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1. SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Karlskrona kommun har ALcontrol AB i samarbete med Naturcentrum AB tagit 
fram hydromorfologiska åtgärdsförslag för Lyckebyån med fokus på delarna av Lyckebyån (hu-
vudfåran och Lillån) inom Karlskrona kommun, från Lillån till kommun- och länsgränsen. Åtgär-
derna syftar till att återskapa viktiga, naturliga hydromorfologiska processer och därigenom 
gynna öring och flodpärlmussla genom bättre vattenkvalitet och lämpliga biotoper. 
 
Vattenkvaliten i Lyckebyån är i huvudsak god men den påverkas av ökande färgtal (brunifiering) 
och försurning, varför den i flera delar kalkas.  
 
Vattenkraft, produktionsmark, vatten som råvara och olika typer av infrastruktur är exempel på 
intressen som genom tider medfört åtgärder med stora förändringar för många av våra vatten-
drag. Förändringar som direkt och indirekt har en effekt på de arter som lever i och vid vattnet. 
När vi idag vill hjälpa våra vatten att må bättre krävs stora insatser med ett fokus på de processer 
som vi människor byggt bort.  
 
Översvämningsytor, våtmarker, sjöar och strukturelement i strömmande vatten har på olika sätt 
tagits bort med effekter som ökad erosion, översvämningar, försämrad vattenkvalitet och låga 
sommarflöden. Men mest av allt så påverkas livet i ån, musslorna, fisken och insekterna. I Lyck-
ebyån inom Blekinge län är påverkan markant där till exempel närmare 5 km2 sjöyta har torr-
lagts, viktiga strukturer såsom block och död ved har tagits bort från strömvattenområden och 
dämmen skapar vandringshinder för fiskar. Hydromorfologisk åtgärdsplan för Lyckebyån beskri-
ver sådana åtgärder som är viktiga för att återskapa de processer som är essentiella för ett vat-
tendrag i balans. I och med nutida problem såsom övergödning och brunifiering och framtida 
problem såsom klimatförändringar krävs åtgärder som tar hänsyn till hela Lyckebyåns vattensy-
stem.  
 
Åtgärderna omfattar återförsel av strukturelement i strömmande vatten, återskapande av 
trösklar och grund/ytvatten i svämytor och våtmarker/sjöar. Det går inte att kopiera eller åter-
skapa de förhållanden som rådde innan sjöar och våtmarker dikades ut eller innan strömvattnen 
rensades på block men det går att återfå de funktionella processerna i ganska stor grad. 
 
Samtidigt med arbetet att identifiera och beskriva åtgärder längs med Lyckebyåns och Lillåns hu-
vudfåra har en dialog med markägare påbörjats. I det fortsatta arbetet ingår vidare dialog med 
markägare och olika intressen i vattendragen. Att tillsammans finna en eller flera målbilder som 
man kan sträva efter är viktigt. Ett lyckat vattenvårdsarbete på lång sikt kan bara nås genom ett 
gott samarbete. 
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2. INLEDNING 

2.1. Bakgrund 

Sedan 2009 driver Karlskrona kommun projektet Restaurering av Lyckebyån med syfte att lång-
siktigt säkra en god vattenkvalitét i Lyckebyån. I syftet ingår att säkerställa att den biologiska 
mångfalden bevaras, att vattendraget uppnår God ekologisk status samt att anpassa vattendra-
get inför kommande klimatförändringar (förväntade klimatförändringar i detta område och för 
Lyckebyån är lägre årsnederbörd men större risk för kraftiga skyfall). Som ett led i detta projekt 
ingår att ta fram hydromorfologiska åtgärdsförslag för att uppnå syftet. 
 
Lyckebyån sträcker sig från Kosta i sydöstra Småland till Lyckeby i Karlskrona kommun, Blekinge 
län. Avrinningsområdet är 811 km² och domineras av skog (73 %). Åkermark är endast 3 % och 
betesmark är 5 % av avrinningsområdet. Endast 4 % av avrinningsområdet består av sjöyta och 
huvuddelen av sjöarna finns i de övre delarna av avrinningsområdet. Stora arealer av våtmarker 
och sjöar har försvunnit inom Lyckebyåns avrinningsområde genom sjösänkningar och utdik-
ningar under i huvudsak 1940-talet. Huvudfåran av Lyckebyån är till stor del utbyggd för vatten-
kraftutvinning. Detta, tillsammans med att stora mängder block och sten plockats bort ur vat-
tendraget, har påverkat flödesdynamiken i Lyckebyån samt försämrat vattnets kvalité. 
 
Berggrunden i avrinningsområdet domineras av granit och jordarterna domineras av morän, 
vilka har låg vittringsbenägenhet. Det innebär att sur nederbörd inte neutraliseras i någon större 
utsträckning när den tränger ner i marken. I smala band längs huvudfåran finns mer vittringsbe-
nägna (basiska) isälvssediment. Kalkning sker i området men den har minskat. 
 
I Lyckebyån finns känsliga arter så som hårklomossan och flodpärlmusslan. Det finns även repro-
ducerande havsöring och ål i vattendraget. Hårklomossan är beroende av vattenståndsfluktuat-
ioner och flodpärlmusslan kräver ett permanent vattenflöde samt relativt hög vattenhastighet. 
Flodpärlmusslan föredrar att ha klart, syrgasrikt, näringsfattigt och välbuffrat vatten med ett sta-
bilt pH. Den är känslig för grumlande ämnen, humusämnen och påväxtalger. Orsaken till tillba-
kagången av flodpärlmusslor i Sverige härrör främst från mänskliga aktiviteter och effekter från 
skogsbruket, försurning och vattenkraft- och regleringsföretag är ett hot mot återetableringen. 
Utbredningen av flodpärlmusslan i Lyckebyån sträcker sig från mynningen och ca 9 km upp-
ströms. Flodpärlmusslan är beroende av reproducerande öring vid sin fortplantning varför åtgär-
der för att gynna öringen bör prioriteras vid åtgärdsförslag för flodpärlmusslan. Både flodpärl-
musslan och öringen (för lek) föredrar bottnar med sten och grus av varierad storlek samt områ-
den som är halvskuggade eller skuggade.  
 
 

2.2. Uppdraget 

På uppdrag av Karlskrona kommun har ALcontrol AB i samarbete med Naturcentrum AB tagit 
fram hydromorfologiska åtgärdsförslag för Lyckebyån med fokus på delarna av Lyckebyån (hu-
vudfåran och Lillån) inom Karlskrona kommun, från Lillån till kommun- och länsgränsen. Åtgär-
derna syftar till att återskapa viktiga, naturliga hydromorfologiska processer och därigenom 
gynna öring och flodpärlmussla genom bättre vattenkvalitet och lämpliga biotoper. Inom upp-
draget ingår inte att föreslå åtgärder som berör aktiva vattenkraftverk i huvudfåran. Vidare har 
vattenkemiska förhållanden beskrivits utifrån resultat i recipientkontroll och miljöövervakning. 
Denna beskrivning fokuserar på de parametrar som bedöms vara särskilt intressanta ur ett på-
verkans- respektive åtgärdsperspektiv. 
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3. METOD 

3.1. Deltagande personer 

Följande personer har deltagit i projektet: 
 
Madeleine Svelander (projektledning, rapportskrivning) – ALcontrol AB 
Fredrik Holmberg (projektledning) – ALcontrol AB 
John Fidler (rapport) – Naturcentrum AB 
Jens Morin (rapport) – Naturcentrum AB 
Per Saarinen (rapport) – Naturcentrum AB 
Håkan Olofsson (kvalitetsansvarig) – ALcontrol AB 
 
 

3.2. Framtagande av åtgärdsförslag 

En översiktlig undersökning av vattendragets hydromorfologi samt lokalisering av potentiella åt-
gärdsområden har i första hand gjorts med hjälp av befintlig information om området. Detta in-
nefattar bl.a. flygbilder, höjddata (Lantmäteriets Grid 2+), historiska dokument och till viss del 
biotopkarteringsdata. Med hjälp av kartmaterialet och olika analyser i 3D lokaliserades olika vat-
tendragstyper, främst utifrån lutning och jordartstyper. Ett främsta fokus har legat på vatten-
dragstyper av strömvattenmiljö som kan vara lämpliga områden för fisk och musslor, men även 
lugnflytande delar i torvmark och finkorniga substrat med tillhörande översvämningsytor har 
översiktligt analyserats. Analysen följde bland annat de rekommendationer som finns beskrivna i 
senaste versionen av biotopkartering av vattendrag (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017). Efter 
den översiktliga hydromorfologiska analysen togs ett antal intressanta åtgärdsområden fram uti-
från möjlig påverkan och potential för naturvärden. En prioriteringslista har tagits fram med 
syfte att belysa potentialen för respektive objekt gällande de fyra egenskaperna hydromorfologi, 
naturvård, hydrologi och näringsretention. För att verifiera förutsättningarna i fält har invente-
ringar gjorts på ett flertal platser längs ån.  
 
 

3.3. Avgränsning 

I Lyckebyån har arbetet avgränsats från Lillån till kommun- och länsgränsen (inkluderat Lillån), se 
Figur 1. Samtliga åtgärdsförslag redovisas i Bilaga 1. Åtgärdsförlagen begränsas till Lyckebyåns 
huvudfåra inklusive ursprungliga/övergivna fåror samt Lillåns huvudfåra. 
 
 

3.4. Vattenkemi 

All vattenkemidata som använts i detta projekt kommer från det recipientkontrollprogram som 
ALcontrol AB projektleder för Lyckebyån.  
 
 

3.5. Markavvattning 

Lyckebyåns markavvattningsföretag (utmed huvudfåran) och sjösänkningsföretag har studerats 
översiktligt inför och i samband med analys av åtgärdsförslag. Huvuddelen av företagens 



 Åtgärdsförslag Lyckebyån 
  Metod 
 

   
 
 

 4 

plankartor har rektifierats och längs- och tvärsektioner i förrättningen, som kan relateras till nu-
varande förhållanden (Grid 2+), har utgjort ett värdefullt underlag för olika bedömning-
ar/beräkningar. För att kunna relatera nuvarande markhöjder (RH2000) med de i förrättningar 
(lokala höjdsystem) har avsatta fixpunkter i olika företag eftersökts för konnektion. Av sju efter-
sökta fixpunkter har två påträffats och mätts in, en i det stora företaget A705 Vattenavled-
ningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön. 
Information om företagens aktivitet, dvs hur underhåll och organisation ser ut, har inte studerats 
i detalj. Sådan information som framkommit i dialog med markägare och utifrån bedömningar i 
fält har noterats. 
 
 

3.6. Markägarkontakter 

Eftersom vattenvårdande åtgärder i Lyckebyån endast kan genomföras om markägaren godkän-
ner detta, dvs helt frivilligt, krävs en tidig dialog och en förankringsprocess innan åtgärder plane-
ras vidare. Därför har fastighetsägare i vissa områden, där en preliminärt hög åtgärdspotential 
identifierats, kontaktats. Kontakt har skett brevledes, via telefonkontakter och genom möten i 
fält. Totalt har 13 fastighetsägare kontaktats varav åtta träffats i fält för information och diskuss-
ion kring olika åtgärder. 
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Figur 1. Karta över Lyckebyåns avrinningsområde där den röda rutan visar projektområdet. 
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4. LYCKEBYÅN 

4.1. Vattenkvaliteten i Lyckebyån 

Näringsämnen, i de för projektet utvalda delarna av Lyckebyån, har bedömts med god status. 
Halterna av fosfor är i huvudsak måttligt höga medan kvävehalterna är höga. Den senaste be-
dömningen av kiselalger från år 2016 indikerar näringsfattiga förhållanden då det förekom en 
stor andel näringskänsliga arter (ALcontrol AB 2017). 
 
Under de senaste åren har det i huvudsak varit syrerika förhållanden med hög syremättnad i 
dessa delar av Lyckebyån. Om syrehalten sjunkit till måttligt syrerikt tillstånd har det främst skett 
under augusti i samband med låg vattenföring och höga vattentemperaturer (ALcontrol AB 
2017).  
 
För de i projektet utvalda delarna är i regel pH-värdet nära neutralt eller svagt surt och relativt 
stabilt. Buffringsförmågan är god eller mycket god. Buffringsförmågan i Lyckebyån ökade när 
man började kalka i området under mitten av 1980-talet men den har tenderat att minska på 
senare år, vilket troligtvis hör ihop med minskande kalkning (ALcontrol AB 2017).  
 
I Lyckebyån har vattnet blivit brunare, särskilt under 1990-talet kunde man se en tydlig föränd-
ring, se Figur 2. Provtagningen under år 2016 visade på starkt färgat vatten (här mätt i absor-
bans, filtrerat 420 nm/5 cm). Det var dock något lägre färgtal än tidigare sexårsperiod vilket tro-
ligtvis hör ihop med det låga flödet under hösten. Det starkt färgade vattnet är troligtvis anled-
ningen till varför siktdjupet bedöms vara måttligt i bland annat Västersjön år 2016 (ALcontrol AB 
2017). Under de senaste decennierna har man även kunnat se en trend med ökande halter av 
totalt organiskt kol (TOC) (ALcontrol AB 2014). Under år 2016 var det höga halter av TOC, på 
gränsen till mycket höga halter, i det för projektet berörda området, men halterna var något 
lägre än föregående sexårsperiod (då det var mycket höga halter). Detta hör troligtvis ihop med 
låg vattenföring under hösten 2016 (ALcontrol AB 2017).  
 

 
Figur 2. Årsmedelvärden för vattenfärg i Lyckebyån (provpunkt 17) vid mynningen. Linjen är en trend-
linje. 

 
Några av orsakerna till den s.k. brunifieringen är ökande temperatur, nederbörd och vattenfö-
ring, minskande nedfall av sura svavelföreningar och förändrad markanvändning. Parametrar 
såsom järn, absorbans, TOC och löst organiskt material (DOC), vilka alla är sammankopplade till 
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brunifieringen, minskar med ökad sjöprocent (=ökad uppehållstid). Sura sjöar (pH < 6,5) med 
kort uppehållstid (<1år) tenderar att brunifieras fem gånger oftare än neutrala och basiska sjöar 
(>6,5) (Köhler et al. 2013). I Figur 3 visas tydligt kopplingen mellan flöde och halterna av absor-
bans samt TOC i Lyckebyån. Lyckebyån är genom en infiltrationsanläggning i Johannishusåsen 
Karlskrona tätorts vattentäkt och infiltrationsanläggningen är klassad som ett riksintresse. Bruni-
fiering leder till problem med dricksvattnets färg, smak och lukt men kan även leda till problem 
för flodpärlmusslan som är mycket känslig för höga halter av humusämnen. 
 

 

  
Figur 3. Diagram över förhållandet mellan flöde och absorbans samt totalt organiskt kol (TOC) baserat 
på data från Lyckebyåns mynning i havet under åren 1999-2016. 

   
 
4.2. Hydromorfologiska förhållanden i Lyckebyån och Lillån 

Lyckebyån i Blekinge län karakteriseras av en mosaik av sjöar, strömvattensträckor och flacka å-
plan (svämytor). Svämskogar och torvmark är vanligt förekommande längs vattendraget. Ån har 
en fallhöjd på cirka 100 meter mellan mynningen i Östersjön och utloppet från Västersjön vid 
länsgränsen till Kalmar. Jordarterna längs vattendraget domineras av morän som innehåller allt 
från sand till mycket stora block. Berg i dagen finns på flera platser och vidsträckta områden 
kring vattendraget består av organogena jordarter som tidigare varit och i vissa fall fortfarande 
är blöta. Längs flera delar av vattendraget ligger också en ås med isälvsmaterial där olika frakt-
ioner av grus är mycket vanliga. Denna sätter också en stark prägel på vattendragets hydromor-
fologi och skapar ovanligt värdefulla miljöer för bland annat öring och flodpärlmussla.  
 
Lyckebyån har varit föremål för mänsklig påverkan under mycket lång tid. I början främst genom 
nyttjande av åns resurser i form av fiske och slåtter. Senare anlades en mängd kvarnar kring 
Lyckebyåns strömsträckor. Spår av dessa finns kvar på de flesta platser där tydliga fåror till kvarn-
rännor och stenarmar för att styra vattnet går att hitta (se Figur 4). Lyckebyån har dock inte an-
vänts för flottning i någon större utsträckning vilket innebär att många strömmande miljöer 
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ändå är relativt naturliga. Den största påverkan på ån skedde under 1930–40-talet då en 17 km 
lång sträcka sänktes och rätades mellan Fursjön och Hallasjön. Sex sjöar torrlades i stort sett helt 
och ytterligare ett par sänktes kraftigt. Syftet var att vinna stora arealer jordbruksmark men före-
taget blev inte så lyckat och endast ca 1/4 av den beräknade markvinsten gick att bruka som 
tänkt.  
 

 
Figur 4. Strömvattensträcka med tydliga spår av rensning. Rensning har inneburit att vattnet i huvud-
sak rinner i kanalliknande fåror där heterogeniteten är låg.  

 
För åns hydromorfologiska förhållanden har de olika påverkanstyperna olika effekt. Den äldre 
påverkan i form av viss blockrensning och uppdämning kring kvarnar har främst orsakat föränd-
ringar i förekomst av olika strukturer som är viktiga för vattendragets funktion. När stora block 
flyttas åt sidan och vattnet leds i en mer koncentrerad fåra blir den specifika flödesenergin högre 
vilket leder till att storleken på fraktioner som kan flyttas av vattnets krafter ökar. Finkornigare 
material såsom sand, grus och mindre stenar har troligen till stor del spolats bort. Detta leder till 
minskad heterogenitet bland bottensubstratet och viktiga biotoper försvinner. Rensningar av 
dessa miljöer innebär också ofta en sänkning av den lokala basnivån. Basnivån är den lägsta nivå 
som vattendraget genom vattnets krafter kan skära ner till. Basnivån kan således både sänkas 
och höjas genom bortgrävning eller tillförsel av strukturer som inte är erosionskänsliga (Figur 5). 
I Lyckebyån har den lokala basnivån både sänkts på flera platser men även höjts i samband med 
anläggande av dämmen kring kvarnar och kraftverk.  
 
Effekterna av förändrad basnivå syns tydligt på ett flertal platser i ån, bland annat där svämytor 
har blivit torrare och börjat växa igen och där indämning har skapat stora ytor med svämsedi-
ment längs vattendraget.  
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Figur 5. En tröskel bestående av block och sten före och efter rensning. Denna rensning innebär en 
sänkning av basnivån. Vattennivå (x) är direkt beroende av nivån på tröskeln (y). Påverkanstypen är 
vanlig i Lyckebyån.  Illustration: Tove Nilsson Tyréns AB / Ekologi.nu PG Water Conservation & Engi-
neering (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017).   

 
Det stora markavvattningsföretaget mellan Forsa i söder och Fursjön i norr har påverkat Lyck-
ebyåns hydromorfologiska och hydrologiska förhållanden kraftigt. De tidigare stora översväm-
ningsytorna och den ringlande, och ofta förgrenade, fåran gjorde att vattnet rann långsamt ge-
nom landskapet. En förändring av detta slag innebär främst minskad nytta av flödesutjämning 
och näringsrening, men innebär också en störning i de dynamiska fluviala processer som före-
kommer inom vattendraget. Fåran som grävdes vid avvattningen dimensionerades för höga flö-
den vilket lett till att flödeseffekten minskat längs stora delar av sträckan. Detta innebär att se-
dimenttillskottet är högre än vattendragets förmåga att transportera material. På flera platser 
kan sedimentbankar ses inom fåran där den strävar mot att börja ringla och smalna av igen. 
Grunda sedimentbankar orsakar också kraftig igenväxning inom vattendraget vilket ytterligare 
förstärker processerna (Figur 6). Den minskade förmågan till flödesutjämning skapar problem i 
form av oftare förekommande extremflöden, både höga och låga. Höga flödestoppar flyttas 
nedströms i systemet och väldigt låga lågflöden innebär problem både för åns naturvärden och 
för grundvattennivåer i området. 

Sammantaget är de hydromorfologiska förhållandena kraftigt störda i Lyckebyån och det finns 
stor potential för förbättring. Inför åtgärder är det viktigt att tänka i ett systemperspektiv för att 
få så stor effekt som möjligt. Det innebär att det vid planering av enskilda åtgärder måste finnas 
med en analys av inverkan på miljöer uppströms och nedströms samt en prioritering, där till ex-
empel åtgärder som säkerställer jämnare flöden över året bör främjas innan biotopåterställning 
genomförs. I Lyckebyån, och även Lillån, kan dock troligen dessa åtgärder genomföras inom 
samma projekt.  
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Figur 6. Ett parti av den kraftigt rätade, breddade och fördjupade delen av Lyckebyån. Grunda sedi-
mentbankar är vanliga i den breddade fåran. Typiskt är också den kraftiga växtligheten av vide-
buskage som kryper längre och längre ut i fåran.   

 
 
Lillån 
Lillån är ett mindre biflöde till Lyckebyån som mynnar vid Åstugan strax nedströms Biskopskvarn. 
Den nedre halvan av Lillån karaktäriseras av att den rinner längs med en grusås. Bottenmateri-
alet domineras starkt av grus, småsten och sand (Figur 7 och Figur 8). Påverkan på ån är kraftig 
och innefattar främst rensning, rätning och förekomst av vandringshinder. Stora områden i di-
rekt närhet till ån har också använts som grustäkt men som idag är vattenfyllda dammar. Trots 
påverkan är potentialen mycket hög i fråga om viktiga miljöer för öring och flodpärlmussla. Till-
gången på lämpligt substrat innebär att enklare åtgärder får stor positiv effekt på naturvärdena. 
Dessutom förekommer svämplan kring fåran, som idag har kraftigt minskad översvämningsfre-
kvens, med god potential för näringsrening, flödesutjämning och biologisk mångfald. Precis 
nedströms Gisasjön är vattendraget brett där det rinner genom en sumpskog som domineras av 
vide och al.  
 
Strax uppströms utloppet i Lyckebyån ligger ett vandringshinder i form av en betongdamm. Den 
fungerar som oljeavskiljare och har troligen en öppning i form av ett rör. Passerbarheten vid 
detta hinder är oklar. En bit uppströms Gisasjön finns ytterligare ett hinder i form av en gammal 
kvarntröskel. Hindret är partiellt och kan enkelt åtgärdas.  
 
Enligt markägare torkar Lillån i stort sett ut under de torraste månaderna. Vad detta beror på är 
inte utrett men det finns troligen flera olika orsaker. Bland annat är genomsilningen troligen stor 
med tanke på den stora förekomst av grus i marklagren som förekommer. Dessutom har rens-
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ningar genomförts i anslutning till sjöar vilket minskar den flödesutjämnande effekten. Rens-
ningarna i sig innebär att vattnet transporteras snabbare genom systemet och minskar grundvat-
tennivåer i vattendragets närhet. Behov av åtgärder för flödesutjämning är således viktiga att 
prioritera.  
 
 

 
Figur 7. Kraftigt rensad sträcka i Lillån där fåran är delvis omgrävd och tydliga svämplan, med kraftigt 
minskad översvämningsfrekvens, syns. Bottensubstratet på platsen domineras av sand och grus. 
Rensmaterialet består till största del av grus, sten och block.   
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Figur 8. Typiskt bottensubstrat i Lillån där förekomsten av grus, som är viktigt för öring och flodpärl-
mussla, dominerar. 

 
4.3. Markavvattningsföretag 

Inom den aktuella sträckan berörs flera olika markavvattningsföretag. Nedan följer en lista över 
de företag som bedöms beröras av föreslagna åtgärder.  
 

• A 180/687-Invallningsföretaget Strågeryd- Berör främst våtmark 1. Företaget underhålls 
ej, våtmark planeras på marken.  

• A438a och b-Viekvarns invallnings – och dikningsföretag år 1945. Berör främst våtmark 
2 och 3 samt strömvatten 1 och 4. A438b underhålls mindre frekvent. Marken till hälf-
ten öppen och till hälften med björkskog. Eventuell åtgärd med våtmark/svämyta inom 
företaget.  

• A206 Utdikningsföretaget Viö-Mästaremåla år 1937-Berör strömvatten 8. Ej utrett om 
aktivt. 

• A151/A642 Dikningsföretaget Lyckebyån mellan Mästaremåla kvarn och Bånga damm. 
Ej utrett om aktivt. 

• A322/A705 Vattenavledningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön. Fö-
retaget bedöms ej underhållas i någon större utsträckning. Enligt markägare är igenväx-
ningen kraftig i Lyckebyåns huvudfåra. Större delar troligen inte aktiva under de senaste 
20+ åren.  
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5. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

5.1. Prioritering 

I tabellerna nedan redovisas de åtgärdsobjekt som utredningen resulterat i. Åtgärderna beskrivs 
här principiellt, se kapitel 5.2 för mer detaljerad beskrivning. Respektive åtgärdsobjekt presente-
ras även i kartunderlaget i Bilaga 2. Samtliga objekt finns även i GIS (SWEREF 99 TM) med tillhö-
rande attributdata. 
 
Kostnadsuppskattningen för respektive objekt innefattar markentreprenad, d.v.s. maskinella in-
satser, när det gäller strömvatten, våtmarker och svämytor. För sjöarna innefattar kostnadsupp-
skattningen enbart förstudien vilket innebär utredning och omprövning av dikningsföretag samt 
tillståndsansökan. Uppskattningen förutsätter att samtliga som har båtnad av företaget är posi-
tiva till förslaget.  
 
En bedömning av åtgärdernas positiva effekt på potentialen för egenskaperna Hydromorfologi, 
Naturvård, Hydrologi och Näringsretention presenteras för de olika åtgärdsobjekten i listan. Po-
tentialen är en samlad subjektiv expertbedömning, gjord utifrån känd information och erfaren-
heter från liknande åtgärders effekter. Följande klassificering används: 
 
1 = Mycket stor potential  
2 = Stor potential 
3 = Måttlig potential  
4 = Liten potential  
5 = Ingen potential 
 

Tabell 1. Prioritering utifrån potential och kostnad för åtgärder i Lyckebyån. Objekt som är besökta i 
fält har en säkrare kostnadsuppskattning och är markerade med en asterisk (*). 

 
ID 

Hydr o-
morfo-
logi 

Natur-
vård 

Hydro-
logi 

Näringsre-
tention 

Åtgärder 
princip 

Kostnadsupp-
skattning 

S
tr

öm
va

tte
n 

1 3 2 2 4 
Blockåterställ-
ning, flödes-
fördelning 

45 000* 

2 3 2 3 4 

Flödesfördel-
ning höjning 
basnivå, död 
ved  

25 000 

3 3 3 3 4 
Tillförsel av 
död ved och 
block 

25 000 

4 2 1 3 4 
Restaurering 
torrfåra 

65 000* 

5 3 2 4 4 

Blockåterställ-
ning, flödes-
fördelning, död 
ved 

50 000 

6 3 2 3 4 
Sänkning bas-
nivå blockåter-
ställning 

40 000* 
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ID 
Hydro-
morfo-
logi  

Natur-
vård  

Hydro-
logi  

Näringsre-
tention  

Åtgärder 
princip  

Kostnadsupp-
skattning  

7 2 1 3 4 
Blockåterställ-
ning, flödes-
fördelning 

25 000 

8 2 2 3 4 
Blockåterställ-
ning, flödes-
fördelning 

25 000 

9 2 2 3 4 
Blockåterställ-
ning basnivå 
höjning 

85 000 

10 2 3 1 3 
Återföra rensat 
material, död 
ved 

50 000 

11 2 2 2 5 

Blockåterställ-
ning, möjligen 
tillförande av 
material 

50 000* 

12 4 3 4 4 

Blockåterställ-
ning, flödesför-
delning, höjning 
basnivå. 

25 000* 

        

V
åt

m
ar

ke
r 

1 2 4 1 2 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad.  Ca 3 ha 

350 000* 

2 2 4 2 3 

Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad. 
Ca 1,5 ha 

130 000* 

3 2 5 3 3 

Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 
Ca  

150 000 

4 4 5 2 2 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 

400 000 

5 3 5 2 3 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 

200 000 

6 4 5 4 2 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 

70 000 

7 4 5 4 3 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 

120 000 

8 4 5 3 3 
Förstudie, pro-
jektering, entre-
prenad 

250 000 

 
       

S
vä

m
yt

or
 1 3 4 3 3 Höjning basnivå Se Strömvatten 1* 

2 4 4 3 4 Höjning basnivå Se strömvatten 2 
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ID 
Hydr o-
morfo-
logi  

Natur-
vård  

Hydro-
logi  

Näringsre-
tention  

Åtgärder 
princip  

Kostnadsupp-
skattning  

3 3 4 2 3 Höjning basnivå Se strömvatten 4* 

4 2 4 2 3 Höjning basnivå Se strömvatten 6 

5 3 4 3 3 Höjning basnivå Se strömvatten 7 

6 4 5 4 4 

Påverkan hydro-
logi från upp-
ströms regle-
rande dämme. 

Ingen kostnad i detta 
läge 

7 2 4 1 2 

Se strömvatten 
9, även åter-
ställning av trös-
kel 

75 0000, se även 
Hallasjön 

8 4 5 4 4 Höjning basnivå Se Strömvatten 10, 
se även Hallasjön 

9 2 4 2 3 Höjning basnivå Se Strömvatten 10, 
se även Hallasjön 

10 1 4 1 1 
Höjning basnivå, 
åtgärdande av 
rensvallar 

500 000, se även 
Gubbasjön 

11 1 4 1 1 
Höjning basnivå, 
åtgärdande av 
rensvallar 

850 000, se även 
Flaken* 

        

S
än

kt
a 

sj
öa

r 

1 3 5 2 2 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

150 000 

2 3 5 2 2 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

250 000 

3 4 5 1 1 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

100 000 

4 4 5 3 4 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

100 000 

5 3 5 3 4 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

300 000* 

6 3 5 1 1 

Omprövning av 
dikningsföretag, 
tillståndsansö-
kan 

300 000 
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Tabell 2. Prioritering utifrån potential och kostnad för åtgärder i Lillån. Objekt som är besökta i fält har 
en säkrare kostnadsuppskattning och är markerade med en asterisk (*). 

 

ID Hydromor-
fologi 

Natur-
vård 

Hydro-
logi 

Näringsre-
tention 

Åtgärder 
princip 

Kostnadsupp-
skattning 

S
tr

öm
va

tte
n 

L1 2 1 3 5 

Tillskott av 
död ved, 
återförande 
av större 
strukturer, 
åtgärdande 
av vand-
ringshinder 

45 000* 

L2 1 1 2 3 

Återförande 
av rens-
material, 
höjning av 
basnivå 

40 000* 

L3 3 3 4 5 Blockåter-
ställning 25 000* 

L4 3 3 2 4 

Återförande 
av rens-
material, 
höjning av 
basnivå 

25 000 

        

S
vä

m
yt

or
 

L1 2 4 2 3 

Höjning av 
basnivå, åt-
gärdande 
av rensval-
lar 

Se Strömvatten 
L2 

 
 
 
5.2. Åtgärder, principiell beskrivning 

Inom den berörda delen av Lyckebyån finns ur ett hydromorfologiskt perspektiv flera olika vat-
tendragstyper. För att kunna utforma lämpliga åtgärder som dessutom blir långsiktigt hållbara är 
det viktigt att de hydromorfologiska typerna är klarlagda. I grunden finns det tre huvudgrupper 
av hydromorfologiska typer i vattendrag; transportbegränsade vattendrag (TB), sedimentbegrän-
sade vattendrag (SB) och vattendrag i torv. Nedan presenteras de tre olika vattendragstyperna 
för sig med principiella åtgärdsförslag som kan vara aktuella inom respektive typ. Dessutom pre-
senteras principiella åtgärdsförslag även för våtmarker och sänkta sjöar. Det är viktigt att komma 
ihåg att vattendraget ska hanteras som ett sammankopplat system där olika åtgärder på olika 
sätt kan påverka stora delar av systemet. En översiktlig analys av förekommande miljöer ger där-
för en bra grund inför åtgärdsplanering då det ger förutsättningar att bedöma olika åtgärders 
påverkan och potential.  
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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. Lutningen är hög och tillgången till sediment som kan förflyttas är 
låg. Inom Lyckebyån är denna typ vanlig och det finns förhållandevis naturliga miljöer kvar. Åt-
gärder i denna typ riktar sig främst till att återfå strukturell heterogenitet. Eftersom vattendrags-
typen är relativt stabil går till stor det 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 följer ofta ett tydligt 
mönster med spridda block eller stenar som, på grund av vattnets rörelse runt dessa större struk-
turer, skapar olika biotoper. Lugnvattenpartier bildas bakom block och sten där substrat av 
mindre fraktioner hamnar. Dessa miljöer är mycket viktiga, bland annat för stormusslor, insekter 
och vandrande fisk.   
 
Åtgärder i denna vattendragstyp hänger ofta ihop med åtgärder gällande TB-vattendrag och vat-
tendrag i torv. Rensningar i strömvatten påverkar ofta stora områden uppströms där översväm-
ningsfrekvens 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 vatten-
draget, vilken avgör basnivån för vattennivåer uppströms. Det är därför både viktigt och mer ef-
fektivt att utreda möjligheter till större nyttoeffekter av strömvattenrestaurering än bara de di-
rekta förbättringarna av strukturell mångformighet.  
 
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 livsmiljöer för vattenlevande organ-
ismer. Dessutom har de en stabiliserande och ofta dämmande effekt som motverkar effekten av 
sänkta basnivåer. I ett vattendrag i Lyckebyåns storlek bör död ved i form av hela träd tillföras på 
ett flertal delsträckor.  
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Figur 9. Exempel på orensad blockrik vattendragssträcka. Notera att bilden inte är från Lyckebyån 
men ändå visar ett exempel på målbild vid blockåterställning. 

 
 
TB-vattendrag, fokus på processer 
Typiskt för TB-vattendrag är att bottensubstratet ofta är av finkornigare art, såsom lera, silt, sand 
och grus. Här byggs vattendragsfårans form oftast upp av substrat som vattendraget fört med 
sig. Fåran har en dynamisk form över tid då olika fluviala processer såsom erosion och sedimen-
tation förekommer naturligt om vartannat. Till TB-vattendrag förs till exempel vattendrag i jord-
bruksmark. I Lyckebyån förekommer denna vattendragstyp främst inom det stora markavvatt-
ningsföretaget (”Vattenavledningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön”). 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 så viktiga för biologisk mångfald knuten till vattendragstypen. Dessa strukturer 
innefattar till exempel aktiva svämplan, en ringlande eller förgrenad planform samt en stor 
heterogenitet i fårans bottenform.  
 
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 åtgärdsplanering. Därför är 
det viktigt att fastställa var fårans naturliga avgränsning finns innan åtgärder 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 sedi-
mentation 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 



 Åtgärdsförslag Lyckebyån 
  Åtgärdsförslag 
 

   
 
 

 19

är områden som utökas konstant i och med att ytterkurvorna på meanderbågarna samtidigt 
eroderar utåt. Dessa processer är mycket viktiga att bibehålla 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 chan-
sen att lyckas bör bland annat noggrannare inmätningar med efterföljande flödesanalyser ge-
nomföras. Målbilden ska vara att svämytorna översvämmas vid de flöden som är relativt frekvent 
återkommande. En fingervisning är att svämytor som främst består 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 bestäm-
mande 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 na-
turliga trösklarna som rensats finns ofta det gamla bottenmaterialet kvar vilket kan användas för 
återställning. Vid vissa rensningar har de större strukturerna såsom block och häll sprängts bort 
vilket innebär att material kan behöva tillföras.  
 
 
Vattendrag i torv-Fokus på grundvattennivå  
Vattendrag i torv kan till planform och lutning likna TB-vattendrag, men då fåran och dess om-
givning är uppbyggt av organiskt material som är relativt stabilt över tid blir de fluviala proces-
serna mindre dynamiska. Tillgången av sediment är oftast mycket låg vilket vid naturliga förhål-
landen innebär långsiktigt mycket stabila miljöer. Istället avsätts energi i en kraftigt varierande 
bottenelevation samt stora översvämningsytor. Vattendrag 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 na-
turligt översvämmas frekvent. I Lyckebyån är det vanligt med denna typ av miljö organogena 
svämytor, både 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 utloppet 
från Värmasjön.  
 
Att återställa denna vattendragstyp är krångligt. Många miljöer går inte att återskapa till ur-
sprungligt 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 innefattar främst höjning av basni-
våer kring de rensade naturliga trösklar som finns i landskapet. Den största effekt fås vid åter-
skapande av de sänkta sjöarna, som ursprungligen har omgetts av mycket stora organogena 
svämytor. 
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Figur 10. Naturlig och relativt orörd svämskog som domineras av al där vatten silar över stora delar av 
året. Detta kan fungera som målbild för flera liknande miljöer längs vattendraget. 

 
 
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 översvämningssituationer 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 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 över-
svämningszoner via dräneringssystem, kulvertar och djupa rätade diken har gjort att flödesut-
jämning och vattenhushållande funktioner byggts bort. Alltmer uppenbart börjar det också bli 
att klimatförändringar 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 livsmil-
jöer. 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 land-
skapet och kan hindra uttorkning av mindre vattendrag när det är torrare. Därför kan våtmar-
kers funktion som vattenhushållande magasin med möjligheter till att fördela vatten över lågflö-
desperioder ha en betydande nytta. Våtmarksytor kan också effektivt mildra effekterna av flöde-
stoppar om de tillåts breda ut sig eller stiga i vattennivå när det kommer häftiga regn.  
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Jord- och skogsbruket ger oundvikligen ett ökat läckage av näringsämnen jämfört med natur-
mark och där arealen jordbruksmark är mycket stor, blir våtmarkerna ett viktigt verktyg för att 
reducera näringstransporterna tillsammans med lantbrukarnas arbete med att optimera närings-
tillförsel, 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 kvävgas. 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 våtmarken. 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. Gene-
rellt bör man för både näringsrening, biologisk mångfald och landskapsanpassning sträva efter 
grunda våtmarker och att anläggning tar vara på de naturliga förutsättningarna på bästa sätt. 
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 behö-
vas. Våtmarker bör därför normalt skapas med någon manuell regleringsmöjlighet eller tillåtas 
variera med det naturliga flödet så större ytor kan kommas åt med vanliga jordbruksmaskiner 
under perioder med låg vattenföring. Särskilt i de fall man förväntar sig sedimenteringsproblem 
bör man överväga att anlägga någon djuphåla vid inloppet som enkelt kan kommas åt maski-
nellt för rensning. Ofta är betesskötsel det enklaste och effektivaste sättet att förhindra igenväx-
ning, särskilt om våtmarken tillåts variera en del i vattennivå.  
 
 
Återställning av sjöar 
Vid återställning av sänkta och torrlagda sjöar är det viktigt med en noggrann förstudie. Gransk-
ning av historiska dokument, förrättningsutredningar tillsammans med analys av höjddata är vik-
tiga steg för att lokalisera de naturliga trösklarna som hållit sjöarna på sina naturliga nivåer är en 
grundförutsättning (se Figur 11 och Figur 12). Principen handlar sedan om att helt eller delvis 
återställa trösklarna för att återigen skapa en sjöyta.  
 
Samtliga sänkta sjöar inom den aktuella delen av Lyckebyån omfattas av ett stort markavvatt-
ningsföretag (”Vattenavledningsföretaget Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön”). Detta 
innebär att flera olika utredningar kring förutsättningar att, helt eller delvis, riva upp företaget. 
Det är absolut kritiskt att tidiga kontakter med och förankring hos påverkade markägare i områ-
det görs så tidigt som möjligt i planeringsstadiet.  
 
Återställning av sjöar i Lyckebyån är stora åtgärder men skulle också ge mycket stor miljönytta. 
Förmågan till flödesutjämning, näringsretention och att motverka brunifiering ökar kraftigt med 
vattnets uppehållstid i landskapet. Grovt räknat skulle återställningen av de fyra större sjöarna 
öka uppehållstiden (omsättningstiden) med cirka fyra dygn. I och med sjöåterställning skulle 
stora svämytor, både organogena och med oorganiska jordar, kunna återskapas.  
 
 
Åtgärdernas effekt 
I ett större perspektiv syftat alla åtgärder på ett eller annat sätt till att öka vattnets uppehållstid i 
systemet. Detta är också den viktigaste effekten av åtgärderna för anpassning av framtida kli-
matförändringar då frekvensen av extremflöden, både höga och låga, förväntas öka. För natur-
värden som flodpärlmussla och öring är främst motverkande av extremt låga flöden viktiga. 
Även om livs- och lekmiljöer återskapas försvinner effekten om stora ytor ligger torra för ofta. 
Då flodpärlmusslan är beroende av laxartad fisk som öring för att reproducera sig är det viktigt 
att säkerställa vattentillgången i öringens uppväxtområden.  
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Ökad uppehållstid är också en effektiv åtgärd för att motverka läckage av näringsämnen och 
humusämnen inom systemet. Precis som beskrivet kring låga flöden ovan riskerar åtgärder kring 
återskapande av livs- och lekmiljöer bli verkningslösa om inte problemet med till exempel bruni-
fiering åtgärdas samtidigt. Därför är det extra viktigt att noggrant utreda åtgärderna för att max-
imera effekten av åtgärder via höjning av basnivåer och återskapande av sjöar och våtmarker i 
systemet.  
  
 

 

 
Figur 11. Exempel på historiska kartor som är användbara för att utreda omfattningen av den påver-
kan som skett. Här ett exempel från ett område nedströms Hallasjön med översikt och numrering av 
inmätta sektioner (ovan) samt längdprofil som visar bottennivå före och efter verkställande. © Lantmä-
teriet.  
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Figur 12. Tvärsnittsprofiler i Lyckebyån som visar bottennivå före och efter verkställande av markav-
vattningsföretag. Notera att jordart visas i illustrationerna. Botten domineras här naturligt av morän be-
stående sand med stort inslag av grus och sten. Ovanpå ligger ett lager med organogena jordar, det 
vill säga torvmark. På den aktuella platsen var fåran relativt grund med tydliga översvämningsytor runt 
om. © Lantmäteriet.  
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Strömvatten    Lyckebyån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden Maravvattning

ID Fältbesök Längd    (m) Fallhöjd    (m) Kommentar Påverkan Åtgärdstyp

Kostnadsupps

kattning

Antal    markägare    

(omosäkert    anges    antal    

fastigheter)

Kontaktade    

markägare Företag Fixpunkter

1 Ja 175 3

Mörtefallet, kollat i fält, tydligt rensad med block och 

sten puttade åt kanter en tydlig mittfåra skapad. Gott 

om fina svämytor uppströms. Åtgärder ger en del 

strukturer till strömvatten men ger också mycket i 

något ökad översvämningsfrekvens. Blekingeleden 

korsar

Rensning av större strukturer, 

sänkning av basnivå. 

Blockåterställning, 

flödesfördelning 45 000 5 (fastigheter) 1 A438b Ej kontrollerade

2 Nej 169 4

Nedströms Värmasjön,strömkraftverk finns på platsen 

inget vandringshinder, Natura2000 sumpskog 

uppströms sträckan.

Troligen rensat en del i fårorna 

kring kraftverket. Har också legat 

kvarn på platsen tidigare. 

Flödesfördelning 

höjning basnivå 25 000 3 (fastigheter) 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

3 Nej 76 0,4

Mindre strömnackar som ligger uppströms Värmasjön, 

troligen relativt orörda men viss rensning kan ha 

förekommit. Troligen viss blockrensning

Tillförsel av död ved 

och block 25 000 4 (fastigheter) 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

4 Ja 188 4

Viökvarn kring karftverk. Relativt kraftigt fall. Torrfåra 

finns. 

Kraftigt rensat uppströms 

kraftverk. Torrfåra med 

vandringshinder. Restaurering torrfåra 65 000 6 (fastigheter) 0 A438a Ej kontrollerade

5 Delvis 461 1,25

Stubbelycke nedre. Relativt låg fallhöjd. Fåran ser 

relativt orensad ut men rens finns bitvis, främst i de 

övre delarna där vägen korsar.  Delvis svämytor på de 

nedre delarna. Ser dock ut att vara relativt opåverkade 

och i funktion. Viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 50 000 2 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

6 Ja 117 1,25 Stubbelycke övre. 

Höjning av basnivå i form av 

stenarm (delvis raserad), 

blockrensning kring gammal 

Sänkning basnivå, 

blockåterställning för 

flödesspridning 40 000 2 2

Inga 

markavvattningsföretag Nej

7 Nej 490 4

Främre viö (Kallas Sjufallen eller sjufåran i folkmun), har 

legat gammal kvarn här.  Ser ut att vara väldigt fina 

miljöer så åtgärder för att sprida ut vatten här kan ha 

mycket stor naturnytta. Blekingeleden korsar. Troligen viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 25 000 4 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

8 Nej 418 4,5

Ömaden. Lite kvillartat om man tolkar höjddata. Ser 

relativt orensat ut. Troligen viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 25 000 4 0 A206 Ej kontrollerade

9 Nej 1168 5

Sträcka kring kraftverk/kvarn som till större delen är 

kraftigt rensad. Nedre delarna ser mer orensade ut men 

runt kvarnplatsen syns tydliga kanaler. 

Kanaliserat kring kvarn/kraftverk, 

troligen en del blockrensning i 

nedre delar

Blockåterställning, 

basnivå höjning 85 000 6 0 A151/A642 Ej kontrollerade

10 Ja 837 2,5

Relativt orörd sträcka med låg lutning. Fina 

strömmande miljöer med svämskog runtom. Möjligen 

en del rens men inget jättetydligt. Översta delen 

mycket kraftigt rensad. Har varit nedersta delen av det 

stora markavvattningsföretaget. 

I övre delar kraftigt 

rensat/sprängt

Återföra rensat 

material 50 000 7 1 A705

Fixpunkt 

laggarebacken 

11 Ja 421 0,75

Relativt fin sträcka (se omslagsbild) trots rensning. Låg 

lutning ger god potenital för musslor och fisk. 

Blockrensning, omgrävning kring 

bro

Blockåterställning , 

möjligen återförande 

av material, höjning 

basnivå 50 000 2 1

Inga 

markavvattningsföretag Nej

12 Ja 317 1

Flera gamla kvarnrester, har troligen rensats en del. 

Hittar inte mycket rensmaterial i kanter. Svämmar över 

en del områden. Fina grusbottnar redan idag.  Rensning kring gamla kvarnar.

Blockåterställning, 

flödesfördelning, 

höjning basnivå. 25 000 2 1

Inga 

markavvattningsföretag Nej
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Våtmarker    Lyckebyån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden Maravvattning

ID Fältbesök Potentiell    yta    (ha) Kommentar Påverkan Åtgärdstyp Kostnadsuppskattning

Antal    markägare    

(omosäkert    anges    

antal    fastigheter)

Kontaktade    

markägare Företag

Fixpunkter    (lokal    höjd

RH2000)

1 Ja 3,5

Gammal svämyta som vallats in. Öppna upp vallar och låta vatten stå på ytan större delar av året. 

Möjligen en del schakt för att få mer permanent vatten. Invallning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 350 000 1 1 A180/687 Ej funna

2 Ja 2,6

Gammal svämyta som vallats in. Öppna upp vallar och låta vatten stå på ytan större delar av året. 

Möjligen en del schakt för att få mer permanent vatten. Ena markägare intresserad Invallning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 130 000 2 2 A438b Ej funna

3 Nej 0,8 Invallad yta som med fall bort från ån. Möjligen har en gammal fåra runnit här. Utdikad. Invallning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 150 000 1 (fastighet) 0 A438a Ej kontrollerade

4 Nej 3,5 Relativt igenvuxen yta, utdikad torvmark . Behöver utredas noggrannare innan förslag på åtgärd. Utdikning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 400 000 3 0 Nej Nej

5 Nej 4,9 Stor yta. Behöver utredas noggrannare innan förslag på åtgärd. Utdikning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 200 000 3 0 Nej Nej

6 Nej 0,5 Liten yta med viss potential för näringsrening. Troligen produktionsskog på marken idag Utdikning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 70 000 1 0 A151/A642 Ej kontrollerade

7 Nej 1 Liten yta med tillrinning från skogsmark. Möjligen gammal svämyta. Utdikning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 120 000 1 0 A151/A642 Ej kontrollerade

8 Nej 2,5 Halva ytan öppen, brukas troligen aktivt, halva ytan trädbevuxen. Utdikning

Förstudie, projektering, 

entreprenad 250 000 2 0 A705 6,39-106,5
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Svämytor    Lyckebyån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden

Maravvattnin

g

ID Fältbesök Yta    (ha) Jordart Kommentar Påverkan

Bedömd    

översvämningsfrekvens Åtgärdstyp Kostnadsuppskattning

Antal    markägare    (om    osäkert    

anges    antal    fastigheter) Kontaktade    markägare Företag

Fixpunkter    

(lokal    höjd-

RH2000)

1 Ja 13 Torv

Svämytor kring Olljungen. Översvämmas 

troligen frekvent trots viss rensning av 

strömsträkcka nedströms. Sänkt basnivå Svagt minskad Höjning basnivå Se Strömvatten 1 4 (fastigheter) 1 A438b Ej funna

2 Nej 2,6 Svämsediment

Sumpskog, natura 2000, troligen fin redan 

idag, kan möjligen förbättras något med 

bättre med något större 

översvämningsområde. Sänkt basnivå Svagt minskad Höjning basnivå Se strömvatten 2 4 (fastigheter) 0 Nej Nej

3 Nej 7,3 Torv, isälvssediment

Svämytor uppströms värmasjön. Troligens 

sumpskogar med något minskad 

översvämningsfrekvens. Ganska kuperat och 

möjligen någon rensvall. Ändå relativt bra.

Sänkt basnivå, 

rensvallar Svagt minskad Höjning basnivå Se strömvatten 4 7 (fastigheter 1 Nej Nej

4 Ja 6,7 Svämsediment

Svämplan med svämsediment. Har legat 

dämme och kvarn nedströms som idag är i 

stort sett borta. Har troligen delvis skapats av 

dessa. Sjunkt ihop efter sänkning av 

kvarn/dämme

Höjd basnivå följt av 

sänkt basnivå skapar 

dålig kontinuitet Svagt minskad Höjning basnivå Se strömvatten 6 7 1 Nej Nej

5 Nej 5,6 Torv

Sumpskog och öppna svämytor blandat, 

relativt stora ytor. Troligen ganska fina, men 

strömsträcka nedströms rensad. Sänkt basnivå Svagt minskad Höjning basnivå Se strömvatten 7 19 (fastigheter) 0 Nej Nej

6 Nej 3,5 Torv

I stort sett intakta svämplan. Organogena 

jordar så de har troligen sjunkit ihop om 

strömsträcka nedströms rensats, beror lite på 

reglering uppströms också.

Sänkt basnivå, 

reglering uppströms Svagt minskad

Påverkar hydromorfologi från 

uppströms dämme.

Ingen kostnad i detta 

läge 4 (fastigheter) 0 Nej Nej

7 Nej 10 Torv

Kraftigt sänkt tröskel här.Endel svämytor 

brukas. Tydligt att delen närmast fåran är 

nedsjunken. Fin återställningspotential. 

Sänkt basnivå, brukade 

ytor Kraftigt minskad

Se strömvatten 9, även 

återställning av tröskel

75 0000, se även 

Hallasjön 11 0 A151/A642

Ej 

kontrollerad

8 Ja 4,2 Torv

Sumpskog och öppna ytor vid Forsa. Till större 

delen mycket fina miljöer som översvämmas 

frekvent. Sänkt basnivå Svagt minskad Höjning basnivå

Se Strömvatten 10, se 

även Hallsjön 4 1 A705 6,39-106,5

9 Ja 5,5 Torv

Relativt svmå ytor men kraftigt minskad 

översvämningsfrekvens. Här börjar det stora 

Markavvattningsföretaget. 

Sänkt basnivå, 

rensvallar, 

översvämmas mycket 

sällan Kraftigt minskad Höjning basnivå

Se Strömvatten 10, se 

även Hallasjön 6 1 A705 6,39-106,5

10 Ja 46 Torv/svämsediment

Stora ytor kring hallasjön, flaken och 

gubbasjön. 

Sänkt basnivå, brukade 

ytor,  översvämmas 

mycket sällan, 

rensvallar Mycket kraftigt minskad

Höjning basnivå, åtgärdande av 

rensvallar

500 000, se även 

Gubbasjön 13 0 A705 6,39-106,5

11 Ja 300 Torv/Svämsediment

Mycket stora ytor mellan flaken och 

bockabosjön

Sänkt basnivå, brukade 

ytor,  översvämmas 

mycket sällan, 

rensvallar Mycket kraftigt minskad

Höjning basnivå, åtgärdande av 

rensvallar

850 000, se även 

Flaken 14 0 A705 6,39-106,5
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Sjöar    Lyckebyån Objektsbeskrivning Markägarförhållanden Markavvattning

ID Namn Yta    km2

Elevation    beräknad    

ursprunglig    vattennivå    

(RH2000)

Beräknad    möjlig    

vattenvolym    m3 Kommentar

Antal    markägar    (i    direkt    

kontakt    med    ursprunglig    

sjöyta)

Kontaktade    

markägare Intresse Företag

Fixpunkter    

(lokal    höjd-

RH2000)

1 Hallasjön 0,45 103 121000 Grund, goda möjligheter för fisklek och fågelliv. 7 0 Ej bedömt A705 6,39-106,5

2 Gubbasjön 0,3 104 87242

Grund, En del brukad mark i direkt närhet som skulle 

påverkas av återställning. Gamla sjöytan mycket blöt. 5 2

Ingen markägare hade 

möjlighet att träffas på plats A705 6,39-106,5

3 Flaken 1,18 105 349442

Grund, relativt stor yta, kraftigt igenvuxet. Stora delar 

av gamla sjöytan blöt utan öppna vattenspeglar. Risk 

för produktiktionsskog kan finnas. Knappt någon 

åkermark i direkt närhet till sjön men dämning till 105 

skulle påverka en bra bit upp i systemet där det finns 

mer åkermark. 9 1

Visst intresse finns enligt 

kontaktad markägare. Möte 

angående återställning 

gjordes för ca 20 år sedan 

utan framgång. A705 6,39-106,5

4 Kalvsjön 0,13 105 31028

Grund, liten, omges av produktionsskog, ingen 

åkermark, mycket lövskog i området runtom. 3 0 Ej bedömt A705 6,39-106,5

5 Björksjön 0,08 105 12898

Grund, liten, kan sättas i direkt kontakt med Kalvsjön. 

En liten åkerlapp som påverkas. 3 0 Ej bedömt A705 6,39-106,5

6 Bockabosjön 2,65 106 777213

Ca 1 m djup, stora ytor runt om som troligen sjunkit 

ihop,  en del produktionsskog, endast små ytor 

åkermark. Områden i SV kommer troligen att 

översvämmas. 11 0 Ej bedömt A705 6,39-106,5
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Strömvatten    Lillån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden Maravvattning

ID Fältbesök Längd    (m) Fallhöjd    (m) Kommentar Påverkan Åtgärdstyp Kostnadsuppskattning

Antal    markägare    

(omosäkert    anges    antal    

fastigheter)

Kontaktade    

markägare Företag Fixpunkter

1 Ja 1060 6

Fin lutning för strömmande miljöer 

med grusiga bottnar. Optimalt för 

flodpärlmussla och öring. Rensning och invallning

Tillskott av död ved, 

återförande av större 

strukturer, åtgärdande av 

vandringshinder 45000 1 1 Nej Nej

2 Ja 474 1,5

Fin lutning för stömmande miljöer 

som passar för grusiga bottnar. 

Svämytor finns också i direkt närhet 

vilket gör området extra intressanta Rensning och invallning

Återförande av rensmaterial, 

höjning av basnivå 40000 2 2 Nej Nej

3 Ja 258 11

Brant sträcka som är rensad, dock är 

den ganska bred vilket skapar 

relativt fina miljöer Rensning Blockåterställning 25000 0 0 Nej Nej

4 Nej 239 6,5

Brant sträcka som är rensad och 

nedgrävd. Rensning

Återförande av renmaterial, 

höjning av basnivå 25000 0 0 Nej Nej

Svämytor    Lillån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden Maravvattning

ID Fältbesök Yta    (ha) Jordart Kommentar Påverkan

Bedömd    

översvämningsfrekvens Åtgärdstyp

Kostnadsuppskatt

ning

Antal    markägare    (om    

osäkert    anges    antal    

fastigheter)

Kontaktade    

markägare Företag

Fixpunkter    

(lokal    höjd-

RH2000)

L1 Ja 3

Torv, 

svämsediment

Ytor kring som idag 

delvis växer igen. 

Bitivis blött 

fortfarande. Gammal 

fåra syns bitvis. 

Sänkt 

basnivå, 

rensvallar Kraftigt minskad

Återställa basnivå, 

åtgärda rensvallar Se strömvatten L2 2 2 Nej Nej
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Strömvatten    Lyckebyån Objektsbeskrivning Åtgärder Markägarförhållanden Maravvattning

ID Fältbesök Längd    (m) Fallhöjd    (m) Kommentar Påverkan Åtgärdstyp

Kostnadsupps

kattning

Antal    markägare    

(omosäkert    anges    antal    

fasigheter)

Kontaktade    

markägare Företag Fixpunkter

1 Ja 175 3

Mörtefallet, kollat i fält, tydligt rensad med block och 

sten puttade åt kanter en tydlig mittfåra skapad. Gott 

om fina svämytor uppströms. Åtgärder ger en del 

strukturer till strömvatten men ger också mycket i 

något ökad översvämningsfrekvens. Blekingeleden 

korsar

Rensning av större strukturer, 

sänkning av basnivå. 

Blockåterställning, 

flödesfördelning 45 000 5 (fastigheter) 1 A438b Ej kontrollerade

2 Nej 169 4

Nedströms Värmasjön,strömkraftverk finns på platsen 

inget vandringshinder, Natura2000 sumpskog 

uppströms sträckan.

Troligen rensat en del i fårorna 

kring kraftverket. Har också legat 

kvarn på platsen tidigare. 

Flödesfördelning 

höjning basnivå 25 000 3 (fastigheter) 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

3 Nej 76 0,4

Mindre strömnackar som ligger uppströms Värmasjön, 

troligen relativt orörda men viss rensning kan ha 

förekommit. Troligen viss blockrensning

Tillförsel av död ved 

och block 25 000 4 (fastigheter) 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

4 Ja 188 4

Viökvarn kring karftverk. Relativt kraftigt fall. Torrfåra 

finns. 

Kraftigt rensat uppströms 

kraftverk. Torrfåra med 

vandringshinder. Restaurering torrfåra 65 000 6 (fastigheter) 0 A438a Ej kontrollerade

5 Delvis 461 1,25

Stubbelycke nedre. Relativt låg fallhöjd. Fåran ser 

relativt orensad ut men rens finns bitvis, främst i de 

övre delarna där vägen korsar.  Delvis svämytor på de 

nedre delarna. Ser dock ut att vara relativt opåverkade 

och i funktion. Viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 50 000 2 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

6 Ja 117 1,25 Stubbelycke övre. 

Höjning av basnivå i form av 

stenarm (delvis raserad), 

blockrensning kring gammal 

Sänkning basnivå, 

blockåterställning för 

flödesspridning 40 000 2 2

Inga 

markavvattningsföretag Nej

7 Nej 490 4

Främre viö (Kallas Sjufallen eller sjufåran i folkmun), har 

legat gammal kvarn här.  Ser ut att vara väldigt fina 

miljöer så åtgärder för att sprida ut vatten här kan ha 

mycket stor naturnytta. Blekingeleden korsar. Troligen viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 25 000 4 0

Inga 

markavvattningsföretag Nej

8 Nej 418 4,5

Ömaden. Lite kvillartat om man tolkar höjddata. Ser 

relativt orensat ut. Troligen viss blockrensning

Blockåterställning, 

flödesfördelning 25 000 4 0 A206 Ej kontrollerade

9 Nej 1168 5

Sträcka kring kraftverk/kvarn som till större delen är 

kraftigt rensad. Nedre delarna ser mer orensade ut men 

runt kvarnplatsen syns tydliga kanaler. 

Kanaliserat kring kvarn/kraftverk, 

troligen en del blockrensning i 

nedre delar

Blockåterställning, 

basnivå höjning 85 000 6 0 A151/A642 Ej kontrollerade

10 Ja 837 2,5

Relativt orörd sträcka med låg lutning. Fina 

strömmande miljöer med svämskog runtom. Möjligen 

en del rens men inget jättetydligt. Översta delen 

mycket kraftigt rensad. Har varit nedersta delen av det 

stora markavvattningsföretaget. 

I övre delar kraftigt 

rensat/sprängt

Återföra rensat 

material 50 000 7 1 A705

Fixpunkt 

laggarebacken 

11 Ja 421 0,75

Relativt fin sträcka (se omslagsbild) trots rensning. Låg 

lutning ger god potenital för musslor och fisk. 

Blockrensning, omgrävning kring 

bro

Blockåterställning , 

möjligen återförande 

av material, höjning 

basnivå 50 000 2 1

Inga 

markavvattningsföretag Nej

12 Ja 317 1

Flera gamla kvarnrester, har troligen rensats en del. 

Hittar inte mycket rensmaterial i kanter. Svämmar över 

en del områden. Fina grusbottnar redan idag.  Rensning kring gamla kvarnar.

Blockåterställning, 

flödesfördelning, 

höjning basnivå. 25 000 2 1

Inga 

markavvattningsföretag Nej
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Figur 13. Nedre delarna av den aktuella sträckan av Lyckebyån med anvisning för potentiella åtgärds-
områden med respektive ID.  
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Figur 14. Övre delarna av den aktuella sträckan av Lyckebyån med anvisning för potentiella åtgärds-
områden med respektive ID.  
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Figur 15. Lillån med anvisning för potentiella åtgärdsområden med respektive ID. 
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Figur 16. Relevanta strukturer i de nedre delarna av Lyckebyån. 
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Figur 17. Relevanta strukturer i de övre delarna av Lyckebyån. 
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Figur 18. Relevanta strukturer i de övre delarna av Lyckebyån. 

 
 



 

 

 





RUBRIK

Huvudkontor:  
ALcontrol AB 
Box 1083 
581 10  LINKÖPING

Telefon: 013-25 49 00 
Fax: 013-12 17 28 
Hemsida: www.alcontrol.se

Vi är med i hela kedjan – från planering till åtgärd

Det här gör vi:

Utformar
- Egenkontrollprogram
- Provtagningsprogram
- Larmgränser
- Aktionsgränser

Genomför
- Provtagningar av vatten och sediment
- Källspårningsprovtagningar i avloppssystem
- Lokalisering av lämpliga provtagningspunkter
- Kemiska ,mikrobiologiska och biologiska analyser
- Analys av analysdata, sammanställningar, trendanalyser

Föreslår åtgärder
- Förändringar i kontrollprogram
- Förändring av provpunkter
- Förändring av analysomfattning
- Förändring av processkontroll

Bollplank
- Tillståndprövningar/ansökningar
- Myndighetskontakter


