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2 Sammanfattning	
Lyckebyån är ett av sydöstra Sveriges största vattendrag med en total längd på ca 100 km 
och ett avrinningsområde på 811 km2. Ån har sin källa i Uppvidinge kommun i Kronobergslän 
och rinner sedan via Emmaboda kommun genom Kalmar län och ner i Karlskrona kommun i 
Blekinge län innan den mynnar i Östersjön vi Lyckeby.  

Lyckebyån rinner till stora delar genom en sprickdal som har en mycket varierad geomorfo-
logi med allt från isälvsåsar, moränområden, svämsediment och organiska jordar. Markan-
vändningen domineras av skog (73 %). Åkermark är endast 3 % och betesmark är 5 % av av-
rinningsområdet. Endast 4 % av avrinningsområdet består av sjöyta och huvuddelen av sjö-
arna finns i de övre delarna av avrinningsområdet. Stora arealer av våtmarker och sjöar har 
försvunnit inom Lyckebyåns avrinningsområde genom sjösänkningar och utdikningar under i 
huvudsak första halvan av 1900-talet. 

Samtliga vattenförekomster inom Lyckebyåns avrinningsområde har biotopkarterats. Dessu-
tom har ytterligare två vattendrag, Lillån och Lilla Lillån biotopkarterats. Lyckebyåns och Lin-
neforsaåns sträckning i Kronobergs län är biotopkarterade sedan tidigare.  

Resultatet från biotopkarteringen visar att den fysiska påverkan är stor i såväl Lyckebyån 
som i de karterade biflödena Lillån, Lillån, Gusemålabäcken, Linneforsaån och Bjurbäcken. 
Påverkan består framför allt av rensningar av fåran, både med syfte att avvattna och till-
skapa jordbruksmark och skogsmark i mer lugnflytande vattendragssträckor samt för att 
koncentrera flödet och troligen också flotta timmer i strömmande vatten. Dessutom finns 
det ett stort antal kraftverks- och kvarndammar som är vandringshinder som minskar de vat-
tenlevande organismernas möjlighet att sprida sig inom och mellan vattendragen, sjöarna 
och Östersjön.  

Utifrån resultatet från biotopkarteringen samt från kartanalyser har ett hydromorfologiskt 
åtgärdsprogram tagits fram med syfte att förbättra vattendragens naturliga funktioner 
såsom livsmiljöer och vandringsmöjligheter för biologisk mångfald, flödesutjämning och vat-
tenhushållning. Åtgärderna är starkt kopplade till att nå målet med God ekologisk status i 
samtliga vattenförekomster.  

Totalt har 182 platser för åtgärdsbehov lokaliserats. Dessa är fördelade på 87 i Lyckebyån, 17 
i Lillån, 31 i Linneforsaån, 22 i Gusemålabäcken och 25 i Bjurbäcken. Den sammanlagda po-
tentialen är mycket stor. Till exempel finns möjlighet till återställning eller habitatförbättring 
av ca 170 000 m2 strömvattenmiljöer och ca 5 200 000 m2 av ytor med vattenhushållande 
funktion.    

Samtliga åtgärder som presenteras är i nuläget endast en beskrivning av det behov och den 
potential som finns inom Lyckebyåns avrinningsområde. Inga åtgärder är på något sätt för-
ankrade med markägare. Därför går det inte nog att poängtera att informationsspridning 
och samverkan mellan markägare, myndigheter, företag och ideella organisationer är helt 
avgörande några åtgärder ska kunna genomföras. En samverkansprocess och dialog har 
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påbörjats i den del av Lyckebyån mellan Biskopsberg och länsgränsen mellan Blekinge och 
Kalmar där en åtgärdsplan redan är framtagen.  

3 Uppdrag	
På uppdrag av Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län har Naturcentrum AB i samarbete 
med Medins Havs- och vattenkonsulter genomfört en biotopkartering av samtliga vatten-
drag som är klassade som vattenförekomster i Lyckebyåns avrinningsområde inom Blekinge 
och Kalmar län. Biotopkarteringen har utförts enligt nationell standard för biotopkartering. 
Uppdraget har också innefattat att, med resultat från bland annat biotopkarteringen som 
grund, ta fram ett hydromorfologiskt åtgärdsprogram för Lyckebyån och dess biflöden; Lil-
lån, Linneforsaån, Gusemålabäcken och Bjurbäcken. Uppdragets syfte är att lokalisera och 
prioritera åtgärder som har potential att ge en positiv effekt på vattenförekomsternas ekolo-
giska status. En sträcka av Lyckebyån samt Lilla Lillån har inte ingått i uppdraget om framta-
gande av åtgärdsplan. En sådan är redan framtagen för dessa vattendragssträckor (Alcontrol 
och Naturcentrum 2017) 

4 Geografisk	avgränsning	
Biotopkartering har genomförts i samtliga vattenförekomster inom Lyckebyåns avrinnings-
område inom Blekinge och Kalmar län (se figur 1). Den hydromorfologiska åtgärdsplanen be-
handlar samtliga vattenförekomster i sin helhet, förutom den del av Lyckebyåns huvudfåra 
som rinner mellan Biskopsberg och länsgränsen mellan Blekinge och Kalmar. På denna 
sträcka finns redan ett hydromorfologiskt åtgärdsprogram (Alcontrol & Naturcentrum 2017). 
Denna sträcka har dock biotopkarterats inom projektet. Åtgärdsplanen hanterar också över-
siktligt de delar av Lyckebyån och Linneforsaån som ligger inom Kronobergs län. Totalt har 
drygt 13,5 mil vattendrag biotopkarterats inom detta projekt.  Ytterligare ca 2,7 mil vatten-
drag har tidigare biotopkarterats i Kronoberg län av Länsstyrelsen i Kronobergs län. I den 
hydromorfologiska åtgärdsplanen behandlas därför ca 14,5 mil vattendrag.  
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Figur 1. Lyckebyåns avrinningsområde med huvudfåra och biflöden. 
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5 Skyddade	områden	
5.1 Vattenskyddsområde 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig till-
gång till rent vatten. För att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning till invånarna i Lessebo, 
Emmaboda och Karlskrona kommun, är det viktigt att Lyckebyån skyddas (Vatten och sam-
hällsteknik AB 2017). Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är 
att långsiktigt säkerställa vattentillgången och råvattenkvaliteten och därmed möjliggöra ett 
nyttjande av Lyckebyån för vattenförsörjningsändamål. I dagsläget är ca 50 000 personer di-
rekt beroende av Lyckebyån genom kommunala ytvattentäkter (konstgjord infiltration till 
grundvattenförekomster). Skyddet ska även säkerställa Lyckebyån som en framtida bas för 
kommunernas vattenförsörjning. 

Målet är att skydda vattentäkter beroende av Lyckebyån upp till en rimlig och accepterad 
skyddsnivå. Omfattningen av restriktionerna och skyddsområdet bör vara nära relaterad till 
den allmänt accepterade risknivån, men också till områdets sårbarhet eller barriärförmåga. 

Ett förslag på avgränsning av vattenskyddsområden är under framtagande när denna rap-
port skrivs. Läs mer om vattenskyddsområdet i på Lyckebyåns Vattenförbundshemsida, lyck-
ebyan.org. 

Ett åtgärdsarbete i Lyckebyåns avrinningsområde är ett av verktygen för att långsiktigt säker-
ställa en god vattenkvalitet och att trygga dricksvattenförsörjningen i framtiden. Det är dock 
viktigt att åtgärder planeras nog och att föreskrifter i vattenskyddsområden följs vid arbeten 
i och nära vattendragen i avrinningsområdena.  

5.2 Natura 2000 och naturreservat 
Inom Lyckebyåns avrinningsområde finns det ett flertal områden som är skyddade som Na-
tura 2000-områden och Naturreservat. För att kunna genomföra åtgärder inom dessa områ-
den krävs ofta särskild planering av skyddsåtgärder och noggrann påverkansanalys av de vär-
den som de skyddade områdena syftar till att bevara. Det är därför viktigt att även myndig-
heter ser över skötselplaner där återskapande av naturliga vattendrag finns med i den lång-
siktiga målbilden. Förutom att ansöka om vattenverksamhet, dispens för arbete i strand-
skyddsområden och vattenskyddsområden måste även särskilda tillstånd ansökas om och en 
utförandebeskrivning prövas för arbete i skyddade områden.  

6 Metodik	
6.1 Biotopkartering 
Biotopkarteringen är utförd enligt nationell standard (se Länsstyrelsen i Jönköpings län 
2017). Följande protokoll och tillval har innefattats i karteringen.  

• Protokoll A  

• Protokoll A tillval; Öringbiotop, Närområde och Strukturelement på svämplan. 
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• Protokoll C- Diken 

• Protokoll D- Vandringshinder  

Förutom biotopkartering har även limniska nyckelbiotoper lokaliserats. Nyckelbiotoperna 
finns beskrivna i avsnitt 8. 

Biotopkarteringen har utförts under i omgångar under 2018 med start i april och slut i no-
vember. Under perioden har karterarna vandrat eller paddlat längs med samtliga vatten-
dragssträckor och noterat bland annat hydromorfologiska vattendragstyper, intressanta 
strukturer, vandringshinder, kulturmiljöer, närmiljö och biologiska värden.  För mer inform-
ation om metodik se Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017 samt hymoinfo.com. 

 

 

6.2 Hydromorfologiskt åtgärdsprogram 
Ett hydromorfologiskt åtgärdsprogram syftar till att lokalisera påverkan på de hydromorfolo-
giska förhållandena i en vattenförekomst och ge förslag på åtgärder för att återfå mer natur-
liga förhållanden. Åtgärderna är beskrivna på ett principiellt vis och utformade för att åter-
skapa livsmiljöer för biologisk mångfald, återställa vattendragets hydrologiska regim, för-
bättra vattenkvalitén och öka vattendragets flödesutjämnande effekt. Många av åtgärderna 
är kopplade till att öka vattendragets förutsättningar att kunna motstå kommande klimatför-
ändringar där extrema torrperioder och kraftig nederbörd förväntas bli allt vanligare. Åtgär-
derna är främst lokaliserade i direkt närhet till vattendragsfårorna men åtgärder som gynnar 
vattenmiljön bör även genomföras i hela avrinningsområdet. Till exempel genom hänsynsta-
gande inom skogs- och jordbruk.  

Den hydromorfologiska åtgärdsplanen är framtagen med hjälp av biotopkarteringsdata, lant-
mäteriets laserskanning Grid 2+, jordartskartan, ortofoton och historiska kartor såsom Hä-
radskartan, generalstabskartan och akter från befintliga markavvattningsföretag.  

Utifrån befintligt underlag har sedan påverkade områden pekats ut och relaterats till lämp-
liga åtgärder.  

En prioritering av åtgärderna har gjorts för att kunna lokalisera de åtgärder som ger störst 
miljönytta och som är mest kostnadseffektiva. Detta har gjorts genom att klassificera respek-
tive åtgärd utifrån hur de har positiv effekt på fyra olika kategorier: 

• Hydromorfologi-potential för återskapande av naturliga hydromorfologiska förhål-
landen. 
 

• Hydrologi- potential för flödesutjämning och vattenhushållning. 
 

• Naturvärde-potential för biologisk mångfald. 
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• Näringsretention-potential till att minska näringsläckage från omkringliggande mar-
ker. 

De fem kategorierna har klassificerats utifrån potential på en skala från 1-5 där: 

1 = Mycket stor potential  

2 = Stor potential 

3 = Måttlig potential  

4 = Liten potential  

5 = Ingen potential 

Prioriteringsklassningen är en sammanvägd bedömning för respektive kategori där åtgärder-
nas storlek och geografiska läge är de främsta bedömningsgrunderna.  

6.3 Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslagen har tagits fram utifrån vilken hydromorfologisk typ och vilken påverkan på 
denna som finns på respektive åtgärdsplats. Det innebär att åtgärdsförslagen är indelade i 
fem olika åtgärdstyper. Nedan följer en beskrivning av respektive åtgärdstyp.  

• Strömvatten- Sträckor som tillhör de hydromorfologiska typerna A och B. Se princi-
piella åtgärder under avsnitt 7.1.1. Åtgärder i denna typ av vattendrag syftar främst 
till att återskapa en strukturellt varierad miljö med varierande vattenhastighet. Åt-
gärdstypen varierar beroende på de platsspecifika förutsättningarna. Det är viktigt 
att man innan åtgärd utförs genomför en noggrannare projektering för att be-
stämma vilket substrat som passar fårans lutning och bredd. Se Bilaga C för olika 
målbilder vid restaurering eller habitatförbättring som denna åtgärdstyp syftar till.  
 

• Översvämningsytor- Åtgärder som främst hör till de hydromorfologiska typerna E 
och T. Dock förekommer även åtgärdsförslag för översvämningsytor på sträckor som 
klassats som SB-vattendrag. Under denna åtgärdstyp har egentligen två olika vatten-
dragstyper klumpats ihop. Detta beror på att båda typerna är beroende av frekventa 
översvämningar på de plana ytor som finns längs vattendragsfårorna. Dock är vat-
tendrag av E-typ mycket mer dynamiska och känsliga för påverkan då de rinner i ett 
finkornigt material som är lätteroderat. T-vattendragen är mer stabila men är ofta 
påverkade av sänkning av vattennivån. Åtgärder innefattar därför återställande av 
vattennivån för att öka översvämningsfrekvens och grundvattennivå. Denna åt-
gärdstyp är mycket platsspecifik och en noggrann förprojektering krävs. Se bilaga C 
för olika målbilder vid restaurering som denna åtgärdstyp syftar till.  
 

• Vandringshinder- Visar förekomsten av partiella eller definitiva artificiella vandrings-
hinder såsom dammkonstruktioner av olika slag. Partiella hinder är där vissa fiskar 
kan ta sig förbi och definitiva hinder är där det bedömts som mycket svårt eller 
omöjligt för fiskar att ta sig förbi. Åtgärderna i denna rapport består oftast av förslag 
på utredning kring varje vandringshinder för att kunna identifiera lämplig lösning för 
att lösa passerbarheten förbi hindret. Inga konkreta förslag på lösningar finns i detta 
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läge då konflikterna är många. Artificiella vandringshinder dämmer ofta också över 
vattendragssträckor uppströms vilket i många fall har en negativ påverkan på de 
hydromorfologiska förhållandena, biologisk mångfald och sedimenttransport. 

 
• Våtmarker- Lämpliga platser har lokaliserats med hjälp av höjddata där naturliga 

svackor som ligger nära vattendragen finns. Dessa svackor är ofta utdikade och har 
relativt stora tillrinningsområden. Åtgärderna kan genomföras genom dämning över 
befintliga svackor eller i vissa fall genom att schakta fram ytor vid lämpliga place-
ringar.  

 
• Sänkta sjöar- Sänkta sjöar har främst lokaliserats med hjälp av höjddata men också 

med hjälp av SMHI:s register över sänkta sjöar. Utpekandet av åtgärder ger endast 
förslag på att påbörja en utredning kring om återställande av sjöarna är möjlig och 
vilken påverkan detta har på omkringliggande marker.  

6.4 Kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkningar har gjort för samtliga åtgärder. Kostnadsberäkningarna skiljer sig bero-
ende på vilken åtgärdstyp som är aktuell. Kostnader för förankring av åtgärder är ej medräk-
nade. Indämda sträckor som påverkas av dammkonstruktioner är inte kostnadsberäknade 
utan ingår i utredningar av vandringshinder. Åtgärderna har delats in i fem olika typer:  

• Strömvatten- Sträckor som naturligt har högre fall och där substratet domineras av 
häll, block, sten eller grus. Innefattar de hydromorfologiska typerna A, B och C. Se 
principiella åtgärder för SB-vattendrag under avsnitt 8.3.1. Entreprenadkostnaden 
för åtgärder i strömvattenmiljöer beräknas utifrån berörd sträckas area samt utifrån 
befintlig påverkan. Omgrävda sträckor är till exempel dyrare att åtgärda per m2 än 
kraftigt rensade, som i sin tur är dyrare att åtgärda än svagt rensade sträckor. Om-
grävda sträckor beräknas i denna rapport kosta 75kr/m2 att åtgärda, kraftigt ren-
sade sträckor beräknas kosta 50kr/m2 och svagt rensade beräknas kosta 25kr/m2.  
Dessa beräkningar förutsätter att material som behövs för åtgärden finns tillgängligt 
på åtgärdsplatsen. Dessutom tillkommer en byggledningskostnad som beräknas 
kosta 30% av entreprenadkostnaden samt en projekteringskostnad. Projekterings-
kostnaden beräknas olika beroende på påverkansgrad och vattendragets storlek på 
åtgärdsplatsen. 
 

• Översvämningsytor- Sträckor som naturligt har ytor runt fåran som översvämmas 
frekvent. Innefattar de hydromorfologiska typerna E och T. Se principiella åtgärder 
för TB-vattendrag (hydromorfologisk typ E) under avsnitt 8.3.2 samt för vattendrag i 
torv (hydromorfologisk typ T) under avsnitt 8.3.3. I flera fall ingår dessa åtgärdsplat-
ser i markavvattningsföretag. Om dessa är stora och bedömts som komplicerade be-
räknas endast kostnaden för utredning av markavvattningsföretaget. I de fall åtgär-
der kan utföra utan att påverka markavvattningsföretag tydliggörs detta och kostna-
den för åtgärden är beräknad. Kostnader för åtgärder för att återskapa översväm-
ningsytor är mycket platsspecifika men handlar ofta om kostnader för att återställa 
bestämmande sektioner. Därför hänvisas kostnaden ofta till åtgärder på strömvat-
tensträckor. Återskapande av översvämningsytor innebär ibland konflikter med 
andra intressen, framför allt jordbruk och skogsbruk. Kostnader för eventuella mar-
kersättningar är inte medräknat i åtgärdskostnaden.  
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• Vandringshinder-Naturliga eller artificiella vandringshinder. För artificiella vandring-

hinder består kostnadsberäkningen i de allra flesta fall av kostnad för förprojekte-
ring av bästa lösning för att skapa fullgod passerbarhet. Kostnadsbedömningen är 
en expertbedömning som görs utifrån tidigare genomförda liknande åtgärder och 
skiljer sig beroende på komplexitet vid respektive plats. Komplexitet delas in i 3 
olika nivåer, låg, medel och hög, där kostnaderna är 10 000, 60 000 och 100 000 för 
respektive komplexitetsnivå. Efterföljande kostnader som inte ingår i beräkningen, 
bland annat detaljprojektering, tillståndsprövning inklusive framtagande av MKB, 
kulturmiljöutredning samt eventuell entreprenad.  

 
• Våtmarker- Våtmarkerna är oftast inte aktuellt direkt intill vattendragens fåror utan 

är placerade i naturliga svackor i tillrinnande områden. Kostnaden för våtmarker be-
ror helt på om den kan tillskapas genom dämning eller om våtmarksytan behöver 
schaktas fram. Kostnader utgår inte från schablon utan är expertbedömningar uti-
från liknande tidigare genomförda projekt. Kostnaderna består av projektering in-
klusive kostnader för prövning samt entreprenad inklusive byggledning. Se princi-
piella åtgärder under avsnitt 8.3.4. 

 
• Sänkta sjöar- Återställning av sänkta sjöar innebär ofta en relativt stor påverkan på 

omkringliggande landområden. Därför krävs en noggrann planering och utredning 
genomföras innan denna typ av åtgärd kan genomföras. Kostnadsberäkningen i 
denna rapport innefattar konsultkostnad för en förstudie där åtgärdens potential 
och påverkan kan bedömas. En förstudie för denna typ av åtgärd är relativt lika obe-
roende av den aktuella sjöns storlek. Kostnaden för respektive sänkt sjö beräknas 
utifrån liknande tidigare genomförda utredningar. Se principiella åtgärder under av-
snitt 8.3.5. 

6.5 Statusklassning av de morfologiska kvalitetsfaktorerna 
Totalt finns 14 vattenförekomster i Lyckebyåns avrinningsområde. Dessa är: 

• LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön 
• LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön – Västersjön 
• LYCKEBYÅN: Västersjön – Linneforsån 
• Lyckebyån: Linneforsån – Gusemålabäcken 
• Lyckebyån: Gusemålabäcken – Bjurbäcken 
• Lyckebyån: Bjurbäcken – Yggersrydsjön 
• Lyckebyån: Kronobergs län (två förekomster) 
• Bjurbäcken 
• Gusemålabäcken: Lyckebyån – Ödevaten 
• Gusemålabäcken: Ödevaten – Skärsjön 
• Linneforsaån: Lyckebyån – Törn 
• Linneforsaån: Törn – Löften 
• Linneforsaån (Kronobergs län) 

Dessutom finns ett övrigt vatten som behandlas i åtgärdsplanen. Det är Lillån som mynnar i 
Lyckebyån i Stora Havsjön. Se viss.lansstyrelsen.se för sträckning av respektive vattenföre-
komst. Lyckebyån och Linneforsaån i Kronobergs län är sedan tidigare klassade.  
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Samtliga vattenförekomster i avrinningsområdet har klassats var för sig avseende de hydro-
morfologiska parametrarna enligt vattendirektivets riktlinjer (se Hav och Vatten 2013). 

6.6 Nyckelbiotoper 
I samband med den aktuella biotopkarteringen som utfördes under perioden 2018-04-23 till 
2018-11-07 identifierades även nyckelbiotoper. Utpekandet följde de definitioner som finns i 
Naturvårdsverkets rapport ”Bevarande av värdefulla naturmiljöer i anslutning till sjöar och 
vattendrag” samt Artdatabankens rapport ”Grön infrastruktur i sötvatten” (Naturvårdsver-
ket 2003, SLU, Artdatabanken 2015). Dessutom karterades opåverkade strömvattensträckor 
enligt Jönköpings läns rapport Särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten i Jönköpings län 
1996-12-31 (Länsstyrelsen i Jönköping 1993). Även opåverkade sträckor i torvmark med na-
turlig översvämningsfrekvens har registrerats. Denna biotop finns inte med i ovan nämnda 
rapporter men har stor betydelse för bland annat vattenhushållningen i vattensystemet. 

Inför fältarbetet gjordes utsök från elfiskeregistret och Artdatabanken. Det senare med avse-
ende på rödlistade, inklusive eventuellt skyddsklassade, arter i området inom Naturcentrums 
och Medins avtal med Artdatabanken. En bedömning gjordes om arterna kan bedömas som 
knutna till vattendraget eller den av vattendraget påverkade närmiljön. 

En genomgång av bottenfaunafynd av ovanliga arter och typiska arter för Natura 2000 natur-
typen 3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor gjordes från Medins 
bottenfaunadatabas. Platser med kända förekomster av naturvårdsarter undersöktes särskilt 
noggrant i fält för att bedöma om de bör klassas som nyckelbiotoper.  

Resultatet av nyckelbiotopsinventeringen redovisas i separat GIS skikt, där det i attributta-
bellen framgår vilken typ av nyckelbiotop som avses.  

7 Hydromorfologiska	förhållanden	
Med hjälp av resultaten från biotopkarteringen tillsammans med information från höjddata, 
historiska kartor, markavvattningsföretag, flygfoton och jordartskartor har de hydromorfolo-
giska förhållandena i Lyckebyåns avrinningsområde kunnat bedömas. För mer detaljerad be-
skrivning av de hydromorfologiska förhållandena kan all biotopkarteringsdata som har sam-
lats in under projektet hämtas från biotopkarteringsdatabasen, biotopkartering.se. 

7.1 Historiska hydromorfologiska förhållanden 
Lyckebyåns avrinningsområdes källa ligger i skogslandskapet strax norr om Visjön i Uppvid-
inge kommun på en höjd av 234 m över havet (Lyckebyåns Vattenförbund 2019). Ån följer en 
sprickdal genom den ca 1800 miljoner år gamla berggrunden ner mot havet. Färden som är 
ungefär 100 km lång är ömsom strömmande, ömsom lugnflytande och passerar omväxlande 
skogs- och jordbruksmarker. Strömmande partier förekommer främst i norra delen av ån t 
ex Högaström, Åfors, Johansfors, Getasjökvarn och Lindås och i de södra delarna t ex Ströms-
berg, Viekvarn, Biskopsberg, Lyckeåborg, Augerum och Lyckeby. Ett stort flackt parti mellan 
Lindås och Bånga (ca 35 km) lugnar ner vattenhastigheten i ån väsentligt. Flera stora sand- 
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och grusförekomster finns på flera sträckor längs med ån. Framförallt mellan Augerum och 
Biskopsberg, mellan Emmaboda och Johansfors samt mellan Yggersrydsjön och Kosta.  

Vid de mer lugnflytande partierna mellan Lindås och Bånga har vattendraget tidigare kantats 
av stora ytor som årligen översvämmas och fåran har varit antingen förgrenad eller meand-
rande. Även i de mindre biflödena har det bitvis funnits stora områden med hög grundvat-
tennivå där vattendraget svämmat över ofta. Vanligast var madmarker och sumpskogar i or-
ganiska jordar som dominerats av starr i de mer öppna områdena medan al har dominerat i 
skogsområden. 

Vid partierna med mer lutning på fåran har stora kvillområden, dvs blockrika sträckor med 
många småfåror som tillsammans bildar breda vattendragssträckor varit vanliga. Livsmiljön 
på dessa sträckor blir mycket typisk med förekomst av kärlväxter såsom safsa och en stor va-
riation av mossor. I vattnet är miljön ofta mycket fin för lek och uppväxtområden för fisk, 
som livsmiljö för musslor och för en stor artrikedom gällande insekter vars larver växer upp i 
vatten. Inom flera områden är förekomsten av grus mycket stor vilket ytterligare bidrar till 
en hög artrikedom i vattendraget.  

Troligen har inga naturliga definitiva vandringshinder funnits inom vattenförekomsterna, an-
nat än i de mindre vattendragen där vidsträckta madmarker med otydlig fåra möjligen kun-
nat hindra spridning av fisk. 

7.2 Nuvarande hydromorfologiska förhållanden 
Nuvarande hydromorfologiska förhållanden visar tydliga spår utav hur vattendragen en gång 
sett ut. I dag är förhållandena dock kraftigt störda. Bitvis finns mer eller mindre orörda par-
tier kvar men dessa utgör endast en mindre del av den totala vattendragssträckan. Trots på-
verkan har befintlig och ursprunglig hydromorfologisk typ kunnat bestämmas i samtliga vat-
tendrag.  

Lyckebyån som är huvudvattendraget i avrinningsområdet består av en stor variation av hyd-
romorfologiska vattendragstyper. Se metodiken för biotopkartering (Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län 2017) samt hemsidan hymoinfo.se för en närmare beskrivning av de hydromorfolo-
giska vattendragstyperna. I Blekinge och Kalmar län är fördelningen relativt jämn mellan de 
hydromorfologiska typerna B-Vattendrag med sten och turbulent flöde (36%) (som består av 
flera olika undertyper), T-Vattendrag i torv (32% och E-Vattendrag i finkorniga sediment 
(28%).  

I de mindre biflödena; Linneforsaån, Gusemålabäcken, Bjurbäcken, Lillån och Lillån, är vat-
tendragstypen E-vattendrag i finkorniga sediment ovanligare och de domineras nästan ute-
slutande av B-Vattendrag med sten och turbulent flöde och T-Vattendrag i torv. Fördel-
ningen av de hydromorfologiska typerna är mycket typisk för vattendrag i de sydöstra de-
larna av Sverige.  

Vattendragstypen B-Vattendrag med sten och turbulent flöde består av flera undergrupper 
som har olika funktioner. De har gemensamt att de ofta är strömmande vatten med en stor 
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variation av bottensubstratfraktioner. Sten, block och grus med en inlagring av sand är van-
ligt på de mer opåverkade sträckorna medan de större fraktionerna såsom block och större 
sten saknas efter att rensningar har genomförts. 

På samma sträcka har också ett flertal grunda sjöar förekommit. Stora delar av denna 
sträcka är dock kraftigt påverkad då omgrävning, breddning och fördjupning av fåran har ge-
nomförts med syfte att skapa odlingsmark. 

7.3 Påverkan på de hydromorfologiska förhållandena 
Den vanligaste påverkan på de hydromorfologiska förhållandena i vattendragen är rens-
ningar av olika slag. Totalt är ca 45% av vattendragssträckorna omgrävda i stora delar av sin 
sträckning. Ytterligare knappt 18% är kraftigt rensade medan 18% samt 19% är svagt rensade 
respektive orensade.  De hydromorfologiska förhållandena bedöms som väsentligt påver-
kade om omgrävning eller kraftig rensning skett. Det betyder att ca 63% av den totala vat-
tenforekomstlängden är väsentligt påverkade och kan förväntas ha en negativ påverkan på 
biologisk mångfald och vattenkvalitet. Värt att nämnas är att närmare 5%-enheter av det 
som bedömts som svagt rensat eller orensat är indämda miljöer, dvs sträckor där kvarn- eller 
kraftverksdammar dämmer uppåt i vattendraget. Se bilaga B för fler exempel på påverkan 
från olika rensningsgrader samt kartor över sträckor som är påverkade av rensning i olika 
grad. 

Ofta är påverkan stor också på de sträckor som inte bedömts vara omgrävda eller kraftigt 
rensade. Framför allt handlar detta om naturligt lugnflytande vattendragmiljöer i finkorniga, 
dvs ler, silt, mjäla/mo eller sand eller i organiska jordar, dvs torv eller liknande. Sådana 
sträckor har i opåverkade förhållanden ofta stora översvämningsytor som kantar fåran och 
som översvämmas så gott som årligen. Totalt bedöms översvämningsfrekvensen/grundvat-
tennivån vara mycket kraftigt eller kraftigt minskad på över 50% av de sträckor som naturligt 
ska översvämmas frekvent. Översvämningsfunktionen är avgörande för dessa vattendrags 
hydromorfologiska förhållanden. Denna typ av sträckor är ofta påverkade genom att den na-
turliga vattennivån är sänkt. Sänkningen har skett genom att de bestämmande sektionerna, 
ofta bestående av grövre material, såsom block och sten, har rensats och bottennivån har 
sänkts. Detta medför att medelvattennivån sänks och ofta också grundvattennivån. Över-
svämningsytor och svämplan där basnivån är sänkt är ofta påverkade av utdikning och plan-
teringar av produktionsskog vilket negativ påverkar på de biologiska värdena som är bero-
ende dessa miljöer samt att deras vattenhushållande och flödesutjämnande effekt minskat 
markant. Se bilaga B för exempel på påverkan på översvämningsfrekvens samt kartor över 
påverkan i olika grad på översvämningsfrekvensen.  

De fluviala processerna vattendragen är överlag relativt stabila. Det vill säga att onaturligt 
kraftig erosion eller sedimentation är ovanligt. Detta beror främst på att närmare 80% av 
vattendragen består av hydromorfologiska typer, B-Vattendrag med sten och turbulent flöde 
och T-Vattendrag i torv, som är relativt okänsliga mot just dessa processer. Sedimenttrans-
porten inom vattendragen är troligen påverkad i och med de dämningar i form av olika 
dammkonstruktioner som finns i vattendragen. Onaturligt tillskott av sediment förekommer 
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i och med de många diken som mynnar i vattendraget, främst i områden med finkorniga jor-
dar i norra Blekinge och södra Kalmar län. Se bilaga B för exempel på påverkan genom insta-
bilitet och störda fluviala processer. 

I inom avgränsningen för åtgärdsplanen finns 43 vandringshinder som i de allra flesta fall är 
artificiella, dvs består av olika typer av dammkonstruktioner antingen tillhörande vatten-
kraftverk eller gamla kvarnar (se figur 2). Dessutom finns det ytterligare 3 vandringshinder i 
ytterligare i Lyckebyån på sträckan Biskopsberg-Länsgränsen. Se Bilaga B-Påverkan för mer 
exakt placering av vandringshinder.  
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Figur 2. Förekomst av vandringshinder med bedömd befintlig passerbarhet i Lyckebyåns av-
rinningsområde. 
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8 Åtgärdsförslag	
Samtliga åtgärder som presenteras är i nuläget endast en beskrivning av det behov och den 
potential som finns inom Lyckebyåns avrinningsområde. Inga åtgärder är på något sätt för-
ankrade med markägare. Därför går det inte nog att poängtera att informationsspridning 
och samverkan mellan markägare, myndigheter, företag och ideella organisationer är helt 
avgörande åtgärder ska kunna genomföras. En samverkansprocess och dialog har påbörjats i 
den del av Lyckebyån där en åtgärdsplan redan är framtagen.  

För att återskapa vattendrag med naturliga funktioner och processer krävs att ett helhets-
grepp tas på Lyckebyåns avrinningsområde. Påverkan är ofta storskalig och påverkar långa 
sammanhängande vattendragssträckor. Det är viktigt att rätt typ av åtgärd genomförs på 
rätt plats. Det vill säga att de olika hydromorfologiska vattendragstyperna behöver olika ty-
per av åtgärder beroende på deras naturliga funktion och den påverkansgrad som finns på 
respektive plats. Det är också viktigt att en prioritering av åtgärderna genomförs för att få så 
stor effekt så tidigt som möjligt i arbetet. Nedan följer en genomgång av olika typer av åtgär-
der som kan genomföras i respektive hydromorfologisk typ. Se Bilaga A för mer detaljerade 
platsspecifika åtgärder med kartbilagor, prioritering och kostnadsuppskattning.   

8.1 Åtgärdspotential 
Tabell 1. De lokaliserade åtgärdernas potential i fråga om strömvattenmiljöer, flödesutjäm-
ning /vattenhushållning och vandringshinder uppdelade per åtgärdsområde. *Åtgärdsområ-
den som finns beskrivna i tidigare framtagen åtgärdsplan. Se Alcontrol och Naturcentrum, 
2017. 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 1 992 14300 5000 7
Lyckebyån 2 0 0 Måste utredas närmare 0
Lyckebyån 3 1680 17804 1624500 0
Lyckebyån 4 512 5441 0 4
Lyckebyån 5 0 0 670000 0
Lyckebyån 6 2584 16826 0 9
Lyckebyån 7 1214 8051 739000 0
Lyckebyån 8 901 5650 0 4
Lyckebyån 9 3700 5404 54600 5
Lillån 1 1273 4550 12500 4
Lillån 2 1816 5600 66000 0
Lillån 3 2481 3800 75300 0
Linneforsaån 1 504 3000 35000 3
Linneforsaån 2 2089 12340 537000 1
Linneforsaån 3 3680 8055 184400 0
Gusemålabäcken 1 317 1100 Se Lyckebyån 3 1
Gusemålabäcken 2 1610 5659 0 0
Gusemålabäcken 3 1191 2532 246000 1
Gusemålabäcken 4 2274 3019 113500 0
Bjurbäcken 1 1201 13200 69000 4
Bjurbäcken 2 4098 15100 345000 0
Bjurbäcken 3 0 0 100000 0
Bjurbäcken 4 6890 19799 328000 0
Lyckebyån, 
Biskopsberg till 
Länsgränsen* 4927 35000 8900000 3
Lilla Lillån* 2227 4000 34500 3
Summa 48161 210230 14139300 49
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8.2 Prioritering av åtgärder 
Samtliga åtgärder har prioriterats utifrån potentialen för de fyra olika kategorierna Hydro-
morfologi, Hydrologi (flödesutjämning/vattenhushållning), Naturvärde och Näringsretention. 
Samtliga åtgärders prioritering går att finna i Bilaga A-Åtgärder. Nedan följer fyra tabeller 
med de högst prioriterade åtgärderna inom respektive kategori. Prioriteringarna bygger 
framför allt på geografiskt läge, storlek på åtgärden och graden av påverkan i nuläget.  

8.2.1 Hydromorfologi	
Tabell 2. Åtgärder med högsta prioritering/potential för återskapande av hydromorfologiska 
värden. Prioriteringsklasserna betyder 1=Mycket hög potential, 2= Hög potential, 3= Måttlig 
potential, 4= Liten potential och 5 = Ingen potential. (*Ej helt utrett, men en relativt hög pot-
ential gällande hydromorfologi kan förväntas i och med indämning vid vandringshinder) 
(**Potentialen vid vandringshinder beror helt på vilken åtgärd som eventuell utredning kom-
mer fram till) (***Potentialen vid vandringshinder beror på vilken åtgärd som eventuell ut-
redning kommer fram till) 

 

8.2.2 Hydrologi	
Tabell 3. Åtgärder med högsta prioritering/potential för återskapande av hydrologi/flödesut-
jämning/vattenhushållning. Prioriteringsklasserna betyder 1=Mycket hög potential, 2= Hög 
potential, 3= Måttlig potential, 4= Liten potential och 5 = Ingen potential. (*Ej helt utrett, 
men en relativt hög potential gällande hydromorfologi kan förväntas i och med indämning 
vid vandringshinder) (**Potentialen vid vandringshinder beror helt på vilken åtgärd som 
eventuell utredning kommer fram till) (***Potentialen vid vandringshinder beror på vilken 
åtgärd som eventuell utredning kommer fram till) 

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Näringsretention
Lyckebyån 1 Strömvatten 4 1 5 1 5
Lyckebyån 1 Översvämningsyta 1 1 4 1 4
Lyckebyån 2 Översvämningsyta 2 1 1 4 1
Lyckebyån 3 Strömvatten 7 1 1 2 4
Lyckebyån 3 Strömvatten 8 1 1 2 3
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 1 1 1 1
Lyckebyån 6 Strömvatten 14 1 5 2 5
Lyckebyån 6 Strömvatten 16 1 4 1 5
Lyckebyån 6 Strömvatten 18 1 5 2 5
Lyckebyån 6 Strömvatten 19 1 5 2 5
Lyckebyån 6 Strömvatten 20 1 5 3 5
Lyckebyån 8 Strömvatten 26 1 5 4 5
Lyckebyån 9 Strömvatten 31 1 5 2 5
Lillån 1 Strömvatten 33 1 5 1 5
Lillån 1 Strömvatten 34 1 5 2 5
Lillån 2 Strömvatten 38 1 5 2 5
Linneforsaån 1 Översvämningsyta 20 1 3 2 4
Linneforsaån 3 Strömvatten 46 1 4 1 5
Bjurbäcken 1 Översvämningsyta 38 1 2 2 5
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8.2.3 Naturvärde	
Tabell 4. Åtgärder med högsta prioritering/potential för naturvärden kopplade till limniska 
miljöer. Prioriteringsklasserna betyder 1=Mycket hög potential, 2= Hög potential, 3= Måttlig 
potential, 4= Liten potential och 5 = Ingen potential. (*Ej helt utrett, men en relativt hög pot-
ential gällande hydromorfologi kan förväntas i och med indämning vid vandringshinder) 
(**Potentialen vid vandringshinder beror helt på vilken åtgärd som eventuell utredning kom-
mer fram till) (***Potentialen vid vandringshinder beror på vilken åtgärd som eventuell ut-
redning kommer fram till) 

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Näringsretention
Lyckebyån 2 Översvämningsyta 2 1 1 4 1
Lyckebyån 3 Strömvatten 7 1 1 2 4
Lyckebyån 3 Strömvatten 8 1 1 2 3
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 1 1 1 1
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 4 2 1 3 2
Lyckebyån 5 Översvämningsyta 6 2 1 3 2
Lyckebyån 3 Strömvatten 9 3 1 4 3
Bjurbäcken 2 Strömvatten 73 3 1 2 5
Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 42 3 1 2 4
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 1 4 1 4 1
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 2 4 1 2 1
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 3 4 1 2 1
Lyckebyån 7 Översvämningsyta 9 4 1 4 3
Linneforsaån 2 Sänkt sjö 4 4 1 2 4
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 30 4 1 2 4
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 5 5 1 2 4
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 6 5 1 2 4
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 7 5 1 2 4
Gusemålabäcken 3 Sänkt sjö 8 5 1 2 4
Lyckebyån 8 Vandringshinder 24 1* 1 1 ***
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8.2.4 Näringsretention	
Tabell 5. Åtgärder med högsta prioritering/potential för näringsrening. Prioriteringsklasserna 
betyder 1=Mycket hög potential, 2= Hög potential, 3= Måttlig potential, 4= Liten potential 
och 5 = Ingen potential. (*Ej helt utrett, men en relativt hög potential gällande hydromorfo-
logi kan förväntas i och med indämning vid vandringshinder) (**Potentialen vid vandrings-
hinder beror helt på vilken åtgärd som eventuell utredning kommer fram till) (***Potentialen 
vid vandringshinder beror på vilken åtgärd som eventuell utredning kommer fram till) 

 

8.3 Principiella beskrivningar av åtgärder 
8.3.1 SB-vattendrag,	fokus	på	utseende	och	biotoper	
SB-vattendragen är förhållandevis stabila och botten består ofta av material av större 
fraktioner såsom sten, block och häll. De hydromorfologiska typerna som är av denna typ 

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Näringsretention
Lyckebyån 1 Strömvatten 5 3 3 1 5
Lyckebyån 1 Översvämningsyta 1 1 4 1 4
Lyckebyån 1 Strömvatten 4 1 5 1 5
Lyckebyån 1 Strömvatten 2 2 5 1 5
Lyckebyån 1 Vandringshinder 5 1* ** 1 ***
Lyckebyån 1 Vandringshinder 7 1* ** 1 ***
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 1 1 1 1
Lyckebyån 4 Vandringshinder 9 3 ** 1 ***
Lyckebyån 4 Vandringshinder 11 4 ** 1 ***
Lyckebyån 6 Strömvatten 16 1 4 1 5
Lyckebyån 6 Vandringshinder 12 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 15 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 16 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 17 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 18 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 19 2* ** 1 ***
Lyckebyån 6 Vandringshinder 20 2* ** 1 ***
Lyckebyån 8 Vandringshinder 24 1* 1 1 ***
Lyckebyån 8 Vandringshinder 21 1* ** 1 ***
Lyckebyån 8 Vandringshinder 22 1* ** 1 ***
Lyckebyån 8 Vandringshinder 23 1* ** 1 ***
Lyckebyån 9 Vandringshinder 29 5 ** 1 ***
Lyckebyån 9 Vandringshinder 25 2* ** 1 ***
Lyckebyån 9 Vandringshinder 26 2* ** 1 ***
Lyckebyån 9 Vandringshinder 27 2* ** 1 ***
Bjurbäcken 1 Vandringshinder 40 5 ** 1 ***
Gusemålabäcken 1 Vandringshinder 38 2* ** 1 ***
Gusmålabäcken 2 Strömvatten 58 3 4 1 5
Lillån 1 Strömvatten 33 1 5 1 5
Linneforsaån 1 Vandringshinder 35 2* ** 1 ***
Linneforsaån 1 Vandringshinder 36 2* ** 1 ***
Linneforsaån 3 Strömvatten 46 1 4 1 5

Lyckebyån 2 Översvämningsyta 2 1 1 4 1
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 1 1 1 1
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 2 4 1 2 1
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 3 4 1 2 1
Lyckebyån 3 Våtmark 5 5 2 2 1
Lyckebyån 3 Våtmark 6 5 3 2 1
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 1 4 1 4 1
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är A-Branta vattendrag i fast berg samt B-Branta vattendrag med sten och turbulent flöde. 
Lutningen är hög och tillgången till sediment som kan förflyttas är låg. Inom Lyckebyån 
är denna typ vanlig och bitvis finns det förhållandevis naturliga miljöer kvar. Åtgärder i 
denna typ riktar sig främst till att återfå strukturell variation. Eftersom vattendragstypen 
är relativt stabil går till stor del att återskapa en naturlig vattendragsform direkt vid åt-
gärd. Återställning av denna vattendragstyp genomförs antingen med hjälp av maskin, 
såsom grävmaskin, eller för hand, med hjälp av vinsch. Målet med återställningen är att 
placera de strukturer som rensats bort på rätt platser. Strukturerna i ett strömvatten föl-
jer ofta ett tydligt mönster med spridda block eller stenar som, på grund av vattnets rö-
relse runt dessa större strukturer, skapar olika biotoper. Lugnvattenpartier bildas bakom 
block och sten där substrat av mindre fraktioner hamnar. Dessa miljöer är mycket vik-
tiga, bland annat för stormusslor, insekter och vandrande fisk.  Det är viktigt dock att 
rätt storlekar används om man tillför material. Till exempel ska inte stora block läggas ut 
i områden där det naturligt saknas. På samma sätt är det oftast olämpligt att lägga ut 
grus på platser med för hög lutning och specifik flödeseffekt då detta ändå spolas bort 
och riskera att förstöra andra biotoper längre nedströms.  

Åtgärder i denna vattendragstyp hänger ofta ihop med åtgärder gällande TB-vattendrag 
och vattendrag i torv. Rensningar i strömvatten påverkar ofta stora områden uppströms 
där översvämningsfrekvens minskar och dynamiska fluviala processer störs till följd av 
sänkt basnivå. Översta delarna på en strömvattenmiljö fungerar ofta som en så kallad 
bestämmande sektion i vattendraget, vilken avgör basnivån för vattennivåer uppströms. 
Det är därför både viktigt och mer effektivt att utreda möjligheter till större nyttoeffek-
ter av strömvattenrestaurering än bara de direkta förbättringarna av strukturell mång-
formighet.  

Död ved är ytterligare en struktur som tillför mångformighet till vattendraget. Kring 
strömvatten fastnar ofta död ved mellan block och stenar. Tillförsel av död ved där det 
saknas (men där det kan förväntas förekomma) är en effektiv åtgärd för att skapa livs-
miljöer för vattenlevande organismer. Dessutom har de en stabiliserande och ofta däm-
mande effekt som motverkar effekten av sänkta basnivåer. Död ved finns inte med i de 
flesta specifika åtgärdsförlag men är i de allra flesta fall en viktig komponent för att re-
staureringar och habitatförbättringar ska få ett så bra resultat som möjligt.  

 



  

23 

 

 

 

Figur 3. Exempel på orensad blockrik vattendragssträcka. Sträckan har bedömts som i 
stort sett orensad. Vid Johansfors i norr om Emmaboda.  
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Figur 4. En sträcka med låg påverkan som är ett mellanting mellan SB och TB-
vattendrag. Notera att bottensubstratet är finare med dominans av småsten och grus. 
Notera också att små svämplan finns på vänster sida av vattendraget. Miljön är mycket 
fin som lek och uppväxtområde för öring och lax samt som livsmiljö för stormusslor som 
flodpärlmussla.  

8.3.2 TB-vattendrag,	fokus	på	processer	
Typiskt för TB-vattendrag är att bottensubstratet ofta är av finkornigare art, såsom lera, 
silt, sand och grus. De hydromorfologiska typerna som är TB-vattendrag är C-Vattendrag 
med Riffle-pool och E-Lugnflytande vattendrag i finkorniga jordarter. Här byggs vatten-
dragsfårans form oftast upp av substrat som vattendraget fört med sig. Fåran har en dy-
namisk form över tid då olika fluviala processer såsom erosion och sedimentation före-
kommer naturligt om vartannat. Till TB-vattendrag förs till exempel vattendrag i jord-
bruksmark. I Lyckebyån förekommer denna vattendragstyp främst i de södra och norra 
delarna av Blekinge samt i de södra delarna av Kalmar län. I denna typ av vattendrag är det 
mycket viktigt att sätta upp en målbild för långsiktig utveckling i och kring fåran. Detta 
för att skapa kontinuitet som ger vattendraget möjlighet att skapa de strukturer som är 
viktiga för biologisk mångfald knuten till vattendragstypen. Dessa strukturer är till exem-
pel aktiva svämplan, en ringlande eller förgrenad planform samt en stor heterogenitet i 
fårans bottenform/djup.  
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En aspekt som ofta glöms bort är att ytor som översvämmas frekvent ska räknas som en 
del av fåran. Dessa ytor är ofta kraftigt påverkade men glöms ändå bort vid åtgärdspla-
nering. Därför är det viktigt att fastställa var fårans naturliga avgränsning finns innan åt-
gärder börjar planeras. Svämplanen är plana ytor där vegetationen är fuktgynnad och 
som frekvent översvämmas vid högflöden. 

Svämplan byggs upp av två olika fluviala processer. Det är sedimentation inom fåran och 
sedimentation på land. Sedimentationen inom fåran sker i innersidan av meanderbågar 
där flödet och därmed den specifika flödesenergin är som lägst. Dessa punkter kallas 
”point bars” och de är områden som utökas konstant i och med att ytterkurvorna på 
meanderbågarna samtidigt eroderar utåt. Dessa processer är mycket viktiga att bibe-
hålla efter åtgärder då de skapar nya svämplan och stärker kontinuiteten av livsmiljöer.  

Att säkerställa att dessa processer hamnar i en dynamisk jämvikt är ofta svårt. För att 
öka chansen att lyckas bör bland annat noggrannare inmätningar med efterföljande flö-
desanalyser genomföras. Målbilden ska vara att svämytorna översvämmas vid de flöden 
som är relativt frekvent återkommande. En fingervisning är att svämytor som främst be-
står av finkornigt oorganiskt material ska översvämmas en gång per 1–2 år. Svämytor 
som består av organiskt material (tillhör den hydromorfologiska typen vattendrag i torv) 
översvämmas generellt oftare än så.  

Att återfå naturlig översvämningsfrekvens på svämytor innebär oftast att återställa be-
stämmande sektioner och därmed att basnivån för sträckan måste höjas. Basnivån är 
den lägsta nivå som vattnet kan skära ner till, det vill säga den nivå som inte är känslig 
mot erosion. Vid de naturliga trösklarna som rensats finns ofta det gamla bottenmateri-
alet kvar vilket kan användas för återställning. Vid vissa rensningar har de större struk-
turerna såsom block och häll sprängts bort vilket innebär att material kan behöva tillfö-
ras.  
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Figur 5. Typisk sträcka för TB-vattendrag som är omgrävd på bredd och djup. Notera det fin-
korniga materialet i kanterna som är dittransportrat av vattendraget. Ytorna runt fåran är 
plana och stora och har innan omgrävning översvämmats frekvent. I och med påverkan så 
har också de fluviala processerna störts. Notera till exempel den kraftiga erosionen i vänster-
kant i bild.  

8.3.3 Vattendrag	i	torv-Fokus	på	grundvattennivå		
Vattendrag i torv kan till planform och lutning vara ganska likt TB-vattendrag, men då få-
ran och dess omgivning är uppbyggt av organiskt material som är relativt stabilt över tid 
blir de fluviala processerna mindre dynamiska. Tillgången av sediment är oftast mycket 
låg vilket vid naturliga förhållanden innebär långsiktigt mycket stabila miljöer. Istället av-
sätts energi i en kraftigt varierande bottenelevation samt stora översvämningsytor. Vat-
tendrag av torvtyp förekommer också ofta tillsammans med andra vattendragstyper, 
främst SB-vattendrag, där lutningen är relativt låg. Här bildas tunna lager av organogena 
jordlager ovanpå och mellan grundlagren av morän som naturligt översvämmas fre-
kvent. I Lyckebyån är det vanligt med denna typ av miljö organogena svämytor, både i 
form av öppna starrdominerade ytor och svämskogar som domineras av al. Trots påver-
kan finns många fina sådana miljöer kvar, bland annat ett Natura 2000-område kring ut-
loppet från Värmasjön, Värmasjöns utlopp SE0410217. 
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Att återställa denna vattendragstyp kan vara krångligt. Många miljöer går inte att åter-
skapa till ursprungligt utseende då markerna ofta har sjunkit ihop och nedbrytningen av 
det organiska materialet är långt gången. Målbilden för denna typ av vattendrag bör 
istället innebära en till nuvarande marknivås lämplig grundvattennivå. Åtgärderna inne-
bär främst höjning av basnivåer kring de rensade naturliga trösklar som finns i land-
skapet. Den största effekt fås vid återskapande av de sänkta sjöarna, som ursprungligen 
har omgetts av mycket stora organogena svämytor. Det är viktigt att komma ihåg att 
överdämning av organogena marker i vissa fall kan sätta igång kemiska processer som 
inte är önskvärda. Till exempel kan metangasavgång och fosforläckage öka. Detta måste 
utredas noga vid varje specifik åtgärdsplats.  

 

Figur 6. En relativt naturlig vattendragssträcka i torv. Basnivån är troligen något sänkt vilket 
kan ses på stränderna som lutar ner mot vattendraget. En helt orörd sträcka har normalt 
ännu högre vattennivå även vid lågflöden. Översvämningsfrekvensen har bedömts som svagt 
minskad. Översvämmas troligen årligen under relativt långa perioder.  

8.3.4 Våtmarker	
Våtmarken är en oerhört viktig naturtyp i vårt landskap, med många viktiga funktioner, 
men som fått ge vika när produktionsvärden krävt företräde. Längs diken och vattendrag 
ser vi idag lite olika problematik med kopplingar till vatten. Högflöden och översväm-
ningssituationer blir alltmer frekventa och i många fall kan t.o.m. hus och egendom ta 
skada. I den andra ändan ser vi allt oftare hur bäckar med fisk torkar ut och hur torka 
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påverkar grödor. Denna stora variation av flöden, från extremt höga till extremt låga, 
har flera olika orsaker. Vår strävan efter att snabbt och effektivt få vattnet från land och 
ut i havet genom dränering av våtmarksområden och översvämningszoner via dräne-
ringssystem, kulvertar och djupa rätade diken har gjort att flödesutjämning och vatten-
hushållande funktioner byggts bort. Alltmer uppenbart börjar det också bli att klimatför-
ändringar leder till en större variation och därmed till större problem. Avsaknaden av 
våtmarker förstärker dessa negativa effekter.  

I flera mindre vattendrag finns en problematik med låga sommarflöden och uttorkade 
livsmiljöer. Detta kan vara en stor begränsning för den akvatiska faunan, i synnerhet för 
laxfiskar och stormusslor. I en våtmark samlas vatten när det är mycket nederbörd som 
då finns kvar i landskapet och kan hindra uttorkning av mindre vattendrag när det är 
torrare. Därför kan våtmarkers funktion som vattenhushållande magasin med möjlig-
heter till att fördela vatten över lågflödesperioder ha en betydande nytta. Våtmarksytor 
kan också effektivt mildra effekterna av flödestoppar om de tillåts breda ut sig eller stiga 
i vattennivå när det kommer häftiga regn.  

Jord- och skogsbruket ger oundvikligen ett ökat läckage av näringsämnen och sediment 
jämfört med obrukad naturmark och där arealen jordbruksmark är stor, blir våtmar-
kerna ett viktigt verktyg för att reducera näringstransporterna tillsammans med lantbru-
karnas arbete med att optimera näringstillförsel, anläggning av skyddszoner, fånggrödor 
mm. Våtmarkerna är effektiva på att ta hand om både kväve och fosfor. Kväve reduceras 
till stor del genom nitrifikation-denitrifikation och försvinner till atmosfären som kväv-
gas. Fosfor och även en del andra skadliga ämnen fastläggs primärt i sedimenten men 
omsätts också effektivt genom att tas upp av våtmarksväxter och även djurlivet i våt-
marken. En våtmark blir så klart bara effektiv för näringsrening om den tar emot vatten 
som innehåller mycket näring, t ex om tillrinningsområdet domineras av åkermark.  

Våtmarker bör utformas så att de uppfyller de syften man prioriterar i varje enskilt läge. 
Generellt bör man för både näringsrening, biologisk mångfald och landskapsanpassning 
sträva efter grunda våtmarker och att anläggning tar vara på de naturliga förutsättning-
arna på bästa sätt. Landskapsanpassning innebär att markerade vallar och branta slänter 
ska undvikas både för att förenkla skötsel, gynna mångfald och ur säkerhetssynpunkt. 
Grunda våtmarker med rik växtlighet och gärna med hög belastning av näringsämnen 
växer dock igen och man bör räkna med att skötselinsatser kan komma behövas. Våt-
marker bör därför normalt skapas med någon manuell regleringsmöjlighet eller tillåtas 
variera med det naturliga flödet så större ytor kan kommas åt med vanliga jordbruksma-
skiner under perioder med låg vattenföring. Särskilt i de fall man förväntar sig sedimen-
teringsproblem bör man överväga att anlägga någon djuphåla vid inloppet som enkelt 
kan kommas åt maskinellt för rensning. Ofta är betesskötsel det enklaste och effektiv-
aste sättet att förhindra igenväxning, särskilt om våtmarken tillåts variera en del i vat-
tennivå.  
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Det är viktigt att komma ihåg att överdämning av organogena marker i vissa fall kan 
sätta igång kemiska processer som inte är önskvärda. Till exempel kan metangasavgång 
och fosforläckage öka. Detta måste utredas noga vid varje specifik åtgärdsplats. 

Figur 7. Exempel på återställd våtmark. Notera bland annat mycket flacka slänter och en 
bred grund zon som står under vatten vissa perioder på året och som är torrare och kan 
till exempel betas vissa perioder på året.  

8.3.5 Återställning	av	sjöar	
Vid återställning av sänkta och torrlagda sjöar är det viktigt med en noggrann förstudie. 
Granskning av historiska dokument, förrättningsutredningar tillsammans med analys av 
höjddata är viktiga steg för att lokalisera de naturliga trösklarna som hållit sjöarna på 
sina naturliga nivåer är en grundförutsättning. Principen handlar sedan om att helt eller 
delvis återställa trösklarna för att återigen skapa en sjöyta.  

De sänkta sjöarna i Lyckebyåns avrinningsområde omfattas i de allra flesta fall av mar-
kavvattningsföretag. Detta innebär att flera olika utredningar kring förutsättningar krävs 
för att, helt eller delvis, riva upp företagen. Det är absolut kritiskt att tidiga kontakter 
med och förankring hos markägare i området görs så tidigt som möjligt i planeringssta-
diet.  

Återställningen av sjöar i Lyckebyån är stora åtgärder men skulle också ge mycket stor 
miljönytta. Förmågan till flödesutjämning, näringsretention och att motverka brunifie-
ring ökar kraftigt med vattnet uppehållstid i landskapet. Grovt räknat skulle återställ-
ningen av de fyra större sjöarna öka uppehållstiden (omsättningstiden) i 
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medelvattenföring med cirka fyra dygn. I och med sjöåterställning skulle stora svämytor, 
både organogena och med oorganiska jordar, kunna återskapas.  

8.4 Åtgärdsområden 
För att enklare få en överblick över och kunna prioritera åtgärder har vattendragen delats 
upp i 23 åtgärdsområden (se figur 8 samt tabell 6). Varje specifikt åtgärdsområdena hänger 
samman geografiskt och har liknande typ av påverkan. Storleken på åtgärdsområdena varie-
rar också på grund av samma orsaker. Åtgärdsförslag finns redan framtagna för Lyckebyån i 
Blekinge mellan Biskopsberg och länsgränsen mellan Blekinge och Kalmar län och utgår där-
för i denna rapport. Se separat åtgärdsplan för denna sträcka (Alcontrol och Naturcentrum 
2017). Vid prioritering och planering av åtgärder i Lyckebyåns avrinningsområde bör dessa 
användas parallellt.  

 

 

 

 



  

31 

 

 

Tabell 6. De 23 identifierade åtgärdsområdena inom Lyckebyåns avrinningsområde.

  

Åtgärdsområden
Sträckor enligt 

biotopkartering Namn Län Kommun Markavvattningsföretag Påverkastyp Åtgärdsmöjligheter

Lyckebyån 1 1-31 Mynningen till Biskopsberg Blekinge Karlskrona Nej

Vandringshinder, 
rensning av 
strömsträckor, 
reglering

Åtgärda vandringshinder, 
återställa rensade 
strömssträckor

Lyckebyån 2 1-4 Västersjön-Kyrksjön Kalmar Emmaboda Nej Sänkta sjöar

Utred eventuella återställningar 
av sjönivåer, återställa rensade 
bestämmande sektioner

Lyckebyån 3 5-18 Kyrksjön-Lindås Kalmar Emmaboda Ja

Omgrävd fåra, 
minkad 
översvämningsfre
kvens, instabilitet

Utred markavvattningsföretag. 
Återskapa svämplan samt 
restaurera bestämmande 
sektioner och strömsträckor

Lyckebyån 4 19-30 Lindås-Mjusjön Kalmar Emmaboda Nej

Vandringshinder, 
indämning, 
rensade 
strömsträckor

Åtgärda vandringshinder, 
återställa rensade 
strömssträckor

Lyckebyån 5 31 Rostockasjön-Getasjön Kalmar Emmaboda Nej Sänkta sjöar

Utred sjönivåer och 
bestämmande sektioner för att 
optimera översvämingsytor

Lyckebyån 6 32-64 Getasjön-Smålandshyttan Kalmar Emmaboda Nej

Vandringshinder, 
indämning, 
rensade 
strömsträckor

Åtgärda vandringshinder, 
återställa rensade 
strömssträckor

Lyckebyån 7 65-77 Smålandshytta-Åfors Kalmar Emmaboda Nej

Sänkta basniåver, 
rensade 
bestämmande 
sektioner

Restaurera bestämmande 
sektioner. Utreda potential för 
översvämningsytor för optimera 
flödesutjämning

Lyckebyån 8 78-84 Åfors-Yggersrydsjön Kalmar Emmaboda Nej

Vandringshinder, 
indämning, 
rensade 
strömsträckor Åtgärda vandringshinder

Lyckebyån 9 - Lyckebyån Kronobergs län Kronoberg Lessebo Nej

Vandringshinder, 
indämning, 
rensade 
strömsträckor

Nedre delar: Åtgärda 
vandringshinder, återställa 
rensade strömssträckor och 
bestämmande sektioner. Övre 
delar: Återställa bestämmande 
sektioner och biotopvård i 
strömsträckor. God potential för 
flödesutjämning. 

Lillån 1 1-19 Stora Åsjön-Göksjön Kalmar Karlskrona Nej

Vandringshinder, 
rensning av 
strömsträckor

Åtgärda vandringshinder, 
återställa rensade 
strömssträckor och 
bestämmande sektioner

Lillån 2 20-34 Göksjön-Gåsagölarna Kalmar Karlskrona Nej

Rensade 
bestämmande 
sektioner/strömst
räckor

Återställa rensade strömsträckor 
och öka översvämningsfrekvens 
på torvsträckor

Lillån 3 35-50 Gåsagölarna-Björkegölen Kalmar Karlskrona Nej

Omgrävd fåra, 
minkad 
översvämningsfre
kvens

Biotopvård i omgrävda 
vattendrag. Återställa 
bestämmande sektioner för 
ökad flödesutjämning.

Linneforsaån 1 1-8 Lyckebyån-Törn Kalmar Emmaboda Ja

Omgrävd fåra, 
minkad 
översvämningsfre
kvens, 
vandringshinder

Utreda markavvattningsföretag 
(se Lyckebyån 3). Åtgärda 
vandringshinder.

Linneforsaån 2 9-26 Törn-Löften Kalmar Emmaboda Nej

Rensade 
bestämmande 
sektioner/strömst
räckor

Återställa bestämmande 
sektioner och strömsträckor. 
Utreda sänkt sjö. Åtgärda 
vandringshinder.

Linneforsaån 3 - Linneforsaån Kronobergs län Kronoberg Lessebo Nej

Rensade 
bestämmande 
sektioner/strömst
räckor. Brun 
beläggning

Återställa bestämmande 
sektioner,  god potential för 
ökad flödesutjämning. 
Biotopvård på rensade och 
omgrävda strömmsträckor. 
Utreda brun beläggning i stora 
delar av ån.

Gusemålabäcken 1 1-4 Lyckebyån-Gusemåla Kalmar Emmaboda Ja

Omgrävd fåra, 
minkad 
översvämningsfre
kvens, instabilitet

Utreda markavvattningsföretag 
(se Lyckebyån 3). Åtgärda 
vandringshinder.

Gusemålabäcken 2 5-15 Gusemåla-Kässjö Kalmar Emmaboda Nej

Bitvis kraftiga 
rensningar, ev. 
sänkt sjö Även 
orörda sträckor

Skydda fina mer eller mindre 
strömmande sumpskogsmiljöer. 
Biotopvård i övre delarna. Utred 
sjönivå i Kässjön. 

Gusemålabäcken 3 16-25 Kässjö-Ödevaten Kalmar Emmaboda Ja
Omgrävd fåra, 
sänkt sjö

Utred 
markavvattningsföretag/sjösänk
ningföretag för Ödevaten. 
Biotopvård /restaurering av 
strömsträckor och återställa 
bestämmande sektioner

Gusemålabäcken 4 26-38 Ödevaten-Skärsjön Kalmar Emmaboda Ja

Omgrävd fåra, 
sedimentation 
från skogsbruk

Biotopvård i omgrävda partier 
och fri utveckling på några 
sträckor. 

Bjurbäcken 1 1-4 Lyckebyån-Emmaboda Kalmar Emmaboda Nej

Exploaterad mark, 
omgrävd fåra, 
indämning, 
vandringshinder

Åtgärda vandringshinder. 
Biotopvård i omgrävda 
strömsträckor

Bjurbäcken 2 5-16 Emmaboda-Gubbamaden Kalmar Emmaboda Nej

Omgrävd fåra, 
minskad 
översvämningsfre
kvens

Återställa rensade 
bestämmande sektioner och 
strömsträckor. Utreda sänkta 
småsjöar/mader. Biotopvård på 
omgrävda sträckor.

Bjurbäcken 3 17 Gubbamaden Kalmar Emmaboda Nej

Relativt orörd, 
svagt rensade 
bestämmande 
sektioner

Utred återställning av 
bestämmande sektioner för att 
optimera 
översvämningsfrekvens och 
flödesutjämning. 

Bjurbäcken 4 18-27 Gubbamaden-Tomeshult Kalmar Emmaboda Nej

Omgrävd fåra, 
minskad 
översvämningsfre
kvens

Biotopvård i omgrävda 
vattendrag. Återställa 
bestämmande sektioner vid 
torvsträckor för ökad 
flödesutjämning.
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Figur 8. Åtgärdsområden i de södra delarna av Lyckebyåns avrinningsområde. Linjefärger är 
olika endast för tydligare visualisering av avgränsningar. 
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Figur 9. Åtgärdsområden i de norra delarna av Lyckebyåns avrinningsområde. Linjefärger är 
olika endast för tydligare visualisering av avgränsningar. 
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8.5 Åtgärdsbehov kopplats till statusklassning 
Samtliga vattenförekomster i Sverige är klassade utifrån EU:s ramdirektiv för vatten (tabell 
7). Klassningen benämns som en vattenförekomsts effekt på den så kallade Ekologiska statu-
sen. Styrande för bedömningen av den ekologiska statusen är de biologiska kvalitetsfaktorer 
som beskriver växt och djurlivet i vattenförekomsten. Utöver de biologiska kvalitetsfak-
torerna klassificeras även stödjande kvalitetsfaktorer som beskriver fysikaliska-kemiska 
egenskaper i vattnet, särskilda förorenande ämnen samt hydromorfologi. 

Statusen bedöms i en femgradig skala genom att data för en kvalitetsfaktor jämförs med re-
ferensförhållanden för den typ av vatten man bedömer. Om en betydande påverkan identifi-
erats för ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan använ-
das för att bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. 

Med hjälp av den genomförda biotopkarteringen kan en klassning göras på de hydromorfo-
logiska kvalitetsfaktorerna. Utifrån denna klassning kan också ett beting tas fram där åt-
gärdsbehov för att nå God ekologisk status för respektive kvalitetsfaktor kan preciseras. 
Klassning har gjorts på respektive vattenförekomst inom Lyckebyåns avrinningsområde samt 
de övriga vattnen Lillån och Lilla Lillån. För dessa har åtgärdsbehovet i längd för att nå God 
ekologisk status sedan beräknats (tabell 8). Viktigt att notera är att ett vattendrag kan ha 
God ekologisk status trots att de hydromorfologiska faktorerna är lägre klassade och tvär-
tom. För att vattenförekomsterna ska nå God ekologisk status är det dock att förvänta att 
åtgärder i påverkade områden för att återskapa viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald 
krävs.  
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Tabell 7. Statusklassning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna i respektive vattenfö-
rekomst. Klassningen är en 5-gradig skala där 5 (Blå)=Hög ekologisk status, 4 (Grön)=God 
ekologisk status, 3 (Gul)=Måttlig ekologisk status, 2 (Orange)=Otillfredställande ekologisk 
status och 1 (Röd)=Dålig ekologisk status.   

 

Vattenförekomst
Morfologi

Kolumn1
Kolumn2

Kolumn3
Kolumn4

Kolumn5
Kolumn6

Konnektivitet upp och nedströms
Kolumn7

Medel

Vattendragsfårans 
form

Vattendragets 
planform

Vattendragets 
bottensubstratDöd ved

Strukturer i 
vattendrag

Vattendragsfårans 
kanter

Svämplanets 
struktur och 
funktion

Konnektivitet upp och nedströms
Konnektivitet 
i sidled

Sammanvägd status
Lyckebyån: Östersjön -Bäck från stora Havsjön

3
5

5
3

2
3

1
5

3,4
Procentuell påverkan

17,3
1,7

16,3
38

15,4
0

Lyckebyån: Bäck från stora havsjön-Västersjön
1

2
2

1
2

1
1

3
1,6

Procentuell påverkan
91

65
65

94,5
72,2

80,4
27

Lyckebyån: Västersjön-Linneforsaån
2

2
2

1
2

2
5

2
2,3

Procentuell påverkan
44,5

44,5
44,5

76
44,5

40,7
35,6

Lyckebyån-Linneforsaån-Gusemålabäcken
1

1
1

1
1

1
5

3
1,8

Procentuell påverkan
100

100
100

100
100

100
100

Lyckebyån: Gusemålabäcken-Bjurbäcken
2

2
2

1
1

2
3

2
1,9

Procentuell påverkan
47,9

40,7
67,7

88
88

66,7
67,7

Lyckebyån: Bjurbäcken-Yggersrydsjön
2

4
3

2
3

2
1

4
2,6

Procentuell påverkan
43

12,4
23

57,4
34,9

35,9
10,6

Bjurbäcken
2

2
2

2
2

2
1

2
1,9

Procentuell påverkan
69,4

69,9
69,9

72,5
72,5

59,6
5

46,8
Gusemålabäcken: Lyckebyån-Ödevaten

2
2

2
-

2
2

2
1

3
2,0

Procentuell påverkan
69,3

44,9
44,9

69,9
45,2

48,6
3

26,8
Gusemålabäcken: Ödevaten-Skärsjön

1
1

1
-

1
1

1
5

2
1,6

Procentuell påverkan
92,8

80,8
90,5

100
100

79,8
0

36,6
Linneforsaån: Lyckebyån-Törn

1
2

1
1

1
1

1
2

1,3
Procentuell påverkan

98,3
47,1

83,2
98,3

98,3
81

3
62,7

Linneforsaån: Törn-Löften
2

2
2

1
2

1
1

2
1,6

Procentuell påverkan
66,9

65
65

78,5
44,8

78,3
1

57,3
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Tabell 8. Beting/åtgärdsbehov för att nå God ekologisk status för de hydromorfologiska kva-
litetsfaktorerna i respektive vattenförekomst. Det är dock viktigt att notera att samtliga åt-
gärdstyper är inbakade i betinget och en noggrannare analys för respektive åtgärds effekt på 
respektive kvalitetsfaktor måste göras i samband med att åtgärder planeras och genomförs. 
Betinget presenteras i antal meter vattendrag som behöver åtgärdas för att uppnå målet 
med God status som innebär att max 15% av vattenförekomsten får vara väsentligt påverkad 
avseende respektive kvalitetsfaktor.   

 

Genom att utföra åtgärder på väsentligt påverkade sträckor kan den ekologiska statusen av-
seende de hydromorfologiska parametrarna höjas. Klassningen är dock en bedömning av 
vattendragets referensförhållande, vilket innebär att åtgärder behöver återställa de ur-
sprungliga vattendragsfunktionerna som fanns innan påverkan. Detta är inte alltid möjligt 
och åtgärder behöver istället anpassas för att återskapa rätt processer istället för att exakt 
avspegla referensförhållandet. I denna bedömning av åtgärdernas effekt på statusklass-
ningen används en ”snäll” bedömning som innebär att habitatförbättrande åtgärder också 
innebär att den väsentliga påverkan försvinner.   

Kolumn1 Morfologi Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Konnektivitet Kolumn7

Vattenförekomst 
Vattendragsfårans 
form

Vattendragets 
planform

Vattendragets 
bottensubstrat

Strukturer i 
vattendrag

Vattendragsfårans 
kanter

Vattendragsfårans 
kanter

Konnektivitet upp 
och nedströms

Konnektivitet 
i sidled

Lyckebyån: Östersjön -Bäck från stora Havsjön 320 6951 0 181 3204 8
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 0

Lyckebyån: Bäck från stora havsjön-Västersjön 22692 14929 14929 23737 17079 16968
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 3583

Lyckebyån: Västersjön-Linneforsaån 2315 2315 2315 4786 2315 1099 1616
Lyckebyån-Linneforsaån-Gusemålabäcken 4734 4734 4734 4734 4734 3266 4734
Lyckebyån: Gusemålabäcken-Bjurbäcken 825 644 1321 1830 1830 1050 1321

Lyckebyån: Bjurbäcken-Yggersrydsjön 5912 -549 1689 8952 4201 2278
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 0

Bjurbäcken 10871 10971 10971 11491 11491 4026
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 6355

Gusemålabäcken: Lyckebyån-Ödevaten 3667 2019 2019 3707 2039 1397
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 797

Gusemålabäcken: Ödevaten-Skärsjön 3117 2637 3025 3406 3406 1256
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 866

Linneforsaån: Lyckebyån-Törn 1853 714 1517 1853 1853 1173
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 1061

Linneforsaån: Törn-Löften 3043 2932 2932 3723 1747 1906
Åtgärda samtliga 
vandringshinder 2480
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9 Nyckelbiotoper	
9.1 Resultat 
9.1.1 Sammanfattning	
I alla undersökta vattendrag noterades 54 olika nyckelbiotoper, fördelade på sju olika bio-
topkategorier (Tabell 9). Dessutom identifierades fem opåverkade sträckor i torvmark som 
dokumenterades även om de inte faller inom de definierade nyckelbiotoperna (Tabell 1). 
Den kompletterade biotopen bedöms ha stor betydelse för vattenhushållningen och därmed 
ha betydelse även för nedströms belägna delar av vattensystemet. 

Tabell 9. Nyckelbiotoper i de inventerade vattendragen.  Dessutom redovisas biotopen 
Opåverkade vattendragssträckor i torvmark, trots att den inte faller inom tidigare defi-
nitioner av nyckelbiotopsbegreppet. 

 

Nyckelbiotop Bjur-
bäcken

Gusemåla-
bäcken

Lillån (lilla) Lillån Linne-
forsaån

Lycke-
byån

Summa

Opåverkade strömvattensträckor 1 1 4 6
Kvillområden 2 2 1 12 17
Blockrika vattendragssträckor 1 7 8
Forsar och vattenfall 1 1
Översvämningsskog (alluvial skog) 1 13 14
Hävdade strandängar, sjö och åstränder 1 1 2
Öppna stränder (orsakade av ishyvling, 
vattenståndsfluktuationer, bete)

1 5 6

Opåverkade vattendragssträckor i torvmark med 
naturlig översvämningsfrekvens 

4 1 5
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Figur 10. Limniska nyckelbiotoper i Lyckebyåns avrinningsområde inom Kalmar län. 
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Figur 11. Limniska nyckelbiotoper i Lyckebyåns avrinningsområde i Blekinge län. 
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9.1.2 Lyckebyån	
I Lyckebyån noterades 43 nyckelbiotoper, de flesta var belägna i åns nedre delar. Antals-
mässigt förekom flest kvillområden och översvämningsskogar. Den blockrika terrängen har 
gett förutsättningar för fina kvillområden, sammanlagt noterades tolv stycken. Trots att de i 
regel var åtminstone delvis rensade, var de blockrika och ofta med riklig förekomst av orm-
bunken safsa och ibland även hårklomossa. Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) är röd-
listad och fridlyst enligt Art- och habitatdirektivet. Arten lever på sten och trädstammar på 
stränder inom den zon som årligen översvämmas (Naturvårdsverket 2004). Fina kvillområ-
den förekommer t ex vid Johansfors en bit uppströms Mariefors och uppströms sjön Ol-
ljungen, uppströms Ömaden och mellan Strömsberg och Strömsholm. Det förekom även sju 
sträckor som klassades som blockrika strömsträckor, ofta belägna i anslutning till kvillområ-
den, även här förekom safsa och i vissa fall hårklomossa.  

I anslutning till kvillområdena förekom ofta även översvämningsskogar. Sammanlagt notera-
des tretton stycken. Skogarna hyste al och salix och ibland även ask i träd- och buskskiktet 
samt örter och halvgräs i markskiktet. I vissa förekom hårklomossa på trädbaser och stenar. 
Översvämningsfrekvensen samt mängden död ved varierade mellan sträckorna. Många var 
belägna uppströms kvillområden som utgjorde naturliga bestämmande sektioner. Fina 
svämskogar förekom t ex mellan Strömsberg och Forsa. 

Det noterades endast fyra sträckor som bedömdes som opåverkade strömsträckor, och end-
ast en var belägen i åns nedre del, vid Lillåns utflöde vid Åstugan. De övriga tre fanns upp- 
och nedströms Johansfors uppströms Emmaboda. 

Nedströms Kättilsmåla identifierades en fin fors med flera fåror, stora block och hällar och 
förekomst av safsa. Sträckan togs med som nyckelbiotop fast den i nuläget är påverkad av 
vattenreglering från ett vattenkraftverk. 

 I Lyckebyåns övre delar förekom även en del öppna mader i anslutning till vattendraget som 
sannolikt hålls öppna av vattenståndsfluktuationer t ex mellan Västersjön och Kyrksjön. Vid 
Vissefjärda förekommer strandängar mellan Kyrksjön och Hörnsjön. Bete verkar förekomma 
men stränderna hålls även öppna på grund av vattenståndsvariationer. Sjöarna är sannolikt 
endast måttligt sänkta. 

9.1.3 Lillån	(lilla)	
I Lillån noterades en nyckelbiotop i form av en översvämningsskog en bit nedströms Gissjön. 

9.1.4 Lillån	
Två nyckelbiotoper i form av kvillområden identifierades.  Det ena var beläget i mycket 
blockrik terräng uppströms Mossgölen och det andra en bit uppströms utflödet i St. Åsjön 
med förekomst av bland annat safsa. 

9.1.5 Bjurbäcken	
I Bjurbäcken noterades en opåverkad strömsträcka uppströms Högbrokärr. Sträckan var end-
ast svagt rensad med en huvudfåra och en del mindre sidofåror och översvämningsytor. 
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Dessutom noterades fyra opåverkade vattendragssträckor i torvmark med naturlig över-
svämningsfrekvens. Den senare biotopen är inte identifierad som nyckelbiotop men bedöms 
ha stor betydelse för vattensystemets vattenhushållning. 

9.1.6 Gusemålabäcken	
I Gusemålabäcken finns en fin opåverkad strömsträcka vid Gusemåla samt två fina kvillområ-
den som rinner genom sumpskog en bit uppströms. Dessutom förekommer en opåverkad 
vattendragssträcka i torvmark med naturlig översvämningsfrekvens. Hela den kilometer-
långa sträckan rinner genom ett fint sumpskogsområde, varierande öppet och trädbevuxet. 
Den senare biotopen är inte identifierad som nyckelbiotop men bedöms ha betydelse för 
bäckens vattenhushållning. 

9.1.7 Linneforsaån	
Det noterades en blockrik vattendragssträcka och ett kvill vid Kvarntorpet uppströms sjön 
Törn. Uppströms kvillområdet förekom även en hävdad strandäng (slåtter) som översväm-
mas årligen. Längre uppströms förekommer öppna stränder vid det som tidigare varit en sjö 
(Harebosjön) men som på grund av sänkning fått formen av en opåverkad torvsträcka med 
vidsträckta översvämningsytor som domineras av starr, gräs och vide. 
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11 Bilaga	A	–	Åtgärder	
11.1 Prioriteringslista av åtgärder 
Tabell 10. Prioriteringslista över samtliga åtgärder som lokaliserats inom Lyckebyåns avrin-
ningsområde. Prioriteringsklasserna betyder 1=Mycket hög potential, 2= Hög potential, 3= 
Måttlig potential, 4= Liten potential och 5 = Ingen potential. (*Ej helt utrett, men en relativt 
hög potential gällande hydromorfologi kan förväntas i och med indämning vid vandringshin-
der) (**Potentialen vid vandringshinder beror helt på vilken åtgärd som eventuell utredning 
kommer fram till) (***Potentialen vid vandringshinder beror på vilken åtgärd som eventuell 
utredning kommer fram till) 

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Hydromorfologi Hydrologi Naturvärde Näringsretention 
Lyckebyån 1 Strömvatten 1 3 5 2 5 
Lyckebyån 1 Strömvatten 2 2 5 1 5 
Lyckebyån 1 Strömvatten 3 3 5 2 5 
Lyckebyån 1 Strömvatten 4 1 5 1 5 
Lyckebyån 1 Strömvatten 5 3 3 1 5 
Lyckebyån 1 Strömvatten 6 2 5 2 5 
Lyckebyån 1 Översvämningsyta 1 1 4 1 4 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 1 1* ** 2 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 2 1* ** 2 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 3 1* ** 2 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 4 1* ** 2 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 5 1* ** 1 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 6 5 5 3 *** 
Lyckebyån 1 Vandringshinder 7 1* ** 1 *** 

      
Lyckebyån 2 Översvämningsyta 2 1 1 4 1 

      
Lyckebyån 3 Strömvatten 7 1 1 2 4 
Lyckebyån 3 Strömvatten 8 1 1 2 3 
Lyckebyån 3 Strömvatten 9 3 1 4 3 
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 3 4 4 4 5 
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 4 2 1 3 2 
Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 1 1 1 1 
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 1 4 1 4 1 
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 2 4 1 2 1 
Lyckebyån 3 Sänkt sjö 3 4 1 2 1 
Lyckebyån 3 Våtmark 1 5 3 2 3 
Lyckebyån 3 Våtmark 2 5 2 2 2 
Lyckebyån 3 Våtmark 3 5 4 3 4 
Lyckebyån 3 Våtmark 4 5 2 2 3 
Lyckebyån 3 Våtmark 5 5 2 2 1 
Lyckebyån 3 Våtmark 6 5 3 2 1 
Lyckebyån 3 Våtmark 7 5 3 2 3 
Lyckebyån 3 Våtmark 8 5 4 2 3 
Lyckebyån 3 Våtmark 9 5 2 2 4 

      
Lyckebyån 4 Strömvatten 10 3 5 3 5 
Lyckebyån 4 Strömvatten 11 2 4 2 5 
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Lyckebyån 4 Strömvatten 12 2 4 2 5 
Lyckebyån 4 Vandringshinder 8 4 5 3 *** 
Lyckebyån 4 Vandringshinder 9 3 ** 1 *** 
Lyckebyån 4 Vandringshinder 10 4 5 3 *** 
Lyckebyån 4 Vandringshinder 11 4 ** 1 *** 

      
Lyckebyån 5 Översvämningsyta 6 2 1 3 2 

      
Lyckebyån 6 Strömvatten 13 3 5 3 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 14 1 5 2 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 15 2 5 2 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 16 1 4 1 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 17 3 5 2 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 18 1 5 2 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 19 1 5 2 5 
Lyckebyån 6 Strömvatten 20 1 5 3 5 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 12 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 13 2* ** 5 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 14 5 5 3 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 15 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 16 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 17 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 18 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 19 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 6 Vandringshinder 20 2* ** 1 *** 

      
Lyckebyån 7 Strömvatten 21 4 2 4 4 
Lyckebyån 7 Strömvatten 22 2 3 3 5 
Lyckebyån 7 Strömvatten 23 4 4 4 5 
Lyckebyån 7 Strömvatten 24 2 2 3 4 
Lyckebyån 7 Översvämningsyta 7 4 2 4 3 
Lyckebyån 7 Översvämningsyta 8 3 3 2 4 
Lyckebyån 7 Översvämningsyta 9 4 1 4 3 
Lyckebyån 7 Översvämningsyta 10 4 2 2 4 

      
Lyckebyån 8 Strömvatten 25 2 5 4 5 
Lyckebyån 8 Strömvatten 26 1 5 4 5 
Lyckebyån 8 Vandringshinder 21 1* ** 1 *** 
Lyckebyån 8 Vandringshinder 22 1* ** 1 *** 
Lyckebyån 8 Vandringshinder 23 1* ** 1 *** 
Lyckebyån 8 Vandringshinder 24 1* 1 1 *** 

      
Lyckebyån 9 Strömvatten 27 2 4 3 5 
Lyckebyån 9 Strömvatten 28 3 3 3 4 
Lyckebyån 9 Strömvatten 29 3 5 2 5 
Lyckebyån 9 Strömvatten 30 3 5 2 5 
Lyckebyån 9 Strömvatten 31 1 5 2 5 
Lyckebyån 9 Strömvatten 32 2 3 2 4 
Lyckebyån 9 Översvämningsyta 11 2 4 2 5 
Lyckebyån 9 Översvämningsyta 12 2 3 3 4 
Lyckebyån 9 Översvämningsyta 13 3 3 2 4 
Lyckebyån 9 Vandringshinder 25 2* ** 1 *** 
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Lyckebyån 9 Vandringshinder 26 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 9 Vandringshinder 27 2* ** 1 *** 
Lyckebyån 9 Vandringshinder 28 5 5 4 *** 
Lyckebyån 9 Vandringshinder 29 5 ** 1 *** 
Lyckebyån 9 Våtmark 10 5 4 2 4 

      
Lillån 1 Strömvatten 33 1 5 1 5 
Lillån 1 Strömvatten 34 1 5 2 5 
Lillån 1 Strömvatten 35 3 4 3 5 
Lillån 1 Strömvatten 36 2 4 3 5 
Lillån 1 Översvämningsyta 14 3 4 3 5 
Lillån 1 Översvämningsyta 15 3 4 3 5 
Lillån 1 Vandringshinder 30 5 5 3 5 
Lillån 1 Vandringshinder 31 4 5 2 5 
Lillån 1 Vandringshinder 32 5 5 3 5 
Lillån 1 Vandringshinder 33 5 5 3 5 

      
Lillån 2 Strömvatten 37 2 3 3 4 
Lillån 2 Strömvatten 38 1 5 2 5 
Lillån 2 Översvämningsyta 16 2 3 3 3 

      
Lillån 3 Strömvatten 39 3 3 3 4 
Lillån 3 Översvämningsyta 17 3 3 3 4 
Lillån 3 Översvämningsyta 18 4 4 4 5 
Lillån 3 Översvämningsyta 19 3 4 4 5 

      
Linneforsaån 1 Strömvatten 40 2 5 2 5 
Linneforsaån 1 Översvämningsyta 20 1 3 2 4 
Linneforsaån 1 Vandringshinder 34 5 5 4 5 
Linneforsaån 1 Vandringshinder 35 2* ** 1 *** 
Linneforsaån 1 Vandringshinder 36 2* ** 1 *** 

      
Linneforsaån 2 Strömvatten 41 3 5 3 5 
Linneforsaån 2 Strömvatten 42 2 5 2 5 
Linneforsaån 2 Strömvatten 43 3 3 3 4 
Linneforsaån 2 Strömvatten 44 3 5 3 5 
Linneforsaån 2 Strömvatten 45 3 3 2 4 
Linneforsaån 2 Översvämningsyta 21 2 3 3 4 
Linneforsaån 2 Översvämningsyta 22 3 3 2 4 
Linneforsaån 2 Vandringshinder 37 2* ** 2 *** 
Linneforsaån 2 Sänkt sjö 4 4 1 2 4 

      
Linneforsaån 3 Strömvatten 46 1 4 1 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 47 3 4 3 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 48 2 4 3 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 49 2 4 3 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 50 3 4 3 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 51 2 5 3 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 52 2 4 2 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 53 3 2 3 4 
Linneforsaån 3 Strömvatten 54 4 3 4 5 
Linneforsaån 3 Strömvatten 55 2 5 4 5 
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Linneforsaån 3 Översvämningsyta 23 4 4 4 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 24 3 3 3 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 25 4 4 4 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 26 3 4 3 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 27 3 4 4 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 28 4 4 4 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 29 4 4 4 4 
Linneforsaån 3 Översvämningsyta 30 4 1 2 4 
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 5 5 1 2 4 
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 6 5 1 2 4 
Linneforsaån 3 Sänkt sjö 7 5 1 2 4 
Linneforsaån 3 Våtmark 11 5 4 3 3 

      
Gusemålabäcken 1 Strömvatten 56 2 5 2 5 
Gusemålabäcken 1 Översvämningsyta 31 3 3 2 4 
Gusemålabäcken 1 Vandringshinder 38 2* ** 1 *** 

      
Gusemålabäcken 2 Strömvatten 57 2 4 2 5 
Gusemålabäcken 2 Strömvatten 58 3 4 1 5 
Gusemålabäcken 2 Strömvatten 59 2 4 2 5 

      
Gusemålabäcken 3 Strömvatten 60 2 5 3 5 
Gusemålabäcken 3 Strömvatten 61 3 2 2 4 
Gusemålabäcken 3 Översvämningsyta 32 3 2 2 4 
Gusemålabäcken 3 Vandringshinder 39 4 5 4 *** 
Gusemålabäcken 3 Sänkt sjö 8 5 1 2 4 

      
Gusemålabäcken 4 Strömvatten 62 2 3 3 5 
Gusemålabäcken 4 Strömvatten 63 2 3 4 5 
Gusemålabäcken 4 Strömvatten 64 3 5 3 5 
Gusemålabäcken 4 Strömvatten 65 3 4 4 5 
Gusemålabäcken 4 Strömvatten 66 3 4 2 5 
Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 33 2 4 3 5 
Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 34 3 3 3 4 
Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 35 2 4 3 4 
Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 36 4 3 4 4 
Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 37 4 4 4 4 
Gusemålabäcken 4 Våtmark 12 5 4 3 4 

      
Bjurbäcken 1 Strömvatten 67 2 5 3 5 
Bjurbäcken 1 Strömvatten 68 4 4 4 5 
Bjurbäcken 1 Översvämningsyta 38 1 2 2 5 
Bjurbäcken 1 Vandringshinder 40 5 ** 1 *** 
Bjurbäcken 1 Vandringshinder 41 4 5 4 *** 
Bjurbäcken 1 Vandringshinder 42 4 5 4 *** 
Bjurbäcken 1 Vandringshinder 43 4 5 4 *** 

      
Bjurbäcken 2 Strömvatten 69 3 5 4 5 
Bjurbäcken 2 Strömvatten 70 4 5 3 5 
Bjurbäcken 2 Strömvatten 71 3 3 3 5 
Bjurbäcken 2 Strömvatten 72 3 3 3 5 
Bjurbäcken 2 Strömvatten 73 3 1 2 5 
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Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 39 4 3 4 4 
Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 40 4 3 4 4 
Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 41 3 2 3 4 
Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 42 3 1 2 4 

      
Bjurbäcken 3 Översvämningsyta 43 5 2 4 4 

      
Bjurbäcken 4 Strömvatten 74 3 2 3 4 
Bjurbäcken 4 Strömvatten 75 3 3 4 5 
Bjurbäcken 4 Strömvatten 76 3 5 4 5 
Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 44 3 2 3 4 
Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 45 3 2 3 4 
Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 46 3 2 3 4 
Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 47 4 3 4 4 
Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 48 4 2 4 4 
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11.2 Lyckebyån 1 
Tabell 11. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 1. 

 

Tabell 12. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 1 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 1 992 14300 5000 7

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 1 Strömvatten 1 6 Bt
Brist på större 
strukturer

Återställning av 
strömsträcka efter riven 
damm. Projektredan igång. - - - 0

Lyckebyån 1 Strömvatten 2 10 Bx

Rensning av större 
strukturer, 
koncentrerat flöde, 
bortspolat grus.

Strömvattenrestaurering. 
Återföra block och främja 
passerbarhet. 
Bestämmande sektion 
behöver inte höjas. 155000 46500 15000 216500

Lyckebyån 1 Strömvatten 3 14 Bx

Rensning av större 
strukturer, 
koncentrerat flöde, 
bortspolat grus.

Strömvattenrestaurering. 
Återföra block och främja 
passerbarhet. 55000 16500 15000 86500

Lyckebyån 1 Strömvatten 4 17 Bx

Rensning av större 
strukturer, 
koncentrerat flöde, 
bortspolat grus.

Strömvattenrestaurering. 
Återföra block och möjligen 
grus och främja 
passerbarhet. Kulturmiljö 
och kraftverksdamm 340000 102000 15000 457000

Lyckebyån 1 Strömvatten 5 27 Bx Reglering
Säkerställa vattenflöde. 
Kontrollera reglering. - - - Se vandringshinder 5.

Lyckebyån 1 Strömvatten 6 30 Bx

Rensning av större 
strukturer, 
koncentrerat flöde, 
bortspolat grus.

Återställa kvillområde 
genom återförande av 
rensat material. Förbättra 
passerbarhet. Försiktighet 
krävs map naturvärden. 
Nyckelbiotop trots rensning. 45000 13500 15000 73500

Lyckebyån 1 Översvämningsyta 1 24 Ex Avskuren fåra.

Restaturera gammal 
meanderbåge genom att 
höja bestämmande sektion 
styra in vatten. 
Markanvändning 
(bete/slåtter) i konflikt. 125000 37500 25000 187500

Lyckebyån 1 Vandringshinder 1 1-2

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer, indämd 
vattendragssträcka

Partiellt hinder. Öka 
passerbarhet. Projekt med 
ny fiskväg under utredning. - - - 0

Lyckebyån 1 Vandringshinder 2 10

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer, indämd 
vattendragssträcka

Partiell hinder. Utreda 
fiskvägens effektivitet. - - 100000 100000

Lyckebyån 1 Vandringshinder 3 14

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Partiellt hinder. Se 
Strömvatten 3 Se strömvatten 3 - 100000 100000

Lyckebyån 1 Vandringshinder 4 17

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer, indämd 
vattendragssträcka

Partiellt hinder. Laxtrappa 
finns. Utred möjlighet till 
effektivare 
passerbarhetslösning. OBS! 
Avsänkning riskerar att 
påverka fina svämplan 
uppströms. - - 100000 100000

Lyckebyån 1 Vandringshinder 5 27

Hinder för 
vattenlevande 
organismer, indämd 
vattendragsfåra.

Defintivt hinder, första från 
Östersjön. Åtgärd  troligen 
möjlig i torrfåra. - - 100000 100000

Lyckebyån 1 Vandringshinder 6 30

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Partiellt hinder. Se 
Strömvatten 6 Se strömvatten 6 - 60000 60000

Lyckebyån 1 Vandringshinder 7 -

Hinder för 
vattenlevande 
organismer.

Regleringsdamm mellan 
sjöar. Omlöp möjligt - - 100000 100000
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Figur 12. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 1 
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11.3 Lyckebyån 2 
Tabell 13. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 2. 

 

Tabell 14. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 2 

 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 2 0 0 Måste utredas närmare 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 2 Översvämningsyta 2 1-3 Tt

Möjligen minskad 
översvämningsfrekvens
.

Relativt naturliga sträckor 
som klassas som 
nyckelbiotoper. Möjligen 
viss återställning av 
bestämmande sektioner. 
Annars fri utveckling. Utreda 
ursprungliga sjönivåer kan 
också vara en möjlighet för 
att optimera 
översvämningsfekvens. Ej 
klassade som väsentligt 
påverkade avseende någon 
kvalitetsfaktor 50000 50000
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Figur 13. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 2 
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11.4 Lyckebyån 3 
Tabell 15. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 3. 

 

Tabell 16. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 3 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 3 1680 17804 1624500 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 3 Strömvatten 7 6 Bl

Omgrävd fåra och 
minskad tillgång på 
större strukturer såsom 
block och sten. Kraftig 
stranderosion. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Habitatförstärkning går att 
genomföra utan större 
påverkan på 
markavvattningsföretag. Vid 
restaurering påverkas hela 
sträckan upp till Lindås. - - 250000 250000

Lyckebyån 3 Strömvatten 8 8 Bl

Omgrävd fåra och 
minskad tillgång på 
större strukturer såsom 
block och sten. Kraftig 
stranderosion. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Habitatförstärkning går att 
genomföra utan större 
påverkan på 
markavvattningsföretag. Vid 
restaurering påverkas hela 
sträckan upp till Lindås. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Strömvatten 9 14 Bl

Omgrävd fåra och bor 
över. Minskad tillgång 
på större strukturer 
såsom block och sten. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Habitatförstärkning går att 
genomföra utan större 
påverkan på 
markavvattningsföretag. Vid 
restaurering påverkas även 
vattennivån uppströms på 
sträcka 15. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Översvämningsyta 3 5 Tt

Sänkt basnivå. Störda 
fluviala processer som 
innebär onaturlig 
förekomst av erosion 
och sedimentation. 
Kraftigt minskad 
översvämningsfrekvens 
och svämplansfunktion. 

Utreda 
markavvattningsföretag. Fri 
utveckling troligen 
lämpligast. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Översvämningsyta 4 7 Ex

Sänkt basnivå. Störda 
fluviala processer som 
innebär onaturlig 
förekomst av erosion 
och sedimentation. 
Kraftigt minskad 
översvämningsfrekvens 
och svämplansfunktion. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Restaurering innefattar 
återställande av 
bestämmande sektion på 
strömvatten 7. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Översvämningsyta 5 9-14,15 Ex

Sänkt basnivå. Störda 
fluviala processer som 
innebär onaturlig 
förekomst av erosion 
och sedimentation. 
Kraftigt minskad 
översvämningsfrekvens 
och svämplansfunktion. 

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Restaurering innefattar 
återställande av 
bestämmande sektion på 
strömvatten 8 och 9.Endast 
sträcka 15 skulle gå att 
restaurera enskilt. 
Våtmarker vid tillkommande 
diken är en åtgärd som kan 
vara lämplig som alternativ 
till restaurering. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Sänkt sjö 1 5 - Sjöyta sänkt. 

Utreda möjligheter kring 
återställning. Ligger en bit 
från vattendraget. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Sänkt sjö 2 10 -

Sjöyta sänkt till följd av 
omgrävning av 
vattendraget.

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Restaurering innefattar 
återställande av 
bestämmande sektion på 
strömvatten 8. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Sänkt sjö 3 13 -

Sjöyta sänkt till följd av 
omgrävning av 
vattendraget.

Utreda 
markavvattningsföretag. 
Restaurering innefattar 
återställande av 
bestämmande sektion på 
strömvatten 8. - - Se Strömvatten 6 Se Strömvatten 6

Lyckebyån 3 Våtmark 1 Lämpligt våtmarksläge 150000 45000 50000 245000
Lyckebyån 3 Våtmark 2 Svacka i  litet biflöde 550000 55000 50000 655000
Lyckebyån 3 Våtmark 3 Svacka i  litet biflöde 56250 16875 25000 98125
Lyckebyån 3 Våtmark 4 Svacka i  litet biflöde 587500 58750 50000 696250

Lyckebyån 3 Våtmark 5
Våtmark runt dike på 
gammal svämyta 375000 37500 50000 462500

Lyckebyån 3 Våtmark 6
Våtmark runt dike på 
gammal svämyta 312500 31250 50000 393750

Lyckebyån 3 Våtmark 7

Våtmark på gammal 
svämyta. Alternativ åtgärd 
till restuarering av fåra. 
Kommer återställas vid 
restaurering av fåra. 150000 45000 30000 225000

Lyckebyån 3 Våtmark 8 Svacka i  litet biflöde 100000 30000 30000 160000
Lyckebyån 3 Våtmark 9 Utdikad sumpskog. Stor plan yta, sumpskog 150000 45000 30000 225000
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Figur 14. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 3. Översvämningsyta 31 hör till åt-
gärdsområde Gusemålabäcken 1, översvämningsyta 20 hör till Linneforsaån 1. Dessa åtgär-
der beskrivs därför i tabeller i respektive åtgärdsområde. 
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11.5 Lyckebyån 4 
Tabell 17. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 4. 

 

Tabell 18. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 4 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 4 512 5441 0 4

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 4 Strömvatten 10 16 Bx

Bortrensade strukturer 
i form av block och 
sten.

Återföra rensat material. 
Eventuellt kan 
habitatförstärkning med 
tillfört materal behövas. 50000 15000 15000 80000

Lyckebyån 4 Strömvatten 11 26 Bx-Kvill

Bortrensade strukturer 
i form av block och 
sten.

Omfördela block inom 
fåran. 100000 30000 15000 145000

Lyckebyån 4 Strömvatten 12 28 Bl-Kvill

Bortrensade strukturer 
i form av block och 
sten.

Omfördela block inom 
fåran. 11025 3307,5 15000 29332,5

Lyckebyån 4 Vandringshinder 8 17-18 -

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Partiellt hinder. Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lönsning för förbättrad 
passerbarhet. Kulturmiljö. 20000 20000

Lyckebyån 4 Vandringshinder 9 20-21 -

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organimser. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö 100000 100000

Lyckebyån 4 Vandringshinder 10 22-23 -

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer.

Partiellt hinder. Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lönsning för förbättrad 
passerbarhet. 20000 20000

Lyckebyån 4 Vandringshinder 11 24-25 -

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organimser. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö 100000 100000
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Figur 15. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 4. Översvämningsyta 38 hör till åt-
gärdsområde Bjurbäcken 1 och Våtmark 9 hör till åtgärdsområde Lyckebyån 3. Dessa åtgär-
der beskrivs därför i tabeller i respektive åtgärdsområde.  
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11.6 Lyckebyån 5 
Tabell 19. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 5. 

 

Tabell 20. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 5 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 5 0 0 670000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 5 Översvämningsyta 6 31 Tt och Ex

Sänkt basnivå, minskad 
grundvattennivå, 
minskad 
översvämningsfrekvent
, igenväxning på 
översvämningsytor/svä
mplan.

Utreda om möjligt att höja 
basnivå och optimera 
flödesutjämning och 
återställa grundvattennivå. 
Trots sänkt basnivå relativt 
god översvämningsfrekvens. 
Bestämmande sektioner är 
Rostockasjön och möjligen 
en rygg med isälvssedment 
som korsar vattendraget 
mitt på sträckan. - - 50000 50000
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Figur 16. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 5 
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11.7 Lyckebyån 6 
Tabell 21. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 6. 

 

Tabell 22. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 6 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 6 2584 16826 0 9

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 6 Strömvatten 13 33-35 Bx

Omgrävd fåra, 
avsankad av större 
strukturer såsom block 
och sten som 
förekommer naturligt. 
Kulturmiljö.

Habitatförbättring i 
befintliga fåror. Tillförsel av 
material såsom block sten 
och grus. 205000 61500 20000 286500

Lyckebyån 6 Strömvatten 14 38 och 40 Bp

Reglerat flöde. Viss  
rensning på av större 
strukturer.

Säkerställa en naturlig 
flödesregim i denna fåra 
som är parallellfåra till 
utskovskanaler från kvarn. 
Viss biotopvård med 
återförande av block. Dock 
inte väsentligt påverkat. - -

Se 
vandringshinder 
12 Se vandringshinder 12

Lyckebyån 6 Strömvatten 15 43 och 45 Bp-Kvill

Omgrävd fåra, 
avsankad av större 
strukturer såsom block 
och sten som 
förekommer naturligt. 

Habitatförbättring 
alternativt restaurering. Se 
sträcka som går parallellt i 
väster för optimal målbild. 
Tillförsel av material såsom 
block sten och grus kan 
behövas. 130200 39060 20000 189260

Lyckebyån 6 Strömvatten 16  49 Bx -Kvill Avsaknad av flöde

Skapa passerbarehet vid 
dämmet via sträcka den 
sträckan. Se till att flöde går 
här istället för i 
utskovskanal från damm. - -

Se 
vandringshinder 
15 Se vandringshinder 16

Lyckebyån 6 Strömvatten 17 51 och 53 Bl-Kvill
Rensning  av block och 
sten

Återföra och omfördela 
block i fåran. Fördela flöde. 60000 18000 15000 93000

Lyckebyån 6 Strömvatten 18 55 Bl-Kvill
Kraftig rensning  av 
block och sten

Återföra och omfördela 
block i fåran. Fördela flöde. 
Dämme i slutet av sträckan. 155000 46500 15000 216500

Lyckebyån 6 Strömvatten 19 58 Bl-Kvill Avsaknad av flöde

Se till att huvuddelen av 
flödet går i denna fåra 
istället för i utskovskanal 
öster om. - -

Se 
vandringshinder 
17 Se vandringshinder 18

Lyckebyån 6 Strömvatten 20 64 Bx
Kraftig rensning  av 
block och sten

Återföra och omfördela 
block i fåran. Fördela flöde. 
Se över reglering. 110000 33000 15000 158000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 12 41-42 -

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 
Dämmer samma område 
som vandringshinder 11. 
Denna plats bäst för åtgärd. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 13 34,34 och 42

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 
Dämmer samma område 
som vandringshinder 10. 
Andra platsen bättre för 
åtgärd. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 14 44

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Partiellt hinder. Halvt 
raserat dämme. Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för passerbarhet. 
Troligen är avsänkning 
möjligt här. Kulturmiljö. 40000 40000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 15 48,49,50

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. 
Kulturmiljö.Fin torrfåra 
finns. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 16 55-56

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 17 58,59,60

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 18 60,61

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 19 61-62

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 60000 60000

Lyckebyån 6 Vandringshinder 20 64-65

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 
Riskerar påverka fin 
torvsträcka uppströms om 
avsänks utan att 
bestämmande sektion 
lokalieras och återställs. 100000 100000
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Figur 17. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 6. 
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11.8 Lyckebyån 7 
Tabell 23. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 7. 

 

Tabell 24. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 7 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 7 1214 8051 739000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 7 Strömvatten 21 67 och 69 Bl

Rensning av block. 
Ojämt fördelat flöde i 
fåror Omfördela block. 38750 11625 15000 65375

Lyckebyån 7 Strömvatten 22 71 Bl

Omgrävd och kraftigt 
rensad på block och 
sten. 

Restaurera 
strömvattenmiljö. 
Kulturmiljö och tomtmark 
på delar av sträckan. 
Rensmaterial finns längs 
fåran. 92500 27750 20000 140250

Lyckebyån 7 Strömvatten 23 72 och 74 Bl
Omgrävd fåra, 
torrläggning

Habitatförbättring för 
strömvattenmiljö. Motverka 
torrläggning. 57550 17265 20000 94815

Lyckebyån 7 Strömvatten 24 76 Bl Rensning av block.

Återföra block vid 
strömnackar. Till stor del 
orensad. Hela arean behöver 
således inte ågärdas, utan 
bara kortare partier. 87500 26250 15000 128750

Lyckebyån 7 Översvämningsyta 7 68,70 Tt
Svagt minskad 
översvämningsfrekvens

Utreda om återställande av 
bestämmande sektioner, se 
strömvatten 20, kan höjas. - - 50000 50000

Lyckebyån 7 Översvämningsyta 8 73 Ex

Omgrävd fåra, 
torrläggning, minskad 
översvämningsfrekvens 
störda fluviala 
processer

Säkerställa flöde, återställa 
bestämmande sektion. 
Sedan fri utveckling. - - 50000 50000

Lyckebyån 7 Översvämningsyta 9 75 Tt

Minskad 
översvämningsfrekvens 
och grundvattennivå. 
Igenväxning på 
översvämningsytor

Återställande av 
bestämmande sektion, se 
strömvatten 21. Har varit 
uppdämt mer här i och med 
den gamla kvarndammen 
som i dag är nedsänkt och 
inte i bruk. Utreda nivå för 
naturlig bestämmande 
sektion. 30000 9000 50000 89000

Lyckebyån 7 Översvämningsyta 10 77 Tt

Minskad 
översvämningsfrekvens 
och grundvattennivå. 
Igenväxning på 
översvämningsytor

Utreda möjligheter för ökad 
översvämningsfrekvens. En 
del markanvändning kan 
påverkas. - - 50000 50000
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Figur 18. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 7. 
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11.9 Lyckebyån 8 
Tabell 25. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 8. 

 

Tabell 26. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 8 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 8 901 5650 0 4

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 8 Strömvatten 25 78 Bx

Sprängd och rätad fåra. 
Avsaknad av strukturer 
som förekommer 
naturligt i 
vattendragstypen.

Habitatförbättring genom 
att tillföra block, sten och 
grus till fåran. Finns två 
parallela fåror. Utskovskanal 
från damm. Kulturmiljö. 47500 14250 20000 81750

Lyckebyån 8 Strömvatten 26 81-82 Bx-kvill
Störd flödesregim i  
orensad fåra. 

Se till att vatten går i den 
västra fåran som är i princip 
orörd istället för i sprängd 
kanal från kalkstation (oklart 
om den är i bruk, mycket 
nedgången utskovskanal). 
Inga stora åtgärder krävs 
om vatten leds rätt. 20000 20000

Lyckebyån 8 Vandringshinder 21 78-79

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 10000 10000

Lyckebyån 8 Vandringshinder 22 79-80

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 
Badplats finns i indämda 
området. 60000 60000

Lyckebyån 8 Vandringshinder 23 82-83

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. 60000 60000

Lyckebyån 8 Vandringshinder 24 84-slut

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 
Sjöreglering/dämning 
(Yggersrydsjön)

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Sjödämning. 
Kulturmiljö. 100000 100000
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Figur 19. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 8. 
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11.10 Lyckebyån 9 
Tabell 27. Potential inom åtgärdsområde Lyckebyån 9. 

 

Tabell 28. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 9 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lyckebyån 9 3700 5404 54600 5

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lyckebyån 9 Strömvatten 27 7,10 och 12 Bx
Rensning, stensatta 
kanter.

Habitatförbättringar med 
tillförsel av material såsom 
block och sten. Bör Utredas 
tillsammans med 
Vandringshinder 24. 30000 9000 20000 59000

Lyckebyån 9 Strömvatten 28 31-33 Bx

Kraftig rensning av 
större strukturer såsom 
block och sten.

Habitatförbättringar med 
tillförsel av material såsom 
block och sten. Bör Utredas 
tillsammans med 
Vandringshinder 25 som är 
mycket nedgånget. 25000 7500 15000 47500

Lyckebyån 9 Strömvatten 29 37 Bx

Kraftig rensning av 
större strukturer såsom 
block och sten.

Restaurering genom 
återfårande av block, sten 
och grus. Se nedströms 
liggande sträcka för målbild. 11500 3450 15000 29950

Lyckebyån 9 Strömvatten 30 8 Bx

Omgrävd fåra, 
översvämningsskydd, 
avsaknad av större 
strukturer som 
förekommer  naturligt i 
vattendraget. 

Restaurering eller 
habitatförstärkning genom 
återförande av större 
strukturer och förbättra 
konnektivitet i sidled. 
Åtgärder här hänger starkt 
ihop med åtgärder för 
översvämningsytor. 18700 5610 25000 49310

Lyckebyån 9 Strömvatten 31 12,15,17,19-23 Bx

Kraftig rensning av 
större strukturer såsom 
block och sten. 
Minskad variation av 
livmiljöer i fåra.

Restaurering genom 
återfårande av block, sten 
och grus. Lång sträcka där 
åtgärder kan göras på 
mindre partier, men 
samordning är att föredra. 70000 21000 20000 111000

Lyckebyån 9 Strömvatten 32 24-29,31 Bx

Omgrävd fåra, 
översvämningsskydd, 
avsaknad av större 
strukturer som 
förekommer  naturligt i 
vattendraget. Störda 
fluviala processer i 
form av ökad erosion 
vilket riskerar att 
påverka nedströms 
liggande sträckor. 

Restaurering eller 
habitatförstärkning genom 
återförande av större 
strukturer och förbättra 
konnektivitet i sidled. 
Rensvallar finns. 85000 25500 25000 135500

Lyckebyån 9 Översvämningsyta 11 9 Tt
Minskad konnektivitet i 
sidled.

Sumpskogsträcka som 
påverkas av rensning 
nedströms kan återställas i 
samband med strömvatten 
28. Se strömvatten 26 Se strömvatten 26 Se strömvatten 26 Se strömvatten 26

Lyckebyån 9 Översvämningsyta 12 14 och 16 Tt
Minskad konnektivitet i 
sidled.

Återställa bestämmande 
sektioner. Samordnas med 
åtgärder i Strömvatten 29 Se strömvatten 27 Se strömvatten 27 Se strömvatten 27 Se strömvatten 27

Lyckebyån 9 Översvämningsyta 13 30 Tt

Minskad konnektivitet i 
sidled och omgrävd och 
fördjupad fåra.

Återställa bestämmande 
sektioner sedan fri 
utveckling. Rensvallar kan 
behöva tas bort eller 
återföras till fåran. 30000 9000 30000 69000

Lyckebyån 9 Vandringshinder 25 10 och 12

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Sjödämning. 
Kulturmiljö. - - 60000 60000

Lyckebyån 9 Vandringshinder 26 33-34

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. - - 60000 60000

Lyckebyån 9 Vandringshinder 27 34-35

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Sjödämning. 
Kulturmiljö. - - 60000 60000

Lyckebyån 9 Vandringshinder 28 31

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Upptröskling nedströms 
vandringshindret som består 
av betongklack. - - 10000 10000

Lyckebyån 9 Vandringshinder 29 31

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Sjödämning. 
Kulturmiljö. - - 100000 100000

Lyckebyån 9 Våtmark 10
Utdikad svacka i mindre 
biflöde. 100000 30000 50000 180000
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Figur 20. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lyckebyån 9. 
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11.11 Lillån 1 
Tabell 29. Potential inom åtgärdsområde Lillån 1 

 

Tabell 30. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 1 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lillån 1 1273 4550 12500 4

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lillån 1 Strömvatten 33 1 och 6 Bx-Kvill

Rensning av block. 

Ojämt fördelat flöde i 

fåror. Möjligt 

kulturmiljö på övre 

sträckan

Omfördela block. Eventuellt 

tillföra  grus om det finns i 

kanter. 37500 11250 15000 63750

Lillån 1 Strömvatten 34 8 Bx-Kvill

Rensning av block. 

Ojämt fördelat flöde i 

fåror

Omfördela block. Eventuellt 

tillföra  grus om det finns i 

kanter. 32500 9750 15000 57250

Lillån 1 Strömvatten 35 16 Bl

Kraftig rensning av 

block och sten, 

möjligen omgrävd

Återföra rensat material i 

form av block och sten. 

Möjligen kan grus tillföras. 

Kan samordnas. Med 

Översvämningsyta 15. 12500 3750 20000 36250

Lillån 1 Strömvatten 36 18 och 19 Bl

Omgrävd fåra. 

Avsaknad av större 

strukturer som 

naturligt bör 

förekomma i 

vattendragstypen.

Habitatförstärkning, sten 

och grus. En del 

rensmaterial finns kvar 

längs med. 75000 22500 20000 117500

Lillån 1 Översvämningsyta 14 15 Tt

Sänkt basnivå, erosion, 

minskad konnektivitet i 

sidled

Återställa bestämmande 

sektion. 30000 9000 30000 69000

Lillån 1 Översvämningsyta 15 17 Tt

Sänkt basnivå, minskad 

konnektivitet i sidled

Återställa bestämmande 

sektion. Samordnas med 

Strömvatten 33. Se strömvatten 33 Se strömvatten 33 Se strömvatten 33 Se strömvatten 33

Lillån 1 Vandringshinder 30 1-2

Begränsad 

konnektivitet för 

vattenlevande 

organismer

Upptröskling eller 

borttaggning av liten 

stenkant. 10000 10000

Lillån 1 Vandringshinder 31 16-17

Begränsad 

konnektivitet för 

vattenlevande 

organismer. Indämd 

vattendragssträcka.

Partiellt hinder. Utredning 

för att hitta bästa möjliga 

lösning för att skapa 

passerbarhet. 60000 60000

Lillån 1 Vandringshinder 32 18-19

Begränsad 

konnektivitet för 

vattenlevande 

organismer

Upptröskling eller 

borttaggning av liten 

stenkant. 10000 10000

Lillån 1 Vandringshinder 33 19

Begränsad 

konnektivitet för 

vattenlevande 

organismer Upptröskling. 10000 10000
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Figur 21. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 1. 
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11.12 Lillån 2 
Tabell 31. Potential inom åtgärdsområde Lillån 2. 

 

Tabell 32. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 2 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lillån 2 1816 5600 66000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lillån 2 Strömvatten 37 24,25 och 27 Bl

Kraftig rensning av 
block och sten, 
möjligen omgrävd

Återföra rensat material i 
form av block och sten. 
Möjligen kan grus tillföras. 
Kan samordnas. Med 
Översvämningsyta 16. 150000 45000 20000 215000

Lillån 2 Strömvatten 38 31 och 33 Bl

Rensning av block. 
Ojämt fördelat flöde i 
fåror Omfördela block. 65000 19500 10000 94500

Lillån 2 Översvämningsyta 16 26 Tt
Sänkt basnivå, minskad 
konnektivitet i sidled

Återställa bestämmande 
sektion.  Samordnas med 
Strömvatten 35. Se strömvatten 35 Se strömvatten 35 Se strömvatten 35 Se strömvatten 35
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Figur 22. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 2. 
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11.13 Lillån 3 
Tabell 33. Potential inom åtgärdsområde Lillån 3 

 

Tabell 34. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 3 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Lillån 3 2481 3800 75300 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Lillån 3 Strömvatten 39 35,38,40,42,44,46,48,50 Bl

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Lång omgrävd sträcka med 
omväxlande ursprunglig 
hymotyp B och T. 
Habitatförstärkning 
alternativt restaurering, 
sten och grus. En del 
rensmaterial finns kvar 
längs med. Kan hanteras 
bitvis men lämpligt att 
samordna så långt som 
möjligt. Flera sänkta 
torvsträckor mellan de 
rensade strömsträckorna. 
Flera av strömsträckorna 
har också 
översvämningsytor naturligt. 190000 57000 30000 277000

Lillån 3 Översvämningsyta 17 37 Tt
Sänkt basnivå, minskad 
konnektivitet i sidled

Återställa bestämmande 
sektion.  Samordnas med 
Strömvatten 39. Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39

Lillån 3 Översvämningsyta 18 41,43,45 Tt Sänkt vattennivå.

Tre småsjöar/torvsträckor 
som är sänkta på grund av 
rensning. Höja vattennivå 
ger mer naturliga kantzoner. 
Inga stora 
översvämningsytor. 
Samordnas med 
Strömvatten 37. Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39

Lillån 3 Översvämningsyta 19 49 Tt

Omgräv fåra, sänkt 
basnivå, minskad 
konnektivitet i sidled

Återställa bestämmande 
sektion. Sedan fri utveckling.  
Samordnas med 
Strömvatten 39. Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39 Se strömvatten 39
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Figur 23. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Lillån 3. 
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11.14 Linneforsaån 1 
Tabell 35. Potential inom åtgärdsområde Linneforsaån 1 

 

Tabell 36. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 1 

 

 

Figur 24. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 1.  

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Linneforsaån 1 504 3000 35000 3

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Linneforsaån 1 Strömvatten 40 4,6 och 7 Bl

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Habitatförbättringar med 
tillförsel av material såsom 
block och sten. Bör Utredas 
tillsammans med 
Vandringshinder 33. 
Kulturmiljö. 150000 45000 25000 220000

Linneforsaån 1 Översvämningsyta 20 2 och 3 Ex

Sänkt basnivå, 
omgrävd fåra, störda 
fluviala processer, 
minskad 
översvämningsfrekvens
. Reglering.

Utred 
markavvattningsföretag. (se 
Översvämningsyta 4). Se strömvatten 6 Se strömvatten 6 Se strömvatten 6 Se strömvatten 6

Linneforsaån 1 Vandringshinder 34 5-6

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Upptröskling eller 
borttaggning av liten 
stenkant. Kulturmiljö - - 10000 10000

Linneforsaån 1 Vandringshinder 35 6,7-8

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. - - 60000 60000

Linneforsaån 1 Vandringshinder 36 8

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. 

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Sjödämning. 
Kulturmiljö. - - 60000 60000
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11.15 Linneforsaån 2 
Tabell 37. Potential inom åtgärdsområde Linneforsaån 2 

 

Tabell 38. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 2 

 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Linneforsaån 2 2089 12340 537000 1

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Linneforsaån 2 Strömvatten 41 10 Bx

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Habitatförstärkning, sten 
och grus. Kulturmiljö. Bör 
samordnas med 
Vandringshinder 36 22000 6600 20000 48600

Linneforsaån 2 Strömvatten 42 12 Bl

Kraftig rensning av 
block och sten, 
möjligen omgrävd. 
Avsmalnad fåra.

Restaurering genom 
återförande av rensmaterial 
och breddande av fåra. Mest 
block och sten men även 
grus. 90000 27000 20000 137000

Linneforsaån 2 Strömvatten 43 16,18 Bl

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Habitatförstärkning eller 
restaurering, block, sten och 
grus. En del rensmaterial 
finns kvar längs med. 340000 102000 25000 467000

Linneforsaån 2 Strömvatten 44 20 Bl

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Habitatförstärkning. 
Tomtmark 35000 10500 15000 60500

Linneforsaån 2 Strömvatten 45 24 Bl

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Restaurering genom 
återförande av rensmaterial 
och breddande av fåra. Mest 
block och sten men även 
grus. 130000 39000 25000 194000

Linneforsaån 2 Översvämningsyta 21 17 ,19 Tt

Sänkt basnivå, 
omgrävd fåra, störda 
fluviala processer, 
minskad 
översvämningsfrekvens
.

Återställa basnivå och 
möjligen även fåra till 
ursprungligt läge. Bör 
samordnas med 
Strömvatten 41. Se strömvatten 41 Se strömvatten 41 Se strömvatten 41 Se strömvatten 41

Linneforsaån 2 Översvämningsyta 22 25,26 Tt/Ex

Sänkt basnivå, 
omgrävd fåra, störda 
fluviala processer, 
minskad 
översvämningsfrekvens
.

Återställa basnivå och 
möjligen även fåra till 
ursprungligt läge. Bör 
samordnas med 
Strömvatten 43. Se strömvatten 43 Se strömvatten 43 Se strömvatten 43 Se strömvatten 43

Linneforsaån 2 Vandringshinder 37 10-11

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragssträcka.

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. - - 60000 60000

Linneforsaån 2 Sänkt sjö 4 22
Sänkta sjöyta, minskad 
flödesutjämning

Utred möjligheter till 
återskapande av sjöyta. Har 
bildats en torvsträcka inom 
den sänkta sjön. - - 150000 150000
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Figur 25. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 2. 
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11.16 Linneforsaån 3 
Tabell 39. Potential inom åtgärdsområde Linneforsaån 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Linneforsaån 3 3680 8055 184400 0
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Tabell 40. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 3 

 

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov
Kostnad 
entreprenad

Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Linneforsaån 3 Strömvatten 46 3,5,7 Bl

Kraftig rensning av 
block och sten, 
möjligen omgrävd. 
Avsmalnad fåra.

Återföra rensat material. På 
vissa sträckor, där 
restaurering inte är möjlig 
kan habitatförbättring 
genomföras. Bör 182500 54750 20000 257250

Linneforsaån 3 Strömvatten 47 22,24 Bx

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Habitatförbättring. Skapa 
ett mer naturlig 
strömvattenmiljö 75000 22500 20000 117500

Linneforsaån 3 Strömvatten 48 32,34,37,38 Bx-Kvill

Generellt kraftig 
rensning på större 
strukturer, tjock brun 
beläggning på botten

Utreda orsak till beläggning 
som kraftigt påverkar 
miljön. Återförande av 
rensat material som ligger 
längs vattendraget. Målbild 
med kvill. 18500 5550 20000 44050

Linneforsaån 3 Strömvatten 49 41,43 Bx

Kraftig rensning på 
större strukturer, tjock 
brun beläggning på 
botten

Utreda orsak till beläggning 
som kraftigt påverkar 
miljön. Återförande av 
rensat material som ligger 
längs vattendraget. 16000 4800 20000 40800

Linneforsaån 3 Strömvatten 50 48,49 Bx/Tt

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen.

Återföra rensat material.Bör 
samordnas med 
översvämningsyta 29. 
Målbild bör vara bred fåra 
med översilning och block. 
Potentiella sumpskogar runt 
om. 31100 9330 20000 60430

Linneforsaån 3 Strömvatten 51 56 Bx/Tt

Kraftig rensning av 
fåra, minskad 
konnektivitet i sidled .

Lägg igen fåra helt. Troligen 
varit översilningmark här 
med små öppna 
vattensamlingar. Se 
uppströms och nedströms 
liggande sträcka. 5600 1680 20000 27280

Linneforsaån 3 Strömvatten 52 59,60,61,63 Bx

Rensning av större 
strukturer som 
naturligt förekommer i 
vattendragstypen. 
Relativt kraftig 
sedimentation som 
täcker botten.

Återföra rensat material. 
Utred orsak till 
sedimenttillskott. Troligen 
från diken. 31850 9555 15000 56405

Linneforsaån 3 Strömvatten 53 65,66,68,69 Bx

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen. 
Relativt kraftig 
sedimentation som 
täcker botten.

Återföra rensmassor som 
återfinns längs fåran. 
Troligen flera 
översvämningsytor kring 
fåran här naturligt. Utred 
sedimenttillskott. Troligen 
från diken. 28750 8625 20000 57375

Linneforsaån 3 Strömvatten 54 72 Bx

Omgrävd fåra. 
Avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt bör 
förekomma i 
vattendragstypen. 
Relativt kraftig 
sedimentation som 
täcker botten.

Återföra rensmassor som 
återfinns längs fåran. 
Troligen flera 
översvämningsytor kring 
fåran här naturligt. Utred 
sedimenttillskott. Troligen 
från diken. 8650 2595 20000 31245

Linneforsaån 3 Strömvatten 55 83 Bx

Kraftig rensning av 
block och sten, 
möjligen omgrävd. 
Avsmalnad fåra.

Återföra rensat material. På 
vissa sträckor, där 
restaurering inte är möjlig 
kan habitatförbättring 
genomföras. 4800 1440 15000 21240

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 23 4,6 Ex/Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. Bör samorndas med 
strömvatten 46 Se strömvatten 46 Se strömvatten 46 Se strömvatten 46 Se strömvatten 46

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 24 9,10,11,13,14 Ex/Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. 100000 30000 50000 180000

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 25 25 Ex/Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. Se strömvatten 47 Se strömvatten 47 Se strömvatten 47 Se strömvatten 47

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 26 28,29 Ex/Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. 80000 24000 50000 154000

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 27 31 Ex/Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. 50000 15000 30000 95000

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 28 44 Ex

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer  
(erosion)

Återställa bestämmande 
sektioner, antingen 
återställande av fåra eller 
fri utveckling efter detta. 
Troligen är död ved viktigt 
här. Se strömvatten 49 Se strömvatten 49 Se strömvatten 49 Se strömvatten 49

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 29 50 Tt

Utdikning vilket 
medfört minskad 
grundvattennivå Lägg igen rensade fåror. 30000 9000 20000 59000

Linneforsaån 3 Översvämningsyta 30 64-73 Tt (Bx)

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, avsaknad av 
översvämning på 
svämytor, störda 
fluviala processer. 
Sedimentation.

Utdikad torvmark. Minska 
sedimenttillförsel från 
diken. Stor åtgärd om 
restaurering. Se strömvatten 53 Se strömvatten 53 100000 100000

Linneforsaån 3 Sänkt sjö 5 8 Sänkt sjöyta
Utred om återställning  av 
sjöyta är möjlig. - - 100000 100000

Linneforsaån 3 Sänkt sjö 6 18 Sänkt sjöyta
Utred om återställning  av 
sjöyta är möjlig. - - 100000 100000

Linneforsaån 3 Sänkt sjö 7 21
Sänkt sjöyta/alternativt 
madmark

Utred ursprungliga 
förhållanden. Svår åtgärd 
att återställa. Våtmarker 
kan vara alternativ. - - 150000 150000

Linneforsaån 3 Våtmark 11 Naturlig svacka nära fåran 100000 30000 30000 160000
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Figur 26. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Linneforsaån 3. 
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11.17 Gusemålabäcken 1 
Tabell 41. Potential inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 1 

 

Tabell 42. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 1 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Gusemålabäcken 1 317 1100 Se Lyckebyån 3 1

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Gusemålabäcken 1 Strömvatten 56 5,6 Bx

Kraftigt resnad på 
större strukturer, 
avsmalnad fåra.

Återställ naturlig 
strömsträcka med stort 
inslag av grus. Finns en ca 
15 meter bred sektion där 
bäcken runnit i före 
rensning. Kan samordnas 
med vandringshinder 37 55000 16500 20000 91500

Gusemålabäcken 1 Översvämningsyta 31 1-3 Ex

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå, störda fluviala 
processer (erosion). 
Jordbruk tätt inpå. 

Utred 
markavvattningsföretag i 
Lyckebyån. Se strömvatten 6 Se strömvatten 6 Se strömvatten 6 Se strömvatten 6

Gusemålabäcken 1 Vandringshinder 38 5,6-7

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragsfåra

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. Kulturmiljö. - - 100000 100000
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Figur 27. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 1. 
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11.18 Gusemålabäcken 2 
Tabell 43. Potential inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 2 

 

Tabell 44. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 2 

 

 

Figur 28. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 2. 

  

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Gusemålabäcken 2 1610 5659 0 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Gusmålabäcken 2 Strömvatten 57 9 Bl-Kvill
Kraftig rensad och 
avsmalnad fåra

Restaurering av kvill. Se 
nedströms liggande sträcka 
för målbild 7950 2385 15000 25335

Gusmålabäcken 2 Strömvatten 58 11,13 Bl
Kraftig rensad och 
avsmalnad fåra

Återför rensat material till 
fåra. Översvämningsytor 
finns och översvämmas. 
Troligen i nästan naturlig 
frekvens. 120000 36000 15000 171000

Gusmålabäcken 2 Strömvatten 59 15 Bx

Omgrävd fåra 
avsaknad av större 
strukturer som 
naturligt förekommer i 
vattendragstypen

Återför rensat material till 
fåra. Ska finnas 
översvämningsytor. 155000 46500 25000 226500
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11.19 Gusemålabäcken 3 
Tabell 45. Potential inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 3 

 

Tabell 46. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 3 

 

 

Figur 29. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 3.  

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Gusemålabäcken 3 1191 2532 246000 1

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Gusemålabäcken 3 Strömvatten 60 17 Bx
Kraftigt rensad  på 
större strukturer

Återför rensat materia. Bör 
samordnas med 
Vandringshinder 38 21600 6480 20000 48080

Gusemålabäcken 3 Strömvatten 61 19,21,23,25 Bx

Omgrävd fåra  minskad 
flödeshastighet, 
avsaknad av större 
strukturer 

Utred 
markavvattningsföretag. 
Flera längre 
strömvattensträckor ingår i 
denna åtgärd på grund av 
att de troligen måste 
utredas tillsammans. 105000 31500 25000 161500

Gusemålabäcken 3 Översvämningsyta 32 20,22,24 Tt

Omgrävd fåra, sänkt 
basnivå,  minskad 
översvämningsfrekvens
.

Utred 
markavvattningsföretag. 
Flera översvämningsytor 
som påverkas, hanteras 
därför tillsammans här. 
Längst uppströms liggande 
sträcka störst 
översvämningsytor. - - 150000 150000

Gusemålabäcken 3 Vandringshinder 39 17

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Upptröskling alternativt 
avsänkning. Kulturmiljö. - - 30000 30000

Gusemålabäcken 3 Sänkt sjö 8 - Sänkt sjöyta

Utreda 
markavvattnings/sjösänknin
gsföretag, Ödevaten - - 150000 150000
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11.20 Gusemålabäcken 4 
Tabell 47. Potential inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 4 

 

Tabell 48. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 4 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Gusemålabäcken 4 2274 3019 113500 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Gusemålabäcken 4 Strömvatten 62 28 Bx

Omgrävd fåra, 
avsaknad av större 
trukturer i fåran

Återför rensat material. 
Finns till stor del längs 
kanterna. 10300 3090 20000 33390

Gusemålabäcken 4 Strömvatten 63 29 Cx Omgrävd fåra

Fri utveckling. Ev tillförsel av 
död ved. Påverkas av 
sedimentation av grus som 
skapar intressant riffle-pool-
miljö. - - 20000 20000

Gusemålabäcken 4 Strömvatten 64 30 Bx

Omgrävd fåra, 
avsaknad av större 
trukturer i fåran

Återför rensat material. 
Böra vara stor andel grus 
som finns naturligt. 17200 5160 20000 42360

Gusemålabäcken 4 Strömvatten 65 33,35 Bx

Omgrävd och sprängd 
fåra, avsaknad av 
större trukturer i fåran

Habitatförbättring. Tillförsel 
av material istället för att 
återföra söndersprängda 
rensmassor. 10300 3090 20000 33390

Gusemålabäcken 4 Strömvatten 66 37,38 Bx

Omgrävd och sprängd 
fåra, avsaknad av 
större trukturer i fåran

Egentligen stora delar 
gammal torvsträcka med 
stora översvämningsytor. 
Denna åtgärd är ett 
alternativ till återställning 
av dessa. Habitatförbättring 
med variation på 
strömvatten och 
lugnflytande. 95400 28620 20000 144020

Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 33 26,27 Ex/Tt
Rensad fåra , minskad 
översvämningsfrekvens

Utred 
markavvattningsföretag. 
Återställa bestämmande 
sektioner. Sedan fri 
utveckling. Se sänkt sjö 8 Se sänkt sjö 8 Se sänkt sjö 8 Se sänkt sjö 8

Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 34 29 Tt
Minskad 
översvämningsfrekvens

Hygge mm på 
översvämningsyta. Kan vara 
idé att låta vara fri 
utveckling. Se Strömvatten 
61. Se strömvatten 61 Se strömvatten 61 Se strömvatten 61 Se strömvatten 61

Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 35 34,36 Tt
Sänkt basnivå, minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektioner. Kan samordnas 
med Strömvatten 64. Se strömvatten 64 Se strömvatten 64 Se strömvatten 64 Se strömvatten 64

Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 36 37 Tt

Minskad 
översvämningsfrekvens 
avsaknad av 
konnektivitet i sidled. Se Strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65

Gusemålabäcken 4 Översvämningsyta 37 38 Tt

Minskad 
översvämningsfrekvens 
avsaknad av 
konnektivitet i sidled. Se Strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65 Se strömvatten 65

Gusemålabäcken 4 Våtmark 12

Svacka en bit från 
vattendragetvars diken 
mynnar i Ödevaten. 75000 22500 30000 127500
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Figur 30. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Gusemålabäcken 4. 
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11.21 Bjurbäcken 1 
Tabell 49. Potential inom åtgärdsområde Bjurbäcken 1 

 

Tabell 50. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 1 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Bjurbäcken 1 1201 13200 69000 4

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Bjurbäcken 1 Strömvatten 67 2 Bx

Omgrävd fåra, minskad 
förekomst av naturliga 
strukturer i fåran.

Habitatförbättring. Tillförsel 
av sten och grus. 210000 63000 25000 298000

Bjurbäcken 1 Strömvatten 68 4 Bx Indämd fåra

Parkmiljö med flera 
vandringshinder. Oklart om 
avsänkning och 
återskapande av 
strömvattenmiljö är 
lämpligt. 

Se vandringshinder 
41,42 och 43

Se vandringshinder 
41,42 och 43

Se vandringshinder 
41,42 och 43 0

Bjurbäcken 1 Översvämningsyta 38 1 Tt
Omgrävd fåra, minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa ursprunglig fåra 
kan vara möjligt, ligger strax 
söder om dagens fåra. - - 50000 50000

Bjurbäcken 1 Vandringshinder 40 2-3

Hindrad vandring för 
vattenlevande 
organismer. Indämd 
vattendragsfåra

Defintivt hinder.  Utredning 
för att hitta bästa möjliga 
lösning för att skapa 
passerbarhet. - - 60000 60000

Bjurbäcken 1 Vandringshinder 41 4

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Litet hinder, olika lösningar 
möjliga. Utreds närmare. - - 20000 20000

Bjurbäcken 1 Vandringshinder 42 4

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Litet hinder, olika lösningar 
möjliga. Utreds närmare. - - 20000 20000

Bjurbäcken 1 Vandringshinder 43 4

Begränsad 
konnektivitet för 
vattenlevande 
organismer

Litet hinder, olika lösningar 
möjliga. Utreds närmare. - - 20000 20000
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Figur 31. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 1. 
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11.22 Bjurbäcken 2 
Tabell 51. Potential inom åtgärdsområde Bjurbäcken 2 

 

Tabell 52. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 2 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Bjurbäcken 2 4098 15100 345000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Bjurbäcken 2 Strömvatten 69 5 Bx

Omgrävd fåra, 

avsaknad av strörre 

strukturer som 

förekommer naturligt i 

vattendragstypen

Habitatförbättring. Tillförsel 

av sten och grus. 110000 33000 20000 163000

Bjurbäcken 2 Strömvatten 70 6 Bx

Dåligt flöde, viss 

rensning

Undersök var flödet tar 

vägen, mycket lågt vid besök 

gjorde det svårt att 

lokalisera. Se också 

Vandringshinder 43 - - 15000 15000

Bjurbäcken 2 Strömvatten 71 8,10 Bx

Kraftig rensad på 

större strukturer, 

avsmalnad fåra

Återför rensat material, 

samordnas med 

översvämningsyta 67. 15000 4500 15000 34500

Bjurbäcken 2 Strömvatten 72 14 Bx/Tt

Omgrävd fåra, 

avsaknad av strukturer, 

minskad 

översvämningsfrekvens

Habitatförbättring, block, 

sten och grus. Återställa 

bestämmande sektioner. 

Variation av strömsträckor 

och torvsträckor. Tillföra död 

ved. 140000 42000 25000 207000

Bjurbäcken 2 Strömvatten 73 16 Tt/Bx

Omgrävd fåra, 

avsaknad av strukturer, 

minskad 

översvämningsfrekvens

Låglutande, domineras av 

torv. Men resade 

bestämmande sektioner 

som skulle behöva åtgärdas, 

därför även med på 

strömvattenåtgärd. Lång 

sträcka, stor påverkan på 

omkringliggande mark vid 

åtgärd. 455000 136500 25000 616500

Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 39 9 Tt

Sänkt grundvattennivå, 

igenväxning

Återställa bestämmande 

sektion. Se strömvatten 71. Se strömvatten 71 Se strömvatten 71 Se strömvatten 71 Se strömvatten 71

Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 40 11 Tt

Sänkt grundvattennivå, 

igenväxning

Återställa bestämmande 

sektion. Se strömvatten 71. Se strömvatten 71 Se strömvatten 71 Se strömvatten 71 Se strömvatten 71

Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 41 14 Bx/Tt

Minskad 

grundvattennivå och 

översvämningsfrekvens

.

Återställa bestämmande 

sektion. Se strömvatten 72. Se strömvatten 72 Se strömvatten 72 Se strömvatten 72 Se strömvatten 72

Bjurbäcken 2 Översvämningsyta 42 16 Tt/Bx

Minskad 

grundvattennivå och 

översvämningsfrekvens

.

Återställa bestämmande 

sektioner. Stor åtgärd som 

påverkar mycket mark. Se 

strömvatten 73. Alternativ 

är habitatförstärkning med 

död ved och en del block, 

sten och grus. Se strömvatten 73 Se strömvatten 73 Se strömvatten 73 Se strömvatten 73
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Figur 32. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 2. 
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11.23 Bjurbäcken 3 
Tabell 53. Potential inom åtgärdsområde Bjurbäcken 3 

 

Tabell 54. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 3 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Bjurbäcken 3 0 0 100000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Bjurbäcken 3 Översvämningsyta 43 17 Tt Inga

Utred om ytan kan 
optimeras för 
flödesutjämning utan att 
påverka naturvärden. - - 30000 30000
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Figur 33. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 3. 
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11.24 Bjurbäcken 4 
Tabell 55. Potential inom åtgärdsområde Bjurbäcken 4 

 

Tabell 56. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 4 

 

Åtgärdsområde Längd Strömvatten (m) Area strömvatten (m2) Yta flödesutjämning (m2) Vandringshinder (antal)
Bjurbäcken 4 6890 19799 328000 0

Åtgärdsområde Åtgärdstyp/nr Sträcka biokart Målbild-Hydromorfologisk typ Habitatförsämring Åtgärdsbehov Kostnad entreprenad
Kostnad 
Byggledning

Kostnad 
projektering/ 
förprojektering Kostnad totalt

Bjurbäcken 4 Strömvatten 74 18 Bx/Tt

Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Låglutande, domineras 
troligen naturligt av 
strömvatten. Se även 
översvämningsyta ?.  Lång 
sträcka, stor påverkan på 
omkringliggande mark vid 
åtgärd. 750000 225000 25000 1000000

Bjurbäcken 4 Strömvatten 75 20,22 Bx
Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer

Återför rensat material. 
Knappt någon fåra kvar 210000 63000 25000 298000

Bjurbäcken 4 Strömvatten 76 25 Bx

Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återför rensat material. 
Knappt någon fåra kvar 
torrläggs troligen årligen. 29950 8985 15000 53935

Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 44 18 Tt

Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektioner. Kraftigt utdikade 
marker. Se strömvatten 73 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74

Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 45 18 Tt

Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektioner. Kraftigt utdikade 
marker. Se strömvatten 73 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74

Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 46 18 Tt

Omgrävd fåra, 
avsaknad av strukturer, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektioner. Kraftigt utdikade 
marker. Se strömvatten 73 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74 Se strömvatten 74

Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 47 21 Tt

Sänkt basnivå, minskad 
grundvattennivå, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektion. Åtgärda diken. Se strömvatten 75 Se strömvatten 75 Se strömvatten 75 Se strömvatten 75

Bjurbäcken 4 Översvämningsyta 48 24 Tt

Sänkt basnivå, minskad 
grundvattennivå, 
minskad 
översvämningsfrekvens

Återställa bestämmande 
sektion. 50000 15000 50000 115000
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Figur 34. Åtgärdsförslag inom åtgärdsområde Bjurbäcken 4. 
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12 Bilaga	B	–	Påverkan	
12.1 Exempel på påverkan  
Nedan följer ett antal exempel på den påverkan som finns på vattendragen i Lyckebyåns av-
rinningsområde. Påverkan är uppdelad efter de olika vattendragstyperna TB, SB och T. Se av-
snitt 7.3 för närmare beskrivning av de olika typernas funktion, vad påverkan på respektive 
typ innebär samt vad som är viktigt att tänka på när man utför åtgärder i respektive typ.  

12.1.1 SB-vattendrag	

 

Figur 35. Opåverkad sträcka av SB-typ. Notera att större strukturer förekommer slumpartat i 
hela vattendragsfårans bredd. 
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Figur 36. Svagt rensad sträcka av SB-typ. Notera att större strukturer främst ligger vid si-
dorna av vattendragsfåran. Dock finns ånga fina strukturer kvar och livsmiljöerna är inte vä-
sentligt påverkade. 
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Figur 37. Kraftigt rensad sträcka av SB-typ. Notera att i stort sett alla större strukturer är 
lagda vid fårans kanter och att flödet är koncentrerat i två fåror istället för att bredda över 
hela fåran. Åtgärder kan innebära att omfördela blocken över hela fåran för att återfå en 
större variation av substrat och strömförhållanden. 
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Figur 38. Omgrävd sträcka av SB-typ. Notera att det är mycket höga kanter runt vattendra-
get och att i stort sett alla strukturer i form av block och sten är försvunna från fåran. Oftast 
är omgrävda fåror också väsentligt smalare än naturligt.  
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12.1.2 	TB-vattendrag	

 

Figur 39. I stort sett opåverkad sträcka av SB-typ. Notera att vattennivån ligger nära den 
plana ytan längs med fåran (svämplanet) vid medelvattenföring (som är fallet vid fototill-
fället). Denna yta översvämmas också frekvent, troligen årligen. Dessutom slåttras över-
svämningsytan vilket ytterligare förstärker livsmiljöerna för många arter som är beroende av 
dessa miljöer.  



  

97 

 

 

 

Figur 40. Svagt påverkad sträcka av TB-typ. Notera att det sker viss erosion i kanterna och 
vissa träd som står längs fåran är J-formade (vilket är ett tecken på erosion). Sträckan ned-
ströms är en strömsträcka som är rensad vilket indikerar att basnivån är något sänkt. Dock 
översvämmas markerna runtom fortfarande men inte lika frekvent som tidigare. Sträckan 
ligger i Lyckebyån nedströms biskopsberg. Åtgärder kan innefatta att återställa nedströms 
liggande sträcka och återställa basnivån.  
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Figur 41. Kraftigt rensad fåra av TB-typ. Här är fåran framföra allt fördjupad. Nedströms är 
de naturliga bestämmande sektionerna kraftigt rensade vilket gör att vattennivån är sänkt 
permanent. Notera att det finns två nivåer av svämplan i innerkurvan av fåran. En högre som 
är det ursprungliga svämplanet och ett en lägre som är det så kallade sekundära svämplanet 
som är fårans nya naturliga översvämningsnivå.  Åtgärder kan innebära att återställa be-
stämmande sektioner och lämna till fri utveckling. På sikt kommer då fårans botten att höjas 
och fåran smalnas av på grund av sedimentation vilket återigen tillåter frekventa översväm-
ningar. Notera att erosion pågår i kanten då fåran försöker hitta bredda sin sektion. 
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Figur 42. Omgrävd sträckan av TB-typ. Notera att fåran är helt rak och att det är mycket 
högt upp till omkringliggande plana marker som är de gamla svämplanen. Det innebär att 
fårans inneslutning är kraftigt ökad. Bitvis översvämmas dessa fortfarande när det är mycket 
höga flöden. Översvämningsfrekvensen är dock mycket lägre än ursprunglig. På denna plats 
har fåran också breddats kraftigt vilket göra att sediment ansamlas för tills fåran får en na-
turlig bredd igen. På sikt (flera hundra år) kommer fåran smalna av och börja meandra 
(slingra sig) igen om inga fler rensningar genomförs.  
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12.1.3 Vattendrag	i	Torv	
 

 

Figur 43. Opåverkad sträcka i torv. Notera att vattennivån, även om flödet är mycket lågt, 
ligger i nära kontakt med den plana ytan längs med fåran. Denna översvämmas troligen flera 
gånger per år och grundvattennivån ligger nära markytan.  
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Figur 44. Svagt påverkad sträcka i torv. Notera till skillnad från föregående bild att marken 
sluttar ner närmast fåran. Det indikerar att basnivån är något sänkt och att översvämnings-
frekvensen minskat. Grundvattennivån är också sänkt och ligger lägre i förhållande till mark-
ytan. En effekt av detta är att de organiska jordarna börjar brytas ner och bidrar till utsläpp 
av bland annat koldioxid. Åtgärder kan innebära att återställa den bestämmande sektionen. 
Försiktighet krävs dock då marken runtom troligen sjunkit ihop och inte bör dämmas över 
helt. Det viktig är att grundvattennivån hamnar närmare markytan och att översvämningar 
sker frekvent.  
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Figur 45. Kraftigt rensad/påverkad sträcka i torv. Här har den bestämmande sektionen 
sänkts och grundvattennivån har minskat. I fåran har rensning utförts dock har den inte rä-
tats ut. Åtgärder kan innebära att återställa den bestämmande sektionen och ta bort eventu-
ella rensvallar längs fårans kanter.  
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Figur 46. Omgrävd sträcka i torv. Sträckan är helt omgrävd och fördjupad. Även om fåran är 
liten visar den på en mycket vanlig påverkan i de mindre vattendragen. Notera de plana 
ytorna längs med fåran och den mörka organiska jordtypen. Tidigare har grundvattennivån 
varit mycket högre och det har svämmat över längs med fåran som troligen inte varit så tyd-
lig. Strömförhållandena har också ändrats i och med att fårans längd har förkortats och bit-
vis förekommer mer strömmande vatten. Åtgärder kan innebära att delvis lägga igen fåran 
och återställa en bestämmande sektion.  
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12.2 Rensning 
12.2.1 Lyckebyån	Blekinge	

 

Figur 47. Bedömd rensningsgrad i Lyckebyån på sträckan Mynningen-Biskopsberg 
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Figur 48. Bedömd rensningsgrad i Lyckebyån på sträckan Biskopsberg-Länsgränsen Blekinge 
Kalmar 
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12.2.2 Lyckebyån	Kalmar	

 

Figur 49. Bedömd rensningsgrad i Lyckebyån på sträckan Länsgränsen Blekinge Kalmar-Em-
maboda. 
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Figur 50. Bedömd rensningsgrad i Lyckebyån på sträckan Emmaboda-Yggersrydsjön/Läns-
gränsen Kalmar och Kronoberg 
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12.2.3 Lyckebyån	Kronoberg	

 

Figur 51. Bedömd rensningsgrad i Lyckebyån på sträckan inom Kronobergs län 
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12.2.4 Lillån	

 

Figur 52. Bedömd rensningsgrad i Lillån 



  

110 

 

 

12.2.5 Lilla	Lillån	

 

Figur 53. Bedömd rensningsgrad i Lilla Lillån 
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12.2.6 Linneforsaån	

 

Figur 54. Bedömd rensningsgrad i Linneforsaån på sträckan i Kalmar län. 
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Figur 55. Bedömd rensningsgrad i Linneforsaån i Kronobergs län. 



  

113 

 

 

12.2.7 Gusemålabäcken	

 

Figur 56. Bedömd rensningsgrad i Gusemålabäcken 
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12.2.8 Bjurbäcken	

 

Figur 57. Bedömd rensningsgrad i Bjurbäcken 
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12.3 Vandringshinder 
12.3.1 Lyckebyån	Blekinge,	Lillån	och	Lilla	Lillån	

 

Figur 58. Vandringshinder med bedömd befintlig passerbarhet för starksimmande arter 
(öring) i området mellan mynningen i Östersjön och Biskopsberg. 
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Figur 59. Vandringshinder med bedömd befintlig passerbarhet för starksimmande arter 
(öring) i området mellan Biskopsberg och Länsgränsen mellan Blekinge och Kalmar. 
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12.3.2 Lyckebyån,	Gusemålabäcken,	Linneforsaån	och	Bjurbäcken		
 

 

Figur 60. Vandringshinder med bedömd befintlig passerbarhet för starksimmande arter 
(öring) i området kring Emmaboda.  
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Figur 61. Vandringshinder med bedömd befintlig passerbarhet för starksimmande arter 
(öring) i området norr om Emmaboda.  
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13 Bilaga	C	–	Målbilder	med	åtgärder	i	Lyckebyåns	
avrinningsområde	

 

Figur 62. Målbild vid återställning av storblockiga vattendrag som är vanliga i Lyckebyån. 
Notera de slumpmässigt utlagda blocken och stenarna som i stor mängd. Denna målbild kan 
också användas i mindre vattendrag men oftast med mindre fraktioner på sten och block. 
Foto: Peter Gustafsson 
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Figur 63. Målbild i strömvattenmiljöer där block generellt saknas (Cx). Här rinner ofta vatten-
draget genom isälvsmaterial och botten domineras av grus och sten som inte sticker upp 
över vattenytan. Det är viktigt att åtgärder i denna vattendragsyp inte innebär tillförsel av 
block och att man försöker efterlikna målbilden i blockrika vattendrag (se figur 62). 
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Figur 64. Liknande målbild som vid figur 63 men i ett mindre vattendrag (Cx). Notera att bot-
ten domineras av grus och sten och att flödet varierar mellan korta strömnackar och små 
pooler. Dessutom finns ett svämplan i denna miljö. Tillförsel av död ved är mycket viktiga åt-
gärder i denna vattendragstyp. Foto: Peter Gustafsson 
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Figur 65. Målbild för återskapande av strömvatten med sumpskog (Bx). Notera den mycket 
breda fåran med träd och vegetationssocklar som sprider vattnet. Botten består av en stor 
variation av fraktioner med allt från sand till block.  



  

123 

 

 

 

Figur 66. Målbild vid återställning av lugnflytande vattendrag i finkornigt sediment (Ex). No-
tera den ringlande (meandrande) formen och de plana ytorna runtom fåran som översväm-
mas årligen. Samma strukturer eftersträvas oavsett vattendragets storlek. Block och sten ska 
inte tillföras i dessa vattendragstyper. Foto: Peter Gustafsson 
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Figur 67. Målbild vid återställning av lugnflytande vattendrag i finkornigt sediment (Ex). No-
tera den ringlande (meandrande) formen och de plana ytorna runtom fåran som översväm-
mas årligen. Samma strukturer eftersträvas oavsett vattendragets storlek. Block och sten ska 
inte tillföras i dessa vattendragstyper. Foto: Peter Gustafsson 
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Figur 68. Målbild vid återskapande av vattendrag i torv (Tt). Notera att vattennivån ligger 
mycket nära de stora plana ytorna runt om fåran. Dessa planaytor översvämmas ofta och 
hålls ofta öppna på grund av den höga grundvattennivån och de frekventa översvämning-
arna. Foto: Peter Gustafsson  


