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Viktig information till läsaren
Denna rapport har tagits fram inom delprojekt 2 för Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt, och i enlighet med den metod som
presenteras i ”Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra
Östersjöns vattendistrikt” (Dedering 2011, Länsstyrelsen Kalmar län). Syftet med
översikterna är att redovisa kunskapsläget per huvudavrinningsområde/kustområde samt
föreslå prioritering av fortsatt kunskapsbyggnad för kulturmiljön, dels i förhållande till
vattenförvaltningens åtgärder, dels för kulturmiljövårdens egna behov. För mer information
hänvisas till förstudien.
Observera att det för flera avrinningsområden kan finnas kunskapsunderlag som är gamla
och/eller behäftade med brister. Informationen kan därför vara inaktuell.
Rapporten är ett arbetsmaterial och har tagits fram av antikvarie Jakob Marktorp,
Länsstyrelsen i Kronobergs län och av antikvarie Petra Torebrink, Länsstyrelsen Blekinge.
Kartproduktion: GIS-samordnare Johan Karlsson, Länsstyrelsen Blekinge.
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1 INLEDNING
Denna sammanställning har gjorts av Jakob Marktorp, antikvarie vid Länsstyrelsen i
Kronobergs län och Petra Torebrink, antikvarie vid Länsstyrelsen Blekinge län. Synpunkter
på delar av rapporten har lämnats av Andreas Nilsson och Magnus Petersson vid
Länsstyrelsen Blekinge. ”Egna kommentarer” i texten nedan är författarens eventuella egna
kommentarer/tillägg.

1.1 Avrinningsområdet
Kartbilaga 1 Översiktskarta.
Kartbilaga 2 Kommuner och socknar.
Silletorpsåns kustavrinningsområde, KARO, 80/81, utgörs i norra delen av en småkuperad
urbergsslätt som sänker sig mjukt mot kusten. Mot söder övergår landskapet till ett flackt
kustland som är sjöfattigt. Berggrunden består av svårvittrad granit. Dominerande jordart är
morän och i södra delen är jordtäcket mycket tunt. Utmed Silletorpsåns dalgång finns flera
korta partier med isälvssediment. Ån är näringsfattig. Under sommartid är vattenföringen
mycket låg och under torrperioder är vattendraget därför känsligt för vattenuttag. Sjöarnas
kvalité är varierande, från av kommunalt avloppsvatten påverkade sjöar i huvudfåran till
näringsfattiga klarvattensjöar med låg alkalinitet i sidogrenarna. (Dokab & Östensson, 2007).
Kustområdet ligger inom Karlskrona kommun och en liten del i Ronneby kommun.

1.2 Det blekingska kulturlandskapet
Blekinge län inrättades 1683 och omfattar hela landskapet Blekinge. Det är landets till ytan
minsta län, från norr till söder ca 4 mil och från öst till väst ca 11 mil. Fyra av de fem
kommunerna har kust. I länet finns ca 950 sjöar (>1 hektar), 12 åar (>1 m3/sekund i
medelflöde) och ca 800 öar (längre än 50 m) (Länsstyrelsen Blekinge 2011;
Nationalencyklopedin 2012). I Silletorpsåns avrinningsområde finns 58 sjöar. Topografiskt
sett är det inget enhetligt landskap (Björnsson 1946). Större delen av Blekinge är ett
urbergsområde. Undantag är kustlinjen längst i öster och Listerlandet i väster. Landskapet
karakteriseras till stor del av sprickdalar som löper i ungefärlig nord-sydlig riktning med
mellanliggande höjdpartier (Lagerås, 2004). I Silletorpsåns avrinningsområde 80/81 finns fyra
områden som ingår i det blekingska kulturlandskapet.
Norra Blekinges platåområde är en del av sydsvenska höglandet.
Dallandskapet (sprickdalslandskap). Utmärkande och karaktäristiskt för Blekinge är
dalgångar (sprickdalar) med mellanliggande bergsryggar. Området sträcker sig från Pukavik i
väster till Jämjö/Torhamn i öster. Urberget består mestadels av granit. Med tiden har
sprickzoner i berggrunden gröpts ur av vatten och inlandsis. De flesta sprickdalarna sträcker
sig i nord-sydlig riktning. I norra delen av länet är dalstråken smala och blir bredare ju närmre
kusten man kommer. I dalgångarna löper vattendrag av varierande storlek, allt från små
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bäckar till större åar som Mörrumsån och Ronnebyån. Höjdlägena är till största delen
skogsbevuxna av främst tall, men björk, ek och bok är också vanliga. Landskapet i
dalgångarna är oftast öppna och det finkorniga sedimentet ger bra åkerjordar. Bebyggelsen
inom sprickdalsterrängen är ofta lokaliserad i gränszonen mellan skog och öppen mark. I
sprickdalsterrängen spelar kunskapen om strandförskjutningen roll, eftersom flera av ådalarna
utgjorde havsvikar.
Skärgården. Sprickdalslandskapet avgränsas söderut av kusten. Gradvis sänker sig landet
under vattenytan och skärgården är en fortsättning på sprickdalsterrängen. Bergsryggarna
bildar öar och skär och åarnas dalar blir till djupa fjärdar. Detta har utgjort goda
förutsättningar för strategiskt placerade hamnar under förhistorisk och historisk tid
(Nordström 2003). Variationen i vattendjup är mycket stort, från några decimeter i de
grundaste havsvikarna till omkring 50 meter sydväst Utklippan. I de grunda vikarna
dominerar mjukbottnar med organiska sediment eller sand. I innerskärgårdens yttre delar
finns ett betydande inslag av hårdbotten såsom undervattensklippor och rev. Längst ut på
större djup, dominerar mjukbotten. Den flacka östkusten är långgrund med ett största
vattendjup på ca 30 meter och har ett stort inslag av hårda bottnar. (Blekinge Arkipelag 2009).
Hanöbanken söder om Hanö består av flera ”drumlinliknande” åsar med varierande djup
(Sjöfartsverket 2000).
Östblekinges urbergsslätt. Torhamn/Jämjö till Bröms/Smålandsgränsen Landskapszonen
har likheter med resten av Blekinge, men skiljer sig framför allt genom den något flackare
topografin och avsaknaden av större sprickdalar. Med undantag för de kustnära delarna är
landskapet till stor del skogklätt.
Karta med områdesindelning (från Björnsson 1946). Blekinge kan delas in i följande områden

enligt Björnsson 1946, Lagerås 1999 och Lagerås 2004 om inget annat anges.

1.3 Landskapets karaktärsdrag
Vägverket (Antonsson, 2006) gjorde en regionindelning efter landskapens karaktärsdrag som gavs
ut 2006. Silletorpsåns avrinningsområde berörs av tre sådana regioner.
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Skärgården, region 18
Jordbrukets agrara bebyggelselägen etablerades i huvudsak under medeltid. Området
ligger i sin helhet under högsta kustlinjen. Regionen består framförallt av skärgårdsöarna,
men även av en smal remsa kust. Öarna är jordfattiga och bergiga. Flera är
öppna, gräsbeväxta och saknar skog. Öarnas topografi är flack, flera ligger under 5
m.ö.h. De större öarna kan nås med bil. Näringarna såsom aktiva jordbruk saknas i princip
idag. Istället har fritidsbebyggelsen brett ut sig med ett omfattande båtliv. Kring
Karlskrona gör sig flottans betydelse sig påmind genom många historiska byggnadsverk.
(Antonsson, 2006)
Kusten, region 19
Centralbygd som ligger under högsta kustlinjen. I området ligger sedimentfyllda sprickdalar
likt kilar i landskapet från norr till söder. Dessa utgör jordbruksområden som
vidgar sig söderut. Höjdskillnaderna i norr mellan dalbotten och sidornas krön är
markanta, men i söder blir relationen mindre. Mellan dalgångarna ligger relativt stora
områden som består av flacka skogsklädda höjder av berg och morän. På dessa växer
huvudsakligen lövskog. Blekinge är känd för sina Eklandskap. Bebyggelsen ligger
framförallt knuten till gränsen mellan odlingsjordar och höjder. Den är spridd eller
förekommer i små grupper om några få gårdar. Jordbruket är inriktat mot boskapsproduktion
och på den odlade jorden dominerar vall och fodersäd. Närmast kusten finns på flera
ställen en bård av skog med fritidsbebyggelse. Flera stora samhällen och städer (bl.a.
Ronneby, Karlskrona, Karlshamn) är lokaliserade till denna region och ligger många
gånger i skärningspunkten mellan å och kust. (Antonsson, 2006)
Östra höglandet, region 12
Ett område vars agrara bebyggelselägen etablerades under framförallt medeltid. Regionen
ligger över högsta kustlinjen. Den är kullig och täcks i hög grad av skogsklädd
morän. Inslaget av lövträd är stort. Flera större åar skär genom landskapet i nord-sydlig
riktning. Bebyggelsen består vanligen av ensamliggande mindre gårdar. Jordbrukens
driftsinriktning ligger på nötkreatur och skog. På åkermarken odlas framförallt vallväxter
och fodersäd (Antonsson, 2006).

1.4 Kulturlandskapet och bebyggelsen
Silletorpsåns avrinningsområde 80/81 ligger inom en enda kulturlandskapsregion enligt
Sveriges nationalatlas, SNA (1994).
Blekinge. Den agrara bebyggelsen är oftast spridd och kulturlandskapet är präglat av 1800talets skiften. Uppodlade dalgångar åtskiljs av skogsklädda höjdryggar. Framför allt i söder
finns ädellövskogar med bok och ek. Skogsbygden koloniserades först under vikingatid-tidig
medeltid. Bebyggelsen expanderade kraftigt under 1800-talet, då ny odlingsmark vanns
genom utdikning av kärr och mossar och stenröjning på moränjordar. Animalieproduktion
dominerade och ännu finns ängar och hagmarker som hävdas på traditionsenligt sätt. Mycket
av bebyggelsen har i dag försvunnit och skogen har vuxit in över hagarna.
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1.5 Vattnets kulturhistoriska betydelse
I närheten av mynningsområdet till Silletorpsån finns flera förhistoriska boplatser och visten
vilket talar för att ån har nyttjats av människor under en mycket lång period. Platsen har
troligtvis varit lämplig för fiske och transportled. Flera lämningar som är registrerade i
fornminnesregistret är äldre vägbankar och broar, vilket tyder på att åns naturliga riktning i
landskapet har fungerat som färdväg av människan. Kvarnar, dämmen och rätningar m.m har
påverkat Silletorpsån.
I dalbygden har människan bott längst; här fanns tidigt goda förutsättningar för permanent
bosättning. Också i dag finns den mesta bebyggelsen här i tätorter och mindre byar. Men
landskapet var länge en fattig utkant av det danska riket. När Blekinge 1658 blev svenskt fick
Sverige här en viktig och framskjuten bas för flottan i Karlskrona som anlades 1680. Större
delen av befolkningen i Ronneby befalldes då att flytta dit. Flottans försörjningsbehov ledde
till omfattande spannmålstransporter från andra delar av riket men också till att landskapets
enda gods, Johannishus, anlades (Helmfrid 1994).
Silletorpsåns mynningsområde har varit en aktiv plats för handel. Området låg i anslutning till
en gammal landsväg som band samman samhällena längs kusten (Rollof 1977). Fisket har
haft stor betydelse, både i Silletorpsån och i skärgården. Det finns exempelvis en ålkista kvar i
ån vid Skrape kvarn. Sannolikt har även pärlfiske varit en viktig företeelse historiskt sett.
Silletorpsån har såväl i modern som historisk tid fungerat både som färdväg och som en
naturlig ägogräns mellan olika fastigheter, hemman och byar. Exempelvis 1794 vid storskifte
av Ryd i Rödeby, Blekinge län – där Silletorpsån avgränsar Ryd och Bubbetorps ägor.
Silletorp har likaså varit kulturhistoriskt viktig som energikälla för kvarn- och sågverksamhet.
I en geometrisk avmätning från år 1725 över Johannesburgs ägor, sydväst om Rödeby i
Blekinge län, visas flera kvarnar längs Silletorpsån. I beskrivningen till denna redogörs för
Silletorpsåns betydelse som vattendrag (Lantmäteristyrelsens arkiv, Rödeby socken 1725).
Spår av sådan aktivitet finns idag bevarad längs ån; kvarn- och såglämningar och
stenskoningar samt cementerade rännor går att finna i avrinningsområdet.
I Silletorpsåns närhet utgjordes skogsbestånden på 1700-talet i synnerhet av bok, al, björk, en
och en liten andel gran. Numera är det barr- och blandskogsdominerande partier av skog
(Lantmäteristyrelsens arkiv, Rödeby socken 1725). I åns närhet var likaså stenhuggerier
verksamma. Norr om Rödeby, i Blekinge län finns ett granitstenbrott i anslutning till
vattendraget. Det finns inget arkivmaterial som talar för att någon flottning har pågått i
Silletorpsån. Däremot har flera av kvarnverksamheterna även bedrivit sågverksrörelse. Om
det har flottats i vattendraget så har det varit någon enstaka aktivitet i privat regi.
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1.6 Vattenförvaltning och biotopvård
Kartbilaga 3. Ekologisk status och fiskstatus.
Kartbilaga 5. Vattenförvaltning, miljöproblem kontinuitet.

1.6.1 Ekologisk status
Kartbilaga 3. Ekologisk status och fiskstatus.
Den sammanvägda ekologiska statusen för Silletorpsån bedöms till otillfredsställande på
grund av status för fisk och försurning (VISS 2014).
Egen kommentar: År 2013 uppdaterades bedömningarna men statusklassningarna är ännu
inte beslutade (2014-01-23) och därför kan det ske förändringar i klassningen.

1.6.2 Vattenförvaltning
I kustavrinningsområdet Silletorpsån finns problem med miljögifter, fysiska förändringar,
försurning och övergödning. Det finns bara två vattenförekomster, Silletorpsån och
Nävragölsåsen (grundvatten). Silletorpsån har generellt ingen belastning av övergödning p.g.a
näringsämnen (Vatteninformationssystem Sverige, VISS 2014). Det finns ändå problem med
övergödning i hela avrinningsområdet utom ett mindre område öster om Nävragöl och
Holmsjö. De största källorna är påverkan från Holmsjö avloppsreningsverk i norr och
dagvatten från Karlskrona längst i söder. I övrigt står jordbruket för den största påverkan. För
att minska övergödningsproblemen längs kusten och i havet behövs en reduktion av kväve
och fosfor från både landbaserade källor och utsjön. Detta innebär att åtgärder kan behövas i
syfte att minska problemen även i kustvattnen. Exempel på åtgärder i Silletorpsåns
kustavrinningsområde är anläggning av skyddszoner och våtmarker, förbättrad rening vid
reningsverk samt förbättrad dagvattenhantering på hårdgjorda ytor.
Inom kustavrinningsområdet finns problem med försurning och flera vattenförekomster
kalkas därför. Om kalkningsåtgärderna fortsätter kan god status förväntas uppnås men för att
långsiktigt lösa problemet med försurning krävs minskade utsläpp av försurande ämnen och
ett icke försurande skogsbruk (Länsstyrelsen Blekinge 2007).
Silletorpsån har inte lika stora problem med brunifiering som många andra av
Blekingekustens avrinningsområden, men vattnet är ändå starkt färgat vilket kan leda till
förändringar i ekosystem. Som försiktighetsåtgärd behövs bl.a. ökad hänsyn i skogs- och
jordbruk samt att återskapa strukturer och funktioner som har förstörts av mänskliga
aktiviteter (Länsstyrelsen Blekinge 2007).
Natur- och nyttjandevärden
Ån har ett av länets livskraftigaste bestånd av flodpärlmussla och reproduktion har
konstaterats. I ån förekommer fiskar som sik, bäcknejonöga, havsvandrande och stationär
öring. Havsöringstammen är troligen den enda i länet som inte är av Mörrumsursprung.
Övriga skyddsvärda arter inom åtgärdsområdet är flodkräfta och hårklomossa. I
vattensystemet förekommer fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse, storlom och häckande
strömstare. Havsöringen kan i dag vandra upp till Rödeby där två vandringshinder finns vid
Kassabron och Kestorpskvarn. Nästa hinder är beläget ytterligare 2-3 km uppströms nedersta
hindret. En fisktrappa anlades vid Bubbetorps gård 1996 och effekten av den har varit mycket
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bra. Det är därför angeläget att eliminera de kvarvarande vandringhindren, inte minst med
tanke på flodpärlmusslabestånden uppströms Rödeby. Ån upp till och med Rödeby utgör
riksintresse för biologisk mångfald. Delar av ån vid Rosenholm utgör Natura 2000-område.
Sommaren 1998 drabbades sjön Skäravattnet i avrinningsområdets övre del av kräftpest och
undersökningar av fiskevårdsområdet sommaren 1999 tydde på att pesten även spridit sig ner
till Sillhövden. Tidigare var åfåran nedströms Bubbetorp pestsmittad och signalkräftor har
planterats in, dock fanns där både flodkräfta och signalkräfta så sent som 1997. 1998 fångades
dock endast signalkräfta. Det troliga är nu att ån är pestsmittad från Sillhövden till mynningen
(Länsstyrelsen Blekinge 2007).
Pågående övervakning i området utförs inom ett kalkeffektuppföljningsprogram i
Länsstyrelsen Blekinges regi. Nedfall av försurande och övergödande ämnen mäts av
luftvårdsförbunden i Kronoberg och Blekinge län. Det finns fyra stationer i närliggande
avrinningsområden som kan användas för beräkning av nedfall från diffusa källor (Dokab &
Östensson, 2007).
Miljöproblem – hot och möjligheter
Sommartid har ån mycket låg vattenföring. Ett stort antal enskilda vattenuttag för bevattning
medför att situationen vid torrsomrar blir kritisk för många organismer i ån. Kustområdet är
försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av svårvittrade mineral med dålig
buffringsförmåga. Omkring sekelskiftet 1900 ökade det sura nedfallet från luft till följd av
industrialiseringen. Södra Sverige exponerades särskilt kraftigt för luftföroreningar från
övriga Europa, vilket ledde till att försurningen accelererade kraftigt i försurningskänsliga
områden som detta. Även ändrad markanvändning som exempelvis skogsmarkens utveckling
och skötsel är en betydelsefull faktor som påverkar försurningen. Försurningen i områdets
sjöar och vattendrag motverkas genom omfattande kalkningsverksamhet. (Dokab &
Östensson, 2007). Den kemiska statusen är bedömd som dålig i hela vattendraget (VISS
2014).
Förändringsbehov med anledning av den nya vattenförvaltningen
Övervakning av biologiska såväl som kemiska/fysikaliska kvalitetsfaktorer pågår i samtliga
vattenförekomster som minst ska rapporteras till EU. Inom övervakning av hydromorfologi
finns behov av vattenföringsmätningar för att övervaka kontinuitet. I kustområdet saknas helt
mätningar av tillförseln av näringsämnen till havet. Inom avrinningsområdet sker ingen
övervakning av prioriterade ämnen. Zooplankton, makrofyter och påväxt övervakas inte.
(Dokab & Östensson, 2007).

1.6.3 Biotopkartering och fiske-/biotopvård
Kartbilaga 3. Ekologisk status och fiskstatus.
Silletorpsån är biotopkarterad upp till Nävrasjön, totalt ca 23-24 km. På den sträckan finns
elva vandringshinder. Planerade åtgärder i Blekinges regionala plan för biologisk
återställning, BÅ-plan, är åtgärder för vandringsvägar vid Kassabron i Rödeby och Kestorps
kvarn, för att gynna öringen och säkerställa flodpärlmusslans reproduktion i ån (Holmberg
2000). Utöver biotopkarterade vandringshinder finns det ytterligare en damm registrerad i
Blekinges databaser. Se kartbilaga 4. År 2013 tog Calluna fram en rapport på fler
vandringshinder med åtgärdsförslag.
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Två biotopvårdsåtgärdsplaner har tagits fram av Calluna 2012 och 2013:
Calluna. 2013. Förprojektering Silletorpsån – Utredning vandringshinder, del 2.
Calluna. 2012. Förprojektering Silletorpsån – Utredning Vandringshinder 3 och 4.

Två dämmen vid Kassabron i Silletorpsån. Båda utgör vandringshinder och behöver åtgärdas
för att nå god ekologisk status i Silletorpsån. Foto Andreas Nilsson.

2 KUNSKAPSLÄGET KULTURMILJÖ M.M.
2.1 Befintliga kunskapsunderlag
Listan nedan visar kunskapsunderlagen som är länsspecifika och berör Nättrabyåns
avrinningsområde och som använts i översikten. Ej länsspecifika underlag, exempelvis
riksintressen, fornminnesregistret och ängs- och betesmarksinventeringen, redovisas ej i
listan.
• Regionalt kulturminnesvårdsprogram för Blekinge län (1983)
• Kommunala kulturminnesvårdsprogram med urval av kulturmiljöer:
Saknas helt i avrinningsområdet.
• Broinventering: Inventering av kulturhistoriskt värdefulla broar är gjorda i
samtliga län men inte digitalt.
• Regional plan för kulturhistoriskt värdefulla broar är gjorda i länen.
• Biotopkartering: Hela sträckan är inventerad men har ej digitaliserats.
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•
•
•
•

Dammregistret: Finns som GIS-skikt i samtliga län.
Dikningsföretag: Blekinge har digitaliserat dikningsföretag.
Bevarandeplan för odlingslandskapet. Finns som GIS-skikt i Blekinge län.
I Blekinge län har det genomförts kulturhistorisk inventering av
flottningslämningar (digitalt) och handpappersbruk (ej digitalt).
• Dokumentation av fyra vattendrag
• Torebrink Petra. 2010. Kulturhistorisk dokumentation av vattendrag i Blekinge
2005-2008 – Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Länsstyrelsen
Blekinge 2010:16.

Flera av de kunskaps-/planeringsunderlag som använts är kortfattat beskrivna i bilaga 2.

2.2 Internationella och nationella intressen
2.2.1 Natur- och kulturvattendrag
Silletorpsån pekas inte ut som något natur- eller kulturvattendrag som bör skyddas enligt
Vattendragsutredningen (SOU 1996:155) Omtankar om vattendrag.

2.2.2 Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Den 3 december 1998 skrevs örlogsstaden Karlskrona in på den prestigefyllda
världsarvslistan. Karlskrona blev därmed Sveriges nionde världsarv. Unesco motiverade
beslutet med att: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt
planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat
som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbasen spelade en viktig
roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i
europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som
finns kvar.”
I Världsarvsrådet ingår företrädare för såväl kommun som berörda statliga myndigheter och
verk, regionen, olika föreningar och inte minst Kockums AB, som tillsammans med marinen
sedan drygt 300 år svarar för en obruten verksamhet i världsarvets kärnområde
(Världsarvsrådet Karlskrona 2009).

2.2.3 Nationellt särskilt värdefulla eller värdefulla vattendrag
Kartbilaga 6. Nationella intressen i urval – Visas de nationella intressena som finns i
Silletorpsåns närhet. Det är framförallt riksintressen för naturvården som direkt berör
vattendraget. Se vidare 2.2.7 Riksintressen för naturvården.
Kulturmiljövård
Inte utpekat som särskilt värdefullt vattendrag enligt Riksantikvarieämbetet. I Silletorpsåns
avrinningsområde finns 6 kulturmiljöer som omskrivs i Blekinge läns
kulturminnesvårdsprogram. Se vidare kartbilaga 7 och 2.3.6 Regionalt kulturmiljöprogram.
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Naturvård
Egen kommentar: Obs, den södra delen av Silletorpsån är utpekad som nationellt värdefull
enligt naturvårdsverket. Detta är dock svårt att tyda i kartbilagan!
Inom avrinningsområdet är en ett parti av den södra delen av Silletorpsån utpekad som
värdefullt vatten enligt Naturvårdsverket och Fiskeriverket med motiveringen:
Silletorpsån (K 2426): Det utpekade området rinner från Södra Sillsjön till mynningsområdet
mellan Nättraby och Karlskrona i Blekinge län. Silletorpsån är en näringsfattig liten å med rik
förekomst av flodpärlmussla, hårklomossa samt rikt bestånd av öring. Ån kantas på vissa
sträckor, främst i de nedre delarna, av skyddsvärda alsumpskogar och naturskogsartade
ädellövskogar varav flera är klassade som nyckelbioptoper.
Ån har ett av länets livskraftigaste bestånd av flodpärlmussla och reproduktion har
konstaterats. I ån förekommer fiskar som sik, bäcknejonöga, havsvandrande och stationär
öring. Havsöringstammen är troligen den enda i länet som inte är av Mörrumsursprung.
Övriga skyddsvärda arter inom åtgärdsområdet är flodkräfta och hårklomossa. I
vattensystemet förekommer fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse, storlom och häckande
strömstare. Havsöringen kan i dag vandra upp till Rödeby där två vandringshinder finns vid
Kassabron och Kestorpskvarn. Nästa hinder är beläget ytterligare 2-3 km uppströms nedersta
hindret.
En fisktrappa anlades vid Bubbetorps gård 1996 och effekten av den har varit mycket bra.
Uppströms trappan har tätheter över 200 st. 0+/100m2 noterats både 1998 och 1999. Det är
därför angeläget att eliminera de kvarvarande vandringhindren, inte minst med tanke på
flodpärlmusslabestånden uppströms Rödeby. Ån upp till och med Rödeby utgör riksintresse
för biologisk mångfald. Delar av ån vid Rosenholm utgör Natura 2000-område. Sommaren
1998 drabbades sjön Skäravattnet i avrinningsområdets övre del av kräftpest och
undersökningar av fiskevårdsområdet sommaren 1999 tydde på att pesten även spridit sig ner
till Sillhövden. Tidigare var åfåran nedströms Bubbetorp pestsmittad och signalkräftor har
planterats in, dock fanns där både flodkräfta och signalkräfta så sent som 1997. 1998 fångades
dock endast signalkräfta. Det troliga är nu att ån är pestsmittad från Sillhövden till
mynningen. Uppgifter finns om att flodkräfta finns kvar i några av sjöarna inom
åtgärdsområdet (Länsstyrelsen Blekinge 2007).
Fiskevård
Inom avrinningsområdet finns ett område som är utpekat som värdefullt vatten ur
fiskevårdssynpunkt enligt Fiskeriverket. Det sträcker sig från norr om Rödeby till mynningen
i Östersjön. Här finns bl.a. flodkräfta, flodpärlmussla, samt både strömstationär och
havsvandrande öring. Kartbilaga 3 Ekologisk status och fiskstatus visar statusen för fisk i
Silletorpsån – vilket genomgående har en ’otillfredsställande’ status.

2.2.4 Riksintressen för kulturmiljövården
Kartbilaga 6_8081. Nationella intressen i urval. Samt:
Kartbilaga13_Silletorpsån_kulturmiljöer
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Inom avrinningsområdet finns två riksintressen för kulturmiljövården. Inget av dem har valts
ut på grund av sin koppling till vattendrag. Det finns inga kulturreservat i avrinningsområdet.
Verstorp, Skärva m.m [K 14]
Motivering: Herrgårdsmiljöer nära Karlskrona som skapats, och givits ståndsmässig prägel,
av i staden verksamma högre officerare och tjänstemän. Uttryck för riksintresset: Särskilt
märklig är Skärva, uppförd av amiralen och skeppsbyggaren F H af Chapman i en blandning
av allmogetradition och nyklassicistisk stil efter egna ritningar. Park med märkliga byggnader
och ovanlig hamnplats (Riksantikvarieämbetet 2013).
Karlskrona stad [K 15]
Motivering: Residensstad och svenska flottans huvudstation sedan 1680-talet med ursprunglig
stadsplan, unika bevarade barockdrag och monumental torgarkitektur med två barockkyrkor.
(Militär miljö). Uttryck för riksintresset: Örlogsvarvet och omfattande befästningsverk leder
sitt ursprung till anläggningstiden. Välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse på
Björkholmen och Trossö. Staden med huvudsaklig trähusbebyggelse har en karaktäristisk,
medvetet låg silhuett som ännu är präglad av kyrkorna och den kuperade terrängen
(Riksantikvarieämbetet 2013).

2.2.5 Byggnadsminnen
Kartbilaga 13. Silletorpsån kulturmiljöer.
Kartbilaga 6. Nationella intressen i urval
Det finns 93 byggnadsminnen i Silletorpsåns avrinningsområde De är koncentrerade i
områdets södra delar, omkring Karlskrona och Nättraby i Karlskrona kommun.
ID

Län

Kommun

Bygg-beteckning

Namn

114 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖBLADH 68

MONTELIUSKA GÅRDEN

131 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

BILDHUGGARVERKSTADEN (K0018.193)

223 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

ANKARSTIERNA EXERCISHUS (K0018.501)

432 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

TYGHUSET (K0018.351)

610 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RÅDMANNEN 10

BOD

650 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RESIDENSET 7

RESIDENS

818 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖSTJERNA 3

VATTENTORN

902 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA AF TROLLE 4

LINDSTRÖMSKA GÅRDEN

978 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

BASTION AURORA (K0018.564)

1496 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

TYGKONTORET (K0018.347)

1544 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

FÖRVARINGSBOD

1569 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

FD FÖRRÅD KANSLIGATAN (K0018.203)

1616 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

TYGMÄSTAREBOSTÄLLET (K0018.889)

1658 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

PJÄSVERKSTADEN (K0018.341)

1702 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ADLERSTEN 51

BRYGGHUS

1715 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

UTHUSLÄNGA

1813 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA BONDE 8

BOSTADSHUS

1885 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SKÄRVA 1:1

KLOCKSTAPEL

1913 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

GARAGE
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2044 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA DAHLBERG 4

KUNGSHUSET

2451 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SHELDON 5

HUBENDICKSKA HUSET

2520 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA HUBENDICK 3

KANSLIHUSET

2632 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ADLERSTEN 51

BOSTADSHUS

2641 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 54

BUTIK

2668 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 54

STALL

2703 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ADLERSTEN 51

STALL

2773 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RESIDENSET 7

GARAGE

2810 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

HANDELSMAGASIN

2949 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SPARRE 3

KASERN SPARRE

3095 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

BERGQVISTSKA GÅRDEN

3206 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 58

MARINMUSEUM (K0018.502)

3338 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA CLERK 26

BOSTADSHUS

3400 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

LUSTHUS

3483 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

INVENTARIEKAMMARE NR 1 (K0018.304)

3567 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SKÄRVA 1:1

SKÄRVA HERRGÅRD

3832 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 54

GRINDSTUGA

3841 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA NAUCKHOFF 15

VARMBADHUSET I KARLSKRONA

3864 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

SÄNGPERSEDELFÖRRÅDET (K0018.580)

3942 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

UTHUS (K0018.887)

4039 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA DOCKAN 25

EMANUELSKYRKAN

4150 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

EKIPAGEMÄSTAREBOSTÄLLET (K0018.886)

4454 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

UTHUS

4474 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

UTHUS (K0018.888)

4514 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖBLADH 68

UTHUS

4646 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖBLADH 68

LUSTHUS

5141 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

FD TVÄTTSTUGA (K0018.882)

5175 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

FD CISTERNSKJULET (K0018.313)

5204 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:43

AMIRALITETSKLOCKSTAPELN (K0018.551)

5244 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 34

VAGNSBOD

5273 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

FD LÄKARBOSTÄLLET (K0018.563)

5371 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

FÖRRÅDSKÄLLARE (K0018.883)

5498 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WRANGEL 3

VON OTTERSKA GÅRDEN

5593 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RÅDMANNEN 17

STENHUSET

5859 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

KÖS KANSLIBYGGNAD (K0018.584)

5953 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RÅDMANNEN 17

LUSTHUS

5965 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 54

MAGASIN

6015 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RÅDMANNEN 17

BOSTADSHUS

6096 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WRANGEL 5

CALLERHOLMSKA SCHWEIZERVILLAN

6281 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SKÄRVA 1:1

GRAVMONUMENT

6401 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA WACHTMEISTER 54

GREVAGÅRDEN

6547 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

UTHUS (K0018.890)

6649 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ADLERSTEN 51

THÖRNSKA GÅRDEN
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6764 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA BONDE 8

NORDENSKJÖLDSKA GÅRDEN

6821 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA VON GERDTEN 39

FD BOSTÄLLE (K0018.902)

6828 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

KASERN NAJADEN (K0018.582)

6830 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA BONDE 8

MAGASIN

7160 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA LIEWEN 6

SJÖOFFICERSMÄSSEN (K0018.921)

7300 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA STORA VÖRTA 1:68

FLYGELBYGGNAD

7310 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

7471 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

KASERN JARRAMAS (K0018.586)

7495 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖBLADH 38

FLENSBURGSKA GÅRDEN

7563 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RESIDENSET 7

BOSTADSHUS

7765 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA HÄSTKVARNEN 7

HOLLSTRÖMSKA MAGASINET

7873 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA AF TROLLE 7

HALLSTRÖMSKA GÅRDEN

7882 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

MÖNSTERSALSBYGGNADEN (K0018.210)

7937 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

FD SPRUTHUSET (K0018.296)

7943 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA VON GERDTEN 39

FD KRONOSTALLET (K0018.901)

7970 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ANCKARSTJERNA 1

VARVSCHEFSBOSTÄLLET (K0018.881)

8020 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SJÖBLADH 38

UTHUS

8083 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA HUBENDICK 3

PALANDERSKA GÅRDEN

8171 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA SKÄRVA 1:1

GRÖNA STUGAN

8184 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA STORA VÖRTA 1:68

HUVUDBYGGNAD

8339 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

GAMLA KANSLIET (K0018.209)

8505 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

CHAPMANPORTEN (K0018.204)

8597 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA RÅDMANNEN 10

TIMMERMANSTUGAN (BÅTMANSSTUGAN)

8643 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

EKIPAGEKONTORET (K0018.212)

8912 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

SKOLBYGGNAD (K0018.561)

8936 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA ADLERSTEN 51

LUSTHUS

8948 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA STORA VÖRTA 1:68

SÄDESMAGASIN

9007 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

AMIRALITETSKYRKAN (K0018.552)

9138 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:20

HOKVINDEN

9459 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

TROLLE EXERCISHUS (K0018.581)

9460 Blekinge

Karlskrona

KARLSKRONA KARLSKRONA 4:17

GAMLA HÖGVAKTEN (K0018.300)

2.2.6 Kyrkliga kulturminnen
Kartbilaga 13 Kulturmiljö
Det finns 7 kyrkliga kulturminnen inom Silletorpsåns avrinningsområde
ID

Län

Kommun

Stift

Byggnadsbeteckning
KARLSKRONA
Lunds KARLSKRONA 4:43 108 Blekinge Karlskrona stift Husnr 1
Lunds KARLSKRONA
121 Blekinge Karlskrona stift KARLSKRONA 6:45 -

Namn

År

FREDRIKSKYRKAN

1720

KUNGSMARKSKYRKAN

1974
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1157 Blekinge
1575 Blekinge
2379 Blekinge
3066 Blekinge
3364 Blekinge

Husnr 1
Lunds KARLSKRONA BONDE
Karlskrona stift 11 - Husnr 1
KARLSKRONA
Lunds BAKAREBODA 1:108 Karlskrona stift Husnr 1
KARLSKRONA
Lunds FRIDLEVSTAD 6:10 Karlskrona stift Husnr 1
KARLSKRONA
Lunds KARLSKRONA 5:19 Karlskrona stift Husnr 2
Lunds KARLSKRONA ÖSTRA
Karlskrona stift RÖDEBY 3:1 - Husnr 2

TREFALDIGHETSKYRKAN 1697
SILLHÖVDA KYRKA

1945

FRIDLEVSTADS KYRKA

1180

Wämö kapell

1906

RÖDEBY KYRKA

1875

Fredrikskyrkan, Karlskrona
År 1697 förordnade Kungl Maj:t att istället för den i trä uppförda stadskyrkan Hedvig
Eleonora en stenkkyrka skulle byggas på den utsedda tomten vid stora torget. Medel
insamlades och Nicodemus Tessin d.y. erhöll uppdraget att lämna ritningar till kyrkan. På
grund av pågående krig och ekonomiska svårigheter fördröjdes igångsättningen av
byggnadsarbetet som påbörjades först 1720. Ytterligare en period av stillastående i arbetet
med kyrkan följdes åter av ett nytt byggnadsskede. Kyrkan invigdes av kronprinsparet Adolf
Fredrik och Lovisa Ulrika år 1744. Tornen fullbordades först så sent som 1758 och
orgelfasaden kom på plats år 1764. Tessins stadskyrka har ett dominerande läge vid stora
torget där den ståtliga barockkyrkan väl kommer till sin rätt. Byggnadsmaterialet är gråsten,
kalksten och tegel. Under kyrkan fanns tidigare ett stort antal gravkamrar som dock raserats
vid en restaurering på 1900-talet (Länsstyrelsen Blekinge 1983).
Trefaldighetskyrkan (Tyska kyrkan), Karlskrona
I Karlskrona stadsprivilegier 1680 medgavs att de som slog sig ner skulle få bygga en kyrka.
Bland de inflyttade som anslöt sig till den 1689 bildade tyska församlingen hörde
amiralgeneralen Hans Wachtmeister som ägnade stor kraft åt kyrkans uppförande och
färdigställande. Nicodemus Tessin d.y. uppgjorde ritningar till kyrkan, en Centralkyrka med
korta korsarmar och med en kupol över takets mittparti. Byggnadsmaterialet är kalksten och
tegel. En kolonnburen portik förlades framför kyrkans entré i norr; koret placerades på
Wachtmeisters önskan i söder med det Wachtmeisterska gravkoret i källaren. Byggmästare
Rudolf Bienz ledde byggnadsarbetena under åren 1703-1710 och under denna tid fullbordades
kyrkan i huvudsak. Vid den stora stadsbranden 1890 förstördes kyrkan till stor del.
Återuppbyggnaden genomfördes efter arkitekten Olof Tempelmans ritningar. Kupolen, som
tidigare haft en resning motsvarande den italienska barockens ideal, fick nu en flackare, men
mera klassicistisk välvning (Länsstyrelsen Blekinge 1983).
Sillhövda kyrka, Sillhövda socken
Den tidigaste helgedomen i Sillhövda torde ha varit ett enkelt kapell i sten. Under 1700-talets
senare hälft uppfördes en träkyrka vilken emellertid förstördes totalt vid en brand år 1940.
Den nuvarande kyrkan räknar sin tillkomst efter denna brand. Det är en enkel byggnad i sten
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med putsade väggar och rektangulär plan. Klockstapeln i trä med spånklädd, tjärad huv,
byggdes samtidigt med den äldre träkyrkan (Länsstyrelsen Blekinge 1983).
Fridlevestads kyrka, Fridlevestads socken
1100-talskyrkan i Fridlevestad är en av länets äldsta och bäst bevarade kyrkor. Den har
uppförts med ett rektangulärt långhus, kor och absid, möjligen har även ett torn varit planerat.
Trots senare ingrepp har kyrkan till stor del behållit sin karaktär av helgedom från tidig
medeltid (Länsstyrelsen Blekinge 1983).
Rödeby kyrka, Rödeby
En äldre, medeltida kyrka bedömdes som förfallen och revs på 1870-talet. På dess grund
uppfördes år 1878 den nya kyrkan i nygotisk stil. Öster om kyrkan ligger den gamla skolan
samt prästgården, båda gulmålade panelhus av miljöskapande karaktär (Länsstyrelsen
Blekinge 1983).

2.2.7 Riksintressen för naturvården
Kartbilaga 6. Nationella intressen i urval.
Riksintresse för naturvården (GIS-skikt NV Riksintresse Naturvård; Länsstyrelsen
Blekinge, hemsida riksintressen naturvård). Inom Silletorpsåns avrinningsområde ligger 9
områden av riksintresse för naturvården enligt Naturvårdsverket.
•

NK 11 Bredåkradeltat-Bokön är ett av Sveriges största isälvsdeltan, med belysande
exempel på bl a rullstensåsar, dalfyllningar och kamebildningar. Bredåkradeltat är ett
nyckelområde för uttolkningen av södra Sveriges senglaciala utveckling.

•

NK 13 Listersjön-Sännen är ett mångformigt och artrikt skogs-, sjö- och myrområde.
Det innehåller bl a en betydande andel naturskog (både barrskog och ädellövskog)
samt det för länet stora våtmarkskomplexet Storemosse.

•

NK 18 Skärva – Danmarksfjärden – Nättrabyån Området uppvisar ett
representativt herrgårdslandskap med ekhagar, blandlövhagar och betade
havsstrandängar, samt ädellövskogar. Delar av skogen har naturskogskaraktär.
Danmarksfjärden är en av de viktigaste rast- och övervintringslokalerna för sjöfågel.
Vidare ingår Nättrabyån och Sillertorpsån som båda har stora ekologiska värden
genom bl a förekomst av öring och flodpärlmussla. I området ingår också den
näringsrika Björkerydssjön (NRL-underlag pärm 1).

•

NK 36 Tresjön. Ett område som förutom våtmark, den sänkta och ornitologiskt
intressanta Tresjön, även innehåller naturskog och artrik ädellövskog.

Riksintresseområden för naturvården som inte har lika stark anknytning till limniska värden:
•
•

NK 12 Gö är Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av
ett betydande antal rödlistande arter, främst vedinsekter.
NK 14 Johannishusåsarna-Grindstugan består i huvudsak av ekdominerade
hagmarker som innehåller ett stort antal rödlistade arter.
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•
•
•

NK 15 Vambåsa hagmarker – Förkärla – Blötö. Representativt odlingslandskap
med bl. a. vidsträckta ekhagmarker och ädellövskogar.
NK16 Listerby skärgård – Tromtö. Representativt odlingslandskap i herrgårdsmiljö
som innehåller ett stort antal naturtyper.
NK 33 Västra Hasslö Ett våtmarkskomplex vid havet som bl a innehåller
havsstrandängar och marin fukthed.

2.2.8 Natura 2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE0410216 Södra Stensjö
SE0410215 Silletorpsån
SE0410151 Vämöparken
SE0410213 Marielund
SE0410227 Lommaflyet
SE0410141 Husgöl
SE0410129 Lyckeby ekebacke
SE0410220 Gullberna
SE0410254 Spetsamåla
SE0410094 Skärva

Följande Natura 2000-områden har starkare vattenanknytning än övriga områden.
SE0410215 Silletorpsån
Natura 2000-området Silletorpsån är beläget mellan Bubbetorp och Rosenholm omkring 5 km
norr om Karlskrona. Silletorpsån är ett litet vattendrag som på den aktuella sträckan (1,7 km) i
huvudsak omges av ädellövskog, delvis med naturskogskaraktär. Ån hyser en relativt rik
förekomst av flodpärlmussla samt växtplatser för hårklomossa. Ån har även en rik förekomst
av havsöring. Merparten av den berörda åsträckan rinner genom militärt övnings- och
skjutfältsområde. Inom området kan finnas befintlig anläggning/utrustning för militär
kraftledning och/eller telekommunikation. Förutsatt att ingen skada sker på de naturtyper och
arter som skall skyddas inom Natura 2000-området så kan skötsel och underhåll av dessa
anläggningar ske även fortsättningsvis (Länsstyrelsen Blekinge 2006).
SE0410227 Lommaflyet
Lommaflyet är en av länets största kvarvarande mosse. Mitt i mossen finns det lilla
Lommaflyet med klart vatten, vilket beror på uppträngande källvatten. Tittar man på
häradskartan från början av 1900-talet syns att mossen tidigare var mycket glest trädbevuxen.
Enligt de som har sett området utvecklas under många år stämmer detta. Mossen hade ett
gelsare och knotigare trädskikt förr. Idag är träden rakar och björkinsalget ökar. Gamla
knotträd höggs för 10-tals år sedan, avbarkades och lackades för utställning. Enstaka knotträd
finns kavra och bör bevaras. Några diken syns i södra delen av området men de har ringa
påverkan på området i dag. De torrare mosseområdena domineras av röd vitmossa,
rostvitmossa och flaggvitmossa. Där växer även ljung, hjortron och tuvull samt tranbär i
mängder. De trädbevuxna delarna domineras av småvuxen tall. Under träden växer skvattram,
rosling, hjortron och tuvull. Några "öar" med högvuxen gran finns i området östra delar.
Enstaka träd har strukit med efter stormen Gudrun i januari 2005. De lägsta partierna ligger i
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områdets centrala delar, kring gölen där området blir mer kärrlikt med gungfly. Här växer bl a
dystarr, topplösa, ängsull, vitag, brunven och rundsileshår och flera vitmossearter. Området
ingår i Våtmarksinventeringen från 1994 och vilar på smålands- och värmlandsgranit
(Länsstyrelsen Blekinge 2005).
SE0410141 Husgöl
Området utgörs historiskt av gammal inägomark där partierna mellan de gamla åkertegarna
troligen har en lång historia av slåtter och bete. Den hävdgynnade floran är idag även väl
etablerad på den forna åkermarken. Idag är Husgöl med stor sannolikhet Blekinges viktigaste
lokal för orkidéen brudsporre, samtidigt som den hyser en rad andra hävdgynnade kärlväxter
som t ex slåtterfibbla, kattfot, skallror, solvända och nattviol. Ek är dominerande trädslag vid
sidan av bl a bok, lönn, oxel och vildapel. Ett par diken som löper genom området har
avvattnat de gamla lyckorna. Ett par av dessa lyckor har idag karaktär av fuktäng med bl a
jungfru Marie nycklar och lågstarr. Stora delar av området slås sedan några år tillbaka genom
länsstyrelsens försorg (Länsstyrelsen Blekinge 2005).

2.2.9 Naturreservat
Det finns två naturreservat inom avrinningsområdet men ingen av dem har koppling till
sötvatten (GIS-skikt NV VicNatur Naturreservat; Länsstyrelsen Blekinge, hemsida Skärva;
Länsstyrelsen Blekinge, hemsida Lyckeby Ekebacke)
•
•

Skärva naturreservat (inom Karlskrona kommun, herrgårdslandskap med artrika
ädellövskogar, belägen vid havet)
Ekebacken naturreservat (inom Karlskrona kommun, samlingsplats med gamla grova
ekar, ej belägen vid vatten)

2.2.10 Biosfärområdet Blekinge Arkipelag
Kartbilaga 12 Blekinge Arkipelag.
År 2011 utsågs Blekinge Arkipelag till biosfärområde ett område i Blekinges skärgårds- och
kustlandskap. Biosfärområden är modellområden där syftet är att naturen, den biologiska
mångfalden och kulturarvet kan bevaras. Samtidigt ska social och ekonomisk utveckling med
lokal förankring gynnas.
Blekinge Arkipelag är ett småbrutet, variationsrikt landskap i Östersjöns södra delar. Området
har mycket höga natur- och kulturarvsvärden, med få, om ens några motsvarigheter på andra
håll i världen.
Områdets natur- och kulturlandskapsresurser är viktiga för många näringsverksamheter,
såsom småskaligt kustnära fiske och jordbruk samt turism. Lokalbefolkningens möjligheter
till åretruntboende och nyttjande av naturresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt är en
förutsättning för att det typiska blekingska skärgårds- och kustlandskapet ska finnas kvar.
Området är också av stor betydelse för rekreation och friluftsliv.
Biosfärområdet drivs i samverkan mellan Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner
samt Länsstyrelsen Blekinge.
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I området finns:
• Ett kustnära fiske och småskaligt jordbruk.
• Genuina levande hantverkstraditioner, t ex båtbyggeri.
• Höga landskapsvärden är strandängar, små öar och skär, havsvikar, grunda bottnar,
trädbärande hagmarker, ädellövskogar osv.
• Ett unikt landskap ovan och under vattenytan, Kulturreservatet Ronneby Brunnspark och
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona (Blekinge Arkipelag 2009).

2.2.11 Övrig information
Det finns inga RAMSAR-området inom avrinningsområdet.

2.3 Kulturmiljöprogram och inventeringar
2.3.1 Fornlämningar – Fornminnesregistret (FMIS)
Kartbilaga 13 Kulturmiljö
Inom Blekinge pågår revideringsinventeringar av fornlämningsregistret, vilket innebär att
lämningar kan tillkomma och tabellen nedan får betraktas som en färskvara. Totalt i
Silletorpsåns avrinningsområde finns inom en buffert av 50 meter från fastighetskartans
vattenskikt 136 fornlämningar registrerade (Kartbilaga13_Silletorpsån_kulturmiljöer).
Nedan följer en tabell över dessa samt ett urval av beskrivningar över några med
vattenanknytning.
Utfall på antal lämningstyper i Fornminnesregistret inom en 50-meters buffert runt
fastighetskartans vatten.
FMIS: LÄMNINGTYP
Bro
Brunn/källa
Byggnad annan
Bytomt/gårdstomt
Dammvall
Fornlämningsliknande bildning
Fossil åker/Omr med fossil åker
Fyndplats
Färdväg
Förvaringsanläggning
Gränsmärke
Husgrund, historisk tid
Härd
Kolningsanläggning
Kvarn
Lägenhetsbebyggelse
Minnesmärke
Område med
skogsbrukslämningar
Plats med tradition

Summa
alla
4
3

Punkt Yta
3
3

12
1 1
1
21
1
4
23 23
1
5
2 2
3
12
28
2
1
1

Linje
1

12
1
21
1
4
1
5
3
4
5
2

5
23

1
1

3
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Småindustriområde
Stensättning
Textilindustri
Vägmärke
Övrigt
Totalt

3
1
3
3
1
136

1
1
3
3
63

2

1
65 8

Beskrivningar till ett fåtal av de vattenanknutna kulturmiljöer som finns vid
Silletorpsån:
Blekinge, Karlskrona, Rödeby 268 (Rödeby socken) – Kvarn: Kvarn, plats för. Här har
gården Hålans (Johannesberg) kvarn varit belägen enligt Geometrisk karta år 1725. På
Skattläggningskarta år 1822 är en markering med texten: "Quarnfall till Johannisberg". På
platsen, som vid inventeringstillfället 2012 var kraftigt igenväxt och svårgenomträngligt, syns
ett fall av stora stenar över ån. Området kallas för "knapa ström" enligt karta 1725. Namnet
dokumenterat från 1569: "knabe ström". Strax Ö om fallet är en dammliknande utbuktning av
ån. I S kanten är rester efter bryggor i form av tätt, uppstickande träpålar. Platsen kallas för
"Knopragölen" och har i äldre tider använts som badplats. Fram till början av 1960-talet
bedrevs även simskola här. Efter utsläpp från en närliggande soptipp övergavs badplatsen på
1970-talet. Belägen: 6236834 / 537961 (SWEREF 99 TM) i lövskog, lågt liggande intill ån.
Blekinge, Karlskrona, Rödeby 267 (Rödeby socken) – Kvarn:
Kvarn, uppgift om. Ungefär på denna plats har en kvarn till Häjetorps gård varit belägen.
Kvarnen är markerad på Geometrisk karta år 1725. På 1822 års skattläggningskarta är
kvarnen också markerad. Enligt Hushållningssällskapets artikel om Häjetorp var kvarnen
skattlagd och anlades år 1696.
Blekinge, Karlskrona, Fridlevstad 429 (Fridlevstad socken) – Kvarn: Område med
kvarnlämningar, ca 190 x 20-60 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 kvarngrund, minst 1 grävd
ränna, 2 dammvallar, 1 damm och 1 möjlig hålldamm.
Kvarngrunden, belägen på åns V sida i områdets NNÖ del, är 15 x 8 m (N-S) med 1 m tjock
och 1 - 2 m hög väggrester, av kallmurade stenar. Ö om grunden löper den grävda rännan, ca
80 m l (NNÖ-SSV och Ö-V), 1 m bred och 1 - 2 m djup med stensatta kanter. Rännan viker
av åt V i den SSv delen och avslutas i en möjlig hålldamm. Ungefär på mitten av sträcken är
en dammvall, 5 m lång (Ö-V), 0,5 m bred och intill 0,8 m hög ovan vattenytan, av kallmurade
stenar, öppen inom en 0,4 m lång sträcka i mitten. Flera mindre broar i form av överliggande
stenar och kallmurade valv löper över rännan. I rännans NNÖ del är en modern, liten byggnad
dit flera större rör leder, turbin-eller pumphus. Den andra dammvallen, belägen omedelbart
NÖ om kvarngrunden, är minst 20 m lång (Ö-V), 3 m bred och intill 2,5 m hög, av
kallmurade stenar, 0,3 - 0,6 m stora, avbruten på två ställen, 2 och 5 m bred med
cementfundament i ändarna. Dammen, belägen omedelbart N om dammvallen, är dels
stensatt, dels cementerad i V kanten. Åfåran har delvis stensatta kanter.
Här skall ha legat minst en kvarn och även en smedja. Området kallas för "Mjuarna". Enligt
en storskifteskarta år 1800 är två byggnader markerade i och intill ån. På en storskifteskarta år
1809 finns en väg markerad med texten "vägen till Mua qvarnar". En kvarn är markerad på V
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sidan ån på Häradsekonomiska kartan år 1915-19. Enligt ortsbefolkningen skall
kvarnverksamhet ha bedrivits här från 1600-talet.

2.3.2 Skog och Historia inventeringen
Kartbilaga 13 Kulturmiljö
Inom en bufferzon av 50 meter runt fastighetskartans vatten finns 11 lokaler för Skog och
Historia inventeringen i Silletorpsåns avrinningsområde
ID

Län

Kommun

Beskrivning

434 Blekinge

Karlskrona

Lintork, rektangulär, 4x2m (NV-SÖ), begränsas av intill 1,5m h kallmurar.

1092 Blekinge

Karlskrona

Brunn 0,8m diam, intill 0,8m dj kallmurad.

2526 Blekinge

Karlskrona

Husgrund 4x4m st, 1m dj, ingångsöppning i SO. På tre sidor begränsad av intill 0,4m h, övertorvade

4038 Blekinge

Karlskrona

Plats för lägenhetsbebyggelse diffusa lämningar efter husgrund helt överväxt av sly
Husgrund 11x5m (O-V) intill 0,7m dj, kallmur.

4040 Blekinge

Karlskrona

Direkt N om är husgrund 6x4m (O-V) intill 0,5m dj k

4054 Blekinge

Karlskrona

108 Blekinge

Karlskrona

Torplämning.
Husgrund, 8x5m (N-S) 0,2-0,8m h. Spisröse i NO, källare 3x3m, kallmurad.
Färdväg - Äldre vägsträckning. 1350 m lång (O-V), 1,5-2,5 m bred. Delvis stenbroad, delvis endast en
stig.

293 Blekinge

Karlskrona

Gårdslämning 25x25 m. 1) Husgrund, ca 11x10m (N-S), 0,4m h. Centralt

457 Blekinge

Karlskrona

Förvaringsanläggning - Inom ett område på 40x5m (NNV-SSO) finns 3 st potatis-gropar på linje

1143 Blekinge

Karlskrona

Torplämning. Inom ett område 40x40m (N-S) är två husgrunder och fossil åkermark.

1343 Blekinge

Karlskrona

Torplämning 45x35m (N-S) är två husgrunder, fossil åker samt broad väg.

2.3.3 Broar och värdefulla vägmiljöer
Kartbilaga 9 Industriminnen, flottning och broar.
•

Vägverkets nationella plan för bevarandevärda broar och regionala plan tar inte
upp några broar inom avrinningsområdet.

•

4 broar är registrerade i FMIS (inom 50meter från fastighetskartans vattenskikt). Det
rör sig sannolikt om stenvalvbroar.

•

Broar i Blekinge. En kulturhistorisk inventering utförd av länsstyrelsen i samarbete
med vägförvaltningen genomfördes 1982. Den är inte digitaliserad och kartmaterialet
är inte numrerat med bronumreringen utan enbart med vilken grupp bron tillhör
(Eriksson 1982).

•

Det regionala kulturmiljöprogrammet tar inte upp några broar eller vägmiljöer i
avrinningsområdet.

•

I biotopkarteringen från år 2012 finns två aktuella åtgärdsförslag. Bägge ingår i en
dammanläggning vid Kassabron i Rödeby.
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2.3.4 Industriminnen/industrimiljöer
Ingen industriminnesinventering har varit heltäckande för Blekinge och av det som gjorts är
lite digitaliserat, varav inget verkar beröra Silletorpsåns avrinningsområde. I FMIS finns 3
fornlämningar med industrianknytning vid vatten. I FMIS finns 12 kvarn/sågar registrerade, 1
dammvall, 3 brunnar/källor samt 4 broar. I biotopkarteringar av Silletorpsån finns flera
kvarn/såg och dammanläggningar som utgör vandringshinder. Flera av dessa ingår i äldre
industrimiljöer. Några industrimiljöinventeringar är dock inte gjorda i Blekinge.

2.3.5 Kvarnar och sågar
Det finns gott om kvarnar och sågar längs Silletorpsån. Flera av dessa ingår i kulturmiljöer
som utgör vandringshinder för fisk, vilket gör dem angelägna för biotopvårdsåtgärder. Flera
av kvarnarna uppfördes under 1800-talet men det är mycket sannolikt att det har funnits äldre
kvarnar på platserna dessförinnan. Kvarnar finns återgivna i äldre kartmaterial över
markområden vid Silletorpsån, exempelvis en geometrisk avmätning från år 1725 över
Johannesburgs ägor (Lantmäteristyrelsens arkiv, Rödeby socken 1725). Nedan följer
beskrivningar av några kvarnar längs Silletorpsån som uppfördes under 1800-talet.
Kassabro kvarn, Rödeby
Kvarnen uppfördes i början av 1800-talet i en våning. Efter tillbyggnad år 1913 hade
kvarnhuset sedermera tre våningar. Sedan 1913 till åtminstone 1940 ägdes kvarnen av samma
familj. Nytt kvarnverk installerades 1930. År 1940 var taxeringsvärdet 25 000 kr. Ett
vattenfall på 6 meter i Silletorpsån drev kvarnen under 8 månader om året. Tillskottskraft
genom råoljemotor kompletterade vattenkraften. Kvarnverket drevs av 2 vattenturbiner och
som bestod av två par stenar, en vasstol och fullständigt rensverk. Ett eget kraftverk försåg
kvarnen med elektrisk belysning. Kvarnen sysselsatte två personer där även sågverksrörelse
bedrevs jämsides (Winning 1940).
Kestorps kvarn, Rödeby
Kvarnen uppfördes år 1867 med ett våningsplan. Den tillbyggdes senare och hade då tre
våningsplan. Nytt kvarnverk installerades 1929 och 1932 ökades fallhöjden med två fot.
Taxeringsvärdet under 1930-talet var 21 600 kr. Vattenkvarnen drevs av ett vattenfall om 3,9
meter i Silletorpsån under 6 månader om året. Tillskottskraft från råoljemotor drev även
kvarnverket. Kvarnverket bestod av två par stenar, en vasstol och ett fullständigt rensverk.
Verksamheten sysselsatte en person där även sågverksrörelse bedrevs jämsides (Winning
1940).
Rödebyholms kvarn, Rödeby
Kvarnen uppfördes i början av 1800-talet i ett våningsplan. Byggdes till på 1850-talet och
hade sedermera tre våningsplan. Tillhörde Rödebyholms gård men ägdes av samma familj
från 1928 till åtminstone 1940. Taxeringsvärdet var år 1940 20 000kr. Kvarnverket drevs av
ett vattenfall om 7,7 meter i Silletorpsån under 9 månader om året. Kompletterande kraft kom
från vattenturbin och vattenhjul samt reservkraft från råoljemotor och elektrisk motor för
lådfabriken. Kvarnverket bestod av två par stenar, en vasstol, korngrynsverk och fullständigt
rensverk. Eget kraftverk fanns likaså, som försåg verksamheten med elektrisk belysning.
Kvarnen sysselsatte tre personer som jämsides bedrev sågverksrörelse och lådfabrikation
(Winning 1941).
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Bostorps kvarn, Spjutsbygd
Kvarnen uppfördes på 1850-talet i två våningar. Tillbyggnation gjordes till tre våningar och
kvarnen drevs från 1880 till åtminstone 1940-talet av samma släkt. Nytt kvarnverk
installerades 1937 och hade då ett taxeringsvärde av 12 000 kr. Kvarnen drivs av vattenkraft,
med ett fall på 3,4 meter. Silletorpsån lämnar drivkraft under 6 månader. Resterande period
medför en turbin tillskottskraft. Kvarnverket drevs även av en råoljemotor som bestod av två
par stenar, en vasstol och fullständigt rensverk. Det fanns även ett eget kraftverk som försåg
kvarnverksamheten med elektrisk belysning. Kvarnen sysselsatte en person och där det
jämsides bedrevs sågverksrörelse (Winning 1940). Kvarnen kallas även Bredabäck. Kvarnen
är nu helt utriven i samband med upprustningen av järnvägen mellan Emmaboda och
Karlskrona.

T.v. Hjulhus på Bostorps kvarn och t.h. Bostorps kvarn. Foto: Petra Torebrink

2.3.6 Regionalt kulturmiljöprogram
Kartbilaga 7 Kulturmiljö. Kulturmiljöprogram, fornlämningar (FMIS),
byggnadsminnen och kyrkliga byggnader.
Redovisningen av utpekade kulturmiljöer; från mynningen och uppåt:
Regionalt kulturmiljöprogram. Det finns 6 utpekade miljöer samt 1 riksintresse för
kulturmiljön som ingår i Silletorpsåns avrinningsområde 80/81 (se beskrivningar nedan samt
kartbilaga 7).
•

80.7. Nättraby, Nättraby socken. By i kustbygd. Motivering: Tätort i bördig bygd
med inslag av herrgårdar och hög frekvens av fornlämningar. Beskrivning: Ett
samhälle kan antas ha uppstått redan under förhistorisk tid vid den nuvarande tätortens
läge. Nättrabyån är farbar ungefär till denna plats och väganslutning från norr liksom i
öst-västlig riktning bör ha funnits tidigt. En av landets större bondehemman var
belägen i Nättraby. Av äldre bebyggelse, förutom kyrkan, återstår idag endast enstaka
mindre bostadshus som parstugor och enkelstugor. De har numera nästan helt
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utplånats av den senare tillkomna bebyggelsen. Söder om kyrkan ligger
församlingshemmet, ett tidstypiskt jugendhus. Öster om samhället återfinns en av
bygdens mindre herrgårdar, Stora Vörta. Gårdens tillkomst kan härledas till 1600talets slutskede vad beträffar den byggda miljön. Med sin lilla engelska park och
magasinsbyggnad i skiftesverk äger Stora Vörta ett betydande värde för
kulturminnesvården.
•

80.8. Marielund, Dalby, Östra Nättraby och Stora Vörta, Nättraby socken.
Kulturlandskap med fornlämningar och mindre herrgårdar. Motivering:
Odlingsområde med bebyggelsekontinuitet långt tillbaka i tiden. Delvis monumentala
fornlämningar och herrgårdsbebyggelse. Beskrivning: Fornlämningsområdet omfattar
randbergen öster om Nättrabyåns dalgång med följande byar och gårdar: Marielund (f
d Esketorp), Nättraby, Dalby och Vörta. Terrängen utgörs huvudsakligen av
skogsbevuxna, delvis moräntäckta bergshöjder samt delar av Nättraby-dalen.
Europaväg 66 och järnväg delar området. Två bebyggelsearkeologiska perioder har
konstaterats: äldre bronsålder resp. yngre bronsålder/äldre järnålder. Samtliga ortnamn
torde ha förkristet ursprung. Den äldsta bronsåldern är jämnt fördelar över området,
dock med en markerad tyngdpunkt sydöst om Marielund. Området mellan Marielund
och europavägen ingår i Länsstyrelsens fornvårdsprogram.

•

80.9. Vestorp-Skärva-Trantorp, Nättraby socken. Kulturlandskap med herrgårdar.
Skärva är av riksintresse. Motivering: För Karlskronatrakten typisk natur med
herrgårdar, herrgårdsparker och kulturlandskap med karaktäristiska drag. Beskrivning:
Agdatorp tillsammans med Verstorp, Skärva och Trantorp, alla i Nättraby socken,
utgör exempel på de övre samhällsskiftens markköp i Karlskronas närhet. Många
hemman i byar runt staden uppköptes och med tiden utökades ofta markinnehavet
utöver flera hemman, vilka sammanslogs. Man lät också många gånger uppföra
herrgårdsliknande boningshus.

•

80.11. Karlskrona stad. Riksintresse. Freden i Roskilde medförde en betydande
förändring i Sveriges sjöstrategiska och militärpolitiska läge då rikets tyngdpunkt i
och med de nytillkomna landskapen försköts mot söder och väster. Vid slutet av 1670talet genomfördes omfattande rekognosceringar i avsikt att finna en lämplig plats för
att inrätta en örlogsbas som bättre än Stockholm kunde tillfredsställa kravet på snabba
flottoperationer. Trossö i Blekinge blev den slutgiltigt utvalda platsen, och beslutet att
hit förlägga rikets örlogsbas sattes i verkställighet i februari 1680, knappt tre månader
efter det att kungen signerat beslutet.

•

80.18. Allaboda, Fridlevestad socken. Mindre by i skogsbygden. Motivering: By med
ett väl bevarat bebyggelsemönster och vackra välhävdade marker. Beskrivning: Byn
bestod vid enskiftet åren 1807-1808 av 8 gårdar. Bebyggelsen låg tätt grupperad inom
byterritoriets centrala delar, omgiven av åkermark. Skiftet innebar att fyra gårdar hade
skyldighet att utflytta från den gamla bytomten. Mellan åren 1808 och 1818 tillkom
två gårdar. Kulturlandskapet är sedan enskiftet i mycket ringa omfattning förändrat till
våra dagar, bortsett från en viss uppodling av ängsmarken. Störningar i landskapet
förekommer endast i form av den nya vägdragningen.
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•

80.19. Fridlevstad, Fridlevstad socken. Kyrkby. Motivering: Samlad bymiljö med
värdefulla byggnadsobjekt. Beskrivning: Kyrkan är från tidig medeltid och byggd i
gråsten och tegel. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn och omfattningar.
Yttertaket är täckt av spån. Klockstapeln är av trä och har en karnisformad huv. I
kyrkans närhet ligger prästgården från 1600-talet, kyrkostallarna från 1880-talet,
sockenstugan från 1700-talet och två skolhus från 1920-talet. Fridlevstad utgör länets
mest kompletta och bäst bevarade kyrkomiljö och området är av mycket stort
kulturhistoriskt värde.

•

80.20. Holmsjö, Sillhövda socken. Stationssamhälle. Motivering: Tätort i skogsbygd
med stationssamhällets många typiska drag. Beskrivning: Holmsjö är ett mindre
järnvägssamhälle med delvis välbevarad trähusbebyggelse från sekelskiftet. I
anslutning till tätorten återfinns äldre gårdar med delvis mycket ståtlig
mangårdsbebyggelse. Orten är vackert belägen vid sjön Sillhövden.

2.3.7 Kommunalt kulturmiljöprogram
Karlskrona och Ronneby har ännu inget kommunalt kulturmiljöprogram.

2.3.8 Dammar/vandringshinder och kulturmiljöer
Kartbilaga 8 Vandringshinder och dammregister.
Kartbilaga 9 Industriminnen, flottning och broar.
I många av de tidigare uppräknade kulturmiljöerna är dammarna av central betydelse för
förståelse av kulturmiljön. Ofta är vattenkraftutnyttjandet ursprunget/förklaringen till
kulturmiljöns karaktär och placering. Till exempel garverierna behövde inte vattenkraft,
däremot nära tillgång till vatten, varför de ofta placerades vid sjöar och vattendrag. I Svenskt
dammregister finns 6 dammar registrerade i avrinningsområdet. Samtliga utgör
vandringshinder. Några dammanläggningar har dock registrerats i FMIS och några är
omnämnda i ”svepande ordalag” i utpekade kulturmiljöer i de kommunala
kulturmiljöprogrammen (jämför ovan).
Silletorpsån är biotopkarterad upp till Nävrasjön, totalt ca 23-24 km. På den sträckan finns
elva vandringshinder. Planerade åtgärder i Blekinges BÅ-plan är åtgärder för vandringsvägar
vid Kassabron i Rödeby och Kestorps kvarn, för att gynna öringen och säkerställa
flodpärlmusslans reproduktion i ån. Utöver biotopkarterade vandringshinder finns det
ytterligare en damm registrerad i Blekinges databaser. Se kartbilaga 8. (Södra Östersjöns
vattendistrikt 2009; Länsstyrelsen Blekinge 2007).

2.3.9 Dikningsföretag och historiska våtmarker
Karta 11 Historiska våtmarker och dikning.
Kartan visar var diknings-/markavvattningsföretag genomförts, utifrån det digitala underlag
som länsstyrelserna har. Kartan visar dikningsförekomster, men ger inte en fullgod bild. Alla
dikningsföretag har inte digitaliserats och det finns flera skikt där en genomgång pågår.
Vilken typ av dikningsföretag det handlar om och när de utfördes har inte analyserats.
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Kartbilden visar var i avrinningsområdet rensningar och rätningar sannolikt kan hänföras till
just dikningsverksamhet. Om kartbilden kompletteras med samtliga utförda företag blir den
ännu mer användbar för framtida kunskapsuppbyggnad och som planeringsunderlag för
kulturmiljö och vattenförvaltning.
Kartan visar även våtmarker, digitaliserade utifrån Generalstabskartan. Uppgifter om var de
historiska våtmarkerna är av betydelse vid anläggande av nya våtmarker och som
planeringsunderlag.

2.3.10

Odlingslandskap

Kartbilaga 10 Odlingslandskap, ängslador, ängs- och betesmarksinventering.
Kartbilagan visar värdefulla odlingslandskap enligt de regionala bevarandeprogram för
odlingslandskap som togs fram i mitten av 1990-talet, riksintressen samt den nationella
bevarandeplanen för odlingslandskapet. Det har inte funnits tid att gå igenom dessa underlag
men kartbilagan visar att de områden som ligger i direkt anslutning till Silletorpsån. Några
områden har utmarkerats efter ängs- och betesmarksinventeringen.

2.4 Särskilda ansvarsmiljöer och unika/sällsynta limniska
kulturmiljöer – Silletorpsåns avrinningsområde
Med hänvisning till rapporten ”Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt” (Dedering 2011, Länsstyrelsen
Kalmar län), kap 5.3.
Bland de särskilda ansvarsmiljöer som listats för kulturmiljövården ur ett
vattendistriktsperspektiv och som berör Silletorpsåns avrinningsområde är:
•

Kärnområde boskapsskötsel/höga andel naturliga fodermarker sydöstra Sverige
(mader, ängslador, garverier). Sydöstra Sverige har både historiskt och idag stark
inriktning på bokskapsskötsel varför därtill vattenanknutna företeelser kan förtjäna
särskild uppmärksamhet; mader, våta slåtter-/betesmarker, ängslador/madhus och
garverier. Se: Bilaga Karta 10 Odlingslandskap, ängslador, ängs- och
betesmarksinventeringen.

Vad gäller unika/sällsynta limniska miljöer (jämför rapporten ”Förstudie. Kulturmiljö och
vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt” (Dedering 2011,
Länsstyrelsen Kalmar län, kap 5.3.) som finns inom avrinningsområdet, har inga sådana
påträffats i genomgånget material.
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3 KUNSKAPSUPPBYGGNAD VATTENFÖRVALTNING
– KULTURMILJÖ
3.1 Morfologi: rensade, rätade, reglerade vattendrag
Generellt för södra Sverige så har vattendrag rensats, rätats, kanaliserats och reglerats för flera
ändamål: flottning (eller andra transporter), dikningsföretag/markavvattning, kraftutvinning,
processvattenuttag. Dessa spår/kulturmiljöer har inte uppmärksammats i kulturmiljövårdens
kunskapsunderlag. Att försöka stadsfästa olika tid (när de gjorts) och kontext (ursprung och
funktion) för olika typer av rensningar, rätningar och liknande regleringar är därför av stor
betydelse inför framtida åtgärder.
Silletorpsån är betydligt påverkad av flödesreglering och morfologiska förändringar. Flera av
dem verkar ha med kraftutvinning och kvarn- och sågverksamhet att göra. I genomgånget
material har nämligen många kvarnar och sågar påträffats. De ligger ofta i anslutning till
dammanläggningar – vilka sannolikt uppförts av den anledningen. Dessa är numera
åtgärdsprioriterade vandringshinder.
•

Flera av vandringshindren utgörs av kvarn- och sågmiljöer, varför en kvarn- och
såginventering är prioriterad. Inventeringen bör innehålla detaljerade beskrivningar
och värderingar av kvarnmiljöerna.

•

Dokumentation av vattendrag (Jämför Torebrink 2010) fältinventera och därigenom
kunna framhålla representativa eller unika exempel på
dikningslandskap/dikningsrensning/-reglering av olika karaktär och från skilda tider
inom avrinningsområdet.

•

Silletorpsåns biflöden är inte statusklassade men även där skulle kulturhistorisk
kunskapsuppbyggnad behövas.

•

Titta på dikningsföretagen inom avrinningsområden. Finns det några unika exempel
på dikningar/rensningar med olika karaktär och från olika tider inom avrinningsområdet. Vad är bevarandevärt och vad är det inte. Hur ska vi förhålla oss till kulturmiljövärdet av dessa kulturlämningar vid restaureringar?

•

Göra en fördjupad inventering kring flottningslämningar eftersom ett stort antal
kvarnar med sågverksrörelse har funnits längs vattendraget.

3.2 Kontinuitet: Vandringshinder och kulturmiljöer
Den ekologiska statusen i Silletorpsån var fram till år 2013 är numera otillfredsställande med
nedåtgående trend (VISS 2014). Detta hänger sannolikt ihop med dålig kontinuitet. Kartbilaga
8 visar de dammar, vandringshinder och strukturelement m.m. som finns inom Silletorpsåns
avrinningsområde. I länsplanen för biologisk återställning av kalkade vatten i Blekinge nämns
3 definitiva vandringshinder i Silletorpsån. Följande förslag berör kunskapsuppbyggnad kring
kontinuitet.
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•

Generellt finns behov av en metodstudie och diskussion kring huruvida åtgärder i
Silletorpsån skulle kunna göras. Dessförinnan bör en fördjupad inventering och
dokumentation av kulturmiljöer längs vattendraget göras. I synnerhet av de kvarnar
och sågar samt dammanläggningar som finns.

•

Identifiera vilka verksamheter som har gett upphov till vandringshindren.

•

Lokalisera kvarnar i fält utifrån äldre kartmaterial.

3.3 Skuggande kantzoner: värdefulla odlingslandskap, mader,
fornlämningar
Det är i synnerhet i avrinningsområdets södra delar som åkermark finns. I övrigt dominerar
skog, varför behov av skuggande kantzoner inte är så stort. Kulturhistoriskt värdefulla
odlingslandskap finns även i de södra delarna av Silletorpsåns avrinningsområde. Inga
planerade åtgärder verkar göra anspråk på sådan mark, men värdena bör visas hänsyn då
exempelvis maskinella åtgärder görs i anslutning till vattendraget.

3.4 Kemisk status - industriminnen
Vattendraget uppnår god kemisk status exklusive kvicksilver.
•

Blekinge är i generellt behov av kunskapsuppbyggnad kring industriminnen

3.5 Övergödning – våtmarksanläggande
Silletorpsån har generellt ingen belastning av övergödning p.g.a näringsämnen (VISS 2014).
Det finns ändå problem med övergödning och anläggning av skyddszoner och våtmarker kan
bli nödvändigt. Generellt kan dock sägas att anläggande av våtmarker sällan hamnar i konflikt
med kulturmiljövården utan är tvärtom ofta positivt. Fornlämningar kan dock beröras. Skulle
behov av våtmarksanläggande finnas bör dessa göras där historiska våtmarker har funnits. Se
kartbilaga 11. Åtgärdsarbetet bör göras med antikvarisk medverkan.

4 KUNSKAPSUPPBYGGNAD KULTURMILJÖ
(Utöver det som har nämnts i kap 3 önskar kulturmiljövården bland annat mer kunskap om):

• Utreda/inventera fisket och pärlfiskets historiska betydelse och eventuella lämningar
(generellt). I kunskapsunderlagen saknas sådana uppgifter inom berörda
avrinningsområden. Det är även intressant eftersom det framgått att Silletorpsån hyser
öring som inte härrör från Mörrumsån, vilket är det vanligaste i Blekinges vattendrag.
Lämningar efter fiske kan ”gömma sig” under andra lämningstyper i FMIS, varför
även FMIS bör studeras närmare ur denna aspekt.
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•

I anslutning till Silletorpsån ligger en hel del bebyggelse. Det borde gå att finna
exempel på hur man i sina trädgårdsanläggningar och vardagsliv nyttjat vattnet.

•

I den norra delen av avrinningsområdet ligger ett stort antal förvaringsanläggningar i
anslutning till vatten. Det skulle vara intressant att utreda vad de haft för
kulturhistorisk betydelse.

•

Fältinventera objekt ur MIFO (databas som underlag för arbetet med förorenade
områden, där finns uppgifter om många äldre industrier) och industriarvsdatabasen
som inte är beskrivna/dokumenterade i underlagen med fokus på bevarade byggnader
och kulturmiljövärderingar i syfte att få en bättre kunskap om de vattenanknutna
industriminnena.

• Vid genomgången av befintliga kunskapsunderlag har inga uppgifter om bevarade
bykhus, tvättstugor, klapphus och liknande påträffats. Utreda/inventera huruvida
bevarade bykhus vid vatten finns inom avrinningsområdet och kustområdena.
Exempelvis bodarna vid Kassabron, vad har de för kulturhistoriskt sammanhang?

Damm vid Stenshaga. Foto Andreas Nilsson.

33 (40)

5 REFERENSER
Nationella/länsövergripande publikationer referenser
Ahlbäck, A; Albertsson, R. 2006. Flottning och flottleder i södra Sverige.
Antonsson, Hans. 2006. Landskapets karaktärsdrag – En beskrivning för
infrastruktursektorn. Vägverket (2006:33).
Björnsson, Sven. 1946. Blekinge. En studie av det blekingska kulturlandskapet.
Brunnström, L; Spade, B. 1995. Elektriska vattenkraftverk: kulturhistoriskt värdefulla
anläggningar 1891-1950. Stockholm, Riksantikvarieämbetet.
Calluna. 2013. Förprojektering Silletorpsån – Utredning vandringshinder, del 2.
Calluna. 2012. Förprojektering Silletorpsån – Utredning Vandringshinder 3 och 4.
Dedering, Coco. 2011. Förstudie. Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för
Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten Södra Östersjöns
vattendistrikt/Länsstyrelsen Kalmar län, i samverkan med berörda länsstyrelser.
Dokab, Robert & Östensson, Emma (red) (2007). Miljöövervakning av vatten. Tillstånd hos
inlands-, kust- och grundvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt. Publikation från
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt (2007:1).
Eriksson, Annika (1982) Broar i Blekinge. En kulturhistorisk inventering utförd av
länsstyrelsen i samarbete med vägförvaltningen.
Helmfrid, Staffan. 1994. Sveriges nationalatlas (SNA) Kulturlandskapet och bebyggelsen.
Lagerås, Per. 1999. Miljöarkeologisk utredning. I: Aspeborg, Håkan & Persson, Elisabeth.
E22. Sträckan Sölve – Trensum. Arkeologisk utredning, steg 1. UV Syd rapport 1999:33
2004. Landskapet längs E22:an. Naturgeografisk zonindelning av vägens närområde genom
Skåne och Blekinge. UV Syd Rapport 2004:17, Lund.
Lantmäteristyrelsens arkiv. Rödeby socken Johannesberg nr 1: Geometrisk avmätning 1725.
Länsstyrelsen Blekinge län. 2007. Länsplan för fiskevård och biologisk återställning av
kalkade vatten i Blekinge län 2007-2010. 2007:13
Länsstyrelsen Blekinge län. 2012. Bottenfauna i Blekinge län – Undersökning av 15 lokaler.
Länsstyrelsen Blekinge. 2006. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410215
Silletorpsån. 511-3300-2005.

34 (40)

Länsstyrelsen Blekinge. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410227
Lommaflyet. 511-7443-2005.
Länsstyrelsen Blekinge. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410141 Husgöl.
511-06931-04.
Länsstyrelsen Blekinge. 1983. Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge län, del I-III.
Nordström, Pernilla. 2003. Sveriges kust- och skärgårdslandskap. Kulturhistoriska
karaktärsdrag och känslighet för vindkraft. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:4
Rollof, Yngve. 1977. Sveriges inre vattenvägar – Skåne, Blekinge, Halland och Småland.
Rabén & Sjögren 1977.
Riksantikvarieämbetet. 2013. Riksintressen för kulturmiljövården – Blekinge län (K).
Sjöfartsverket. 2000. Sjökort 822. Karlshamn-Åhus.
SOU 1996:155. Omtankar om vattendrag: ett nytt angreppsätt. Slutbetänkande av Vattendragsutredningen. Stockholm 1996.

Södra Östersjöns Vattenmyndighet. 2009. Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt – underlagsmaterial, 2009.
Torebrink Petra. 2010. Kulturhistorisk dokumentation av vattendrag i Blekinge 2005-2008 –
Mörrumsån, Mieån, Bräkneån och Lyckebyån. Länsstyrelsen Blekinge 2010:16.
Världsarvsrådet Karlskrona. 2009. Karlskrona ett levande världsarv - Strategi och
inriktningsprogram för Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Winning Jacob. 1940. Svenska kvarnar.

Digitala referenser
Blekinge Arkipelag. 2009. Ansökningsförmulär för biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Svensk version daterat 2009-07-01. Tillgänglig 2012-01-02, från:
http://blekingearkipelag.se/?info=om
Blekinge hemsida. Länsfakta. Tillgänglig: 2012-01-04, från:
http://www.blekinge.se/?blekinge=200cdcf
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Tillgänglig 2014-01-23, från: www.viss.lst.se
BÅ-plan 2007-2010 för Blekinge.

35 (40)

Bilaga 1 Korta beskrivningar av kunskaps/planeringsunderlag
Till läsaren
I listan nedan ges kortfattade beskrivningar av kunskaps-/planeringsunderlag som finns för
hela landet och/eller som är gemensamma för eller finns i flera län, och som ingår i
kunskapsöversikterna i Delprojekt 2 inom ”Kulturmiljö och vattenförvaltning –
planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt”. Listan redovisar inte alla
kunskapsunderlag. Historiska kartor är exempelvis ett grundläggande kunskapsunderlag för
kulturmiljövården, men studier av sådana ingår inte i delprojekt 2 och beskrivs därför inte här.
Innehållet under rubrikerna ”Områden med skydd enligt lag eller konvention”, ”Planer och
program med urval av objekt/miljöer”, ”Inventeringar” samt ”Övrigt” har skrivits av Coco
Dedering i november 2011, Länsstyrelsen Kalmar län, där arbets-, referens- och styrgrupp
även bidragit med synpunkter. För de länsspecifika och/eller lokala kunskapsunderlagen
svarar andra författare.

Områden med skydd enligt lag eller konvention
Världsarv - Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en
angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles
unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Det är Unesco’s Världsarvskommitté
som beslutar om världsarv. Respektive lands regering kan nominera områden till den s.k.
världsarvslistan. Den grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens
natur- och kulturarv som Sverige undertecknade 1985.
Ramsarområden – Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av
värdefulla våtmarker. Sverige har pekat ut ett antal internationellt värdefulla
våtmarksområden, s.k. Ramsarområden, som landet har åtagit sig att bevara.
Riksintressen – Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika
samhällsintressen kan, enligt miljöbalkens 3-4 kap., pekas ut som områden av riksintresse av
respektive ansvarig central myndighet. Det kan exempelvis vara områden med naturvärden
eller kulturmiljövärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Vid
planering och prövning enligt en rad lagar ska dessa områden skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dem. I denna kunskapsöversikt redovisas eventuellt förekommande
riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, fiske och friluftsliv.
Natura 2000 - Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den
biologiska mångfalden. Natura 2000-områden är skyddade enl 4 och 7 kap. miljöbalken. Det
finns särskilda bevarandeplaner för varje Natura 2000-område som beskriver områdets
naturvärden, bevarandemål, hotbilder och behov av bevarandeåtgärder.
Nationalpark – Syftet med en nationalpark är, enligt miljöbalken (7 kap 2§), att ”bevara ett
större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i
väsentligt oförändrat skick”. Staten äger all mark i en nationalpark. Regeringen beslutar efter
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riksdagens medgivande att bilda nationalparker. Naturvårdsverket har huvudansvar för
planering och genomförande av nya nationalparker.
Naturreservat – Naturreservat bildas enligt miljöbalken (7 kap 4§) när det huvudsakliga
skyddsmotivet är höga naturvärden, värdefulla områden för friluftslivet m.m. Både
länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat och naturreservaten är skyddade i
enlighet med fastställda beslut och skötselplaner.
Kulturreservat - Kulturreservat bildas enligt miljöbalken (7 kap 9§) när det huvudsakliga
skyddsmotivet är kulturhistoriska m.fl. värden. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda
kulturreservat och kulturreservat är skyddade i enlighet med fastställda beslut och
skötselplaner. Det finns ännu så länge bara ett fåtal kulturreservat i Sverige.
Byggnadsminnen - Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan
förklaras som byggnadsminnen. Ärenden rörande enskilt ägda byggnadsminnen handläggs av
Länsstyrelsen och skyddas enligt Kulturminneslagens 3 kap. Statligt ägda byggnadsminnen
skyddas enligt Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. och handläggs av
Riksantikvarieämbetet.
Kyrkliga kulturminnen – Kyrkor, begravningsplatser m.m. som byggts före utgången av
1939 skyddas enligt kulturminneslagens 4 kap. Tillståndsärenden rörande dessa kyrkor och
anläggningar handläggs av Länsstyrelsen.
Fornlämningar och fornminnesregistret - Fornminnesregistret förvaltas av
Riksantikvarieämbetet och innehåller information om fornlämningar och andra
kulturhistoriska lämningar. Det bygger i huvudsak på inventeringar genomförda från 1937 till
slutet av 1990-talet (olika i olika delar av landet). Registreringar har även gjorts/görs senare,
dock i mindre skala. Fornminnesregistret uppdateras löpande. Fornlämningar kallas lämningar
efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna sedan 1850. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagens
2 kapitel. Så kallade ”övrig kulturhistorisk lämning” har inte detta skydd, men omfattas av
generella hänsynsbestämmelser i miljöbalken, i skogsvårdslagen (30§) och i kulturmiljölagens
1 kap. Det är länsstyrelsen som, från fall till fall, avgör om en lämning är fornlämning eller
inte. Fornminnesregistret i digital form kallas FMIS (fornminnesinformationssystem). Detta
finns tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida genom söktjänsten Fornsök.
q-märkt bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser (digitalt skikt) - Genom
detaljplaner och områdesbestämmelser kan kommunerna med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) utfärda skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av skydds- och
varsamhetsbestämmelser. Flera länsstyrelser har digitaliserat (och uppdaterar årligen)
byggnader som omfattas av detta skydd, i syfte att följa upp i vilken utsträckning
kommunerna arbetar aktivt med skyddet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
Detta arbete utgör grunden för en indikator vars kortnamn är ”q-märkt” (Skyddade byggnader
enligt plan- och bygglagen) på Miljömålsportalen, se www.miljömål.se.
Vattenförvaltning och EUs ramdirektiv för vatten – Syftet med EUs ramdirektiv för vatten
är att skydda medlemsländernas vattenresurser och en grundtanke är att skapa en helhetssyn
på Europas och de enskilda ländernas vattenresurser. I Sverige beslutade riksdagen och
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regeringen om nationell lagstiftning, vilket innebar en komplettering av miljöbalken och en
särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660) samt en organisation för den svenska
vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen omfattar grundvatten, sjöar, vattendrag och
kustvatten och man arbetar utifrån vattnets egna gränser, de så kallade avrinningsområdena,
som inte följer läns- eller kommungränser. Målsättningen med vattenförvaltningen är att allt
inlands-, kust- och grundvatten ska ha god ekologisk och kemisk status år 2015. För att
Sverige ska kunna nå målet krävs engagemang och nära samarbete mellan alla parter som
påverkar vattnet inom ett visst avrinningsområde. Länsstyrelsen har en samordnande roll i
vattenförvaltningsarbetet. Kunskaps- och planeringsunderlag uppdateras löpande och finns
tillgängliga i VISS (Vatteninformationsystem Sverige), se http://www.viss.lst.se/.

Planer och program med urval av objekt/miljöer
Regionala kulturmiljöprogram - Regionala kulturmiljöprogram tas fram av länsstyrelsen
och ska fungera som planeringsunderlag till länsstyrelser, kommuner, trafikverk och övriga
fysiska planerare, med mera. De beskriver länets kulturhistoria och innehåller ofta ett urval av
värdefulla kulturmiljöer. Programmen ska bland annat bidra till att säkerställa, levandegöra
och utveckla länets kulturmiljöer.
Kommunala kulturmiljöprogram - Dessa tas fram av kommunerna och ska fungera som
planeringsunderlag, t.ex. som stöd för prövning av bygglov, i detalj- eller översiktsplanering.
I de kommunala kulturmiljöprogrammen beskrivs som regel vad som är värdefullt och
karaktäristiskt inom kommunen. De innehåller ofta ett urval av värdefulla kulturmiljöer,
ibland med någon form av indelning/klassificering av byggnader och miljöer. I bland annat
Plan- och bygglagen finns generella hänsynsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
Nationellt särskilt värdefulla/värdefulla sjöar och vattendrag - Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har tillsammans med länsstyrelserna sammanställt
nationellt värdefulla sötvattensområden sett utifrån natur-, kulturmiljö- respektive
fiskesynpunkt. Områdena pekades ut 2006 i samband med framtagandet av en nationell
strategi för skydd av särskilt värdefulla sjöar och vattendrag. Information om områdena finns
bland annat i databasen och karttjänsten Värdefulla Vatten (Naturvårdsverket). Arbetet skedde
under stor tidpress och utifrån bristfälliga urvalsunderlag, varför en revidering är nödvändig.
”Kulturvattendrag” m.m. - På 1990-talet gjordes den så kallade Vattendragsutredningen
(Omtankar om vattendrag SOU 1996:155). Bakgrunden var att se över skyddet för vattendrag
enligt 3 kap. Naturresurslagen. Länsstyrelserna lämnade in förslag till Riksantikvarieämbetet
respektive Naturvårdsverket som i sin tur lämnade förslag till Vattendragsutredningen.
Därefter sållade Vattendragsutredningen ut ett antal vattendrag som borde skyddas med
avseende på natur- och kulturmiljön respektive ”orördhet”.
”Elektriska vattenkraftverk: kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950”
(Brunnström, Spade) - har getts ut av Riksantikvarieämbetet 1995. Det är resultatet av en
nationell inventering och rapporten innehåller ett urval nationellt värdefulla anläggningar.
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”Nationell plan för bevarandevärda broar” – har getts ut av Vägverket 2005 och innehåller
ett urval med 121 st broar spridda över landet.
Regionala fiskevårdsplaner – Länsstyrelserna har tagit fram länsomfattande
fiskevårdsplaner för att främja och vårda fiske och fiskebestånden.
Regionala bevarandeprogram för odlingslandskapet – Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet initierade 1991 ett arbete för att få länsstyrelserna att ta fram länsvisa
bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.
Bevarandeprogrammen innehåller ett urval av värdefulla miljöer, fungerar bl.a. som
planeringsunderlag och ser olika ut i olika län.
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet - Naturvårdsverket i samarbete med
länsstyrelserna och efter samråd med Riksantikvarieämbetet har på 1990-talet tagit fram en
nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Urvalet av värdefulla helhetsmiljöer är inte
komplett, bl.a. saknade kulturmiljövården tillräcklig kunskap för ett sådant urval
(Naturvårdsverket 1997, Rapport 4815, Sveriges finaste odlingslandskap – Nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet etapp 1, här finns även information om de regionala
bevarandeprogrammen)

Inventeringar
Skog & Historia – Skog & Historia var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen, och bedrevs regionalt tillsammans med Länsstyrelser, Länsarbetsnämnder och
Länsmuseer. Det handlade bl.a. om kunskapsuppbyggnad om skogens kulturmiljöer/lämningar. Inventeringarna inom Skog & Historia utfördes av anvisad personal, oftast under
ledning av utbildade arkeologer. I vilken utsträckning Skog & Historia-inventeringar har
genomförts varierar mellan olika län. Själva inventeringen är nu avslutad, och en stor del av
resultatet finns samlat i Skogsstyrelsens digitala handläggningssystem ”Kotten”.
Större delen av materialet har inte kvalitetssäkrats av arkeologer - det är ett arbete som pågår.
De lämningar som kvalitetssäkrats och därefter förts över i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesinformationssystem (FMIS) har inte alltid tagits bort ur "Kotten", vilket innebär
ett källkritiskt problem. Skog & Historia-registret får ändå ses som ett intressant tipsregister.
Biotopkartering av vattendrag – Metodiken för biotopkartering av vattendrag togs fram på
Länsstyrelsen i Jönköping i början på 1990-talet och har sedan dess vidareutvecklats. Den
används numera över hela landet och bygger på fältarbete där man karterar vattenbiotoper,
vandringshinder, strömförhållanden, närmiljön på land, och så vidare. Kunskapsunderlaget
används bland annat i samband med vatten-, naturvårds- och fiskevårdsarbete och
vattenförvaltningens statusklassningar. I vilken utsträckning vattendrag har biotopkarterats
varierar mellan länen.
SMHI:s dammregister - SMHI har med utgångspunkt från länsstyrelsernas
damminventeringar byggt upp ett nationellt dammregister. Registret är tänkt att vara ett
hjälpmedel vid till exempel planeringsarbete för att förebygga dammolyckor och
översvämningar. Registret innehåller cirka 5 300 dammar (”Kartplan – information om mark,
fastigheter och klimat” utgiven av Lantmäteriverket, SGU och SMHI 2010).
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Ängs- och betesmarksinventering – TUVA – Tillsammans med länsstyrelserna inventerade
Jordbruksverket Sveriges ängs- och betesmarker under åren 2002 - 2004. Detta för att se var
markerna finns och vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där, till
exempel speciella växter eller gamla byggnader. Resultatet av detta arbete finns samlat i
databasen TUVA (Jordbruksverket).
”Våra broar – en kulturskatt” (Ahlberg, Spade m fl) – har givits ut av Vägverket 2001
(Vägverket = numera Trafikverket). Det är resultaten av en inventering av framför allt 1900talets broar – industrisamhällets broar - genomförd 1997-98 av Vägverket och Banverket.

Övrigt
”Flottning och flottleder i södra Sverige” – är en bok som utkom 2006 (Ahlbäck, A och
Albertsson, R) och som uppmärksammar flera flottleder, och flottningens betydelse, i södra
Sverige.
Flottning - År 2013 genomfördes en inventering av flottningslämningar i södra Sverige.
Inventeringen finns som GIS-skikt och en rapport publicerad av Länsstyrelsen i Kronobergs
län.
Dikningsföretag/markavvattning – Flera länsstyrelser arbetar för närvarande med att
sammanställa och tillgängliggöra uppgifter om äldre diknings- och sjösänkningsföretag, till
exempel genom digitalisering. Nedan följer generell information om dikningsföretag och
arkivförvaring:
Sänkning och utdikning av sjöar och vattensjuka marker har sedan århundraden tillbaka
tillämpats i Sverige. Redan i de medeltida landskapslagarna fanns bestämmelser om dikning
och strömresningar. I och med en växande befolkning och behov av mer odlingsbar mark sköt
markavvattning för utvinning av åkermark fart på allvar under 1800-talet. Våtmarker dikades
ut via system av grävda kanaler och diken. Åar och bäckar rätades, breddades, fördjupades
och rörlades för att förbättra vattenavledningen. Många sjöar sänktes eller torrlades helt. Den
mest intensiva sjösänkningsperioden varade från 1880-talet till 1930-talet. Allt detta var en
del av en del av den agrara revolutionen, och nyodlingarna blev betydande. Statens
understödjande verksamhet för torrläggning av mark för jordbruksändamål går tillbaka till
1840-talet. Från denna tid beviljades lån och bidrag till utdikningar och avtappningar av
sankmarker och sjöar; åtgärder som intensifierades på 1880-talet. Dikningsarbeten utförda
fram till 1800-talets mitt syftade i regel endast till att förhindra översvämningar genom att
ytvattnet leddes bort. Därefter kom torrläggningsföretagen alltmer att inriktas på att sänka
grundvattennivån.
Från och med 1879 prövades markavvattningen i enlighet med Dikningslagen, som senare,
1918-1920, hamnade under Vattenlagen. Den kallas ofta den ”äldre vattenlagen”. Vattenlagen
ändrades och omstrukturerades rejält 1983 och 1998 införlivades vattenlagen i miljöbalken
(Hagerberg m fl 2004 sid 119). Handlingar tillhörande förrättningar som handlagts före
vattenlagens tillkomst åren 1918-1920 kan återfinnas på länens lantmäterikontor. Handlingar
från cirka 1920 och framåt finns hos respektive länsstyrelse. Från och med år 1995 arkiveras
akter tillhörande förrättningar vid Statens Jordbruksverk. Förrättningsakter i berörda arkiv
innehåller i allmänhet protokoll, utlåtanden och ritningar i plan- och profil.
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Viss dokumentation vad rör rättsliga frågor i samband med sjösänkningar, strömrensningar
m.m. kan återfinnas i häradsrätternas arkiv (landsarkivet, detta gäller fram till år 1918 då
vattendomstolarna infördes).
Referens avsnitt om dikningsföretag/markavvattning:
Hagerberg m fl. 2004. Åmansboken. Vård, skötsel och restaurering av åar i jordbruksbygd.
Saxns-Braåns vattenvårdskommitté (s 6 f, 119)
SMHI Svenskt vattenarkiv 1995 Sänkta och torrlagda sjöar sid 8-9, 15 (om arkiv och
lagstiftning)
Sänkta och torrlagda sjöar i Sverige - SMHI har i samarbete med länens jordbruksenheter
upprättat ett register över sänkta och torrlagda sjöar och Sverige. (Se SMHI Svenskt
vattenarkiv 1995 Sänkta och torrlagda sjöar.) Det finns tillgängligt som digitalt skikt,
uppgifterna kommer från SMHI:s SVAR:s arkiv ”Under 1800-talet och början av 1900-talet
sänktes/torrlades över 2500 sjöar för att få odlingsbar mark. Uppgifterna är utdrag ur
Lantbruksenheternas arkiv och är namn, sjökoordinat, avrinningsområde, län, kommun, typ,
år och arkivnummer.” (SMHI:s hemsida
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/hydrologiska-data-1.5946)

