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Sammanfattning 

En meandrande å är en miljötyp som bidrar till hög biologisk mångfald. I många fall har dessa 

påverkats av människan genom uträtning och uppdämning av det flödande vattnet, vilket har 

sänkt de biologiska värdena. Sedan 1980-talet har det funnits planer på att göra en del av den 

meandrande Moraån i Södertälje till ett naturreservat. Då samlad, detaljerad dokumentation 

om området saknades och ån är utpekad som ett särskilt känsligt område med hänsyn till 

havsöring och dess reproduktion i Stockholms län, gjordes därför i maj 2010 en 

biotopkartering. Utifrån beräkningar och bedömningar om vattendragets fysiska egenskaper 

gjordes sedan bedömningar om öringbiotoperna lekområden, uppväxtområden samt 

ståndplatser. Efter beräkningar i Excel och analys i ArcGIS 9.3.1. kunde bl.a. dominans av 

bottensubstrat och vattenhastighet hos undersökta delsträckor samt deras lämplighet som 

öringbiotop påvisas. Utifrån gränsvärden använda i andra karteringar är den undersökta delen 

av ån väl lämpad som lekområde och uppväxtområde men inte för ståndplatser. Data från 

SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter) om antal öringar/100 m
2
 som alltför sällan överstiger 

godkänt gränsvärde, antyder att det finns något annat än vattendragets fysiska egenskaper som 

påverkar öringen negativt. Rekommendationer görs om ytterligare restaureringar av 

vattendraget, studier av vattnets kemiska egenskaper samt en omdebatterad damm högst upp i 

det planerade reservatet. 

 

 

 

 

 

Abstract 
A meandering river is an environment that contributes to high biological diversity. In many 

cases these have been affected by man through straightening and damming of the flowing 

water, which has reduced the biological values. Since the 1980s there have been plans to do 

some of the meandering Moraån in Södertälje to a nature reserve. Because there was a lack of 

comprehensive, detailed documentation of the area, and the river being singled out as a 

particularly sensitive area with respect to brown trout and its reproduction in Stockholm 

County, a biotope mapping was made in May 2010. Based on calculations and assessments of 

the watercourse physical properties assessments were then made about the trout habitats 

spawning, nursery and resting places. By calculations in Excel and analysis in ArcGIS 9.3.1. 

could for example dominance of bottom substrate and water velocity of investigated sections 

and their suitability for trout habitat be demonstrated. Based on values of limits used in other 

mappings, the surveyed part of the river is well suited as a spawning ground and nursery area 

but not for resting places. Data from SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter (Swedish register of 

electric fishing))  on number of trouts/100 m² which rarely exceed approved limits, suggests 

that there is something other than the watercourse physical properties affecting the trout 

negatively. Recommendations are made for further restoration of the watercourse, studies of 

chemical properties of the water as well as a controversial pond at the top of the proposed 

reserve. 
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Introduktion 
Att bevara den biologiska mångfalden är idag högt prioriterat både på internationell och på 

nationell nivå. Med fokus på hållbar utveckling har de länder som undertecknat FN: s 

Konvention om biologisk mångfald (1993) förbundit sig till ett gemensamt ansvar att bidra till 

åtgärder som bibehåller eller ökar den biologiska mångfalden. För att klara av åtagandet har 

Sveriges riksdag satt upp 16 miljökvalitetsmål, som ska fungera som utgångspunkt för 

miljöarbetet i Sverige (Naturvårdsverket, 2009). De miljömål som främst rör detta arbete är 

”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt djur- och växtliv”. 

 

Ett sätt att försöka uppnå miljömålen är att bilda naturreservat och kan enligt miljöbalken 

(1998:808) bildas av motiv som handlar om att bevara den biologiska mångfalden, men även 

om att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Ett exempel på en naturmiljö som är 

bidragande till hög biologisk mångfald är meandrande åar. Ca 1,5 mil utanför Södertälje stad, 

i kommundelen Järna, finns en sådan vid namn Moraån. Här har sedan 1980-talet funnits 

planer på att göra en del av ån och dess omkringliggande terrestra miljö till ett skyddat 

naturvårdsområde och skulle med dess unika naturtyp i Södertälje bidra till mångfalden av 

kommunens naturreservat (Johansson och Ljungberg 2008). 

 

Viss biotopvård, som spridning av naturgrus (Andersson m.fl. 2007) och uppförsel av stängsel 

och bete med nötkreatur har gjorts i området, men då arbetet för denna rapport startade, hade 

bildandet av naturreservatet ännu inte kommit igång då andra områden haft högre prioritet 

(Johansson och Ljungberg 2008). Området presenteras dock i Södertälje kommuns 

översiktsplan (2004) som ett planerat naturreservat och en viktig grön kil som ger möjlighet 

för djur och växter att sprida sig mellan områden med särskilt värdefull natur. Här framhävs 

det dessutom som ett ekologiskt särskilt känsligt område med hänsyn till havsöring, samt dess 

reproduktion i Stockholms län (Miljökontoret, Södertälje 2005). Där det planerade 

naturreservatet slutar i väster, finns idag en damm som Sportfiskarna i samarbete med svenska 

musiker vill riva, för att på så sätt ge havsöringen möjlighet att leka även i de övre delarna av 

Moraån och dess biflöden. Järna hembygdsförening (2013-01-06) och Moraåns vänner 

(Jonsson 2013) anser dock att dammen bör bevaras för sitt kulturhistoriska värde och den 

uppdämda sjön och dess intilliggande engelska park som rekreationsområde. 

 

Trots en naturinventering i samband med ett tidigare examensarbete (Nilsson 1985) och en 

påbörjad biotopkartering av Moraåns nedre lopp utförd av länsstyrelsen (Håkan Häggström), 

fanns vid denna undersökning ännu inte någon samlad, detaljerad dokumentation av åns och 

dess närliggande biotoper (Ljungberg, B. muntlig uppgift). Därför ansågs det nödvändigt att 

undersöka området genom att göra en biotopkartering. Kunskap om biotoperna och deras 

strukturer, kan tjäna som underlag för den skötselplan som kommunen enligt lag (SFS 

1998:1252) är ålagda att utföra vid bildandet av ett naturreservat. Vidare kan 

dokumentationen vara av stort värde när reservatet ska beskrivas i olika sammanhang. 

 

 

Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen är ett samarbete med miljökontoret i Södertälje kommun. Syftet med 

studien är att undersöka Moraån som levnadsmiljö för havsöring. Genom att studera bestämda 

parametrar i vattenbiotopen kan klassificeringar om lekområden, uppväxtområden och 

ståndplatser göras och vidare svara på frågan: ”Hur väl lämpad är Moraån som livsmiljö för 

havsöring?” 
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Studieområde 
Moraån grenar från de två sjöarna Ogan och Vällingen och mynnar senare ut vid Saltå kvarn i 

Järnafjärden (Andersson m.fl. 2007), en havsvik tillhörande Östersjön. Den är Södertälje 

kommuns största å och ingår i ett avrinningsområde som är 93 km² stort och till stor del 

utgörs av skog (Miljökontoret Södertälje 2004), men även av näringsrika åkermarker, tack 

vare postglacial lera (jhbf.se). 

 

Det faktiska studieområdet utgörs av den del av Moraån som ligger i det område som är 

planerat som naturreservat. Detta ligger söder om Järna tätort och innefattar ett växlande 

landskap som utgörs av både öppna marker i form av åkrar, hagar och igenväxande 

gräsmarker och en frodig alskog med täta häggsnår som omger den meandrande ån.  

Under nio dagar under perioden 12/5 – 28/5 2010 gjordes här en biotopkartering för att 

fastställa hur biotopen ser ut och på så sätt bidra med information och underlätta för 

Södertälje kommun vid skapande av en framtida skötselplan. 

 

 
 

 

 

Figur 1. Järna och Moraåns läge i förhållande till Södertälje och Stockholm. Bearbetad av Karin Widström 

utifrån Sverigekartan (SWEREF). Koordinater är från digitala kartbiblioteket i SWEREF99. © Lantmäteriet 

Gävle 2010. Medgivande I 2010/0053. 
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Bakgrund 

Havsöring 

Utbredning 

Arten öring (Salmo trutta) tillhör familjen Salmonidae och är ursprungligen en europeisk art 

vars mångfacetterade ekologi har gjort att den idag påträffas i flertalet länder i övriga världen 

(Elliot 1994). Med hänsyn till vart den äldre öringen vandrar, delas arten vanligtvis in i tre 

grupper: bäcköring, insjööring och havsöring. Men en öring från ett älvsystem som mynnar ut 

i sjö och senare i hav, kan antingen välja att stanna i sjön eller vandra ut i havet och därför bör 

indelningen i ett sådant fall inte vara strikt (Näslund och Bergström 1994). Olika fiskar har 

olika former av vandringsbeteende. Havsöringen tillhör de anadroma och vandrar som vuxen 

från salt till sött vatten för reproduktion. Där växer avkomman upp och kommer senare vid 

vuxen ålder att vandra till salt vatten. 

 

Biologi 

Om inte annat uppges, är uppgifterna under denna rubrik hämtade från Erlandssons bok ”Lax 

och havsöring” (1988) där han delar in dess liv i fyra olika huvudskeden: 

1. Sötvattenlivet – uppväxt. 

2. Smoltifiering och utvandring. 

3. Saltvattenlivet och tillväxten. 

4. Lekvandring och lek. 

 

 

Under dess liv går havsöringen igenom olika faser med beteckningarna: 

a) Gulsäcksyngel. Från kläckningen tills gulesäcken är nästan helt förbrukad och ynglet 

äter själv.  

b) Yngel. Från den tidpunkt då ynglet inte längre är beroende av gulesäcken tills den 

lämnar lekbädden. 

c) Stirr. Det uppväxande ynglet som lämnat lekbädden fram till smoltifieringen.  

d) Smolt. Utvandringsfärdig unge som fått havsdräkt med silversidor och mörk rygg. 

e) Postsmolt. Smoltet som lämnat uppväxtvattnet tills den första havsvintern. 

f) Vuxen öring 

 

 

Rom- och yngelperioden 

Romkornets utveckling är direkt beroende av vattentemperaturen och behöver ca 400 

dygnsgrader för att kläckas. Dygnsgrader räknas ut genom att multiplicera varje dygns 

medeltemperatur med antal dygn, vilket innebär att i ett fall där medeltemperaturen varje dag 

är fem grader, skulle romkornet kläckas efter 80 dagar. Efter ca 200 dygnsgrader syns 

embryots ögon inne i romkornet, vilket kallas att det är ögonpunktat. Nu är också 

nervsystemet i princip färdigbildat. Det nykläckta ynglet stannar nere i lekbädden för att med 

hjälp av näringen i gulesäcken växa sig stor, så fort som möjligt; en period på tre till fyra 

veckor. När gulesäcken nästan är helt förbrukad börjar ynglet röra sig mot vattenytan för att 

söka föda och revir. 
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Stirrperioden 

Ynglet har nu ett eget revir som det försvarar mot andra. Här äter den först plankton och när 

den blir större; insekter från vattenytan och larver från botten. Dess tillväxt är direkt beroende 

av näringen i vattendraget vilket därmed påverkar tiden det tar innan smoltifieringen sker. 

Denna period kan variera mellan ett till fyra år. 

 

Smoltperioden 

Under ett par veckor präglas fisken på det vatten den befinner sig i och kommer när det är 

dags för lek att återvända till samma vatten. Nu utvecklas också tolerans mot saltvatten, en 

viktig förmåga inför vandringen och senare, livet i havet. 

 

Vuxenperioden 

I havet lever havsöringen oftast relativt nära kusten och följer därmed det mönster att välja 

ståndplats nära stranden, den haft under sitt tidigare liv. Efter ett till två år vandrar den nu 

vuxna havsöringen tillbaka till det vatten där den är uppväxt för att leka. Både vandring och 

lek sker under hösten, men för att leken ska ske, krävs både rätt bottensubstrat och rätt 

placering. Då det sker ett utbyte av syre och koldioxid i romkornet, är det viktigt med grovt 

grus och sten som gömmer romkornen, men tillåter vatten att flöda igenom lekbädden och 

placering i strömmande vatten, som ger tillförsel av syre. Efter leken vandrar vissa av 

havsöringarna tillbaka till havet, medan andra övervintrar i samma vatten där leken skett. När 

våren närmar sig börjar de som stannat i ån att äta och är lagom i tid för utvandring, starka 

nog för att simma till havs igen. 

 

Ståndplats 

Med undantag av den period havsöringen lever i havet, samt under vandringen, spenderar den 

hela sitt liv i strömmande vatten. Ynglet som senare växer till stirr och smolt, men även som 

vuxen om den stannar kvar i vattendraget, behöver därför en plats där den kan vila; ståndplats.  

Alanärä (1994) påvisar de fyra viktigaste variablerna som: bottensubstrat, vattendjup, 

vattenhastighet och skydd. Genom att stå bakom ett skydd, minimeras förlust av energi som 

annars skulle användas till att hålla sig simmande mot det strömmande vattnet. Storleken på 

bottensubstratet påverkar därmed storleken på fisken som kan ha sin ståndplats som också 

väljer sin ståndplats efter detta storlekskriterium. Vidare påvisas att även val av vattendjup 

påverkas av fiskens storlek som väljer djupare vatten desto större den är. Men även 

vattenhastigheten är viktig då den påverkar det antal insekter som flyter förbi. Hög hastighet 

bidrar till högre antal insekter per tidsenhet och vattnets förmåga att bära dem (Alanärä 1994). 

 

 

Hot 

Det finns många hot mot vattendrag som direkt eller i längden också kan påverka havsöringen 

negativt. Ett stort och mycket vanligt problem är verksamheter som utnyttjar kraften i fallande 

vatten. Dammar, som under tidigare århundraden anlagts för att driva kvarnar och sågverk och 

nuförtiden genererar elektricitet, kan hindra fisk att vandra längre uppströms och fragmentera 

populationer. Vid vandring nedströms kan de dessutom dö genom passage genom 

vattenkraftverkens turbiner. Då växt- och djurarter ofta försvinner från landskapet när deras 

habitat rensas, fragmenteras och/eller förenklas (Lambeck 1997), är det extra bekymmersamt 

när en sådan förändring har en direkt antropogen återkoppling. Bortflyttande av material som 

stockar, block och större stenar ökar vattnets framfart och underlättade verksamheten under 

flottningsperioden, medan studier visar att system med sådant material kvar bidrar till en 

högre mångfald av vattenhastigheter (Boavida m.fl. 2011) och kan därmed utgöra flera olika 
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mikrohabitat. Då materialet dessutom fungerar som både gömställen eller ståndplatser för 

öringen och även kan utgöra levnadsmiljö för föda som exempelvis mindre organismer, har 

det visat att förlust av dessa har bidragit till reducering och degradering av öringhabitat 

(Holmlund 2008). Rensningen bidrar även till ökad erosion och grumling av vattnet, vilket i 

sin tur bidrar till bland annat minskad solinstrålning till vegetation som syresätter vattnet i 

lugnare delar. 

 

Avsaknad av eller intrång i en skyddande zon av ”naturlig” mark (öppen mark, våtmark eller 

icke-produktionsskog), längs vattendraget kan också ge negativa påföljder (Halldén m.fl. 

2002). Frånvaro av skuggande vegetation kan vintertid leda till bottenfrysning och sommartid 

till förhöjd temperatur som i sin tur påverkar syrehalten i vattnet, samt minskat näringstillskott 

i form av nedfallande växtdelar. Utan skyddszonens buffrande och filtrerande förmåga kan 

bottnar slammas igen till följd av ökad materialtransport vid flödestoppar. Inte nog med att 

viktiga lekbottnar på detta sätt förstörs, om där redan finns romkorn kan dessa sluta att andas 

då tillförseln av syre hindras (Halldén m.fl. 2002). 

 

Öring är mycket känslig mot surt vatten och dess fortplantning störs redan vid pH 5,7 och är 

svag eller icke fungerande vid pH 4,8 (Länsstyrelsen 2013-02-24). Även om öringen tillfälligt 

klarar av vatten med en syrgasmättnad ned till 50 %, trivs den bäst i vatten där mättnaden är 

större än 80 % (Länsstyrelsen 1994). Då dagvatten förutom kväve och fosfor dessutom kan 

innehålla syretärande ämnen, metaller och olja beroende på vilken typ av markyta det 

kommer i kontakt med (Miljökontoret 2005), skulle öringen allvarligt kunna skadas av 

läckage av dagvatten till ån p.g.a. avsaknad av skyddszon. Tack vare öringens speciella krav 

på sin omvärld används den som en indikator, inte bara på en försämrad miljö, utan dessutom 

vid lyckade restaureringar av vattendrag (Pander och Geist 2013). 

 

 

Historia 

Kraften i det fallande vattnet i Moraån har under flera århundraden utnyttjats på ett flertal 

ställen. Ett exempel på detta är enligt vice ordförande i Järna hembygdsförening (Petterson, J. 

muntlig uppgift), tegelbruket Kläppen som uppfördes år 1884 och var i bruk fram till 

sekelskiftet. Byggnaden revs tydligen bara tio år senare men än idag syns dess ruiner tydligt. 

Där det planerade reservatet slutar i väster, finns dessutom en damm som uppfördes redan i 

slutet av medeltiden. Enligt uppgifter från Järna hembygdsförenings hemsida är det är oklart 

exakt när detta sker, men kvarnen, som här byggdes på Ene mark skrivs under 1600-talet ”Ene 

nya kvarn, Nykvarn kallad” och 1614 namnges även mjölnaren Niels Mjölnare. Kring 

sekelskiftet 1900 användes kvarnhuset även som badstuga och den uppdämda dammen för 

både friluftsbad och simundervisning. Kvarnen revs till sist 1962 och samma sommar brast 

Nykvarnsdammen vilket resulterade i ett drastiskt sänkt vattenstånd i dammen som gav 

upphov till mängder av stickmygg. Dammen återuppbyggdes, men med en meters lägre 

fallhöjd än tidigare (www.jhbf.se). 

 

Invigningen av Östra stambanan och Järna station 1862 och det senare byggandet av 

Nyköpingsbanan bidrog starkt till industrialisering och utbyggnad av samhället Järna. Då det 

kommunala avloppsnätet inte började byggas förrän på 1930-talet, mynnade avloppsvattnet 

innan dess orenat ner i Moraån (www.jhbf.se). Trots det nya avloppsnätet, påvisar Andersson 

m.fl. (2007), att vattenkvaliteten även senare var dålig och bidragande till att den befintliga 

öringsstammen försvann. I slutet av 1970-talet planterades en ny stam därför ut, som efter 

http://www.jhbf.se/
http://www.jhbf.se/
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1982 reducerades på grund av ett utsläpp. Det framkommer även av deras fiskevårdsplan att 

det än på 2000-talet är hög belastning av närsalter i vattnet, vilket de menar skulle kunna 

förbättras genom att bland annat riva dammen samt åtgärder för att minska avrinning från 

åkermarker.  I Södertälje dagvattenpolicy från 2001 som även refererar till en rapport från 

länsstyrelsen skriven redan 1994 (1994:11), bekräftas de höga halterna av närsalter, men att 

det snarare är dagvatten och utsläpp från enskilda avlopp som står för de höga fosforhalterna. 

En rapport från miljökontoret i Södertälje (2005) fastställer också dagvatten, men även mindre 

reningsverk, som de största källorna till fosfor. Vidare framgår det att skogs- och 

åkermarkerna i området är främsta källan för Moraåns höjda kvävehalter. Författarna ger 

förslag på åtgärder som kan minska tillförsel av närsalter, men framför samtidigt att det inte 

kan konstateras att de höjda halterna har negativa effekter på ekosystemen och dess biologiska 

mångfald. 

 

Livet i Moraån 

För att kunna följa den ekologiska statusen i Sveriges vatten, förs statistik över provfisken i 

sjöar, vattendrag och kuster. Insamling av resultaten från vattendrag står Sveriges 

lantbrukaruniversitet för, men finansierar gemensamt med Havs- och vattenmyndigheten 

databasen SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter) som har funnits sedan 1989 (Havs- och 

vattenmyndigheten 2013-01-11). När det gäller de två lokaler som undersökts inom det 

planerade naturreservatet, finns dock inte data så långt tillbaka. Båda lokalerna har 

registrerad, kontinuerlig data mellan åren 2002 - 2011, medan den lokal som ligger längst 

upp, i närheten av dammen, med namn ”Eneskolan” även har data från år 1995. Lokalen för 

provfiske nedströms har i databasen namnet ”Ene gamla kvarn”, vilket skulle kunna syfta på 

att detta är den ursprungliga platsen för kvarnen som senare flyttades till Ene och fick namnet 

Nykvarn. Detta måste dock vara ett missförstånd, då kvarnen från början stod i Tällebro 

(www.jhbf.se) Den nämnda lokalen ligger däremot strax uppströms ruinerna av Kläppens 

sågverk. 

 

Täthet av öringar yngre än ett år (årsungar) och sådana som är äldre, räknas och ger därmed 

svar på det totala antalet/100 m². Enligt länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson (muntlig 

uppgift) är lokaler med ett totalantal > 80/100 m² en indikation på god ekologisk status. Ett 

högre totalantal vid Ene gamla kvarn än vid Eneskolan är förståeligt då denna lokal ligger 

närmare havet (öringarna behöver inte simma så långt för att nå hit). Data från SERS visar 

dock att de båda lokalerna överskrider värdet 80 endast år 2007. Vid Ene gamla kvarn 

överskrids det även år 2009 och 2012. 

 

 

 

Metod 
För att utföra biotopkarteringen användes ”Biotopkartering - vattendrag, metodik för kartering 

av biotoper i och i anslutning till vattendrag” (Halldén m.fl. 2002) som underlag. Den utgår 

ifrån fem protokoll som behandlar: 

 A: Vattenbiotopen 

 B: Omgivning/närmiljö 

 C: Biflöden och diken 

 D: Vandringshinder 

 E: Vägpassager 

http://www.jhbf.se/
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Avgränsning och definitioner 

1. Indata från flera protokoll är relevanta för att kunna svara på rapportens frågeställning, 

men då denna rapport endast omfattar 15 hp (ca 9 veckor), var det nödvändigt att 

begränsa arbetet. Därför kommer rapporten endast att grundas på indata från protokoll 

A, som rör vattenbiotopen.    

 

2. För att kunna göra en korrekt bedömning av åsträckans lämplighet som öringbiotop 

krävs enligt metoden att vattenföringsnivån bör vara sådan att man kan se botten, samt 

praktisk erfarenhet av fiskeundersökningar. Då hög vattenföring rådde vid 

karteringstillfället kunde ingen okulär bedömning av bottensubstratet göras. 

Bedömningen gjordes istället med hjälp av fötterna för att på så sätt få en uppfattning 

om bottensubstratet, vilket kommer att beskrivas närmare i metoden under rubriken 

bottensubstrat. Vidare kompenserades frånvarande erfarenhet av fiskeundersökningar 

genom bedömningar om lämplighet för öring utifrån bestämda mått. Parametrar som 

användes var: strömhastighet, vattendjup och bottensubstrat och bestämdes i 

konsultation med handledare från Sportfiskarna. Bedömningarna är gjorda utifrån de 

förhållanden som rådde vid karteringstillfället. 

 

3. Utifrån de parametrar som har nämnts under ovanstående punkt kommer 

visualiseringar att presenteras för att påvisa delsträckornas lämplighet som öringbiotop 

för lek, uppväxt och ståndplatser. För vidare, detaljerad information om de olika 

delsträckorna: se rådata. 

 

4. Enligt metoden ska även avståndet mellan de olika lekområdena tas i beaktning vid 

bedömning om lämplighetsklass. Ett avstånd på mer än 200 m, hindrar de nykläckta 

öringarnas förflyttning mellan lekområdena och bör ha klass 2. Eftersom andra 

egenskaper kan ge samma klass kommer det i denna rapport inte tas någon hänsyn till 

denna regel. Varje delsträcka blir därmed bedömd var för sig och gör det lättare att 

snabbt och enkelt påvisa de delsträckor som faktiskt har de rätta kriterierna. 

 

5. Den egentliga sträckan som Moraån utgör, är längre än den karterade sträckan. Men då 

biotopkarteringen gjordes för att få mer kunskap om ån och dess närmiljö inom det 

planerade naturreservatet, är det endast fakta från detta område som kommer att 

presenteras. Den undersökta åsträckan sträcker sig i väster strax intill där riksväg 57 

går förbi Eneskolan, till en namnlös väg i öster, som ligger i anslutning till 

Forsbrovägen (Figur 2). 

 

6. Om inte annat nämns, kommer orden Moraån, ån och vattendraget att syfta på den 

delen som ligger inom det planerade naturreservatet. 

 

7. Ordet nacke syftar i denna rapport på en geografisk plats med kornstorleken block som 

ger upphov till starkt strömmande till forsande vatten och med sten och grus som 

omkringliggande bottensubstrat. Benämns även av Halldén m.fl. (2002), som 

strömnacke, som en sträcka <30 m med strömmande vatten på en lugnflytande sträcka. 
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Figur 2. Karta över det planerade naturreservatet med omnejd. Polygonens linje markerar ytterkanten på 

reservatet och däri ses Moraån som en blå slingrande linje. Bearbetad av Karin Widström med tätortskartan som 

underlag och koordinater från digitala kartbiblioteket i SWEREF99. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 

2010/0053 
 

 

Studier av ortofoton och karta  

För att få en överblick studerades först ortofoton och terrängkartan över studieområdet. På så 

sätt erhölls förberedande information om omgivning och närmiljö och trolig markanvändning 

i området, topografi samt biflöden och diken. Noteringar om detta överfördes till 

terrängkartan. Denna användes även i fält för att på så sätt kunna korrigera noteringarna där 

verkligheten skiljde sig från ortofotona och terrängkartan, men även för att markera 

avgränsning av åns delsträckor. 

 

Fältkartering 

Sträckavgränsning med hjälp av strömförhållande 

För att kunna göra en bedömning om vattenbiotopen, delades den i fält först in i sträckor där 

strömförhållandet styrde avgränsningen. Då sträckorna enligt metoden inte bör vara kortare än 

30 meter, samt att det inom samma sträcka kan förekomma flera strömförhållanden (t.ex. kan 

en stam i vattnet ge upphov till strömmande vatten i en sträcka där det annars flyter lugnt) fick 

det dominerande strömförhållandet vara den avgörande faktorn för avgränsningen.  
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Genom att först vandra längs vattendraget och observera det på avstånd, kunde bedömningen 

av strömförhållandet underlättas och därmed ge svar på var nästa sträckavgränsning skulle 

ske. Strömförhållandena har i denna kartering endast bedömts okulärt, men dock utifrån 

metodens fyra grupper: lugnflytande (<0,2 m/s), svagt strömmande (>0,2 m/s), strömmande 

(<0,7 m/s) och forsande (>0,7 m/s). Skillnaden mellan svagt strömmande och strömmande 

vatten, bedömdes utifrån hur ytan såg ut. Turbulens i vattnet som gav upphov till strömvirvlar 

bedömdes som strömmande. En någorlunda slät yta med endast några få krusningar, 

bedömdes som laminärt flöde och därmed som svagt strömmande vatten. De olika 

strömförhållandenas procentuella täckningsgrad bedömdes utifrån klasserna: 3 (>50 %), 2 (5-

50 %), 1 (<5 %) och 0 (saknas). En dominerande strömtyp angavs alltid, medan andra 

strömtyper kunde ha samma klass. Karteringen gjordes, enligt metoden, mot strömmen, vilket 

i Moraåns fall blev från öster till väster. 

 

Efter att avgränsningen var gjord, kunde mätningar och bedömningar göras av de resterande 

parametrar som skulle undersökas, för att sedan nedtecknas i protokoll.  

 

 

Bredd och djup 

Vattendragets bredd mättes längs sträckan på flera punkter. Detta för att ta reda på den 

maximala och den minimala bredden, men också för att få information om den bredd som var 

vanligast; medelvärdet. Genom att multiplicera medelvärdet med sträckans längd kunde 

senare sträckans ytareal beräknas. I sådana fall där en faktisk mätning inte har kunnat ske på 

grund av hindrad framkomlighet, exempelvis alltför djupt vatten eller mycket ved och ris, har 

en okulär bedömning gjorts. 

 

Vattendragets djup beräknades genom att först notera var vattenlinjen gick på en medhavd 

trästav för att sedan mätas med måttband. Precis som ovan gjordes denna mätning vid flera 

tillfällen för att kunna få information om medelvärdet och det maximala värdet. I sådana fall 

där kontinuerlig notering och mätning av djupet inte kunde göras på grund av exempelvis 

svårigheter att ta sig ner i eller upp ur vattnet, gjordes mätningarna istället punktvis. Dessa 

mätvärden fick sedan representera hela den delsträckan tills nästa notering och mätning 

gjordes. 

 

 

Bottensubstrat 

Då vattenföringen under tiden för karteringen fortfarande var högre än medel samt att längre 

sträckor av ån var så pass djupa att en okulär bedömning av bottensubstratet inte kunde göras, 

gjordes den istället till största del på följande sätt: Med hjälp av en trästav för att hålla 

balansen i det stundtals strömmande vattnet gjordes en bedömning om bottnen var i sådant 

skick att den kunde bära karteraren samt att vattnet inte var alltför djupt. Detta gjorde det 

möjligt att gå sträckan nedifrån och upp och därmed, med hjälp av fötterna, få en uppfattning 

om bottensubstratet och vilken kornstorlek det hade. För att få en så sanningsenlig uppfattning 

som möjligt gicks vattendraget i en sicksacklinje. 

 

De olika bottensubstraten som användes i bedömningen var grovdetritus (löv, grenar, stockar 

o. dyl. ved som inte är nedbrutet), findetritus (mer eller mindre nedbrutet organiskt material, 

eller oorganiskt), lera (< 0,02 mm Ø), sand (0,02-2 mm Ø), grus (2-20mm Ø), sten (20-200 

mm Ø), block (200-400 mm Ø) och häll (>400mm Ø). Bedömningen skedde efter klasserna: 0 
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(saknas), 1 (< 5 %), 2 (5-50%) och 3 (>50%). Enligt metoden krävdes ett dominerande 

bottensubstrat (med klass 3), medan flera andra bottensubstrat kunde ha samma klass. 

 

Vissa sträckor kunde inte undersökas på detta sätt. Orsakerna var då att vattnet var för djupt, 

bottensubstratet inte kunde bära karteraren, att strandkanten var för brant eller hal, eller att det 

inte fanns något att hålla sig i för att kunna ta sig ner i eller upp ur vattnet. För att ändå kunna 

säga något om bottensubstratet gjordes på dessa sträckor punktvisa undersökningar där detta 

var möjligt. En sammanslagning av dessa fick representera hela delsträckan. 

 

 

Lokaler som hade block som gav upphov till starkt strömmande till forsande vatten och sten 

och grus som omkringliggande bottensubstrat, bedömdes som nackar, optimala som 

lekområde för havsöringen. Vid sådana lokaler togs en GPS-punkt, som även nedfördes i 

protokollet för delsträckan i fråga. GPS som användes var av märket Magellan Meridian. 

 

 

Vattenvegetation, skuggning och död ved 
Kvantitet av vattenvegetation och skuggning bedömdes i procentuell täckning utifrån fyra 

klasser: 0 (saknas), 1 (< 5 %), 2 (5-50 %) och 3 (>50 %). Kvantiteten av död ved, bedömdes 

utifrån samma numeriska klasser men med annan betydelse: 0 (saknas), 1 (<6 stockar/100m), 

2 (6-25 stockar/100m) och 3 (> 25 stockar/100m). För att räknas i detta sammanhang skulle 

diametern vara > 10 cm och längden > 1 m. Även döda träd på rot som hängde över 

vattendraget togs med i beräkningen. 

 

 

Öringbiotop 

De olika delsträckornas lämplighet som öringbiotoper, bedömdes utifrån fyra klasser (0-3). 

Öringens behov skiftar i de olika biotoperna och därmed har klasserna olika betydelse. 

 

Lekområde 

Delsträckorna bedömdes utifrån klasserna: 0 (lekmöjligheter saknas), 1 (inga synliga 

lekområden, men rätt strömförhållanden), 2 (tämligen goda lekmöjligheter, men inte 

optimala) och 3 (goda till mycket goda lekmöjligheter). Starkt strömmande till forsande 

vatten, samt block, grus och sten i botten, bedömdes som klass 3. Om en delsträcka hade sten 

och grus som bottensubstrat, men inga block, eller hade alla tre substrattyper, men för djupt 

vatten, bedömdes den till klass 2. Detta eftersom inget av fallen kunde generera den 

eftersträvansvärda strömhastigheten, vilket ledde till att delsträckan inte till fullo levde upp till 

de optimala kriterierna. För klass 1 krävdes frånvaro av rätt bottensubstrat, trots rätt 

strömmande vatten och i sådana fall där en delsträcka saknade både rätt bottensubstrat och 

strömmande vatten, bedömdes den till klass 0. 

 

Uppväxtområde 

Bedömning som uppväxtområde gjordes utifrån klasserna: 0 (inte lämpliga uppväxtområden), 

1 (möjliga, men inte goda uppväxtområden), 2 (tämligen goda uppväxtområden) och 3 (goda 

till mycket goda uppväxtområden). För en bedömning som klass 3 krävdes att delsträckan 

hade sten med 10-20 cm i diameter och att vattnet var strömmande med ett djup på 20-50 cm. 

Om krav på strömförhållande och bottensubstrat uppfylldes, men vattnet var djupare än det 

optimala (max 1 m djupt), bedömdes delsträckan som klass 2. Sådana delsträckor som hade 
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rätt strömförhållande, men med ett större djup än 1 m och avsaknad av bottenmaterial som 

kunde ge upphov till ståndplats, bedömdes som klass 1, om där ändå fanns några få platser för 

öringen att stå, exempelvis bakom död ved eller i höljor och bakvatten. Delsträckor där inget 

av de optimala kriterierna uppnåddes, bedömdes som klass 0. 

 

Ståndplatser 

En bedömning av tillgång till ståndplatser för större öring gjordes utifrån klasserna: 0 (saknas 

p.g.a. för grunt vatten), 1 (möjligt för enstaka öring att uppehålla sig), 2 (tämligen goda) och 3 

(goda till mycket goda förutsättningar). Kravet för en optimal ståndplats var att vattnet skulle 

vara strömmande, ha ett djup på minst 50 cm, samt block. Gränsdragningen mellan klasserna 

1, 2 och 3 gjordes utifrån tillgång till antal block på delsträckan. Delsträckor med väldigt få 

eller endast enstaka block fick klass 1 och sådana där det fanns rikligt med block fick klass 3. 

 

 

Digitalisering, dataläggning och beräkning 

Genom att studera en papperskopia över terrängkartan där gränser var dragna för det 

planerade naturreservatet och med tätortskartan som underlag, gjordes en digitalisering över 

området som en polygon i ArcGIS 9.3.1. För att vidare digitalisera åns delsträckor till 

linjeobjekt, studerades de sträckavgränsningar som i fält hade gjorts på terrängkartan. De 

olika längderna avlästes sedan i attributtabellen och nedtecknades i respektive delsträckas 

protokoll.  

 

De olika värdena på karteringens undersökta parametrar fördes sedan in i en Access-databas 

tillhandahållen från länsstyrelsen i Jönköping (som också har skapat metodiken för 

karteringen). Med hjälp av programmets sammanställning av data, kunde olika beräkningar 

sedan göras i Excel, där även illustrerande diagram gjordes.  

 

Då det i denna uppsats har varit mest intressant att få fram resultat som exempelvis visar på 

hur långa sträckor eller hur stora ytor som utgörs av undersökta parametrar, har summeringar 

varit den vanligaste beräkningen. Men uträknade längdviktade medelvärden (figur 3) har 

också använts för att ge hela delsträckor endast en klass för en undersökt parameter. I denna 

rapport presenteras ingen sådan beräkning på parameter med klass (exempelvis öringbiotop), 

utan endast på vattendragets medelbredd och medeldjup. 

 

 
Figur 3. Förklaring till hur det längdviktade medelvärdet räknas ut (Halldén m.fl. 2002). Beräknas genom att 

först multiplicera varje delsträckas längd med siffran på dess klass (i denna rapport endast delsträckans 

medelbredd/-djup), addera dessa och sedan dividera dem med hela det undersökta vattendragets längd. 
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En visualisering gjordes av de olika delsträckornas lämplighet som öringbiotoper i GIS-

kartor. Genom att i attributtabellen för de digitaliserade delsträckorna ge dem samma 

siffervärde som de hade i databasen med karteringens samlade indata, kunde de båda 

databaserna kopplas samman. Därmed kunde varje delsträcka presenteras med en klass och 

färg som visade på dess lämplighet. 

 

I flera fall visade det sig att delsträckor i anslutning till varandra fick samma färg eftersom de 

hade samma klass. Därmed kunde de uppfattas som en längre sträcka istället för flera korta. 

Då dessa hopfogade, längre sträckor även skiljde sig åt beroende på vilken typ av öringbiotop 

som presenterades gjordes även en GIS-karta för att tydliggöra de olika delsträckorna där 

färgbyte fick representera sträckavgränsning. 

 

Där det gamla sågverket Kläppen en gång låg, är ån intvingad i två fåror med stenmurar på 

långsidorna. Vid karteringen bedömdes det relevant att ta med de båda sträckorna eftersom 

båda hade optimala förhållanden för lek. Därför har båda sträckorna tagits med i beräkningar 

om exempelvis procentuell täckning av dominerande bottensubstrat. Eftersom de hade 

liknande förhållanden och låg bredvid varandra presenteras de i digitalisering som samma 

linjeobjekt (Figur 6 sträcka 11 – grå). Detta har gjort att delsträckorna efter nr. 11 i GIS-

kartorna inte överensstämmer med dem i databasen. I resultatet och diskussionen kommer det 

därför tydliggöras vilka som nämns genom förkortningarna: DB (DataBas) och GISK (GIS-

Karta). 

 

För att kunna överföra GPS-punkterna in i en GIS-karta, har programmet GPS Utility använts. 

Punkterna laddades upp, sparades som textfil och konverterades sedan till Sweref 99. Detta 

eftersom den bakomliggande tätortskartan var i detta format. På så sätt kunde även en 

visualisering göras av nackarnas läge i förhållande till de olika delsträckorna och på så sätt 

ytterligare framhäva optimala lekområden för havsöringen. 

 

 

 

Resultat 
Karteringen av Moraån inom det planerade naturreservatet visar på vattenbiotopens 

uppbyggnad med hänsyn till dominerande strömhastighet och bottensubstrat, bredd och djup, 

täckningsgrad av vegetation och skuggning samt kvantitet av död ved. Bedömningar utifrån 

strömhastighet, djup och bottensubstrat visar på hur lämplig ån är som öringbiotop för lek och 

uppväxt samt om där finns tillgång till ståndplatser för större öring. 

 

 

Förkortningarna DB (DataBas) och GISK (GIS-Karta) kommer att användas nedan. För 

ytterligare förklaring, se slutet av metoden. 
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Dominerande bottensubstrat (% av total 

area)

Tabell 1: Övergripande fakta om karterad sträcka i Moraån.  

Karterad längd  4406 m 

Bredd   

 – medel (längdviktat) 5,64 m 

 – minimal 1,5 m 

 – maximal 16 m 

Djup   

 – medel (längdviktat) 0,68 m 

< 0,5 m 23,9 % 

 0,5 - 1 m 76,1 % 

Flöde ca 1 m³/s    

 

Bredd och djup 

Av de dryga fyra kilometer som har karterats har alla delsträckor utom tre (DB: 5, 10, 12, 

GISK: 5, 10, 11), en medelbredd som är större än fem meter och därmed kan Moraån enligt 

Halldén m.fl. (2002) klassas som ett medelstort vattendrag. Då intervallet är 5-25 meter, är 

den karterade delen av ån, med en medelbredd på 5,64 meter (Tabell 1) dock förhållandevis 

liten.  

 

Medeldjupet varierar från 0,4 till 1 meter. 

 

 

Bottensubstrat 

Dominerande bottensubstrat (% av total 

längd)

 
Figur 4. Procenthalt dominerande bottensubstrat av vattendragets a) totala längd, där de olika delsträckorna är 

beräknade som linjer; och b) totala area, där även de olika delsträckornas längd är multiplicerade med deras 

bredd. De olika klasserna som använts är: grovdetritus (löv, grenar, stockar o. dyl. ved som inte är nedbrutet), 

findetritus (mer eller mindre nedbrutet organiskt material, eller oorganiskt), lera (< 0,02 mm Ø), sand (0,02-2 

mm Ø), grus (2-20mm Ø), sten (20-200 mm Ø), block (200-400 mm Ø) och häll (>400mm Ø). 

 

Av de åtta olika typer av bottensubstrat som användes i bedömningen, är det endast fyra av 

dem som är dominerande i delsträckorna (Figur 4). Då block är det vanligaste i endast 3 % av 

vattendragets längd (DB: 11, GISK: 11), är det snarare sten (DB: 6, 7, 10, 12, 21, 22, 24-26, 

GISK: 6, 7, 10, 11, 20, 21, 23-25), findetritus (DB: 8, 16, 17, 20, 23, GISK: 8, 15, 16, 19, 22) 

Block 3 % 

Findetritus 27 % 

Sten 27 % 

Lera 43 % 

Block 3 % 

Findetritus 29 % 

Sten 28 % 

Lera 40 % 
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och lera (DB: 1-5, 9, 13-15, 18, 19, GISK: 1-5, 9, 12-14, 17, 18) som är de bottensubstrat som 

dominerar.  

 

En jämförelse av täckningsgrad dominerande bottensubstrat på total längd och total area, visar 

att skillnaden är relativt liten (Figur 4). Eftersom detta förhållande alltså även gäller övriga 

parametrar, kommer dessa endast att presenteras med avseende till längd. 

 

 

Strömförhållande 

Dominerande strömförhållande (% av total längd)

Lugnflytande (<0,2 m/s)

Svagt strömmande (>0,2 m/s)

Strömmande (<0,7 m/s)

Forsande (>0,7 m/s)

 
Figur 5. Procenthalt dominerande strömförhållande av vattendragets totala längd. Strömförhållandena delas in i 

fyra grupper: lugnflytande, svagt strömmande, strömmande och forsande.  

 

Karteringen visar att alla strömtyper finns representerade som en dominerande (Figur 5). 

Svagt strömmande är den vanligaste i de flesta delsträckorna (DB: 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17-20, 

GISK: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16-19), men även strömmande vatten är relativt vanligt (DB: 1, 3, 

6, 7, 10, 12, 15, 21, 24, 25, GISK: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 20, 23, 24). I endast en delsträcka 

(DB: 23, GISK: 22) dominerar lugnflytande vatten, medan forsande vatten dominerar i tre 

(DB: 11, 22, 26, GISK: 11, 21, 25). Då forsande vatten är en viktig parameter för att en 

delsträcka ska kunna fungera som lekområde, bör det även tilläggas att strömtypen bedömdes 

till klass 2 (5-50 % täckning) vid fyra delsträckor (DB: 3, 13, 24, 25 GISK: 3, 12, 23, 24). 
 

 

Vattenvegetation, skuggning och död ved 

Kvantiteten av vegetation var vid karteringstillfället mycket låg. Där vegetation fanns var 

täckningsgraden mindre än 5 % (alltså klass 1) och visade sig i de flesta fall som vattenmossa 

av släktet Fontinalis och rotad vegetation som kabbleka, men även svärdslilja påträffades vid 

ett fåtal delsträckor. Tre delsträckor (DB: 16, 19, 25, GISK: 15, 18, 24) hade ingen vegetation 

alls. 

 

Längs vattendraget växer höga alar och täta snår av hägg. Detta gör att en stor del av vattnet 

är beskuggat och vidare att vattendraget endast uppvisar de två bästa klasserna. Endast fyra 

delsträckor (DB: 1, 9, 20, 23, GISK: 1, 9, 19, 22) representeras av klass 2 (18 % av längden) 

och resterande av klass 3. 

 

60 % 

6 % 9 % 

25 % 



Hur väl lämpad är Moraån som livsmiljö för havsöring? 

19 

 

Död ved påträffades i alla delsträckor. De som hade måttlig förekomst (DB: 3-6, 8, 13-15, 17-

23, 26, GISK: 3-6, 8, 12-14, 16-22, 25), alltså klass 2, representerar 73,2 % av den karterade 

sträckan. Lägre förekomst, klass 1, (DB: 1, 2, 7, 9-12, 24, 25, GISK:1, 2, 7, 9-11, 23, 24) 

representerar 24,7 % och endast i en delsträcka (DB: 16, GISK: 15), påträffades riklig 

förekomst. Vid denna lokal var mycket av veden hela träd, fällda av bäver och visade tydligt 

att de åtminstone har funnits i området. I flera lokaler längs hela den karterade sträckan fanns 

träd fällda på samma sätt.  

 

Öringbiotoper 

Med hjälp av den dominerande strömhastigheten, gjordes bedömningar om avgränsning av de 

olika delsträckorna. Strömhastigheten varierade i olika delar av ån p.g.a. exempelvis skillnad i 

bottensubstrat och vattendjup och resulterade i att delsträckorna blev olika långa (Figur 6).  

 

Lekområden 

Den karterade sträckan uppvisar alla lämplighetsklasser. Vanligast är klass 0 (DB: 8, 13, 14, 

16-20, 23, GISK: 8, 12, 13, 15-19, 22) som representerar 52,4 % av den karterade sträckan. 

De övriga klasserna har i förhållande till varandra ungefär lika stor procentuell fördelning: 

16,1 % representerar klass 1 (DB: 1, 2, 4, 5, 9, 15, GISK: 1, 2, 4, 5, 9), 13,9 % klass 2 (DB: 6, 

7, 10, 21, GISK: 6, 7, 10, 20) och 17,6 % klass 3 (DB: 3, 11, 12, 22, 24-26, GISK: 3, 11, 21, 

23-25). 

 

De delsträckor där nackar påträffades, sammanfaller med lokaler där grus lades ut år 2002. I 

en delsträcka (DB: 22, GISK: 21) påträffades tre nackar som inte är ett resultat av den 

biotopvården. 

 

Uppväxtområden 

Som öringbiotop uppväxtområde, är alla klasserna representerade i den karterade sträckan. Då 

52,4 % har bedömts som klass 1 (DB: 7-10, 14, 15, 17-20, 23, GISK: 7-10, 13, 14, 16-19, 22), 

är detta den allra vanligaste. I 22,3 % påträffas klass 2 (DB: 1–6, 21, 25, 26, GISK: 1–6, 20, 

24, 25), medan klass 3 endast representerar 11,8 % (DB: 11, 12, 22, 24, GISK: 11, 21, 23) och 

klass 0, 12,5 % (DB: 13, 16, GISK: 12, 15). 

 

Ståndplatser 

Karteringen visar att förutsättningar för ståndplats är låg i hela det undersökta vattendraget. 

Inga delsträckor har den högsta klassen, men åtminstone fem av dem (DB: 2, 11, 12, 22, 24, 

GISK:2, 11, 21, 23) har klass 2 och representerar 14,4%. I resterande delsträckor (DB: 1, 3-

10, 13-21, 23, 25, 26, GISK: 1, 3-10, 12-20, 22, 24, 25) finns endast möjlighet för enstaka 

öringar att uppehålla sig och har därför klass 1. 
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Figur 6. De olika delsträckorna i den karterade delen av Moraån som linjesegment. Delsträckorna räknas från 

öster till väster, där färgbyte anger ny delsträcka. Bearbetad av Karin Widström med tätortskartan som underlag 

och koordinater från digitala kartbiblioteket i SWEREF99. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0053 

 

 
Figur 7. De olika delsträckornas lämplighet som lekområden för havsöring, som linjesegment. Nackar, där extra 

bra förhållande råder för lek, är placerade som punktobjekt. Bearbetad av Karin Widström med tätortskartan som 

underlag och koordinater från digitala kartbiblioteket i SWEREF99. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande 

 I 2010/0053 



Hur väl lämpad är Moraån som livsmiljö för havsöring? 

21 

 

 
Figur 8. De olika delsträckornas lämplighet som uppväxtområde för havsöring, som linjesegment. Bearbetad av 

Karin Widström med tätortskartan som underlag och koordinater från digitala kartbiblioteket i SWEREF99.  

 © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande  I 2010/0053 

 

 
Figur 9. De olika delsträckornas lämplighet som ståndplats för större havsöring, som linjesegment. Bearbetad av 

Karin Widström med tätortskartan som underlag och koordinater från digitala kartbiblioteket i SWEREF99. 

© Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0053 
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Diskussion 
För att kunna svara på frågan hur väl lämpad Moraån är som livsmiljö för havsöring, gjordes 

först en biotopkartering för att ge svar på hur vattenbiotopen såg ut. Trots att de parametrar 

som använts i bedömningen för öringbiotoper har varit strömhastighet, djup och 

bottensubstrat, har det även varit intressant att titta på bredd, vattenvegetation, skuggning och 

död ved, eftersom dessa parametrar bidrar till påverkan av de förstnämnda.  

 

Bredd och djup 

Vattendragets bredd påverkar dess djup med hjälp av vattnets flöde. Trots att bredden varierar 

mellan ytterligheterna 1,5–16 meter, har 21 av de 26 delsträckorna en medelbredd inom 

intervallet 4,5–6,5 meter, d.v.s. ca 1 meter smalare respektive bredare än det längdviktade 

medelvärdet. Deras sammanlagda längd motsvarar 79,2 % av det undersökta vattendraget och 

visar att ån är relativt jämnt bred hela den undersökta sträckan.  

 

Vattendragets längdviktade medeldjup på 0,67 meter kan tolkas som att Moraån är en å med 

ganska grunt vatten. Men detta är enligt mig en missvisande siffra. Här bör beaktas att 

medeldjupet är bedömt utifrån strandkant till strandkant. Sluttande sidor, strandkanter som 

under karteringen stod under vatten och upphöjd botten p.g.a. exempelvis död ved eller block, 

är faktorer som dragit ner värdet på medeldjupet. De delsträckor som har ett medeldjup inom 

variansen 0,5-1 meter, motsvarar trots allt 76,1 % av hela den karterade sträckan. Vid 

granskning av de delsträckor som har sitt medeldjup inom variansen 0,7-1 meter visar det sig 

dessutom att dessa motsvarar 51,5 % av hela den karterade sträckan. Med åtanke på de 

faktorer som drar ner värdet på medeldjupet är det lättare att se den relativt djupa ån, med 

lokaler som var ända upp till 1,6 meter djupa (och kanske även djupare), som jag upplevde 

den i fält. 

 

Det bör dock här nämnas att karteringen gjordes i maj månad och att vattendjupet senare på 

säsongen är grundare. Detta är givetvis en felkälla som vidare påverkar bedömningen av 

öringbiotoperna. Vid konsultation med länsstyrelsen Jönköping, vilka är ansvariga för 

metoden och den nationella databasen, råddes jag att ändå gå vidare med karteringen för att 

kunna bidra med viktiga data. 

 

Trots att inga beräkningar har gjorts på hur vattenprofilen ser ut, är det lätt att inse att vattnet 

har mycket plats att ta sig fram på. Med det flöde på ca 1 m³/s (Tabell 1) som rådde under 

karteringen (uppskattat av handledare på plats), skulle strömhastigheten kunna antas vara 

relativt låg i en stor del av vattendraget, vilket också var vad resultaten visade. Om ån hade 

varit smalare hade strömhastigheten ökat och därmed bidragit till bortförsel av bottensubstrat, 

vilket då hade kunnat påverka djupet. Eftersom endast 9 % av den totala längden domineras 

av forsande vatten, med tillräcklig kraft att föra bort lättare bottensubstrat på kort sikt och att 

dessa lokaler domineras av tyngre bottensubstrat, kan det nog antas att vattendragets djup 

kommer att vara detsamma i den största delen av vattendraget under åtminstone den närmsta 

framtiden.  

 

Bottensubstrat 

Den täta vegetationen längs ån påverkar med hjälp av den långsamma hastigheten i ån, 

vattendragets bottensubstrat. Blad, kvistar och dylikt som faller ner i vattnet, hinner inte 

färdas långt bort och kan sjunka till botten och bygga upp lager av findetritus. Dessa lager kan 
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med tiden även täcka viktiga grus- och stenbottnar. Resultaten visar dock att de delsträckor 

där findetritus är det dominerande bottensubstratet endast representerar 27 % av vattendraget, 

vilket skulle kunna visa att förhållandet mellan hög skuggning (tät vegetation) och lugnt 

flöde, inte har så stor påverkan på bottensubstratet i Moraån. Vidare visar resultatet att 43 % 

av den totala längden representeras av delsträckor som har lera som dominerande 

bottensubstrat. Eftersom den största delen av bedömningen inte gjordes okulärt, utan snarare 

med hjälp av fötterna, har det givetvis varit svårt att säga något definitivt om bottensubstratet 

när det gäller dessa två typer, som båda känns väldigt mjuka när man går på dem. Förekomst 

av kvistar var det som fick avgöra att det var findetritus och en mer stabil botten lera. Detta är 

givetvis en felkälla, men i 15 av de 26 delsträckorna där lera haft klass 3 har findetritus haft 

klass 2 och vice versa, vilket ändå visar på hög förekomst av sådant material som kan göra 

viktiga stenbottnar odugliga vid lek. 

 

Trots den höga procentuella täckningsgraden av lera och findetritus, är både block och sten 

också dominerande bottensubstrat. Den enda sträckan där block dominerar, sammanfaller med 

ruinerna av Kläppens gamla sågverk, vilket tyder på att de med största sannolikhet har blivit 

ditforslade.  

 

Att en så hög siffra som 27 % av den undersökta sträckan har sten som dominerande 

bottensubstrat skulle kunna tolkas som att den karterade delen av Moraån ändå är väl lämpad 

för lek, men måste givetvis sättas till relation med vattendjup och strömhastighet i just de 

delsträckorna. Först då kan det utläsas hur väl lämpade just de delsträckorna faktiskt är och 

kommer att tas upp senare vid diskussion om öringbiotoper. Det framförda resultatet i denna 

rapport visar endast de dominerande bottensubstraten, men det bör här även tas i beaktning att 

ett sådant enligt klassificeringen ska täcka mer än 50 %. Detta skulle i praktiken kunna betyda 

51 % täckning och alltså därmed inte lika optimalt som önskvärt. Klass 2 har dessutom ett 

spann på 5-50% täckning och skulle i praktiken kunna visa sig som lager av findetritus eller 

lera i en viktig lekbotten och försvåra att få in äggen under de skyddande stenarna/gruset. 

Resultaten från karteringen visar också att i ovanstående delsträckor har findetritus och/eller 

lera klass 2 i hälften av dessa, vilket i fallet om lekbottnar skulle vara negativt. Dock så visar 

det sig att även grus har klass 2 i dessa och därmed skulle kunna väga upp den negativa 

effekten av lera och findetritus. 

 

Karteringen visar också att de flesta delsträckor som har klass 3 eller 2 med hänsyn till 

lekområde sammanfaller med lokaler där biotopvård utfördes år 2002. Enligt uppgift var det 

grus som lades ut. Då inga av delsträckorna i denna undersökning dominerades av grus, utan 

snarare sten, kan det tänkas att det var en blandning av de båda kornstorlekarna som lades ut, 

men även skillnad i användning av kornstorlekar. I fem sammanhängande delsträckor (DB: 

15-19, GISK: 14-18) är det enligt den ansvarige för biotopvården grus utlagt. Dessa sträckor 

var djupa och svåra att undersöka och endast punktvisa sådana, gjorde att de bedömdes till 

dominans av lera eller findetritus. Troligtvis har grus lagts där för att stabilisera bottnarna. 

 

Vattenvegetation, skuggning, död ved 

Att förekomsten av vattenvegetation var så låg, kom knappast som en överraskning. Då 

karteringen skedde relativt tidigt på försommaren (12-28 maj) hade inte växtligheten kommit 

igång ordentligt. Dessutom var vattennivån så pass hög att solen inte nådde ner till botten, 

eller så hög att karteraren inte kunde nå ner till botten för att känna efter. Det kan även antas 

att i sådana lokaler där vattnet är forsande får vegetation svårt att få fäste på underliggande 

substrat, vilket kan medföra minskad förekomst. 
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Att hela 82 % av vattendraget har skuggning med den högsta klassen, är väldigt bra eftersom 

vattentemperaturen då kan hållas låg. 

 

Den terrestra vegetationen som ger upphov till skuggningen bidrar även till förekomst av död 

ved. Då den är viktig som både gömställen, uppehållsplatser och som tillgång till föda är det 

mycket tillfredsställande att det finns sådan i hela den karterade sträckan och dessutom 

domineras av måttlig förekomst (klass 2). På vissa ställen har dock ris ansamlats i sådana 

mängder att det skulle kunna göra det svårt för havsöringen att vandra uppåt. Kunskap om att 

den leker högre upp i ån, tyder på att detta troligen inte är ett alltför stort problem.  

 

Öringbiotoper 

För att kunna bedöma hur väl lämpad en delsträcka har varit som öringbiotop, har 

parametrarna strömhastighet, vattendjup och bottensubstrat använts. 

 

Lekområden 

Som tidigare nämnts var sten det dominerande bottensubstratet i 27 % av den undersökta 

sträckan. Då detta har varit ett av kraven för både klass 2 och 3, skulle detta kunna båda gott 

för lek i Moraån. Men endast 13 % har både sten som dominerande bottensubstrat och klass 3 

när det gäller lekområde. Då 17,6% av hela den undersökta sträckan har fått bedömning klass 

3, är det tydligt att fler parametrar måste och också har räknats in vid bedömningen. 

 

Vid beräkning på sådana delsträckor där sten har fått klass 3 och lekområde klass 2, är dessa 

14 % av hela den undersökta sträckan och blir med ovanstående 13 % samma delsträckor som 

hade sten som dominerande bottensubstrat (27 %). Dessa delsträckor har, precis som de med 

klass 3, haft strömmande vatten som dominerande strömförhållande och dessutom i flera fall 

liknande djup. Men då förekomsten av block i dessa delsträckor var låg, kunde den optimala 

strömhastigheten mer sällan frambringas och gavs därför istället klass 2. 

 

Sammanräkning av delsträckor med klass 2 och 3 visar att 31,5% av den karterade sträckan 

har tämligen goda, eller goda till mycket goda möjligheter för lek. De 16,1% som bedömdes 

som klass 1 hade visserligen rätt strömhastighet, men saknade både rätt bottensubstrat och var 

dessutom alltför djupa och visar när de räknas samman med de 52,4% som bedömdes som 

klass 0, att 63,7% av den karterade sträckan inte är lämplig för lek.  

 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg diskussionen om täckning av bottensubstrat. Även om 

sten i flera delsträckor har varit dominerande, har det även funnits andra med ibland stor 

täckning (klass 2: 5-50%). Enligt metoden skulle sträckorna som bekant avgränsas med hjälp 

av den dominerande strömhastigheten och har bedömts med samma mått på procentuell 

täckning som den för bottensubstrat. Delsträckorna har fått sin klass med hänsyn till vilka 

möjligheter till lek det fanns inom delsträckan. När det gäller klass 2 och 3, säger detta alltså 

inte att hela delsträckan uppvisade samma förhållanden. 

 

Vid en första anblick kan 31,5%  tyckas vara en låg siffra vad gäller goda lekmöjligheter. 

Dessutom är det svårt att endast utifrån en procenthalt säga vad som är normalt och hur det 

bör vara i en sådan här miljö. Metodens författare framhäver dock, i en diskussion om vad 

som är normalt, att gränser och benämningar för en rad kriterier som användes vid 

inventeringen av Emån 1998, även har använts vid andra karteringar och visat sig vara 

relevanta. Den enda gränsen som använts vad det gäller öringbiotoper, handlar om 
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uppväxtområde och säger att om tämligen bra (klass 2) och mycket bra (klass 3) 

uppväxtområden procentmässigt översteg 25 % räknades det som en hög siffra. Om denna 

siffra även skulle kunna tillämpas på lekområden, skulle de ovanstående 31,5% kunna betyda 

att Moraån ändå är väl lämpad för lek. 

 

Uppväxtområden 

När det kommer till uppväxtområden följer de sammanräknade procenten av klass 3 och klass 

2 ungefärligen desamma som under rubriken lekområden. Detta givetvis då de båda har haft 

liknande krav på strömhastighet och bottensubstrat. De representerar tillsammans 34,1% av 

den karterade sträckan och indikerar med utgångspunkt i de 25 % som Halldén använde som 

gräns, att Moraån är väl lämpad som uppväxtområde. Å andra sidan kan det ses 

nedstämmande att endast 11,8% är bedömda som klass 3. Här gäller samma förhållanden som 

under rubriken lekområden; inom delsträckan finns uppväxtområden som är tämligen goda 

eller goda till mycket goda. 

 

Tidigare konstaterande om att stora delar av ån är relativt djupa, visar sig även i resultaten vad 

gäller uppväxtområden. Klass 0, som saknar alla de rätta kriterierna representeras förvisso 

bara av 12,5%, men de delsträckor med klass 1, som visserligen är möjliga uppväxtområden 

men inte goda och egentligen alltför djupa och endast kan hysa några enstaka individer per 

delsträcka, representeras av oroväckande 52,4%.  

 

Enligt metoden ska bedömning i första hand grundas på bottenstruktur och strömförhållande 

och i andra hand skuggning och närmiljö. Detta har dock inte varit relevant eftersom 

skuggningen här har varit hög. 

 

Ståndplatser 

Även om öringen i alla sina frilevande stadier behöver en ståndplats, handlar denna del om 

möjligheterna för större öring att uppehålla sig. 

 

Det djupa vattnet i Moraån, som tidigare framhävts som negativt när det kommer till både 

lekområden och uppväxtområden, har när det kommer till ståndplatser snarare varit positivt. 

De delsträckor där förutsättningarna för ståndplatser varit tämligen goda och därmed fått klass 

2, representerar 14,4% av hela den karterade sträckan. Vattnet i ån har dock, som tidigare 

diskuterats, mycket plats att ta sig fram på vilket medför sänkt strömhastighet. Resultatet visar 

att 60 % av den undersökta ån har delsträckor där svagt strömmande vatten är den 

dominerande hastigheten, vilket minskar dess förmåga att bära många och tunga insekter till 

en hungrig öring (Alanärä 1994). Detta har tillsammans med den låga förekomsten av block 

gjort att de övriga delsträckorna (85,6%) har bedömts som klass 1. Det bör här nämnas att 

även om denna klass syftar på möjlighet för enstaka öring att uppehålla sig/delsträcka, visar 

inte denna siffra hela sanningen. I fem delsträckor (DB: 16-20, GISK: 15-19) har karteringen 

visat att förekomsten av block inte bara är minimal, utan snarare helt frånvarande. Då 

undersökningen har krävt block som ståndplats har dessa delsträckor alltså inte alls kunnat 

leva upp till detta kriterium och hade fått klass 0, om den inte enligt metoden snarare betyder 

att vattnet är för grunt. Det bör även tilläggas att dessa delsträckor var mycket svåra att 

undersöka och fick sin bedömning endast genom punktvisa undersökningar och kan givetvis 

inte visa den reella sanningen.  

 

Enligt metoden är djuphålor också upphov till ståndplatser. Det har dock inte gjorts några 

sådana bedömningar. Dels för att det inte var möjligt att se några sådana på grund av djupt, 

grumligt vattnet, dels på grund av okunskap när det kommer till ”typiska” sådana miljöer. 
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Denna kartering baseras dessutom, som tidigare nämnts, på standardkriterier om 

bottensubstrat, djup och vattenhastighet just för att kompensera frånvaro av tidigare 

erfarenhet. 

 

Sammanfattande diskussion om öringbiotoper  

Som tidigare nämnts överstiger både lekområden och uppväxtområden 25 % och skulle 

därmed kunna bevisa att Moraån är väl lämpad för havsöring. Halldén påvisar att även arealen 

är viktig att räkna ut och överstigande 25000 m² som högt och under 5000 m² som lågt. Detta 

gäller visserligen egentligen bara uppväxtområden, men vid applicerande på de båda 

öringbiotoperna, så indikerar de dryga 9000 m² som de båda enskilt uppvisar, igen Moraåns 

positiva lämplighet.  

 

Enligt SERS, visar antalet 

fångade individer dock det 

motsatta. Vid lokalen längst upp 

i det undersökta området har 

förekomsten av öring varit 

mycket låg och uppvisar sällan 

värden över ens hälften av 

gränsvärdet 80 individer/100 m². 

Lokalen längre ner uppvisar ett 

högre antal vilket är logiskt då 

denna ligger närmare havet. 

Trots detta överskrids gräns-

värdet endast år 2007, 2009 och 

2012. Det förstnämnda året är för 

övrigt något av ett ”super-år”. 

Båda lokalerna uppvisar ett 

mycket högt antal öring. Lokalen 

högst upp hade detta år dessutom  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Jämförelse av det totala antalet öringar/100m mellan de 

två olika lokalerna, samt gränsvärde 80. Datum för provfisket vid 

de båda lokalerna skiljer ibland sig åt, men då endast en dag. För att 

göra det tydligare visuellt har därför lokalerna för provfisket samma 

utgångspunkt: månad - år. 

nästan 28 % fler individer/100 m² jämfört med lokalen längre ner, vilket inte följer tidigare 

logik. Då övriga års resultat inte liknar dessa och att i princip alla individer detta år tillhör 

gruppen årsungar, kan det antas att dessa är utplanterade antingen som rom eller som yngel. 

 

Eftersom det i SERS endast görs åtskillnad på årsungar och äldre än årsungar är det utifrån 

dessa data svårt att säga något om närvaro av de större öringarna och Moraåns lämplighet för 

dessa. Men för att vara kontinuerlig och använda de gränsvärden som tidigare använts visar de 

14,4% som dominerades av klass 2, vilka beräknades till 3512 m², att den inte är lämplig alls. 

 

Återigen bör det påpekas att de gränsvärdena som Halldén nämner vid beräkning om vad som 

är normalt, endast gäller uppväxtområden. Det är för övrigt den enda biotop som nämns i det 

protokoll från SLU som används vid elfiske, vilket skulle kunna tolkas som att det är mest 

intressant att undersöka förutsättningarna för denna. Enligt mig är detta mycket märkligt, då 

alla stadier i öringens liv är viktiga för att säkerställa dess fortsatta närvaro i ån. 

 

I SERS finns även bedömning om ekologisk status; VIX (VattendragsIndeX). Enligt skrivna 

instruktioner (SLU) ska ekologisk status för elfisketillfället och medelvärde för lokalen 

bedömas i klasserna 1-5. Här är klasserna omvända jämfört med de som använts i denna 

rapport. De två lokalerna som är relevanta här, uppvisar genom åren oftast klass 2 (god status) 
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men även klass 3 (måttlig status). Beräknat år 2012 är medelvärdet vid Ene gamla kvarn 2,2 

och vid Eneskolan 2,3. Enligt dessa siffror är den ekologiska statusen i Moraån god, vilket 

instämmer med resultaten från karteringen, men motsägs av den information om antalet 

individer/100 m² som jag fick av Länsfiskekonsulenten. 

 

Den ekologiska statusen i denna del av ån är givetvis även ett resultat av statusen nedströms 

den undersökta. Enligt Håkan Häggström (muntlig uppgift 2010-05-06), tyder hans 

undersökning på att denna del i mycket liknar den som jag har undersökt: mycket findetritus 

och svagt strömmande vatten. Men trots detta och vissa naturliga vandringshinder, leker 

öringen uppströms vilket tyder på att statusen nedströms är tillräckligt god för att öringen ska 

befinna sig där och sedan kunna vandra högre upp. 

 

Trots att denna rapport endast grundar sig på ett av metodens fem protokoll, är det givetvis 

viktigt att här även ha de andra i åtanke. Omgivning/närmiljön, biflöden och diken, 

vandringshinder och vägpassager påverkar alla vattenbiotopen och dess möjlighet att hysa 

öring. Eftersom öringen trots allt leker inom området, är vandringshinder och vägpassager 

inte relevanta här. Men både omgivning/närmiljö och biflöden och diken påverkar naturligtvis 

vattenkvaliteten och därmed öringens förutsättningar att kunna leva här. 

 

Vattenkvaliteten i den delen av Moraån som rapporten grundar sig på, är givetvis ett resultat 

av bl.a. markanvändning högre upp i avrinningsområdet. Men även i anslutning till denna del 

av ån finns det direkta källor som kan påverka vattenkvaliteten negativt. Högst upp, där 

öringen leker, går en vältrafikerad riksväg och straxt norr om denna, järnvägen Västra 

stambanan, vilka miljökontoret Södertälje (2005) pekar ut som utgångspunkter för dagvatten 

med höga halter av föroreningar samt potentiellt läckage av farligt gods. 

 

Ån ligger dessutom mitt i ett åkerlandskap med delvis aktiv användning. Visserligen finns en 

skyddszon kring den största delen av ån, med möjlighet att buffra närsalter därifrån, men den 

varierar dock i bredd. Under karteringens gång stötte jag även på ett flertal dräneringsrör, 

vilka hade sitt utflöde ibland inom kort avstånd från strandkanten, ibland direkt i ån. Ett av 

dessa mynnade dessutom ut under vattenytan. Flertalet av dessa hade en diameter mindre än 

300 millimeter, vilka enligt miljöbalken (kapitel 11, 13 §), inte kräver tillstånd. Utan kunskap 

om vidare markavvattning i området och hur omfattande den i så fall är, kan jag givetvis inte 

uttala mig om dessa åkermarkers läckage till ån. Men då täckdikning är mycket vanligt i 

åkermarker kan det antas att det används även här. Och kanske möjligtvis ännu fler 

dräneringsrör som av andra orsaker inte syns, men som ändå läcker närsalter direkt till ån. 

 

Givetvis är det mycket att begära att ändra ovanstående storskaliga strukturer, men området är 

trots allt redovisat som mycket viktigt vad gäller biologisk mångfald och då särskilt med 

hänsyn till havsöringen. Utan vidare undersökning av vattenkvaliteten och öringarna i ån, är 

det svårt att säga något om och i så fall hur närsalterna påverkar dem. Men även om det inte 

har kunnat kan konstaterats att de höjda halterna har negativa effekter på ekosystemen och 

dess biologiska mångfald i Moraån, visar just det faktum att de finns där, att strukturer som 

skulle kunna skydda livet i ån genom att hindra andra element att läcka dit, saknas eller är 

otillräckliga. 
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Slutsats 
Karteringen visar att Moraån delvis är väl lämpad för havsöring, med hög procentuell 

täckning och godkänd ytareal för de två högsta klasserna när det kommer till 

uppväxtområden. Vid tolkning av samma gränsvärden gällande lekområden, visar de samma 

goda resultat, men vad gäller ståndplatser är Moraån endast lämplig i en liten del. Trots hög 

klassning vid bedömning av ekologisk status i SERS, tyder individantal/100 m² på att det 

finns något annat än vattendragets fysiska egenskaper som påverkar öringen negativt. 

 

De restaureringar som tidigare gjorts är bidragande till Moraåns lämplighet i dag, men skulle 

behöva utökas, både inom det undersökta området men även nedströms. Tack vare tidigare 

kunskap om att öringen leker här samt konstaterad hög klass på biotoperna lek och uppväxt, 

rekommenderas därför ytterligare restaureringar att även lägga fokus på att tillföra block 

vilket skulle gynna större öring. 

 

Det behövs vidare studier av vattnets kemiska egenskaper. Syratärande ämnen från dagvatten 

och närsalter från bland annat enskilda avlopp och troligtvis åkermarker i anslutning till ån, 

påverkar kanske livet där mer än tidigare konstaterat, samt bidrar till försurning och 

övergödning av den redan känsliga Östersjön.  

 

För att undvika de problem som uppstod när dammen brast, samt bidra till förståelse för 

bygdens kulturhistoria, bör dammen bevaras som den är. För att ge öringen möjlighet att leka 

i de övre delarna av Moraån och dess biflöden, bör den befintliga icke-fungerande laxtrappan 

bytas ut mot ett omlöp. De två kontrasterande vattenmiljöerna bidrar dessutom till högre 

biologisk mångfald. 
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Bilaga 1 Protokoll A, Vattenbiotop 
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