningsytor i torvmark kräver 
mycket noggranna projekteringar, inmätningar och analyser, inte minst för att få ett lyckat 
resultat men även för att få en uppfattning om vilka konflikter som kan föreligga. Inte allt 
för sällan omfattas markerna av markavvattningsföretag där översvämningsytorna har 
dikats ut i ett skogs- eller jordbruksproduktionssyfte. Utredningar för att riva upp 
markavvattningsföretag, ersättning till markägare för förlorad produktionsmark och en 
tidig diskussion och förankring hos dessa är viktigt för att processen ska flyta på smidigt. 

Längs Listerbyåns huvudfåra återfinns idag många påverkade torvmarker där 
näringsretention, vattenhushållande och flödesutjämnande förmåga har försämrats. En 
återställning grundvattennivåer för så många av dessa organogena översvämningsytor som 
möjligt skulle ha en stor positiv betydelse för dessa vattenförekomsters framtida kvalitet. 

Figur 27: Torvsträcka med nästintill opåverkade grundvattennivåer (Listerbyån Österjön-Hängbrunnen 
sträcka 68). Notera den låga inneslutningen och de organogena översvämningsytorna som till största delen 
är våta året om. Sträckan är inte omgrävd. 
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10.5.4 Våtmarker 
Våtmark kan definieras som en mark där vatten en stor del av året finns nära, under, i eller 
strax över markytan (figur 29). Växtskiktet utgörs till större delen av hydrofila arter. 
Våtmarker inkluderar exempelvis myrar, mossar, kärr, strandzoner, svämplan i vattendrag, 
grunda sjöar, mader och källor. Naturligt kan våtmarker verka för att jämna ut flödestoppar 
i vattendrag vid perioder med kraftig nederbörd och hålla kvar vattnet i landskapet. Den 
biologiska mångfalden knuten till naturliga våtmarker är mycket hög.  

Påverkan på våtmarker består till största delen av utdikning (figur 28) där 
grundvattennivån sänks, vilket resulterar i att högvattenföringen i vattendragen ökar och 
sommarvattenföringen minskar. Högflöden kan leda till oönskade översvämningar och 
extrema lågflöden under sommarhalvåret leder till att mindre vattendrag och bäckar helt 
torkar ut eller får mycket låga vattennivåer, vilket kan vara förödande för organismerna i 
vattendragen. Ett förändrat klimat med förändrade vädermässiga variationer påverkar 
ytterligare. Näringsretentionen minskar på grund av att våtmarkens förmåga att hålla kvar 
partiklar försämras och näringsämnen rinner ut i vattendragen vilket också leder till att 
risken för brunifiering ökar. Våtmarker som utgörs av torvmark kan börja oxidera och 
läcka ut näringsämnen och växthusgaser. Svämplan som påverkas negativt av påverkan 
som diskuteras under avsnittet TB-vattendrag har försvunnit i mycket stor utsträckning 
runt våra jordbruksmarker, vilket har lett till stort näringsläckage till sjöar och hav.  

 
Figur 28: Satellitfoto över en utdikad våtmark Listerbyåns avrinningsområde i syfte att avvattna marken för 
att skogsproduktion (våtmark 98). 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 67   
 

Att utforma/återskapa våtmarker är en process som innebär att man måste ta riktning mot 
de syften våtmarken är tänkt att uppfylla. Våtmarker kan antingen nyetableras eller 
återetableras och anläggs främst för att återställa landskapets vattenhållande förmåga, för 
att skapa livsmiljöer för biologisk mångfald eller för att fånga in näringsämnen. Grunda 
våtmarker är ofta att föredra och det bör poängteras att restaurering av befintliga våtmarker 
samt återskapande av dessa på naturliga platser ökar möjligheterna för ett lyckat resultat. 
Många mindre våtmarker är att föredra före få stora. Våtmarker kan effektivt ta hand om 
kväve (nitrifikation-denitrifikation) och fosfor (binds i sediment, flora och fauna) och har 
därför börjat att utformas vid vattendrag i jordbruksmark där näringstillförseln är hög. En 
sådan våtmark bör anläggas nedanför ett näringsbelastat område där näringsläckaget är 
högt, exempelvis nedströms en jordbruksmark. En åtgärd vid utdikade våtmarker kan vara 
att höja tröskeln vid utloppet för att återställa basnivån. Är det diken som korsar våtmarken 
kan man lägga igen dessa med så kallade ”proppar”. Då använder man sig av en naturlig 
väv (ofta kokosväv) och trästockar från omgivningen. Dessa lägger man så att de bildar en 
tröskel vilket medför att våtmarken uppströms åter kan fyllas med vatten och nya naturliga 
trösklar på sikt kan byggas upp. 

Det är viktigt att ha i åtanke att våtmarker kan komma att behöva någon form av 
skötselbehov i framtiden, inte minst gällande grunda våtmarker med hög växtlighet och 
näringsbelastning. Ett av de enklaste sätten är betesskötsel där vattennivåerna tillåts att 
variera. Hursomhelst så bör nyetablerade våtmarker utformas med någon form av 
regleringsmöjlighet eller tillåtas att variera med naturliga flödesmönster i vattendragen.  

Det kan inte nog poängteras att återskapande/utformning av våtmarker kräver mycket 
noggranna projekteringar, inmätningar och analyser, inte minst för att få ett lyckat resultat 
men även för att få en uppfattning om vilka konflikter som kan föreligga. Inte allt för sällan 
omfattas markerna av markavvattningsföretag och har idag ett syfte för exempelvis 
skogsbruk, jordbruk eller torvbrytning. Utredningar för att riva upp markavvattnings-
företag, ersättning till markägare för förlorad produktionsmark och en tidig diskussion och 
förankring hos dessa är mycket viktigt för att processen ska flyta på smidigt. Det är också 
viktigt att ha i åtanke att en överdämning av organogena marker kan komma att sätta i gång 
kemiska processer där metangas och läckage av näringsämnen tillfälligt kan öka. 
Utredningar kring detta måste utföras individuellt för varje specifikt objekt. 

I Listerbyåns avrinningsområde återfinns idag rikligt med påverkade och utdikade 
våtmarker. Våtmarker upptagna i denna rapport bedöms bidra till Listerbyåns 
vattenförsörjning och det är av stor vikt att man startar en utredning kring dessa, besöker 
dem i fält och bedömer möjligheterna för varje specifik våtmark. Så många som möjligt av 
dessa kringliggande våtmarker bör återställas för att bidra till en framtida god och 
balanserad vattenförsörjning till Listerbyån. 
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Figur 29: Översta bilden visar en stabil våtmark i Listerbyån (sträcka 28 Hallsjön-Stensjön). Fåran blir 
otydlig och försvinner in i våtmarkens vegetation. Undre bilden visar en opåverkad våtmark i form av en 
svämskog (alsumpskog)som uppvisar fuktiga/våta marker även vid lägre vattenflöden (Sträcka 68 Östersjön-
Hängbrunnen). För båda ovanstående exempel är översvämningsytorna uppbyggda av organiskt material 
och ligger i direkt anslutning till sträckor med hydromorfologiska typen Tt. Notera den låga 
grundvattennivån och de nästintill vattenmättade markerna även under lågvattenföring. 
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10.3.5 Sänkta sjöar 
Sänkta sjöar innebär sjöar som aktivt har blivit sänkta genom exempelvis utdikning, 
utrivning av trösklar eller omgrävning och sänkning av åfåran i anslutning till sjöns utlopp 
(figur 30). Sjöar kan också grundas upp på grund av för stor sedimentansamling. Sänkning 
av sjöar påverkar vattendragets och omgivningarnas vattenhushållande förmåga negativt 
och kan innebära att stora mängder näringsämnen och koldioxid frigörs. Sänkta sjöar går 
som regel mot ett näringsrikare tillstånd vilket leder till obalanser i sjöns naturliga flora, 
fauna och ekosystem. 

Restaurering och återställning av sänkta sjöar handlar mycket om att lokalisera naturliga 
trösklar som ursprungligen har bidragit till att hålla sjöarnas ursprungliga vattennivåer. 
Ofta behöver vattenregleringar ändras för att tillåta ett högre vattenstånd och inte allt för 
sällan omfattas sänkta sjöar av markavvattningsföretag som kan behöva rivas upp. Sjöar 
som uppvisar en alltför omfattande ansamling av sediment kan också behöva muddras där 
man fysiskt avlägsnar sedimentet. Höjning av sjöar är ofta mycket komplext och kan 
komma att påverka många parametrar. Exempelvis produktiv jordbruksmark, bebyggelse 
och kulturmiljöer kan komma att påverkas. Därför krävs det en noggrann förstudie med 
tydliga målbilder och kontakter med berörda parter innan en restaureringsprocess. 

Listerbyåns avrinningsområde uppvisar ett stort antal sänkta sjöar och flera sjöar i 
anslutning till fåran som direkt avvattnas av vattendraget är sänkta. En återställning av 
dessa hade bidragit till en stor nytta för miljön och en förbättring av flera 
ekosystemtjänster, exempelvis flödesutjämning, näringsretention, motverka brunifiering, 
förbättra vattenhushållande förmåga och återskapande av svämytor. 
 

 
Figur 30: En omgrävd och utrensad sträcka i Listerbyån (sträcka 11 Hallsjön-Stensjön) strax söder om 
Kvarngölen. Omgrävningen och sänkningen av fåran har delvis syftat till att sänka sjön. 
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12. Bilaga A- Ordlista 

 
Tabell 15: Ordlista. 
Basnivå Gränsen för hur djupt ned vattendragsfåran kan erodera.  

Bestämmande sektion En permanent struktur (ofta en tröskel, strypning eller 
förhöjning) som har en dämmande effekt på uppströms belägna 
sträcka. Vattenståndet nedströms har ingen påverkan på 
vattenståndet uppströms. 

Brunifiering Brunare vatten på grund av att organiskt material urlakas och 
bryts ner till humus. 

Eutrof Näringsrik. 

Hydromorfologisk typ En grupp av vattendragssegment med likartade fysiska 
strukturer och processer. 

Humifiering Nedbrytning av organiskt material. 

Inneslutning Hur nära dalgångens sidor är varandra.  

Knickpoint En tydlig förändring i bottenlutning som har skapats på grund av 
erosion, ofta i likhet med ett vattenfall. 

Kvill Förgrenad fåra som består av minst 3 fåror. 

Meandring Regelbundet eller oregelbundet slingrande vattendragsfåra. 

Oligotrof Näringsfattig 

Organogen Jordart som består av rester efter växter eller djur. 

Recent terrass Ursprungliga svämplan som vattendraget har förlorat kontakten 
med i regel på grund av sänkta basnivåer orsakade av mänskliga 
ingrepp. 

Riffle-poolsystem Vattendragssträcka som uppvisar regelbundet växlande 
strömsträckor och höljor. 

SB-sträckor Vattendragssträckor som i regel rinner genom grovt material 
vilket skapar en relativt fixerad fåra. Transportkapaciteten är 
hög i relation till tillgängligheten av sediment. 

Svämplan Plana landytor i anslutning till vattendragsfåran som svämmar 
över vid högre flöden. Ytorna har bildats genom avsättningar av 
sediment, översvämningar och meandringar.  

TB-sträckor Vattendragssträckor som rinner genom finare sediment och 
substrat som de själva har avsatt. Mer känsliga för påverkan på 
grund av att finare material lätt eroderar bort. 
Transportkapaciteten är låg i förhållande till tillgängligheten av 
sediment. 
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13. Bilaga B- Åtgärder 

 

13.1 Listerbyån 1, sträcka 1–14 
 
Tabell 16: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 1.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Invasiva arter 1 9  Jättebalsamin främst på 
höger sida längs åkerkant 
väster om Byvägen 34. 

Bekämpning.     

Strömvatten 1 5 Bx Omgrävd sträcka och 
kraftigt rensad 
strömsträcka, brist på 
strukturer, bortspolat 
grus. Stenpäls. Ökad 
flödeseffekt. Kallmurade 
kanter på höger sida. 

Biotopvårdande åtgärder där 
block, sten och död ved 
återförs till fåran. Strukturer 
kan ej tas från kanter utan 
behöver hämtas från annat 
håll. Luckra upp stenpäls. 
Tillförsel av lekgrus. 

 9900 4300 14 200 

Strömvatten 2 6 Bx Omgrävd sträcka och 
kraftigt rensad 
strömsträcka, brist på 
strukturer, bortspolat 
grus. 

Biotopvårdande åtgärder där 
block, sten och död ved 
återförs till fåran.  

 8200 3500 11 700 

Strömvatten 3 8 Bx Rensad och omgrävd 
strömsträcka. Delvis del 
av uppströms del av 
laxtrappa. Stranderosion, 
brist på strukturer och 
bortspolat grus.  

Biotopvård där strukturer i 
form av block, sten och död 
ved återförs till fåran där detta 
är möjligt. Fri utveckling av 
kantzon i den mån det går. 

 8900 3800 12 700 

Översvämningsyta 1 2, 3, 4 Ex Omgrävd och rätad 
sträcka, uppvallade 
kanter. Rak planform. 
Störda fluviala processer. 
Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande 
förmåga. Drabbas av 
översvämningar. 

Utreda 
markavvattningsföretag. Alt 1: 
Låt en stabil kantzon etablera 
sig för att över tid återfå en 
mer meandrande planform och 
kontakt med omgivande 
marker. Alt 2: Upprätta ett 
tvåstegsdike. Alt 3: 
Återmeandra fåran. 
Omfattande på grund av vallar 
och diken. 

Jordbruksmark.  200 000 Utreda 
markavvattningsför
etag: 150 000 
 
Tvåstegsdike 
Dubbelsidigt:  
487 000 
Enkelsidigt:  
361 000 
 
Återmeandring:  
1 100 000 

Översvämningsyta 2 9, 10, 11 
(upp till 
E22). 

Ex Omgrävd och rätad 
sträcka. Rak planform, 
sänkta basnivåer och dålig 
lateral konnektivitet. 
Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande 
förmåga. Dålig kantzon. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Åtgärda bestämmande sektion 
nummer 6 nedströms, 
därefter: Alt 1: Låt en stabil 
kantzon etablera sig för att 
över tid återfå en mer 
meandrande planform och 
kontakt med omgivande 
marker. Alt 2: Upprätta ett 
tvåstegsdike. Alt 3: 
Återmeandra fåran. 

Jordbruksmark, 
men mycket 
utgörs av 
betesmarker. 

 200 000 Utreda 
markavvattningsför
etag: 150 000 
 
Tvåstegsdike 
Dubbelsidigt:  
221 000 
Enkelsidigt:  
123 700 
 
Återmeandring:  
804 000 

Översvämningsyta 3 11 (norr 
om E22), 
12, 13 

Ex Omgrävd, rätad, 
överfördjupad sträcka. 
Strand och bottenerosion. 
Dålig lateral konnektivitet 
och bristfällig kantzon. 
Igenväxt fåra. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande 
förmåga. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Återställ bestämmande sektion 
nummer 7, 8 och därefter: Alt 
1: Fri utveckling. Alt 2: 
Upprätta ett tvåstegsdike. Alt 
3: Återmeandra fåran. 

Jordbruksmark.  200 000 Utreda 
markavvattningsför
etag: 150 000 
 
Tvåstegsdike 
Dubbelsidigt:  
185 000 
Enkelsidigt:  
103 500 
 
Återmeandring:  
641 700 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Översvämningsyta 4 

 
14 

 
Ex 

 
Kraftig strand och 
bottenerosion, minskade 
svämplan. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande 
förmåga. 

 
Utreda 
markavvattningsföretag. 
Återställ bestämmande sektion 
nummer 8. Alt 1: Låt en stabil 
kantzon etablera sig för att 
över tid återfå en mer 
meandrande planform och 
kontakt med omgivande 
marker. Alt 2: Upprätta ett 
tvåstegsdike. Alt 3: 
Återmeandra fåran. 

 
Jordbruksmark. 

 
10 000 

 
155 000 

 
155 000 

Våtmark 1   Troligtvis utdikad 
våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering. Jordbruk.   5000 5000 

Våtmark 2   Troligtvis utdikad 
våtmark. Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk, 
skogsbruk.  

 5000 5000 
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Figur 31: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 1. 
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13.2 Listerbyån 2, sträcka 15–36 
 
Tabell 17: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 2.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Invasiva arter 2 29  Jätteloka på sträckans högra 
sida uppe vid ängen väster 
om fastigheten Plantriket. 

Bekämpning.     

Strömvatten 4 15 Bx Kraftigt rensad 
strömsträcka. Brist på 
grövre strukturer i fåran, 
bortspolat grus. Ökad 
flödeseffekt. 

Biotopvård där block och sten 
återförs till fåran och bestämmande 
sektioner återställs. Tillförsel av 
lekgrus. 

 11 900 5000 16 900 

Strömvatten 5 16 Cx Kraftigt rensad sträcka, 
några kortare sträckor med 
lägre rensningsgrad. 
Troligtvis utrensat riffle 
poolsystem. Sänkt basnivå. 
Stranderosion. Bortspolat 
grus. Ökad flödeseffekt. 

Återställ bestämmande sektion 
nummer 14. Biotopvård där 
utrensade strukturer återförs till 
fåran med mål att återskapa ett 
riffle poolsystem. 

 56 700 25 900 82 600 

Strömvatten 6 18 Bx Kraftigt rensad 
strömsträcka. Avsaknad av 
block i bottenstrukturen.  

Biotopvård där block och sten 
återförs till fåran.  

 26 800 11 500 38 300 

Strömvatten 7 22 Bx Omgrävd, uppmurade 
kanter. Stor brist på 
strukturer i fåran. Rinner 
delvis intill privat trädgård.  

Återföring av block till fåran, men 
dessa kan ej tas från kanterna intill 
privat trädgård. 

 4500 2000 6500 

Strömvatten 8 23 Bx Kraftigt rensat, 
stranderosion och brist på 
strukturer. Bortspolat grus. 
Ökad flödeseffekt. 

Biotopvård där block, sten och död 
ved återförs till fåran. 

 3000 1300 4300 

Strömvatten 9 24 Bx Sidofåra, kraftigt rensat och 
brist på strukturer. Ökad 
flödeseffekt. 

Biotopvård där block, sten och död 
ved återförs till fåran. Tillförsel av 
lekgrus. 

 6300 2700 9000 

Strömvatten 10 25 Bx Kraftigt rensad 
strömsträcka, bitvis aningen 
mindre rensad. Avsmalnad 
fåra med brist på strukturer, 
bortspolat grus. 

Biotopvård där block, sten och död 
ved återförs till fåran.  

 17 000 7300 24 300 

Strömvatten 11 26 Bx Omgrävt och uppvallat vid 
privat trädgård. Brist på 
strukturer, ökad 
flödeseffekt. 

Biotopvård där block, sten och död 
ved återförs till fåran. Tillförsel av 
lekgrus. Strukturer kan ej tas från 
murar vid trädgård. 

 2800 1200 4000 

Översvämningsyta 5 16, 17 Cx, Ex Kraftigt rensad Cx sträcka 
(16) och Ex sträcka (17) med 
sänkt basnivå. Försämrad 
flödesutjämnande och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställning av bestämmande 
sektion 12, 13, 14, lämpligen i 
samband med en restaurering av 
Strömvatten 5. Åtgärden hade även 
höjt basnivån för sträcka 17. 
Utreda markavvattningsföretag. 

Jordbruksmark
. 

21 000 159 000 30 000(bestämm
ande sektioner) 
+ Se Strömvatten 
5 samt 150 000 
för att utreda 
markavvattningsf
öretag. 

Översvämningsyta 6 20 Ex, Cx Ursprunglig Ex (20) 
respektive Cx (21) som har 
kraftigt sänkta basnivåer 
och dålig lateral 
konnektivitet. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställa bestämmande sektion 
nummer 17 och tillför död ved för 
att höja basnivån. Därefter naturlig 
utveckling. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Jordbruksmark
. 

17 500 157 500 25 000 
(bestämmande 
sektioner) samt 
150 000 för att 
utreda 
markavvattningsf
öretag. 

Översvämningsyta 7 27 Ex Ex sträcka som har 
påverkats av nedströms 
rensningar och fått sänkt 
basnivå. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Åtgärda bestämmande sektion 
nummer 20 för att höja basnivån, 
lämpligen i samband med en 
restaurering av Strömvatten 11. 

Jordbruksmark
. 

  65 000 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Översvämningsyta 8 

 
29, 30, 31 

 
Ex 

 
Rester efter damm där 
fårorna bitvis är indämda 
med trästockar. Försämrad 
lateral konnektivitet, 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

 
Återställning av bestämmande 
sektion nummer 21, 22, 23 och 
utrivning av dämmande träbalkar. 
Kräver en noggrann projektering för 
att utreda översvämningsrisk för 
tomtmark och väg på västsidan av 
vattendraget.  

 
Möjliga 
kulturvärden 
samt 
tomtmark och 
tillfartsväg kan 
riskera att 
översvämmas. 

 
45 500 

 
19 500 

 
65 000 

Översvämningsyta 9 32 Ex Sänkt basnivå där 
svämplanen är mindre 
omfattande än 
ursprungligen. Utrensade 
bestämmande sektioner 
finns läng sträckan i 
samband med vägpassager. 
Försämrad lateral 
konnektivitet, 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställning/utformning av 
bestämmande sektion 24, 25, 26, 
27 för att höja basnivån. 

Jordbruksmark
. 

42 000 18 000 60 000 

Översvämningsyta 
10 

32, 33, 34, 
35, 36 

Ex Sänkt grundvattennivå där 
svämplanen är mindre 
omfattande än 
ursprungligen. Utrensade 
bestämmande sektioner 
finns läng sträckan i 
samband med vägpassage 
och vandringshinder 9.  

Återställning/utformning av 
bestämmande sektion 28 och 29 för 
att höja basnivån. 

Jordbruksmark
. 

21 000 9000 30 000 

Vandringshinder 1 
(Nummer 3 i 
biotopkarteringen) 

15  Tröskel som utgör ett 
definitivt hinder för 
svagsimmande arter 
åtminstone vid låga flöden. 

Utrivning samt återställning av 
bestämmande sektion. Alternativt 
upptröskling. 

 15 000 5000 20 000 

Vandringshinder 2 
(Nummer 4 i 
biotopkarteringen) 

18  Tröskel efter utriven damm. 
Definitivt hinder för 
svagsimmande arter. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion, alternativt 
upptröskling. 

Kulturvärde, 
kvarnlämning. 

15 000 5000 20 000 

Vandringshinder 3 
(Nummer 5 i 
biotopkarteringen) 

22  Tröskel av träbalk. Definitivt 
hinder för svagsimmande 
arter. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion, alternativt 
upptröskling. 

Kulturvärde, 
kvarnlämning. 

15 000 5000 20 000 

Vandringshinder 4 
(Nummer 6 i 
biotopkarteringen) 

24  Rester efter kvarndamm. 
Kan innebära ett hinder för 
svagsimmande arter 
speciellt vid låga flöden. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion, alternativt 
upptröskling. 

Kulturvärde, 
kvarnlämning. 

15 000 10 000 25 000 

Vandringshinder 5 
(Nummer 7 i 
biotopkarteringen) 

28  Tröskel av träbalk. Öring kan 
få problem vid extrema 
lågföden, dålig pool nedan. 
Definitivt hinder för 
svagsimmande arter. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion. 

Kulturvärden. 15 000 5000 20 000 

Vandringshinder 6 
(Nummer 8 i 
biotopkarteringen) 

27  Mänskligt skapad tröskel av 
träbalk, sten och block. 
Öring kan få problem vid 
extrema lågflöden. 
Definitivt hinder för 
svagsimmande arter. 

Riv ut träbalk. Återställning av 
bestämmande sektion. 

Kulturvärden. 15 000 5000 20 000 

Vandringshinder 7 
(Nummer 9 i 
biotopkarteringen) 

34  Dämme/tröskel av metall, 
passagesvårigheter för 
svagsimmande arter vid 
lågflöden. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion 

Kulturvärden. 20 000 10 000 30 000 

Våtmark 3   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

  150 000 150 000 

Våtmark 4   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

  150 000 150 000 

Våtmark 5   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

  150 000 150 000 
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Figur 32: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 2. 
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13.3 Listerbyån 3, sträcka 37–65 
 
Tabell 18: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 3.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Övriga åtgärder 1 53  Lägre vattenflöde i sidofåra 
kan leda till att 
uppvandrande fisk väljer 
huvudfåran som leder till 
godset där vandringen tar 
stopp. Sidofåran tillåter idag 
vandring upp till 
Sågdammen som utgör ett 
definitivt hinder för samtliga 
fiskarter. 

Bredda sidofåran vid inloppet, sänk 
nivån och omfördela block för att 
leda in mer vatten i sidofåran. 
Kräver maskin. Mycket noggrann 
projektering krävs för att utreda 
vattenflöde samt trummans 
förmåga att hantera detta, väg kan 
annars riskera att översvämmas. 
Åtgärden kan innebära ett lägre 
flöde i huvudfåran genom godset 
vilket också behöver utredas. 

Väg kan riskera 
översvämning. 
Kan innebära 
lägre flöde i 
huvudfåran 
genom godset. 

20 000 100 000 120 000 

Övriga åtgärder 2 61  Sidofåra behöver göras mer 
attraktiv för uppvandrande 
fisk så att denna väljer att 
vandra upp i sidofåran. 

Fördela block/sten för uppströms 
passage till fördel för sidofåran vid 
utloppet, tex skapa vandringsvänlig 
strömnacke. Material kan delvis 
behöva hämtas på annat ställe 
beroende på storlek på åtgärd. 
Kräver en noggrann projektering 
för ett lyckat resultat.  

 10 000 20 000 30 000 

Strömvatten 12 59 Bx Sidofåra. Kraftigt rensat och 
brist på strukturer i fåran, 
ökad flödeseffekt. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Lämpligen manuellt. 

 7000 3000 10 000 

Strömvatten 13 60 Bx Sidofåra. Kraftigt rensat och 
brist på strukturer i fåran, 
ökad flödeseffekt. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Lämpligen manuellt. 

 2300 1000 3300 

Strömvatten 14 61 Bx Sidofåra. Kraftigt rensat och 
brist på strukturer i fåran, 
ökad flödeseffekt. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Lämpligen manuellt. 

 13 200 5700 18 900 

Strömvatten 15 62 Bx Kraftigt rensat och brist på 
strukturer i fåran, ökad 
flödeseffekt. Bitvis 
kallmurade vallar.  

Biotopvård där block och död ved 
återförs till fåran. Strukturer kan ej 
tas från kallmurade stenvallar. 

Kulturmiljö 4300 1900 6200 

Strömvatten 16 63 Bx Sidofåra. Kraftigt rensat och 
brist på strukturer i fåran, 
minskad strömhastighet. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran.  

 16 300 7000 23 300 

Strömvatten 17 64 Bx Omgrävt och kraftigt rensat, 
ökad flödeseffekt. Brist på 
strukturer. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Utförs manuellt på grund av 
svårigheter för att komma åt med 
maskin.  

 3500 1500 5000 

Översvämningsyta 11 37, 38, 
39, 40, 
41, 42 

 Ex Sänkt grundvattennivå där 
svämplanen är mindre 
omfattande än 
ursprungligen. Utrensade 
bestämmande sektioner 
längs sträckan. Försämrad 
lateral konnektivitet, 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Höjning av basnivå nedströms (se 
Översvämningsyta 11) och 
återställning av bestämmande 
sektion 40 och 43. 

Jordbruksmark. 21 000 9000 30 000 + se 
Översvämning
syta 11 

Översvämningsyta 12 42, 43, 
53, 54, 
55, 56, 
57 

Ex Sänkt grundvattennivå där 
svämplanen är mindre 
omfattande än 
ursprungligen. Utrensade 
bestämmande sektioner 
finns längs sträckan. 
Försämrad lateral 
konnektivitet, 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Utreda markavvattningsföretag. 
Återställning/utformning av 
bestämmande sektion 30, 32, 33, 
34 för att höja basnivån. Kräver 
mycket noggrann projektering för 
att utreda eventuella risker för 
översvämningar av tomtmark. 

Jordbruksmark, 
skogsmark. 
Noggranna 
inmätningar 
krävs för att 
undvika att 
tomtmark 
drabbas av 
översvämningar. 

42 000 183 000 225 000 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Vandringshinder 8 
(Nummer 14 i 
biotopkarteringen) 

 
57 

  
Död ved som har 
ansamlats vid en 
tröskel/bestämmande 
sektion. Naturligt inslag 
men viktigt att 
fiskvandring tillåts. 

 
Rensa bort bråte och utforma 
sektionen/tröskeln mer fördelaktigt. 

  
10 000 

 
5000 

 
15 000 

Vandringshinder 9 
(Nummer 15 i 
biotopkarteringen) 

59  Dämme av träbalk. Utrivning och uppförande av 
bestämmande sektion. 

 5000 5000 10 000 

Vandringshinder 10 
(Nummer 16 i 
biotopkarteringen) 

60  Dämme av träbalk. Utrivning och uppförande av 
bestämmande sektion 

 5000 5000 10 000 

Vandringshinder 11 
(Nummer 17 i 
biotopkarteringen) 

64  Dämmande grov död 
ved som ansamlats vid 
block. 

Avlägsnande av död ved och 
omfördelning av block. 

 10 000 5000 15 000 

Vandringshinder 12 
(Nummer 18 i 
biotopkarteringen) 

65  Damm. Definitivt 
hinder för alla fiskarter. 

Alt 1: Utrivning och återställning av 
naturlig tröskel. Alt 2: Fiskväg i form av 
ett kombinerat omlöp och inlöp. 

Förlust av 
spegeldamm, 
estetik. 

Utrivning 
600 000 
 
Omlöp 
2 150 000 

 
300 000 
 
 
300 000 

 
900 000 
 
 
2 450 000 

Våtmark 6   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 7   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Jordbruk (enbart 
betesmark), 
skogsbruk 

 5000 5000 

Våtmark 8   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 9   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 10   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 11   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 12   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 13   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 14   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 15   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 16   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 17   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 18   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 19   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 20   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Jordbruk.  5000 5000 

Våtmark 21   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

Jordbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 22   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

Jordbruk.  150 000 150 000 
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Figur 33: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 3. 
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13.4 Listerbyån 4, sträcka 66–81 
 
Tabell 19: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 4.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 18 69 Bx Kraftigt rensad strömsträcka. 
Brist på grövre block i fåran. 
Homogen bottenstruktur med 
stenpäls. Bortspolat grus. 
Sänkt nivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Botten kan behöva luckras upp. 
Tillförsel av lekgrus. 

Skogsbruk 118 300 50 700 169 000 

Strömvatten 19 70 Bx Kraftigt rensad strömsträcka. 
Brist på grövre block i fåran. 
Homogen bottenstruktur med 
stenpäls. Bortspolat grus. 
Sänkt nivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Botten kan behöva luckras upp. 
Tillförsel av lekgrus.  

Skogsbruk. 56 400 24 200 80 600 

Strömvatten 20 71 Bp Planbottenfåra med 
utrensade större strukturer. 
Stenpäls och homogen 
bottenstruktur. Bortspolat 
grus. Sänkt nivå. 

Biotopvård där block, större 
sten och död ved återförs till 
fåran. Luckra upp stenpäls, 
tillförsel av lekgrus. Ej lika 
omfattande biotopvård som 
föregående sträckor. 

Skogsbruk. 22 400 9600 32 000 

Strömvatten 21 72 Bx Kraftigt rensad strömsträcka. 
Brist på grövre block i fåran. 
Homogen bottenstruktur med 
stenpäls. Bortspolat grus. 
Sänkt nivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Botten kan behöva luckras upp. 
Tillförsel av lekgrus. 

Skogsbruk. 32 600 14 000 46 600 

Strömvatten 22 73 Bx Kraftigt rensad strömsträcka. 
Brist på grövre block i fåran. 
Homogen bottenstruktur med 
stenpäls. Bortspolat grus. 
Sänkt nivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran och 
basnivån höjs för att 
återetablera kontakten med 
omgivande marker. Botten kan 
behöva luckras upp. Tillförsel 
av lekgrus. 

Skogsbruk. 30 500 13 000 43 500 

Strömvatten 23 75 Bp Ursprunglig planbottenfåra, 
brist på strukturer och sänkt 
basnivå. Stenpäls, bortspolat 
grus. Sänkt basnivå. 

Biotopvård där block, större 
sten och död ved återförs till 
fåran. Luckra upp stenpäls, 
tillförsel av lekgrus. 

Skogsbruk. 46 700 20 000 66 700 

Strömvatten 24 79 Bx Kraftigt rensad strömsträcka. 
Brist på grövre block i fåran. 
Homogen bottenstruktur med 
stenpäls. Bortspolat grus. 
Sänkt basnivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Botten kan behöva luckras upp. 
Tillförsel av lekgrus. 

Skogsbruk. 74 300 32 000 106 300 

Strömvatten 25 81 Bx Omgrävd och kraftigt rensad 
strömsträcka. Brist på grövre 
block i fåran. Homogen 
bottenstruktur med stenpäls. 
Bortspolat grus. Sänkt basnivå. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran och 
basnivån höjs för att 
återetablera kontakten med 
omgivande marker. Botten kan 
behöva luckras upp. Tillförsel 
av lekgrus. 

Skogsbruk. 7700 3300 11 000 

Översvämningsyta 13 69, 70, 
71, 72, 
73, 74, 
75 

 Bx, Bp, Ex Strömsträckor samt en Ex (74) 
som naturligt har omgetts av 
svämskogar där basnivåer idag 
är sänkta. Minskad 
näringsretention, 
vattenhushållning och 
flödesutjämnande förmåga. 

Se Strömvatten 18–22. 
Återföring av strukturer och 
återskapande av bestämmande 
sektioner kommer att höja 
basnivån och återupprätta 
kontakt med omgivande 
marker. 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
17–22. 

Översvämningsyta 14 77 Tt En aning sänkta 
grundvattennivåer, försämrad 
vattenhushållande och 
flödesutjämnande förmåga. 
 
 

Återställning av bestämmande 
sektion nummer 60.  

Jordbruksma
rk, 
skogsmark.  
 
 
 
 
 
 

10 000 10 000 20 000 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Översvämningsyta 15 

 
80 

 
Ex 

 
Sänkta basnivåer på grund av 
nedströms rensning. Minskad 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

 
Återställ bestämmande sektion 
63, lämpligen i samband med 
restaurering av Strömvatten 
24. 

 
Skogsbruk. 

   
Se Strömvatten 
24. 

Vandringshinder 13 
(Nummer 19 i 
biotopkarteringen) 

75  Damm. Definitivt hinder för 
alla fiskarter. 

Alt 1: Utrivning och 
återställning av naturlig 
tröskel. Alt 2: Fiskväg i form av 
ett omlöp längs vattendragets 
högra sida. 

Förlust av 
spegeldamm
, estetik. 

Utrivning 
600 000 
 
Omlöp 
1 650 000 

 
300 000 
 
 
300 000 

 
900 000 
 
 
1 950 000 

Vandringshinder 14 
(Nummer 20 i 
biotopkarteringen) 

81  Tröskel för sjöyta. Definitivt 
hinder för både stark och 
svagsimmande arter. 

Alt 1: Utrivning och 
återställning av naturlig 
tröskel. Alt 2: Fiskväg i form av 
ett omlöp längs vattendragets 
högra sida. 

Vattendom Utrivning 
400 000 
 
Omlöp 
1 500 000 

 
400 000 
 
 
400 000 

 
900 000 
 
 
1 400 000 

Våtmark 23   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utredning av 
markavvattningsföretag. 

Jordbruk, 
bitvis enbart 
betesmark. 

 155 000 155 000 

Våtmark 24   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Jordbruk, 
enbart 
betesmark. 

 5000 5000 

Våtmark 25   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 26   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 27   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 28   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 29   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 30   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 31   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 32   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 33   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 34   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 35   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 36   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 37   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 38   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 39   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 40   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 41   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 42   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 43   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 44   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 
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Figur 34: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 4. 
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Figur 35: Våtmarker tillhörande bland annat Åtgärdsområde 3 och 4. 
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13.5 Listerbyån 5 (Listersjön-Hallsjön) 
 
Tabell 20: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 5.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 26 2 Bx Omgrävd och kraftigt rensad 
strömsträcka, stor brist på 
strukturer. Ökad flödeseffekt. 

Biotopvård, återförsel av 
block, sten och död ved. 

 22 000 9500 31 500 

Strömvatten 27 5 Cx Omgrävd och utdikat. Störda 
fluviala processer, dålig lateral 
konnektivitet och förlorat riffle 
poolsystem. Brist på strukturer. 

Återställ bestämmande 
sektion nummer 3 och 
tillåt en fri utveckling. 

 10 500 4500 15 000 

Översvämningsyta 16 3  Ex Omgrävt och kanaliserat, sänkt 
grundvattennivå och inga 
svämplan. Försämrad 
näringsretention, flödesutjämning 
och vattenhushållande förmåga. 

Återställa bestämmande 
sektion nummer 2. 
Samordnas lämpligen med 
Strömvatten 26. 

Jordbruk   Se strömvatten 
26. 

Översvämningsyta 17 4 Tt Omgrävd sträcka genom torvmark 
med kraftigt sänkta 
grundvattennivåer. Omgivande 
våtmarker med försämrad 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Höj sjöytan i Gårdgölen 
(Sänkt sjö 1), fri utveckling. 

Skogsbruk.   Se sänkt sjö 1. 

Översvämningsyta 18 5 Cx Kraftigt minskade svämplan. 
Försämrad näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Se Strömvatten 27. Skogsbruk.   Se Strömvatten 
27. 

Sänkt sjö 1   Sänkt sjöyta av Gårdgölen. Återställa bestämmande 
sektion nummer 2. 
Förprojektering.  

Jordbruk, 
dock 
betesmark. 

10 500 204 500 215 000 

Sänkt sjö 2   Sänkt sjöyta av Hallsjön. Se Strömvatten 2. 
Förprojektering. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 + Se 
Strömvatten 27. 

Våtmark 45   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering. Utredning 
av 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 46   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering. Jordbruk, 
skogsbruk. 

 5000 5000 

Våtmark 47   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 
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Figur 36: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 5. 
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13.6 Listerbyån 6 (Hallsjön-Stensjön), sträcka 1–15 
 
Tabell 21: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 6.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 28 1 Cx Omgrävd sträcka och utrensat 
riffle poolsystem. Ökad 
flödeseffekt, sämre lateral 
konnektivitet. Låga 
vattennivåer. 

Tillför död ved för att höja 
basnivån och på sikt återskapa 
riffle poolsystemet. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

 7000 3000 10 000 

Strömvatten 29 2 Bp Utrensning av block i fåran. 
Ökad flödeseffekt. Låga 
vattennivåer. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. 

 13 500 5800  19 300 

Strömvatten 30 3 Bl Kraftigt rensat, brist på grövre 
strukturer och avsmalnad fåra. 
Ökad flödeseffekt. Låga 
vattennivåer. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Utred vattenföring (se 
vandringshinder 18). 

 4800 2000 6800 

Strömvatten 31 4 Bx Mycket kraftigt rensad 
strömsträcka. Smal och 
kanaliserad fåra. Stor brist på 
grövre strukturer. Låga 
vattennivåer. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

 8700 3800  12 500 

Strömvatten 32 7 Bl Kraftigt rensad strömsträcka, 
stor brist på grövre strukturer. 
Avstängd sidofåra. Låga 
vattennivåer. 

Biotopvård där block återförs till 
fåran. Öppna upp sidofåra. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

 1400 600 2000 

Strömvatten 33 8 Bx Omgrävd strömsträcka där 
man bitvis har sprängt större 
block och i berggrunden. 
Sänkt basnivå, kanaliserat och 
brist på strukturer. Bortspolat 
grus. Låga vattennivåer. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras och 
strukturer återförs. Tillförsel av 
lekgrus. Utred vattenföring (se 
vandringshinder 18). 

 8900 3800 12 700 

Strömvatten 34 10 Bx Omgrävd och rätad 
strömsträcka. Kanaliserad och 
smal fåra, sänkt nivå, brist på 
strukturer. Bortspolat grus. 
Låga vattennivåer. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Utplacering av lekgrus. 
Utred vattenföring (se 
vandringshinder 18). 

Skogsbruk. 2900 1300 4200 

Strömvatten 35 11 Cx Omgrävd och rätat, förlorat 
riffle poolsystem. Ökad 
flödeseffekt, sämre lateral 
konnektivitet och brist på 
strukturer. Låga vattennivåer. 

Tillföra död ved, fri utveckling. 
Utred vattenföring (se 
vandringshinder 18). 

Skogsbruk. 7000 3000 10 000 

Strömvatten 36 13 Cx Omgrävt. Rak fåra, störda 
fluviala processer. Utrensade 
bestämmande sektioner. 
Sämre lateral konnektivitet 
och brist på strukturer. Låga 
vattennivåer. 

Åtgärda bestämmande sektioner 
8, 9 och tillför död ved. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

Skogsbruk. 28 000 12 000 40 000 

Översvämningsyta 19 1 Cx Kraftigt minskad lateral 
konnektivitet. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 
Låga vattennivåer. 

Se Strömvatten 28. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
28. 

Översvämningsyta 20 5 Tt Sänkt grundvattennivå, 
försämrad flödesutjämning 
och vattenhushållande 
förmåga. Låga vattennivåer. 

Återställ bestämmande sektion 
nummer 3 lämpligen i samband 
med restaurering av Strömvatten 
31. Utred vattenföring (se 
vandringshinder 18). 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
31. 

Översvämningsyta 21 11 Cx Stor förlust av lateral 
konnektivitet. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 
Låga vattennivåer. 

Se Strömvatten 35. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
35. 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Översvämningsyta 22 

 
13, 14 

 
Cx (13), Ex 
(14) 

 
Omgrävt. Förlorad lateral 
konnektivitet och sänkt 
basnivå. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 
Låga vattennivåer. 

 
Åtgärda bestämmande sektion 8, 
9, 10 och tillför död ved. Lägga 
igen/plugga diken. Utred 
vattenföring (se vandringshinder 
18). 

 
Skogsbruk, 
jordbruk 
dock enbart 
betesmark. 

 
56 000 

 
24 000 

 
80 000 

Vandringshinder 15 
(Nummer 1 i 
biotopkarteringen) 

3 
 

 Gammal kvarndamm som 
skapar definitivt hinder för 
både öring och mört. 

Utrivning och återställning av den 
bestämmande sektionen. 

Kulturmiljö. 300 000 100 000 400 000 

Vandringshinder 16 
(Nummer 2 i 
biotopkarteringen) 

6  Mänskligt påverkad tröskel av 
block, troligtvis passerbar för 
öring vid högre flöden. 

Omfördelning av block.  25 000 15 000 40 000 

Vandringshinder 17 
(Nummer 3 i 
biotopkarteringen) 

8  Kvarnruiner, definitivt hinder 
för öring och mört. 

Öppna upp fåran/delvis utrivning, 
upptröskling. 

Kulturmiljö. 125 000 
 

100 000 225 000 

Vandringshinder 18 
(Nummer 4 i 
biotopkarteringen) 

14  Damm. Funktion enbart att 
hålla sjöyta. Definitivt hinder 
för både stark och 
svagsimmande arter. 
Dammluckor skapar mycket 
låga flöden nedströms så som 
regleringen sker idag. 

Utrivning och återställning av 
bestämmande sektion/tröskel. 
Alternativt omlöp på vänster 
sida. Utreda regleringen gällande 
vattenföring nedströms. 

  
175 000 
 
 
650 000 
 

 
200 000 
 
 
200 000 

Utrivning 
375 000 
 
Omlöp 
850 000 

Sänkt sjö 3   Sänkt sjöyta av Kvarngölen. Se Strömvatten 35. Jordbruk, 
skogsbruk. 

 200 000 200 000 + Se 
Strömvatten 35. 

Sänkt sjö 4   Sänkt sjöyta Älggölen. Förprojektering. Skogsbruk.  200 000 200 000 

Våtmark 48   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 49   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 50   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 51   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 52   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 53   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 54   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 55   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 56   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 57   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 58   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 59   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 60   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 61   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 
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Figur 37: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 6. 
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13.7 Listerbyån 7 (Hallsjön-Stensjön), sträcka 16–31 
 
Tabell 22: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 7.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 37 20 Bl Mestadels kraftigt rensad 
strömsträcka. Avsmalnad fåra och 
brist på grövre strukturer. 

Biotopvård där block och 
död ved återförs till fåran. 

 22 000 9400 31 200 

Strömvatten 38 21 Bx Omgrävd och kraftigt överdjupad 
sträcka. Kanaliserad fåra, ökad 
flödeseffekt och brist på 
strukturer. Bortspolat grus. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras 
och strukturer återförs. 
Tillförsel av lekgrus. 

 4800 2000           6800 

Strömvatten 39 24 Bl Kraftigt rensad strömsträcka. Brist 
på grövre strukturer, utrensad 
bestämmande sektion. 

Biotopvård där block och 
död ved återförs till fåran. 

 2800 1200           4000 

Strömvatten 40 27 Bx Omgrävd, rätad och kraftigt rensad 
strömsträcka. Sprängt. Brist på 
strukturer, kanaliserad fåra, ökad 
flödeseffekt. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras 
och strukturer återförs. 

 16 700 7200           23 900 

Strömvatten 41 31 Bx Omgrävd och kraftigt rensad 
strömsträcka. Brist på strukturer, 
bortspolat grus.  

Biotopvård och återställa 
bestämmande sektioner, 
tillför död ved. 

 9500 4100  13 600 

Översvämningsyta 23 22, 23 Tt Tt sträckor med sänkta 
grundvattennivåer. Försämrad 
näringsretention, flödesutjämning 
och vattenhushållande förmåga. 

Höja sjöyta nedströms, tillför 
död ved och tillåt trädskikt 
på svämplan att utvecklas 
fritt. 

Skogsbruk. 7000 3000          10 000 +       
Sänkt sjö 5. 

Översvämningsyta 24 25 Tt Sänkt grundvattennivå, försämrad 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställning av 
bestämmande sektion 
nummer 16, lämpligen i 
samband med restaurering 
av Strömvatten 39. 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
39. 

Översvämningsyta 25 28, 29, 
30 

Tt Tt sträckor med sänkta 
grundvattennivåer. Försämrad 
näringsretention, flödesutjämning 
och vattenhushållande förmåga. 

Höjning av 
grundvattennivån. Se 
Strömvatten 40. Därefter fri 
utveckling. 

Skogsbruk.   Se Strömvatten 
40. 

Sänkt sjö 5   Sänkt sjöyta av Djupgölen. Återställning av 
bestämmande sektion 15, se 
Strömvatten 38. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 + se 
Strömvatten 38 

Vandringshinder 19 
(Nummer 6 i 
biotopkarteringen) 

20  Mänskligt skapad tröskel där 
brädor har lagts horisontellt över 
vattendraget, samlar upp bråte. 

Rensa ut brädor och återställ 
bestämmande 
sektion/tröskel. 

 15 000 5 000 20 000 

Våtmark 62   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 63   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 64   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 65   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 66   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 67   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 68   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 69   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 70   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 71   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 72   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 
 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Våtmark 73 

   
Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

 
Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

 
Skogsbruk. 

   

Våtmark 74   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 75   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 76   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 77   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 78   Troligtvis utdikad våtmark. Svacka i 
landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 79   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    

Våtmark 80   Troligtvis utdikad våtmark. Torv i 
jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.    
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Figur 38: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 7. 
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13.8 Listerbyån 8 (Hallsjön-Stensjön), sträcka 32–42 
 
Tabell 23: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 8.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 42 33 Bx Kvillområde mestadels kraftigt 
rensat. Brist på strukturer i de 
mest rensade fårorna. 
Nyckelbiotop kvill trots 
rensning. 

Återförsel av block. 
Försiktighet krävs på grund av 
nyckelbiotop. 

 6900 3000 9900  

Strömvatten 43 35 Bx Omgrävd strömsträcka. 
Kanaliserat och brist på 
strukturer. Smal och djup fåra. 
Bortspolat grus. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd, djup återställs och 
strukturer återförs. Tillförsel av 
lekgrus. 

 11 200 4800 16 000 

Strömvatten 44 37 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer, kraftig 
stranderosion. Ökat flöde, 
bortspolat grus. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd, djup återställs och 
strukturer återförs. Tillförsel av 
lekgrus. 

 27 500 11 800 39 300 

Strömvatten 45 39 Bx Omgrävd strömsträcka, brist 
på strukturer. Kanaliserat 
flöde. Bortspolat grus. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd, djup återställs och 
strukturer återförs. Tillförsel av 
lekgrus. Återställning av 
bestämmande sektion mot 
torvmark. 

 5500 2400 7900 

Strömvatten 46 41 Cx Omgrävd sträcka med förlorat 
riffle poolsystem, sänkt 
basnivå och försämrad lateral 
konnektivitet.  

Tillför död ved för att höja 
basnivån och låta fåran på sikt 
återupprätta ett riffle- 
poolsystem. 

Skogsbruk 11 500 4500 15 000 

Strömvatten 47 42 Cx Omgrävd sträcka med förlorat 
riffle poolsystem, 
dikeskaraktär. 

Tillför död ved för att höja 
basnivån och låta fåran på sikt 
återupprätta ett riffle- 
poolsystem. 

Skogsbruk 17 500 7500 25 000 

Översvämningsyta 26 32 Tt Omgrävd Tt sträcka. Sänkt 
grundvattennivå. Bitvis 
bristfällig kantzon. Utrensade 
bestämmande sektioner. 
Försämrad näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställning av bestämmande 
sektion 21 (se Strömvatten 41), 
22 och 23. Tillåt kantzon att 
etablera sig. 

Skogsbruk, 
jordbruk 
dock enbart 
betesmarker
. 

21 000 9000 30 000 + Se 
Strömvatten 41. 

Översvämningsyta 27 36 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark. Sänkt 
grundvattennivå. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställ bestämmande sektion 
nummer 28 (Strömvatten 43), 
29, 30. Fri utveckling av 
trädskikt på svämplan. 

Skogsbruk. 21 000 9000 30 000 + Se 
Strömvatten 43. 

Översvämningsyta 28 38 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark. Utdikade 
våtmarker. Sänkt 
grundvattennivå. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställa bestämmande 
sektion 31, lämpligen i 
samband med restaurering av 
Strömvatten 18. Tillförsel av 
död ved, plugga igen diken och 
tillåta en naturlig succession på 
svämplanen. 

Skogsbruk, 
jordbruk 
dock enbart 
betesmarker
. 

17 500 7500 25 000 + Se 
Strömvatten 44. 

Översvämningsyta 29 40 Tt Tt sträcka med sänkta 
grundvattennivåer på grund 
av utrensad bestämmande 
sektion. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställning av bestämmande 
sektion 33, lämpligen i 
samband med restaurering av 
Strömvatten 45. 

Skogsbruk, 
jordbruk 
dock enbart 
betesmarker
. 

  Se Strömvatten 
45. 

Översvämningsyta 30 41, 42 Cx Omgrävt, kraftigt minskad 
lateral konnektivitet. 
Försämrad näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 
 

Se Strömvatten 46, 47. Skogsbruk.   Se Strömvatten 
46, 47. 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

 
Sänkt sjö 6 

   
Sänkt sjöyta av Kansjön. 

 
Se strömvatten 45. 

 
Skogsbruk. 

  
200 000 

 
200 000 + se 
Strömvatten 45. 

 
Vandringshinder 20 
(Nummer 7 i 
biotopkarteringen) 

 
33 

  
Damm kombinerat med 
vägtrumma. Definitivt hinder 
både stark och svagsimmande 
arter. 

 
Avsänkning/utrivning av 
dammen och återställning av 
ursprunglig tröskelyta, åtgärda 
fall vid vägtrumma genom 
upptröskling och uppbyggning 
av höljor. 

 
Dammens 
nuvarande 
syfte bör 
undersökas 
närmare. 

 
120 000 

 
20 000 

 
140 000 

Våtmark 81   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 82   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 83   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 84   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 85   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Jordbruk, 
skogsbruk. 

 5000 5000 
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Figur 39: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 8. 
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13.9 Listerbyån 9 (Hallsjön-Stensjön), sträcka 43–54 
 
Tabell 24: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 9.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 48 44 Cx Omgrävd sträcka med förlorat 
riffle poolsystem, sänkt 
basnivå. 

Återställ bestämmande sektion 
35 och återför död ved. 

Skogsbruk 17 500 7500 25 000 

Strömvatten 49 45 Bx Kraftigt rensad men ej 
omgrävd Bx sträcka. Brist på 
grövre strukturer. 

Biotopvård där utrensade 
strukturer återförs till fåran. 

 1600 700 2300 

Strömvatten 50 46 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer, kanaliserad fåra. 
Dålig vägtrumma som kan 
komma att utgöra 
vandringshinder i framtiden. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd, djup återställs och 
strukturer återförs. Byta ut små 
vägtrummor mot en med större 
diameter. Återställ bestämmande 
sektion. 

 4600 2000 6600 

Strömvatten 51 48 Cx Omgrävd sträcka med förlorat 
riffle poolsystem, sänkt 
basnivå. Stranderosion. 

Återställande av bestämmande 
sektion nummer 40. Tillförsel av 
död ved. 

Skogsbruk 21 000 9000 30 000 

Strömvatten 52 50 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer, störda fluviala 
processer. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras och 
strukturer återförs. Utreda 
markavvattningsföretag. 

 22 000 9300 31 100 

Strömvatten 53 51 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer. Kalhygge, 
bristfällig kantzon och kraftigt 
igenväxt fåra. 

Biotopvård där block sten och 
död ved återförs till fåran. Tillåt 
en kantzon att etablera sig. 
Utreda markavvattningsföretag. 

 7700 3300 11 000 

Strömvatten 54 53 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer, kanaliserad fåra. 
Stranderosion. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras och 
strukturer återförs. Utreda 
markavvattningsföretag. 

 34 600 164 900 199 500 

Strömvatten 55 54 Bx Omgrävd strömsträcka 
omgiven av kallmurade 
stenvallar. Brist på strukturer, 
ökad flödeseffekt. 

Biotopvård där block och sten 
återförs till fåran. Strukturer kan 
ej tas från stenvallar. Utreda 
markavvattningsföretag. 

 3500 151 500 155 000 

Översvämningsyta 31 44 Cx Omgrävt, kraftigt minskad 
lateral konnektivitet. 
Försämrad näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Se Strömvatten 48. Skogsbruk   Se Strömvatten 
48. 

Översvämningsyta 32 47 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark med kraftigt sänkta 
grundvattennivåer. Förlorad 
våtmark. 

Åtgärda bestämmande sektion 39 
lämpligen i samband med 
restaurering av Strömvatten 50 
och tillför död ved. 

Skogsbruk, 
jordbruk 
dock enbart 
betesmarker
. 

  Se Strömvatten 
50. 

Översvämningsyta 33 48 Cx Omgrävt, kraftigt minskad 
lateral konnektivitet. 
Försämrad näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Se strömvatten 51. Skogsbruk.   Se strömvatten 
51. 

Översvämningsyta 34 49 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark med kraftigt sänkta 
grundvattennivåer. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställande av bestämmande 
sektion nummer 42 samt 
återställning av nedströms 
strömsträcka (se Strömvatten 
51). 

Skogsbruk 10 500 4500 15 000 + se 
Strömvatten 51. 

Översvämningsyta 35 52 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark. Sänkt 
grundvattennivå. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 
 

Se Strömvatten 53. Skogsbruk.   Se Strömvatten 
53. 
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Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Sänkt sjö 7   Sänkt sjöyta Sväkregölen. Förprojektering. Skogsbruk.  200 000 200 000 

 
Sänkt sjö 8 

   
Sänkt sjöyta Abborragölen. 

 
Förprojektering. 

 
Skogsbruk. 

  
200 000 

 
200 000 

Vandringshinder 21 
(Nummer 8 i 
biotopkarteringen) 

54  Damm. Definitivt hinder för 
både stark och svagsimmande 
fiskarter. Enbart 
estetiskt/kulturellt värde. 

Avsänkning, utrivning och 
återställning av bestämmande 
sektion/tröskel. Alternativt 
omlöp upp till dammen, 
lämpligen på vänster sida. 

Kulturmiljö. 
Spegeldamm
,  
estetik. 

 
250 000 
 
 
500 000 

 
300 000 
 
 
300 000 

Avsänkning 
550 000 
 
Omlöp 
900 000 

Våtmark 86   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 87   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 88   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 89   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 90   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 91   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 92   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 93   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 94   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Skogsbruk.  5000 5000 
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Figur 40: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 9. 
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13.10 Listerbyån 10 (Hallsjön-Stensjön), sträcka 55–64 
 
Tabell 25: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 10.  

 
Åtgärdstyp/nr 

 
Sträcka  
biokart 

 
Målbild- 
Hymotyp 

 
Habitatförsämring 

 
Åtgärdsförslag 

 
Konflikt 

 
Kostnad 
entreprenad, 
byggledning 

 
Kostnad 
projektering 

 
Kostnad totalt 

Strömvatten 56 57 Bx Omgrävd strömsträcka. Stor 
brist på strukturer i fåran. 
Sänkt nivå. Ökad flödeseffekt. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras och 
strukturer återförs. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk 26 000 161 200 187 200 

Strömvatten 57 60 Bx Omgrävd strömsträcka. 
Kraftigt överdjupat, 
dikeskaraktär. Sänkt nivå. 
Ökad flödeseffekt. 

Strömhabitatrestaurering där 
bredd och djup normaliseras och 
strukturer återförs. Utreda 
markavvattningsföretag. 

 26 200 160 100 186 300 

Strömvatten 58 64 Bx Omgrävd strömsträcka. Brist 
på strukturer, utrensad 
bestämmande sektion innan 
Stensjön. 

Biotopvård där block, sten och 
död ved återförs till fåran. 
Återställ utrensad bestämmande 
sektion i anslutning till sjön. 

 5700 2400 8100 

Översvämningsyta 37 58, 59 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark, sänkta 
grundvattennivåer. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållning. 

Höj sjöyta nedströms (Sänkt sjö 
9). Tillför död ved. 

Skogsbruk 7000 3000 + se Sänkt sjö 9 

Översvämningsyta 38 61 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark. Flera rensade 
sektioner. Utdikat. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Återställ bestämmande sektion 
nummer 53, 54, 55 och tillför död 
ved för att höja 
grundvattennivån. Lägg 
igen/plugga diken. Utreda 
markavvattningsföretag för att 
höja sänkt sjö (11). 

Skogsbruk 42 000 18 000 60 000 + Se 
Sänkt sjö 11. 

Översvämningsyta 39 62 Tt Omgrävd sträcka genom 
torvmark. Försämrad 
näringsretention, 
flödesutjämning och 
vattenhushållande förmåga. 

Höjning av sjöyta nedströms, se 
Sänkt sjö 11. 

Skogsbruk.   Se Sänkt sjö 11. 

Sänkt sjö 9   Sänkt sjöyta av Sävsjön. Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 

Sänkt sjö 10   Sänkt sjöyta Paraklen. Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 

Sänkt sjö 11   Sänkt sjöyta av Svältan. Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 

Sänkt sjö 12   Sänkt sjöyta av L. Stensjön. Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  200 000 200 000 

Sänkt sjö 13   Sänkt sjöyta av Stensjön. Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk, 
jordbruk. 

 200 000 200 000 

Våtmark 95   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 96   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 97   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Skogsbruk.  5000 5000 

Våtmark 98   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 99   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 100   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering.  Jordbruk, 
skogsbruk. 

 5000 5000 

Våtmark 101   Troligtvis utdikad våtmark. 
Svacka i landskapet. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 102   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.  150 000 150 000 

Våtmark 103   Troligtvis utdikad våtmark. 
Torv i jordlager. 

Förprojektering. Utreda 
markavvattningsföretag. 

Skogsbruk.    
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Figur 41: Åtgärdsförslag för åtgärdsområde Listerbyån 10. 
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14. Bilaga C- Ekosystemtjänster 
 

I denna bilaga presenteras figurer som visar en samlad bedömning av påverkan på 
ekosystemtjänster från de olika aktiviteter som VstA utvärderat för Listerbyån. Genomförd 
ekosystemanalys inkluderar de olika typer av åtgärdsförslag som finns för vattendragen i 
denna rapport. Detta är åtgärder som är prioriterade med avseende hydromorfologin och är 
realistiska att genomföra såsom fiskväg, utrivning utläggande av död ved, block och sten.  

Totalt presenteras ekosystemtjänster för 8 aktiviteter i Listerbyån (tabell 26). 

Figurer 51–58 visar sammanställning för respektive åtgärds. Figurerna har hämtat sin 
inspiration från den kända figuren Planetary Boundaries18. I detta fall har de nio gränserna 
för jorden ersatts med de aktuella ekosystemtjänsterna för vatten. 
 
Tabell 26: Åtgärdsförslag i Listerbyån som har bedömts genom analysverktyget för ekosystemtjänster. 

Åtgärdsförslag Listerbyån  Åtgärdsförslag i rapport Total längd (m) av 
karteringssträckor 

Utläggning av block och sten Strömvatten 1–58 exklusive                                       8025 
Nummer 27, 28, 35, 36, 46, 47, 48, 51. 

Utläggning av död ved Strömvatten 1–58 exklusive nummer 4–7, 12–18, 
29, 30, 32, 42, 55 

 2454 

Återskapande av våtmarker/ 
översvämningsytor 

Översvämningsyta 1–39. Friliggande våtmark 1–
103.  

 17 531 

Utrivning av dammar Alternativ för vandringshinder 12, 13, 14, 15, 18, 
20, 21. 

  

Anläggning av fiskväg Alternativ för vandringshinder 12, 13, 14, 18, 21   
Öppning av sidofåror Strömvatten 32 

 

Bekämpning av invasiva arter Invasiva arter 1 och 2, sträcka 9, 29.   
Höjning av sänkta sjöar Sänkt sjö 1–13.   
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Ekosystemtjänster-Utläggning av block och sten 

 

Figur 42: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”utläggning av block och sten” 
medför i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Utläggning av död ved 

Figur 43: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”utläggning av död ved” medför 
i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Återskapande av våtmarker 

Figur 44:  Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”återskapande av våtmarker” 
medför i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Utrivning av dammar 

 
Figur 45: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”utrivning av dammar” medför i 
Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande ekosystemtjänst 
ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta en positiv 
påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå ringen 
motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Anläggning av fiskväg 

 

 
Figur 46: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”utrivning av dammar” medför i 
Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande ekosystemtjänst 
ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta en positiv 
påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå ringen 
motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Öppning av sidofåror 

 

 
Figur 47: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”Öppning upp sidofåror” medför 
i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Bekämpning av invasiva arter 

 

 
 
Figur 48: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”Bekämpning av invasiva arter” 
medför i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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Ekosystemtjänster-Höjning av sänkta sjöar 

 

 
Figur 49: Figuren visar vilken påverkan på ekosystemtjänster som åtgärden ”Höjning av sänkta sjöar” 
medför i Listerbyån. Om det ljusblå området ligger på den mörkblå ringen visar detta att tillhörande 
ekosystemtjänst ej påverkats; om det ljusblå området ligger innanför den mörkblå ringen motsvarar detta 
en positiv påverkan på tillhörande ekosystemtjänst; om det ljusblå området ligger utanför den mörkblå 
ringen motsvarar detta en negativ påverkan på tillhörande ekosystemtjänst. 
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15. Bilaga D- Påverkan 
 

15.1  Olika typer av påverkan 
 
SB-Vattendrag 
 

 
Figur 50: Omgrävd och kraftigt rensad strömsträcka (sträcka 79) med brist på strukturer och en homogen 
botten, ökad specifik flödeseffekt, avsmalnad och överdjupad fåra. Lekgrus har spolats bort uppväxthabitat 
för öring är förlorade. Sträckan sätter också basnivån för uppströms belägna TB sträcka som på grund av 
rensningen idag uppvisar kraftigt sänkta basnivåer och dåliga svämplan.  
 

 
Figur 51: Kraftigt rensad forssträcka strax innan Sågdammen där en naturlig tröskel ursprungligen har legat 
(sträcka 65). De grövsta blocken är utrensade och ligger längs fårans kanter. Den ökade specifika 
flödeseffekten som bristen på grövre och energiförbrukande strukturen och den kanaliserade fåran leder till 
innebär att vatten passerar snabbare genom systemet, både vid låg och högflöden. 
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Figur 52: Längs kraftigt rensade sträckor inte minst i ursprungliga kvillområden har sidofåror  
ofta stängts av för att kanalisera fåran och öka flödeseffekten. Att öppna upp dessa innebär 
bland annat att mer habitat för vattenlevande organismer återskapas och bidrar till att vattnets 
uppehållstid i systemet ökar. Bilden visar en delvis avstängd sidofåra i Bräkneån. 
 

 
Figur 53: Omgrävd sträcka i Listerbyån (sträcka 50 Hallsjön-Stensjön) i syfte att skapa produktiv  
skogsmark. Notera de mycket höga rensvallarna längs vattendragets kanter (röda pilar på nedre  
bilden). Fåran är idag kanaliserad, har en ökad specifik flödeseffekt, är onaturligt smal, djup och  
uppvisar en mycket stor brist på heterogenitet och strukturer.  



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 112   
 

TB-Vattendrag 
 

 
Figur 54: Omgrävd och rätad Ex sträcka genom finkorniga sediment i Listerbyån (sträcka 11) som idag 
klassas som Fö. Vattendraget uppvisar idag en betydligt lägre basnivå. Ursprungliga svämplan (recenta 
terrasser) utgjordes av åkermarken. Idag dominerar kraftig stranderosion de fluviala processerna. Rätning 
från en slingrande planform innebär att vattendraget är kortare har därmed en högre lutning. Notera också 
den obefintliga kantzonen som leder till ökad solinstrålning och att fåran växer igen under sommarhalvåret. 
Denna påverkan innebär bland annat en betydligt sämre näringsretention, vattenhushållande och 
flödesutjämnande förmåga. 

 
Figur 55: Omgrävd Cx sträcka i Listerbyån (sträcka 44 Hallsjön-Stensjön). Ursprungligen har sträckan 
utgjorts av ett riffle poolsystem där sedimentbankar av grus, sand och sten har byggt upp växelvisa höljor 
och strömpartier. Fåran har haft en meandrande planform som kantats av svämplan. Idag finns inga av 
dessa strukturer kvar. Värdefulla strömhabitat och lekplatser för öring har gått förlorade, likaså förmågan 
till näringsretention, flödesutjämning och vattenhushållning. Sträckan klassas idag som Fö. 
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Vattendrag i torv 
 

 
Figur 56: Omgrävd Tt sträcka i Listerbyån (sträcka 49 Hallsjön-Stensjön). Omgrävningen har syftat till att 
öka skogsproduktionen och tidigare svämskogar är nu utdikade och ersatta med granplantering. Den sänkta 
grundvattennivån leder till att torvskiktet oxiderar, läcker ut näringsämnen och humusämnen till 
vattendraget samt växthusgaser till atmosfären. Den vattenhushållande och flödesutjämnande förmågan  
har också blivit mycket negativt påverkad, likaså den biologiska mångfalden. 

 
Figur 57: Utdikad våtmark igenom torvmark Listerbyån (sträcka 61). De röda pilarna visar några av dikena 
som grävts till för att avvattna marken.  
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Sänkta sjöar 
 

 
Figur 58: Sänkt sjöyta av Kansjön i Listerbyån. Gula linjer på övre bilden visar sjöns ursprungliga, öppna 
sjöspegel. Sänkningen har lett till en uppgrundning av sjön och en kraftig igenväxning av en mycket stor del 
av sjön vattenspegel. Nedre bilden visar en vy söderifrån där igenväxningen är som påtagligast. 
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Invasiva arter 
 

 
Figur 59: Invasiva arter som noterades längs Listerbyån var jättebalsamin (överst) och jätteloka (underst). 
Förekomsten av invasiva arter var sparsam och förekom enbart i de nedre delarna av vattendraget. 
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15.2  Rensningsgrader 
 

 
Figur 60: Karta över Listerbyåns (Östersjön-Hängbrunnen) delsträckor 1–42 och färgkodning utefter 
delsträckornas rensningsgrad. 
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Figur 61: Karta över Listerbyåns (Östersjön-Hängbrunnen) delsträckor 42–81 och färgkodning utefter 
delsträckornas rensningsgrad. 
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Figur 62: Karta över Listerbyåns (Hallsjön-Stensjön) sträckor och färgkodning utefter delsträckornas 
rensningsgrad. 
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Figur 63: Karta över Listerbyåns (Hallsjön-Stensjön) delsträckor 1–42 och färgkodning utefter 
delsträckornas rensningsgrad. 
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Figur 64: Karta över Listerbyåns (Hallsjön-Stensjön) delsträckor 43–64 och färgkodning utefter 
delsträckornas rensningsgrad. 
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15.3  Vandringshinder 
 
Vandringshinder 1 
Tröskel efter utriven kvarn innebär ett partiellt hinder för svagsimmande fiskarter framför 
allt vid låga flöden (figur 65). Bedöms vara passerbart för starksimmande fiskarter och 
därmed är detta hinder inte högprioriterat då naturliga trösklar nedströms troligen kan ha 
utgjort naturliga hinder för svagsimmande fiskarter. Lämningarna utgör en övrig 
kulturhistorisk lämning (fornsök). 

Omfördelning av block och sten och en mindre upptröskling hade kunnat skapa en bättre 
passage för svagsimmande fiskarter, vilket bedöms kunna utföras utan att skada befintliga 
kulturvärden. 
 

 
Figur 65: Vandringshinder nummer 1 utgörs av rester efter en kvarn som skapar ett mindre fall. 
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Vandringshinder 2 
Tröskel efter en kvarndamm som idag bedöms utgöra ett definitivt hinder för 
svagsimmande fiskarter åtminstone vid låga flöden (figur 66). Bedöms vara passerbart för 
starksimmande fiskarter och därmed är detta hinder inte högprioriterat då naturliga trösklar 
nedströms troligen kan ha utgjort naturliga hinder för svagsimmande fiskarter. 
Lämningarna utgör en övrig kulturhistorisk lämning (fornsök). 

Åtgärdsalternativ utgörs av att antingen riva ut tröskeln eller att tröskla upp denna för att 
eliminera fallet. Vid det första alternativet så måste en upptröskling ändå utföras för att inte 
basnivån uppströms ska sänkas då tröskeln avlägsnas. 
 

 
Figur 66: En tröskel efter en kvarndamm utgör ett definitivt hinder för svagsimmande fiskarter under låga 
flöden. 
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Vandringshinder 3 
Dämme av träbalk som idag bedöms utgöra ett definitivt hinder för svagsimmande fiskarter 
åtminstone vid låga flöden (figur 67). Bedöms vara passerbart för starksimmande fiskarter 
och därmed är detta hinder inte högprioriterat då naturliga trösklar nedströms troligen kan 
ha utgjort naturliga hinder för svagsimmande fiskarter, dessutom återfinns en sidofåra. 

Åtgärdsalternativ utgörs av att antingen riva ut tröskeln eller att tröskla upp denna för att 
eliminera fallet. Vid det första alternativet så måste en upptröskling ändå utföras för att inte 
basnivån uppströms ska sänkas då tröskeln avlägsnas. 

 
Figur 67: Vandringshinder nummer 3 bedöms utgöra ett partiellt hinder för svagsimmande 
fiskarter vid lågflöden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 124   
 

Vandringshinder 4 
Rester efter kvarndamm utgöra ett partiellt hinder för svagsimmande fiskarter (figur 68). 
Bedöms vara passerbart för starksimmande fiskarter och därmed är detta hinder inte 
högprioriterat då naturliga trösklar nedströms troligen kan ha utgjort naturliga hinder för 
svagsimmande fiskarter. Troliga kulturvärden. 

Åtgärdsförslag inkluderar omfördelning av block vilket bedöms kunna utföras utan att 
påverka kulturvärden. 
 

 
Figur 68: Vandringshinder nummer 4 bedöms utgöra ett partiellt hinder för svagsimmande 
fiskarter. 
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Vandringshinder 5 och 6 
Båda hindren utgör definitiva hinder för svagsimmande fiskarter och även partiella hinder 
för starksimmande fiskarter vid lågflöden. Vid extrema lågflöden kan båda dessa troligtvis 
utgöra definitiva hinder även för starksimmande fiskarter. De båda hindren är lokaliserade i 
var sin fåra och blockerar därför vandringsvägarna helt för svagsimmande fiskarter. För att 
bibehålla en god longitudinell konnektivitet i vattendraget bör dessa hinder åtgärdas. 

Hinder nummer 5 utgörs av träbalkar som har lagts lodrätt över vattendraget vilka skapar 
en tröskel (figur 69). Hinder nummer 6 utgörs i likhet med hinder nummer 5 av träbalkar 
som lagts lodrätt över vattendraget och detta hinder är beläget i den ursprungliga 
huvudfåran (figur 70). Här återfinns också mycket block och sten som vid låga flöden 
skapar ytterligare en barriär framför tröskeln av träbalkarna. 

Åtgärdsförslag inkluderar att riva ut träbalkarna och utforma mer naturliga trösklar som 
erbjuder bättre passerbarhet men inte sänker basnivån. Material och strukturer till detta 
bedöms finnas på plats. 
 

 
Figur 69: Vandringshinder nummer 5. 
 

 
Figur 70: Vandringshinder nummer 6.  
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Vandringshinder 7 
Tröskel efter en utriven damm som idag inte fyller någon funktion. Bedöms utgöra ett 
partiellt hinder för svagsimmande fiskarter men vara passerbart för starksimmande 
fiskarter (figur 71).  

Åtgärdsförslag inkluderar utrivning av tröskeln och återställning av bestämmande 
sektion/naturlig tröskel. Viktigt att nuvarande tröskelnivå bibehålls för att inte sänka 
basnivån på uppströms belägna TB-sträcka. Bedöms ej vara av hög prioritet. 
 

 
Figur 71: Vandringshinder nummer 7 utgörs av en tröskel efter en utriven damm.  
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Vandringshinder 8, 9, 10 
Vandringshinder 8, 9 och 10 är belägna i sidofåran som leder upp till Sågdammen (figur 
72). Inget av dessa hinder utgör i dagsläget något hinder för starksimmande fiskarter. 
Denna sidofåra är dock så pass viktig för den longitudinella konnektiviteten då huvudfåran 
som rinner genom Johannishus gods har flera definitiva hinder för samtliga fiskarter. 
Hindren bör därmed åtgärdas då risken föreligger att de på sikt kan komma att skapa hinder 
även för starksimmande fiskarter. Hinder nummer 8 utgörs av död ved som ansamlats vid 
en utrensad bestämmande sektion. Hinder nummer 9 och 10 utgörs av trösklar där träbalkar 
som lagts horisontellt över fåran skapar fall och samlar upp bråte. 

Det rekommenderas att man för dessa hinder river död ved, träbalkar och därefter 
återskapar bra utformade trösklar/bestämmande sektioner av block och sten. Dessa bör 
utformas så att fallhöjder minimeras. Det är mycket viktigt att basnivåerna uppströms 
bibehålls då sträckor uppströms hindren bitvis har anpassat sig till dessa nivåer. Material 
och strukturer för åtgärden finns på plats. 
 

 
Figur 72: Vandringshinder nummer 8 utgörs av död ved vid en utrensad bestämmande sektion 
(övre bilden). Vandringshinder 9 och 10 (nedre bilder till väster respektive höger) utgörs av 
träbalkar som skapar fall och samlar upp bråte. 
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Vandringshinder 11 
Död ved, brädor och utrensade block som skapar ett fall vilket innebär ett definitivt hinder 
för svagsimmande fiskarter men troligtvis även för starksimmande fiskarter vid låga flöden 
(figur 73). Beläget strax söder om sågdammen, vilket innebär att det inte för med sig någon 
nytta att åtgärda detta hinder utifall inte den longitudinella konnektiviteten förbi 
Sågdammen åtgärdas. 

Åtgärdsförslag inkluderar att riva ut dämmande strukturer och omfördela blocken på ett 
mer fördelaktigt vis, lämpligen i samband med en biotopvårdsinsats eller utformning av en 
naturtröskel för Sågdammen. 
 

 
Figur 73: Vandringshinder nummer 11 utgörs av död ved, brädor och utrensade block.  
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Vandringshinder 12 
Sågdammen utgör det första definitiva vandringshindret för samtliga fiskarter i Listerbyån 
(figur 75). Jordartskartor från SGU visar att bergarten utgörs av urberg vid dammvallen, 
vilket tyder på att här ursprungligen har funnits ett brantare parti med forsande vatten 
vilket kan ha utgjort ett naturligt hinder för svagsimmande fiskarter. Detta är dock oklart. 
Fisk kan riskera att skadas under nedströms passage på grund av fallet. Dammen har 
tidigare använts för flottning och brukats av Johannishus sågverk åtminstone sedan 1880. 
(kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning listerbyån-angelån karo 81–81) 
Efter flottningsverksamheten har dammen använts för elproduktion där ett turbinrör leddes 
från dammvallens sydvästra del. Detta turbinrör samt elproduktionen är idag inaktivt. 
Dammhöjden är 4,5 meter (Svenskt dammregister). Inga kulturvärden har kunnat påvisas. 
Dammvallen utgörs till största delen av gjuten betong. Spegeldammen har troligtvis ett 
estetiskt värde då flera fastigheter ligger i anslutning till denna. 
 

För sågdammen har två åtgärdsförslag tagits fram i form av avsänkning och återställning 
av tröskel samt att uppföra ett kombinerat omlöp och inlöp. 
 

 
Figur 75: Övre bilden visar sydvästra delen av dammvallen där regleringsluckorna är belägna. 
Nedvandrande fisk riskerar att skadas i fallet ned mot sten/betongplatån. Undre bilden visar den nordöstra 
delen där bottenluckan eventuellt syftar till möjligheter till att tömma ut sediment.  
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1. Avsänkning och återställning av en naturliknande tröskel.  
Att återskapa en naturlikande tröskel vore det ekologiskt bästa alternativet. Detta hade 
inneburit en utrivning av den del av dammstrukturen (betongfundamentet) som omfattar 
den naturliga fåran/strömnacken. Därefter hade en ny naturlikande tröskel utformats i nivå 
med den ursprungliga tröskelnivån, det vill säga nuvarande hårdbottennivå uppströms 
betongfundamentet. Därefter hade strömsträckan nedströms behövt restaureras för att 
återskapa ursprungliga nivåer i fåran då denna har blivit kraftigt rensad/omgrävd i syfte att 
öka fallhöjden. Man hade sedan fått återskapa fåran och en bestämmande sektion med 
funktionell lutning upp till den ursprungliga bottennivån med material av lämpliga 
fraktioner. Mycket utrensat material finns på platsen, huruvida detta skulle räcka till 
ovanstående åtgärd är i oklart och kräver mer ingående analyser. 

Åtgärden hade krävt mycket noggranna projekteringar och inmätningar. Man bör utföra en 
noggrann utredning över ursprungliga hymotyper och hur miljöer runtomkring dammen 
kommer att påverkas utifall dammen skulle avsänkas, inte minst för att ha tydliga 
målbilder men också för att vara förberedd hur miljöerna kan komma att förändras och 
utvecklas. Det rekommenderas också att man analyserar Sågdammens bottensediment, inte 
minst för att utföra screeninganalyser för miljögifter men också för att ha en uppfattning 
över hur mycket sediment som dammen håller och huruvida detta kan komma att påverka 
nedströms sträckor. 

Ovanstående åtgärd hade inneburit att den longitudinella konnektiviteten hade 
återupprättats för både stark och svagsimmande fiskarter samt andra vattenlevande 
organismer, vilket hade varit ett av flera nödvändiga steg i riktning mot en God ekologisk 
status. Risken för skador hos nedvandrande fisk på grund av det höga fallet hade 
eliminerats. Vattendraget hade också återfått en mer naturlig vattenföring, hydrologisk 
regim och dess transport av sediment, växter och djur, näringsämnen och organiskt 
material hade återgått till mer naturliga förhållanden. Samtidigt hade sträckan som idag 
utgörs av dammspegel kunnat återställas till sin ursprungliga ekologiska typ, åtminstone på 
sikt. Det bör också nämnas att en större vattenyta, framför allt på sommarhalvåret, innebär 
en större avdunstning vilket kan påverka vattendragets vattenhushållande förmåga negativt. 
Det krävs dock mer djupgående analyser, inmätningar och omfattande 
vattenbalansberäkningar för att kunna utvärdera detta i enskilda fall. 
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2. Kombinerat omlöp och inlöp 
Uppförande av en fiskväg är det alternativ som kvarstår för att förbättra den longitudinella 
konnektiviteten utifall att dammen och dess nuvarande nivå ska bevaras. Detta hade 
inneburit ett mer omfattande och mer kostsamt projekt, men hade liksom alternativ 1 gjort 
hindret passerbart för såväl stark som svagsimmande fiskarter.  

En typ av fiskväg som hade kunnat vara lämplig hade varit ett omlöp kombinerat med ett 
inlöp längs vattendragets högra sida (figur 76). Enbart ett omlöp bedöms vara 
problematiskt på grund av den höga fallhöjden och den branta dammvallen. Inlöpet hade 
eventuellt kunnat gå ned en bit i dalen för att ta ut mer av fallhöjden, för att sedan möta ett 
slingrande omlöp som leder ner till åfåran. Man måste se till att fiskvägen utformas på ett 
sätt så att den alltid håller tillräckligt med vatten och om vattenståndet fluktuerar mycket i 
dammen kan en reglerbar lucka till fiskvägen behövas. 

Dammvallen, dammluckorna och dammens nivåer hade med ovanstående åtgärder 
behållits intakta. Fiskvägen hade kunnat möjliggöra en passage för både svag- och 
starksimmande fiskarter och påverkat den ekologiska statusen positivt. Detta är åtgärder 
som hade krävt en mycket noggrann projektering och hade behövt utföras av mycket 
kunnig och erfaren personal med erfarenheter av liknande projekteringar.  
 

 
Figur 76: Karta över sågdammen och förslag till fiskväg. Gula linjer visa inlöpet som även går nedanför 
dammvallen och möter ett omlöp nedströms dammvallen. Observera att inritade figurer enbart utgör 
illustrationer i ett pedagogiskt syfte, inga detaljerade inmätningar har utförts i det här projektet.  
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Vandringshinder 13 
Verkadammen utgör det andra definitiva hindret för samtliga fiskarter i Listerbyån (figur 
77). Dammvallen har uppförts för att dämma Verkadammen uppströms där man tidigare 
magasinerade timmer i samband med flottning under perioden 1870–1935 
(kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning listerbyån-angelån karo 81–81). 
Dammen har byggts om år 1929 och därefter har dammluckor och dess anordningar till 
synes uppdaterats. Fallhöjden är runt 2 meter och har en reglerbar lucka. Dammhöjden är 
3,5 meter (Svenskt dammregister). Dammvallen utgör en Övrig kulturhistorisk lämning 
(fornsök).  

För Verkadammen har två åtgärdsförslag tagits fram i form av avsänkning och 
återställning av tröskel samt att uppföra ett omlöp. 
 

 
Figur 77: Dammvallen och dess regleringsluckor utgör ett definitivt vandringshinder för alla fiskarter. 
 

1. Avsänkning och återställning av en naturliknande tröskel. 
Att återskapa en naturlikande tröskel vore det ekologiskt bästa alternativet. Detta hade 
inneburit en utrivning av betongfundament och regleringsluckor för att sedan återskapa en 
ny naturlikande tröskel upp till den ursprungliga bottennivån. Strömsträckan nedströms 
hade behövt restaureras för att återskapa ursprungliga nivåer i fåran då denna har blivit 
kraftigt rensad på strukturer i syfte att öka fallhöjden. Man hade sedan fått återskapa fåran 
och en bestämmande sektion med en funktionell lutning med material av lämpliga 
fraktioner. Mycket utrensat material finns på platsen, huruvida detta skulle räcka till 
ovanstående åtgärd är i oklart och kräver mer ingående analyser. 

Åtgärden hade krävt mycket noggranna projekteringar och inmätningar. Man bör utföra en 
noggrann utredning över ursprungliga hymotyper och hur miljöer runtomkring dammen 
kommer att påverkas när dammen sänks, inte minst för att ha tydliga målbilder men också 
för att vara förberedd hur miljöerna kan komma att förändras och utvecklas.  
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Det rekommenderas också att man analyserar Verkadammens bottensediment, inte minst 
för att utföra screeninganalyser för miljögifter men också för att ha en uppfattning över hur 
mycket sediment som dammen håller och huruvida detta kan komma att påverka nedströms 
sträckor. 

Åtgärden hade lett till att den longitudinella konnektiviteten för både stark- och 
svagsimmande fiskarter samt andra vattenlevande organismer hade återupprättats. 
Vattendraget hade också återfått en mer naturlig vattenföring, hydrologisk regim och dess 
transport av sediment, växter och djur, näringsämnen och organiskt material hade återgått 
till mer naturliga förhållanden. Samtidigt hade sträckan som idag utgörs av spegeldamm 
kunnat återställas till sin ursprungliga ekologiska typ. Det bör också nämnas att en större 
vattenyta, framför allt på sommarhalvåret, innebär en större avdunstning vilket kan påverka 
vattendragets vattenhushållande förmåga negativt. Det krävs dock mer djupgående 
analyser, inmätningar och omfattande vattenbalansberäkningar för att kunna utvärdera i 
enskilda fall. Huruvida denna åtgärd är möjlig att utföra utifrån föreliggande kulturvärden 
kräver en djupare analys. 

 
2. Omlöp 

Uppförande av en fiskväg är det alternativ som kvarstår för att förbättra den longitudinella 
konnektiviteten utifall att dammen och luckorna ska bevaras. Projektet hade inneburit ett 
mer omfattande och mer kostsamt projekt, men hade liksom alternativ 1 gjort hindret 
passerbart för såväl stark som svagsimmande fiskarter. 

Ett alternativ hade varit att uppföra ett omlöp längs vattendragets högra sida, den vänstra 
sidan är mycket brantare (figur 78). På grund av lutningen så hade omlöpet troligtvis 
behövt vara minst 70 meter långt och slingrande för att slå ut fallhöjden (figur 79). En bro 
eller halvtrumma hade också behövt uppföras under dammvallen. Omlöpet hade behövt 
utformas på ett sätt så att det alltid håller tillräckligt med vatten, om vattenståndet 
fluktuerar mycket i dammen kan en reglerbar lucka till fiskvägen behövas. 

Dammvallen, dammluckorna och dammens nivåer hade med ovanstående åtgärder 
behållits intakta. Fiskvägen hade kunnat möjliggöra en passage för både svag- och 
starksimmande fiskarter och påverkat den ekologiska statusen positivt. Detta är åtgärder 
som hade krävt en mycket noggrann projektering och hade behövt utföras av mycket 
kunnig och erfaren personal med erfarenheter av liknande projekteringar. 
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Figur 78: Karta över Verkadammen och förslag till fiskväg. Röda linjen visar placering på det tilltänkta 
omlöpet. Observera att ovanstående inritade figur enbart utgör en illustration i ett pedagogiskt syfte, inga 
detaljerade inmätningar har utförts i det här projektet. 
 

 
Figur 79: Fallhöjden upp till Verkadammen är högre strax innan dammen.  
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Vandringshinder 14 
Utlopp till Hängbrunnen. Tröskel för sjöyta med reglerbara spettluckor vilket utgör det 
tredje definitiva hindret för samtliga fiskarter i Listerbyån (figur 80, 81). Dammvallen 
uppfördes för att underlätta för timmerflottning som var mest aktivt under åren 1870–1935. 
År 1952 var det sista året som timmer flottades i Listerbyån (kunskapsöversikt för 
kulturmiljö och vattenförvaltning listerbyån-angelån karo 81–81). Efter att 
timmerflottningen upphört ökade intresset för vattenkraft och en ny reglering av Listersjön 
och Hängbrunnen genom regleringsdammen vid Hängbrunnens utlopp uppfördes. 
Dammen har byggts om år 1968. Dammluckorna är i trä och av typen spettluckor vilka 
justeras manuellt med stålspett. Dammvallen utgör en Övrig kulturhistorisk lämning 
(fornsök). 

För utloppet till Hängbrunnen har två åtgärdsförslag tagits fram i form av avsänkning och 
återställning av tröskel samt att uppföra ett omlöp. 
 

 
Figur 80: Regleringsanordningen som utgör en tröskel för sjöyta sett söderifrån.  
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Figur 81: Regleringsanordningen sett norrifrån.  
 

1. Avsänkning och återställning av en naturliknande tröskel. 
Att återskapa en naturlikande tröskel vore det ekologiskt bästa alternativet. Detta hade 
inneburit en utrivning av betongfundament och regleringsanordning för att sedan återskapa 
en ny naturlikande tröskel upp till Hängbrunnens utlopp på ursprunglig nivå. 
Strömsträckan nedströms hade behövt restaureras för att återskapa ursprungliga nivåer i 
fåran då denna har blivit kraftigt påverkad och rensad på strukturer. Man hade sedan fått 
återskapa fåran och en bestämmande sektion med en funktionell lutning med material av 
lämpliga fraktioner. Mycket utrensat material finns på platsen, huruvida detta skulle räcka 
till ovanstående åtgärd är oklart och kräver mer ingående analyser.  

Åtgärden kräver mycket noggranna projekteringar och inmätningar för att analysera hur 
Hängbrunnen och Listersjöns vattenföring hade kommit att påverkas av åtgärden. 
Vattendomar och regleringar av Listersjön ställer stora krav på en ordentlig förstudie 
gällande möjligheter för ovanstående åtgärd, inte minst med tanke på att Listerbyån utgör 
en dricksvattentäkt.  

Åtgärden hade lett till att den longitudinella konnektiviteten för både stark- och 
svagsimmande fiskarter samt andra vattenlevande organismer hade återupprättats. 
Vattendraget och Listersjön hade också återfått en mer naturlig vattenföring, hydrologisk 
regim och dess transport av sediment, växter och djur, näringsämnen och organiskt 
material hade återgått till mer naturliga förhållanden. Huruvida ovanstående föreslagna 
åtgärder är möjliga att utföra sett till kulturvärden, vattendomar och dricksvattentäkter med 
mera kräver mer ingående studier och analyser. 
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1. Omlöp 
Uppförande av en fiskväg är det alternativ som kvarstår utifall nuvarande reglering ska 
bevaras. Projektet hade inneburit ett mer omfattande och mer kostsamt projekt, men hade 
liksom alternativ 1 gjort hindret passerbart för såväl stark som svagsimmande fiskarter. 

Ett alternativ hade varit att utforma ett omlöp längs fårans högra sida (figur 82). Lutningen 
är lägre än i Verkadammen vilket innebär att fiskvägen inte hade behövt vara lika lång och 
slingrande, dock troligtvis minst 40 meter. En bro eller halvtrumma hade behövt uppföras 
under dammvallen. Man måste se till att fiskvägen utformas så att den alltid håller 
tillräckligt med vatten och om vattenståndet fluktuerar mycket i Hängbrunnen kan en 
reglerbar lucka till fiskvägen behövas.  

Regleringen hade med ovanstående åtgärder behållits intakt. Fiskvägen hade skapat en 
passage förbi hindret för både svag- och starksimmande fiskarter och påverkat den 
ekologiska statusen positivt. Detta är åtgärder som hade krävt en mycket noggrann 
projektering och hade behövt utföras av mycket kunnig och erfaren personal med 
erfarenheter av liknande projekteringar. 
 

 
Figur 82: Karta över Hängbrunnens utlopp och förslag till fiskväg. Röda linjen visar placering på det 
tilltänkta omlöpet. Observera att ovanstående inritade figur enbart utgör en illustration i ett pedagogiskt 
syfte, inga detaljerade inmätningar har utförts i det här projektet. 
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Vandringshinder 15 
Kvarnruiner som skapar ett definitivt hinder för både stark och svagsimmande fiskarter 
(figur 83). Den totala fallhöjden ligger på cirka 2,2 meter. Kvarnrester utgörs av 
husgrunder, dammvall och kvarnränna där lämningarna klassas som en Övrig 
kulturhistorisk lämning (fornsök).  

Det bedöms att den enda rimliga åtgärden är att delvis återskapa den naturliga 
tröskeln/bestämmande sektionen. Bedömningen görs att detta bör kunna utföras utan att 
påverka dammvall eller murar nämnvärt. Dammen är redan utriven och mycket block har 
blivit liggande nedströms efter utrivningen vilket höjer fallsträckan och skapar en barriär. 
Genom att delvis omfördela dessa block, sänka nivån till ursprunglig tröskelnivå och 
därefter tröskla upp till denna kan den longitudinella konnektiviteten förbättras. Eftersom 
fåran nedströms är kraftigt rensad på strukturer rinner denna på en lägre nivå än 
ursprungligen, varför det vore nödvändigt att även återställa denna sträcka i samband med 
att vandringshindret åtgärdas. Åtgärden kräver noggranna inmätningar och projekteringar 
av erfaren personal som har erfarenhet av liknande projekt, inte minst för att skapa en bra 
passage men också för att minimera skador på kulturmiljöer. 
 

 
Figur 83: En utriven kvarndamm skapar ett definitivt vandringshinder för både stark och svagsimmande 
fiskarter. 
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Vandringshinder 16 
Mänskligt skapad tröskel av block och sten som skapar ett partiellt hinder för både svag 
och staksimmande arter (figur 84). Möjligen har här historiskt funnits någon form av 
vägpassage men detta är oklart. 

Hindret hade kunnat åtgärdats genom att omfördela block och sten (utan att sänka nivån 
uppströms) på ett mer fördelaktigt sätt i en mer längsgående sektion för att skapa en lägre 
lutning. 
 

 
Figur 84: Mänskligt skapad tröskel av block och sten som hade kunnat åtgärdats genom att omfördela block 
och sten. 
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Vandringshinder 17 
Ruiner efter kvarnen i Gröngölsmåla utgör ett definitivt hinder för både stark och 
svagsimmande fiskarter (figur 86). Dammvallen håller till viss del fortfarande en damm 
uppströms men släpper igenom vatten mellan blocken. Troligtvis fanns det en kvarn på 
platsen redan på 1600-talet och kvarnen var i drift fram till 1920-talet. Lämningar som 
kvarstår är dammvall, kvarnrännor och tre husgrunder och klassas som en Övrig 
kulturhistorisk lämning (fornsök). 

Det bästa alternativet för att förbättra den longitudinella konnektiviteten hade varit att 
delvis riva ut dammvallen. Att skapa fiskvägar runt hindret hade inneburit svårigheter då 
lutningen är hög och omgivningarna utgörs av berg. Åtgärden bedöms kunna utföras utan 
att riva ut hela dammvallen på så sätt att man enbart öppnar upp en av de kallmurade 
fårorna genom dammvallen. Det vore då mycket viktigt att se till att denna fåra ansluter på 
en ursprunglig nivå ovan dammvallen och att vatten alltid passerar genom denna fåra. Det 
bedöms som viktigt att skapa fria passager då mycket fina lek- och uppväxthabitat för 
exempelvis öring återfinns uppströms.  

Åtgärden hade krävt en mycket noggrann projektering för att åstadkomma minsta möjliga 
skada på kulturvärden och samtidigt skapa en fullgod passage för både stark och 
svagsimmande fiskarter. Det bedöms i detta fall vara svårt att skapa en fullgod passage 
utan att kulturvärdena i någon grad kommer att påverkas. 
 

 
Figur 86: Vandringshinder nummer 17 utgörs av ruiner efter Gröngölsmåla kvarn vilka skapar ett definitivt 
vandringshinder för både stark och svagsimmande fiskarter.  
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Vandringshinder 18 
Damm med reglerbara dammluckor (figur 87). Anordningen har enligt ägaren troligtvis 
uppförts på 1930-talet och har brukats för vattenkraft och elproduktion, vilken lades ned 
under 1980-talet. Hela anordningen och skibordet är uppfört i gjuten betong. Skibordet är 
försett med ett slitet galler nedanför dammluckorna. Idag brukas dammen enbart för att 
hålla en större vattenspegel i Gröngölen. Vid inventeringstillfället var vattenståndet i 
dammen och Gröngölen högt medan flödet nedströms dammluckorna var mycket lågt. 
Detta indikerar att anordningen stör det naturliga flödet och skapar stora obalanser i 
hydromorfologin så som det regleras idag. Dammen samlar också upp sediment vilket 
skapar en obalans i de fluviala processerna och kan bidra till ökade erosionsprocesser 
nedströms. Inga kulturvärden kan spåras till platsen. 

För vandringshinder 18 har två olika åtgärdsalternativ tagits fram i form av avsänkning och 
återställning av bestämmande sektion samt att uppföra ett omlöp. 
 

 
Figur 87: Dammluckor skapar ett definitivt hinder för både stark och svagsimmande fiskarter samt  
skapar mycket låga flöden nedströms så som det regleras idag.  
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1. Avsänkning och återställning av den bestämmande sektionen/tröskeln.  
Det bästa alternativet ur en ekologisk synvinkel vore att sänka av dammen, återställa fåran 
och den bestämmande sektionen för att återupprätta den longitudinella konnektiviteten och 
en mer naturlig vattenföring. Denna åtgärd hade inneburit en utrivning och avlägsnande av 
skibordet och dammluckor varpå man återskapar den naturliga fåran och bestämmande 
sektionen (figur 88). Man hade med fördel rivit ut den vänstra betongvallen men hade 
kunnat låta den högra vara kvar utifall man vill bevara byggnaden. 

Antingen så hade man återställt den naturliga tröskelnivån vilket hade inneburit att nivån i 
dammen hade sänkts, eller så hade nuvarande nivå bibehållits. Därefter hade man trösklat 
upp till denna nivå. Sträcka att tröskla upp hade behövt bli längre i det andra scenariot då 
det hade krävts en längre sträcka för att få en lämplig lutning. Fåran är så pass omgrävd 
och rensad att nivån nedströms hindret idag är mycket lägre än ursprungligen och därför 
hade man blivit tvungen att även restaurera denna strömsträcka i samband med åtgärden. 
Strukturer för att utforma en tröskel och restaurera fåran hade fått hämtas från en annan 
plats då dessa till största delen har avlägsnats. Åtgärden hade krävt noggranna 
projekteringar och inmätningar för att skapa funktionell konnektivitet och måste utföras 
och ledas av personal med god erfarenhet av liknande projekt. Det rekommenderas att man 
omgående utreder vattenregleringen för att undvika vattenbrist nedströms hindret. 

Åtgärden återupprättat konnektiviteten för både strak- och svagsimmande fiskarter, andra 
akvatiska organismer samt återskapat en mer naturlig vattenföring och hydrologisk regim. 
 

 
Figur 88: Skibordet och dammluckor hade behövt rivas ut och avlägsnats (gula linjer). Observera 
 att ovanstående inritade figur enbart utgör en illustration i ett pedagogiskt syfte, inga detaljerade 
inmätningar har utförts i det här projektet. 
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2. Omlöp 
Det lämpligaste alternativet utifall alternativ 1 inte är genomförbart hade varit att uppföra 
ett omlöp längs vattendragets vänstra sida (figur 89). Marken här utgörs idag av betesmark. 
Omlöpet hade inte behövt passera vägen men det hade tagit upp areal av betesmark och 
hade med fördel stängslats in för att undvika trampskador. Material till omlöpets 
bottenstruktur hade behövt hämtas från ett annat ställe.  

Omlöpets dragning kräver noggranna projekteringar och inmätningar. Åtgärden hade 
återupprättat konnektiviteten för både stark- och svagsimmande fiskarter samt andra 
akvatiska organismer.  
 

 
Figur 89: Övre bilden: Principskiss över ett möjligt omlöp (övre bilden) Omlöpets sträckning 
Observera att ovanstående inritade figur enbart utgör en illustration i ett pedagogiskt syfte,  
inga detaljerade inmätningar har utförts i det här projektet. Nedre bilden visar betesmarken. 
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Vandringshinder 19 
Mänskligt skapad tröskel där brädor har lagts horisontellt över vattendraget (figur 90). 
Dessa samlar upp bråte och död ved vilket har skapat ett vandringshinder som utgör ett 
definitivt hinder för svagsimmande fiskarter men bedöms vara passerbart för 
starksimmande fiskarter vid vissa flöden. En bestämmande sektion bedöms ursprungligen 
ha legat här vilken idag är utrensad. 

Åtgärdsförslag inkluderar att avlägsna brädorna och återställa den bestämmande sektionen 
för att minska fallhöjden och undvika uppsamling av bråte. Sträckan nedströms hade också 
behövt att biotopvårdas där framför allt block hade behövts återföras till fåran, då 
utrensningen av dessa har lett till att basnivån idag är lägre vilket skapar en högre lutning. 
Utrensade block och sten återfinns rikligt längs kanterna.  
 

 
Figur 90: En utrensad bestämmande sektion där brädor har lagts över vattendraget samlar upp bråte, död 
ved vilket skapar ett vandringshinder.  
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Vandringshinder 20 
Kombinerat hinder som utgörs av dåligt placerade vägtrummor vilka ansluter till en damm 
som skapar ett definitivt hinder för både stark- och svagsimmande fiskarter (figur 91). Det 
är inte omöjligt att den naturliga bestämmande sektionen ursprungligen har utgjort ett 
hinder för svagsimmande fiskarter men detta är oklart. Fallhöjden uppgår till cirka 2,3 
meter. Nivån på dammen bedöms kunna regleras genom att manuellt avlägsna brädor vid 
dammvallen men inga reglerbara dammluckor finns. En kvarn har tidigare funnits på 
platsen nedströms vägen där kvarngrund och kallmurad mur finns kvar. Lämningen klassas 
som en Övrig kulturhistorisk lämning (fornsök). 
 

 
Figur 91: En kombination av dåligt placerade vägtrummor (övre bilden) som leder upp till en  
damm (undre bilderna) med ett fall på cirka 2,3 meter skapar ett definitivt vandringshinder  
för alla fiskarter. Dammspegel visas i den mittre bilden.  
 
Avsänkning och upptröskling 
Den ekologiskt bästa och mest kostnadseffektiva åtgärden vore att sänka av dammen och 
riva ut strukturerna som upprätthåller denna norr om vägen. Man hade också blivit tvungen 
att åtgärda utloppet till vägtrummorna (figur 92).  
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För att åtgärda vägtrummorna hade en kombinerad åtgärd i form av upptröskling och 
omfördelning av block och sten kunnat åtgärda fallet vid trummornas södra ände. Man har 
både rensat och flyttat på strukturer i samband med vägbyggnation och kvarndrift. 
Lämpligen skapas ett antal pooler längs fallsträckan för att underlätta passagen. Eftersom 
det är möjligt att fallet ursprungligen har utgjort ett naturligt hinder för svagsimmande 
fiskarter bör man i första hand fokusera på att skapa passage för starksimmande fiskarter. 
Norr om vägtrumman hade man sedan behövt sänka av dammen ner till ursprunglig 
bottennivå. Troligtvis hade man här fått bygga upp en bestämmande sektion av block och 
sten norr om trumman efter att dammen rivits ut (utan att skapa ett nytt hinder, det vill 
säga). Åtgärden hade krävt mycket noggranna projekteringar och inmätningar för att skapa 
en funktionell konnektivitet samt för att inte påverka brons bärighet och måste utföras och 
ledas av personal med god erfarenhet av liknande projekt. 

Åtgärden hade återupprättat konnektiviteten för åtminstone starksimmande fiskarter samt 
andra akvatiska organismer och hade återskapat en mer naturlig vattenföring. 
 

 
Figur 92: Ovanstående bilder sammanfattar diskuterade åtgärder för vandringshinder nummer 20. 
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Vandringshinder 21 
Damm med reglerbara spettluckor skapar ett fall på totalt cirka 3,5 meter vilket innebär ett 
definitivt hinder för både stark- och svagsimmande fiskarter (figur 93). Det är inte omöjligt 
att den ursprungliga tröskeln har utgjort ett naturligt hinder för svagsimmande fiskarter 
men detta är oklart. Kvarn- och sågverksamhet lär ha bedrivits på platsen sedan 1600-talet 
och var i drift fram till omkring år 1910. Lämningar som finns kvar utgörs av kvarngrund, 
hjulnav, kallmurar, husgrunder och dammvall. Lämningarna klassas som Fornlämning 
(fornsök).  

För vandringshinder 21 har två olika åtgärdsalternativ tagits fram i form av avsänkning och 
utformning/återställning av tröskel samt att uppföra ett omlöp. 
 

 
Figur 93: Dammluckor skapar ett definitivt vandringshinder för både stark och svagsimmande fiskarter. Övre 
bilden visar dämmet, undre bilden visar en vy över dammen. 
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1. Avsänkning och utformning/återställning av tröskel 
Den bästa åtgärden för ekologi och hydrologi vore att sänka av dammen, riva ut 
strukturerna som upprätthåller denna för att sedan återställa fåran och den bestämmande 
sektionen på ursprunglig nivå. Dammen bedöms idag enbart ha ett estetiskt värde och 
skapar även en störning i de hydromorfologiska processerna då den magasinerar sediment 
vilket kan leda till ökade erosionsprocesser nedströms, samt att den stör vattendragets 
naturliga flödesmönster. 

Åtgärden hade inneburit att dammluckor, skibord och strukturer i betong hade behövt rivas 
ut och ersättas med en naturlikande tröskel/bestämmande sektion på ursprunglig nivå (figur 
94). Fåran nedströms dammen befinner sig idag på en betydligt lägre nivå och hade behövt 
restaureras då denna har blivit omgrävd och kraftigt rensad för att öka fallhöjden. En 
successiv upptröskling med naturmaterial hade krävts för att skapa en lämplig lutning. 
Detta material hade fått hämtas på annat ställe då utrensade block har använts till 
kallmurarna. Åtgärden hade krävt en mycket noggrann projektering och hade behövt 
utföras av personal med lång erfarenhet av liknande projekt för att åstadkomma minsta 
möjliga skada på kulturvärden och samtidigt skapa en fullgod konnektivitet. Det bedöms 
vara möjligt att skapa en fullgod passage med en minimal påverkan på befintliga strukturer 
som utgör kulturvärden. 

Åtgärden hade återupprättat konnektiviteten för både stark- och svagsimmande fiskarter, 
andra akvatiska organismer och hade återskapat en mer naturlig vattenföring. Dessutom 
hade ursprungliga sträckor och hymotyper uppströms på sikt återställts. 
 

 
Figur 94: Principskiss för avsänkning av dammen och utrivning av strukturer som upprätthåller denna. Linjer 
på bilden är enbart till för att illustrera åtgärden, inmätningar eller mer ingående projekteringar har inte 
utförts i det här projektet.  
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2. Omlöp 
Utifall en avsänkning av dammen inte är möjlig vore den lämpligaste åtgärden att skapa ett 
omlöp för att leda uppvandrande fisk och vattenlevande organismer förbi regleringen (figur 
95). Längs vilken sida fiskvägen hade varit lämpligast att uppföras kräver mer ingående 
analyser och diskussioner med markägare då båda sidor utgörs av privat tomtmark, dock 
hade en dragning längs vattendragets vänstra sida inneburit att man bland annat hade 
sluppit att bryta igenom dammvallen. Markens lutning hade krävt ett slingrande omlöp för 
att slå ut fallhöjden och detta hade också behövt passera en farbar väg där lämpligen en 
halvtrumma eller bro hade skapats. Vid omlöpets inlopp vid dammen hade lämpligen ett 
reglerbart utskov upprättats. Åtgärden hade krävt mycket noggranna projekteringar och 
inmätningar, inte minst för att skapa en bra lutning vid utformning av omlöpet. Arbetet 
hade behövt utföras och ledas av personal med stor erfarenhet av liknande projekt. 
 

Åtgärden hade förbättrat konnektiviteten för både svag och starksimmande fiskarter och 
andra akvatiska organismer.  
 

 
Figur 95: Principskiss över ett möjligt omlöp längs fårans vänstra sida. Observera att ovanstående inritade 
figur enbart utgör en illustration i ett pedagogiskt syfte, inga detaljerade inmätningar har utförts i det här 
projektet.  
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15.4  Övriga åtgärder 
 
Förbättra fiskvandring upp till Sågdammen. 
Johannishus gods innebär ett definitivt stopp för all uppvandrande fisk och övriga 
vattenlevande organismer. Godset håller flera dammar där tre av dessa har reglerbara 
dammluckor. Inga fiskvägar återfinns.  

Norr om godset löper en sidofåra som delas av från huvudfåran knappt 200 meter 
nedströms sågdammen och ansluter återansluter till huvudfåran nedanför godset. Denna 
sidofåra återfanns redan i början av 1900-talet (figur 96). Sidofåran skapar möjligheter för 
fisk och akvatiska organismer att vandra upp till sågdammen, vilken idag utgör det första 
definitiva vandringshindret för samtliga fiskarter i Listerbyån.  

 
Figur 96: Häradsekonomiska kartan visar att sidofåran norr om Johannishus gods återfanns 
redan 1915–1919. Blå pilar visar sidofårans sträckning. 
 

Idag går huvudflödet via Johannishus gods och magasineras delvis i dammarna. För att 
locka uppvandrande fisk att i större utsträckning välja sidofåran i stället för huvudfåran 
vore det lämpligt att leda in mer vatten i denna, för att åstadkomma detta rekommenderas 
(figur 97, 98):  

• Bredda sidofåran vid dess inlopp. För att göra detta kan eventuellt en gammal 
vägtrumma och betongfundament behöva rivas ut.  

• Omfördela block vid inloppet för att styra in mer vatten i sidofåran. 

• Höj nivån något i huvudfåran och sänka den i sidofåran.  

• Eventuellt fördela block/sten till fördel för sidofåran vid utloppet. 
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Med ovanstående åtgärder hade flödet genom sidofåran ökat vilket hade bidragit till en 
ökad strömhastighet där sidofåran ansluter till huvudfåran nedströms. Lekvandrande öring 
dras oftast mot högre strömhastigheter och ovanstående åtgärder hade kunnat bidra till att 
fler fiskar hade valt att vandra upp i sidofåran. 

Mycket noggranna inmätningar och flödesberäkningar hade krävts inför ovanstående 
åtgärd. Man hade exempelvis behöva kalkylera huruvida vägtrumman där sidofåran rinner 
under Möllerydsvägen är av tillräcklig dimension för högre flöden. Efter åtgärder är det 
viktigt att studera hur vattenflödet och strömhastigheten beter sig vid utloppet, inte minst 
under perioden för lekvandring. Om flödet i fåran hade ökat hade detta tillfälligt lett till 
mer erosion då sidofåran i sin nuvarande form hade behövt anpassa sig till ett högre 
vattenflöde. Fåran hade med tiden att anpassat bredden och djupet efter rådande 
förutsättningar. Detta kan exempelvis leda till mycket död ved i vattendraget, vilket å ena 
sidan är bra för den akvatiska miljön och dess organismer men å andra sidan kan skapa 
tillfälliga vandringshinder. Man bör därför god uppsikt över utvecklingen i sidofåran.  

 
Figur 97: Ovanstående bild sammanfattar föreslagna åtgärder vid sidofårans inlopp.   
 

 

 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 152   
 

 
Figur 98: Vid utloppet har redan sten/block placerats ut till sidofårans fördel för 
uppvandrande fisk. Eventuellt kan detta ytterligare förstärkas. 
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12.4  Hymotyper och bestämmande sektioner 

Figur 99: Karta över Listerbyåns (Östersjön-Hängbrunnen) delsträckor 1–41 och färgkodning utefter 
delsträckornas hymotyper samt förekomsten av bestämmande sektioner indelade i kategorier.  
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Figur 100: Karta över Listerbyåns (Östersjön-Hängbrunnen) delsträckor 42–78 och färgkodning utefter 
delsträckornas hymotyper samt förekomsten av bestämmande sektioner indelade i kategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 155   
 

 
Figur 101: Karta över Listerbyåns (Listersjön-Hallsjön) delsträckor och färgkodning utefter  
delsträckornas hymotyper samt förekomsten av bestämmande sektioner indelade i kategorier. 
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Figur 102: Karta över Listerbyåns (Hallsjön-Stensjön) delsträckor och färgkodning utefter delsträckornas 
hymotyper samt förekomsten av bestämmande sektioner indelade i kategorier. 
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Bilaga E – Limniska nyckelbiotoper 
 
Listerbyån- Östersjön- Hängbrunnen 

Tabell 27: Utpekade limniska nyckelbiotoper i Listerbyån Österjön-Hängbrunnen. 
Östersjön-Hängbrunnen 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2021-10-07 David Karlsson 175076 6228697 Utlopp Östersjön 1 
2 Alluvial skog 2021-10-07 David Karlsson 175078  6228712     1 
3 Översilade klippor 2021-10-07 David Karlsson 174727  6230025     8 

4 
Hävdade 
strandängar 2021-10-07 David Karlsson 174701  6230680     10 

5 Öppna stränder 2021-10-07 David Karlsson 174985  6232097     16 
6 Alluvial skog 2021-10-07 David Karlsson 175344  6232569 Al, sälg, ek, hassel    20 
7 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175413  6233028 Al, pil, ädellövskog    27 
8 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175499  6233273 Al, ädellövskog    31 
9 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175624 6234051 Al, ädellövskog 32–38 

10 
Hävdade 
strandängar 2021-10-08 David Karlsson 175566  6234107 Skogligt bete    33–34 

11 Alluvial skog 2021-10-08 David Karlsson 175794  6235333     39–42 
12 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 175946  6235791 Al, ädellövskog.    53 

13 
Hävdade 
strandängar 2021-10-09 David Karlsson 176013  6235972     55–56 

14 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 176012  6235968     55–58 
15 Blockrika sträckor 2021-10-09 David Karlsson 175868   6236130     57 
16 Öppna stränder 2021-10-09 David Karlsson 175767  6236277     59 

17 
Hävdade 
strandängar 2021-10-09 David Karlsson 175761 6236276  59 

18 Alluvial skog 2021-10-09 David Karlsson 175091  6236819     67 
19 Utströmningskälla 2021-10-09 David Karlsson 175035  6237876 Myrmark    71 
20 Alluvial skog 2021-10-10 David Karlsson 174516  6236897     77 
21 Alluvial skog 2021-10-10 David Karlsson 174168  6237557     79  
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Figur 103: Karta över limniska nyckelbiotoper nummer 1–21 i Listerbyån (Östersjön-Hängbrunnen). 
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Listerbyån- Listersjön – Hallsjön 
 
Tabell 28: Utpekade nyckelbiotoper i Listerbyån Listersjön-Hallsjön. 
Listersjön-Hallsjön 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171541 6244391 Inlopp Listersjön 1 
2 Alluvial skog 2022-06-17 David Karlsson 171547  6244467     1–2 
3 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171852  6244972 Utlopp Gårdgölen    3 

4 
Hävdade 
strandängar 2022-06-17 David Karlsson 171954  6244986     3–4 

5 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172023  6245123 Inlopp Gårdgölen    4 
6 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172314  6245892 Utlopp Hallsjön    5 

Figur 104: Karta över limniska nyckelbiotoper nummer 1–6 i Listerbyån (Listersjön-Hallsjön). 

 
 
 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 160   
 

Listerbyån- Hallsjön – Stensjön 
 
Tabell 29: Utpekade nyckelbiotoper i Listerbyån Hallsjön-Stensjön. 
Hallsjön- Stensjön 
Nr Typ Datum Inventerare X     Y Info Sträcka 
1 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 172084 6246866 Inlopp Hallsjön 1 
2 Alluvial skog 2022-06-17 David Karlsson 171886  6247528     5 
3 Blockrika sträckor 2022-06-17 David Karlsson 171895  6247704     6 
4 Mynning 2022-06-17 David Karlsson 171757  6247986 Utlopp Kvarngölen    11 
5 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171626  6248261 Inlopp Kvarngölen    12 
6 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171622  6248269     12 
7 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171674  6248689 Utlopp Gröngölen    15 
8 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 172010  6249183 Inlopp Gröngölen    16 
9 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 172011  6249205     16 
10 Fors 2022-06-18 David Karlsson 172061  6249420     18 
11 Blockrika sträckor 2022-06-18 David Karlsson 172014  6249481     19 
12 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 172020 6250126 Utlopp Djupgölen    21 
13 Mynning 2022-06-18 David Karlsson 171983 6250328 Inlopp Djupgölen    22 
14 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171984 6250337     22 
15 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171926 6250556     25 
16 Kvill 2022-06-18 David Karlsson 171862 6250656     26 
17 Blockrika sträckor 2022-06-18 David Karlsson 171862 6250656     26 
18 Alluvial skog 2022-06-18 David Karlsson 171904 6251510     30 
19 Kvill 2022-06-22 David Karlsson 171304 6252485     33 
20 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 170984 6253476 Utlopp Kansjön    40 
21 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171037 6254032 Inlopp Kansjön    41 
22 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171239 6254079 Utlopp Ljushövden    42 
23 Mynning 2022-06-22 David Karlsson 171637 6256203 Inlopp Ljushövden    43 
24 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 171637 6256203 Utlopp Sävsjön    57 
25 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 170258 6258470 Inlopp Sävsjön    58 
26 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169499 6259014 Utlopp Svältan    61 
27 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169429 6259107 Inlopp Svältan    62 
28 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169482 6259237 Utlopp Lilla Stensjön    62 
29 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169313 6259559 Inlopp Lilla Stensjön    63 
30 Mynning 2022-06-23 David Karlsson 169115 6259644 Utlopp Stensjön    64 
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Figur 105: Karta över limniska nyckelbiotoper nummer 1–30 i Listerbyån (Hallsjön-Stensjön). 
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