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Förord   

Utdikningarna av de gotländska myrarna och kanalisering av åarna började 
för över 200 år sedan för att skapa mer odlingsbar mark. Det medförde 
också att livsmiljöerna för havsöringen, som är beroende av åarna för sin 
reproduktion, minskat drastiskt. Sedan 1980-talet har ett aktivt fiskevårdsar-
bete pågått med stöd av statliga fiskevårdsmedel och mycket ideellt arbete 
för att återställa eller konstruera nya lek- och uppväxtmiljöer i åarna. Detta 
har resulterat i att Gotland blivit känt för ett livskraftigt och unikt havsö-
ringsbestånd, något som gör att sportfiskare från många länder kommer hit 
för att fiska ”det gotländska silvret”. Med åren har såväl behovet av renove-
ring av tidigare åtgärder som åtgärder i fler åar och sträckor blivit alltmer 
aktuellt. 
 
För att få ett underlag för kommande insatser beställde Länsstyrelsen en 
inventering med förslag på åtgärder. Sportfiskarna, som utför mycket av 
dagens fiskevårdsarbete, har tillsammans med sportfiskeklubbar på Gotland 
en unik lokalkännedom och engagemang för de gotländska vattendragen – 
och också ett starkt intresse för havsöringen. Den erfarenhet som samlats 
under åren har också gjort att en del av de tidigare åtgärderna visat sig 
mindre effektiva och bör göras om. 
 
Det är inte bara havsöringen som nyttjar åarna. Arter som nejonöga, gädda, 
abborre, id och lake är också beroende av de rinnande vattnen på ön. Det är 
viktigt att påpeka att även om denna inventering med förslag i första hand 
rör havsöring, så ingår också att där åtgärder blir aktuella ska hänsyn tas till 
andra arter så att deras levnadsbetingelser inte försämras. I vissa fall anges i 
förslagen hur åtgärder även ska gynna andra arter, men det är inte bara i 
dessa fall utan gäller för alla åtgärder. 
 
Vid läsningen bör man också komma ihåg att förslagen gäller åtgärder, dvs 
vad som bör göras. Samtidigt finns det tidigare gjorda åtgärder, t.ex. lek-
grusbäddar som flyttats nedströms genom åren som en följd av att de le-
kande öringarna piskar upp gruset som fångas av det strömmande vattnet. 
Det kan ibland räcka med att återföra gruset uppströms eller att flytta på 
några utlagda stenar för att skapa bättre miljöer. 
 
För ett framgångsrikt fiskevårdsarbete krävs naturligtvis också ett gott sam-
arbete med markägare och markavvattningsföretag, där inte minst de got-
ländska vattenråden spelar en viktig roll.  
 
Peter Landergren                                                   Rolf Gydemo 
Samordnare  vattendirektivet                                Länsfiskekonsulent 
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Sammanfattning 
Under november 2014 inventerade Sportfiskarna på uppdrag av länsstyrel-
sen på Gotland 14 gotländska bäckar. Fokus lades på 13 bäckar (Själsöån, 
Djupå, Skarnviksån, Histillesån, Gartarveån, Halsegårdaån, Baneån, La-
vasån, Hugreifsån, Tutenån, Svajdeån, Idån och Robbjänsån). Samtliga 
bäckar riskerar att torka ut sommartid, vilket medför en risk att öringungar 
blir instängda och dör. Inom ramen för projektet inventerades även tre vand-
ringshinder i Gothemåns vattensystem. 
 
Syftet med inventeringen var att jobba fram ett underlag som kommer ligga 
till grund för framtida åtgärder. Fokus läggs på att skapa mer gynnsamma 
uppväxtområden för havsöring. 
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Bakgrund  
Uttorkade bäckar 
Ett återkommande problem i många gotländska bäckar är att de torkar ut 
under sommaren, något som påverkar alla vattenlevande organismer på ett 
negativt sätt. Orsaken till att bäckarna torkar ut är bl a de kraftiga rensningar 
och utdikningar av vattendrag som ägt rum under 1900-talet med syfte att 
vinna mer åkermark. Stora arealer våtmarker har försvunnit vilka fungerade 
som vattenmagasin för de bäckar som avvattnar dessa. Gotland tillhör de 
områden där utdikningarna varit som mest omfattande och ungefär 80 % av 
den ursprungliga arealen våtmarker uppskattas ha försvunnit. Av de 20 % 
som återstår har merparten någon form av mänsklig påverkan och endast 5 
% anses som helt opåverkade.  
 
Ovanstående i kombination med ett varmare och torrare klimat (ca 450 mm 
nederbörd/år) jämfört med andra platser i Sverige har gjort att havsöringen 
på Gotland utvecklat en speciell överlevnadsstrategi. Forskning har visat att 
det i stor utsträckning förekommer så kallad yngelutvandring, det vill säga 
att öringarna vandrar ut i havet redan under första levnadsåret (Figur 1). 
Trots denna strategi blir en stor andel öringar instängda i små höljor som 
bildas i bäckarna när vattennivån sjunker på sommaren. Flera torra somrar 
under 2000-talet har påverkat rekryteringen av havsöringen negativt. För att 
komma till rätta med problemet krävs omfattande åtgärder med fokus på att 
återställa våtmarker (vattenmagasin) och restaurera bottnarna i de vattendrag 
som avvattnar dessa.  

 
Figur 1. I många gotländska bäckar vandrar öringarna ut i havet redan under första året. På bild en 
årsunge från Baneån. 
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Vandringshinder 
Vandringshinder förekommer i många av våra svenska vattendrag och utgör 
en barriär för många vattenlevande organismer. Hindren kan utgöras av 
naturliga (vattenfall eller liknande) eller av människan upprättade barriärer 
(kvarnar, dammar och vattenkraftverk m.m). Genom relativt enkla åtgärder 
kan man skapa fri väg för fisk och andra vattenlevande organismer förbi 
hindren. 

Det finns en rad olika åtgärdsalternativ. Den enklaste metoden är att riva ut 
hindret och återställa bottenförhållandena genom tillförsel av sten. Alterna-
tivt kan man genom tröskling med sten nedströms vandringshinder fördela 
ut fallhöjden över en längre sträcka eller upprätta ett så kallat omlöp (fisk-
väg). Ett omlöp är en bäckfåra som skapas vid sidan av vandringshindret där 
fisken kan simma runt (Figur 2). 
 

 
Figur 2. Omlöp förbi ett vandringshinder i Varbosån, Gotland. 

 
 

Omlöp Vandringhinder 
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Områdesbeskrivningar och åtgärds-
förslag 
Inventerade bäckar 
Under november 2014 inventerade Sportfiskarna på uppdrag av länsstyrel-
sen 14 gotländska bäckar (Figur 3). Fokus lades på 13 bäckar (Själsöån, 
Djupå, Skarnviksån, Histillesån, Gartarveån, Halsegårdaån, Baneån, La-
vasån, Hugreifsån, Tutenån, Svajdeån, Idån och Robbjänsån) som riskerar 
att torka ut sommartid, vilket medför en risk att öringungar blir instängda 
och dör. Inom ramen för projektet inventerades även tre vandringshinder i 
Gothemsån (Slitegårds, Dalhem; Källunge, Skäggstäde och Hålldammen, 
Hörsne). 
 
Syftet med inventeringen var att jobba fram ett underlag som kommer ligga 
till grund för framtida åtgärder. Fokus läggs på att skapa mer gynnsamma 
uppväxtområden för havsöring genom bottenförbättrande åtgärder. 

Ordningsföljden för bäckarna i denna rapport baseras på möjligheterna att 
enkelt och kostnadseffektivt kunna genomföra åtgärder, dvs. fungerar som 
en prioriteringsordning. 

 
Figur 3. Översiktskarta med inventerade områden utpekade. Karta från Google earth. 
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Histillesån 
Bakgrund 

Histillesån har sina källor vid Torsburgen och avvattnar bland annat den ca 
40 hektar stora Nygårdsmyr. Strax nedströms Nygårdsmyr rinner bäcken 
genom lövskog i anslutning till betesmarker och ett mindre myrområde. 
Området utgör lek- och uppväxtområden för havsöring men saknar inslag av 
större sten (Figur 4). Vattenhastigheten varierar med en del grunda ström-
satta partier följt av något djupare lugnområden. 

 
Figur 4. Strax nedströms Nygårdsmyr finns lek- och uppväxtområden för havsöring.  

Strax nedströms Nygårds ändrar bäcken karaktär och rinner kraftigt påver-
kad av dikning och uträtning djupt nedsänkt i marken. Vattenhastigheten är 
långsam och kraftig vegetation breder ut sig i bäckfåran. Området berörs av 
ett dikningsföretag. Nedströms bygdegården i Kräklingbo vidtar ett parti 
med mer naturligt meandrande karaktär. Ca 500 meter nedströms bygdegår-
den vidtar ett moras med vide där bäcken bitvis är kraftigt igenväxt och 
mycket död ved finns. Vidare nedströms rinner bäcken genom betesmarker 
och skogspartier med en botten dominerande av sten och häll. Mynningen är 
väldefinierad och sker över sandbotten i Histillesviken. 

Längs bäcken finns flera forn- och kulturlämningar, områden klassade som 
nyckelbiotop och av naturvärde, något som måste tas i beaktning vid even-
tuellt genomförande av åtgärder.  
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades från videbuskaget strax uppströms Österby myr 
(6373071, 723922) till Nygårdsmyr (6373025, 721433) och delades upp i 
tre olika lokaler (Figur 5), vilka i sin tur delades in i olika antal sträckor. 

 
Figur 5. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Lokal 1: 

Lokalen omfattar en ca 100 m lång sträcka strax uppströms Österby myr. 
Bäcken rinner genom ett videbuskage där rikligt med död ved finns i fåran 
(Figur 6). På vissa platser är framkomligheten för fisk begränsad. Genom 
relativt enkla åtgärder medhandkraft skulle man kunna röja dessa partier. 

 
Figur 6. Rikligt med död ved och grenar skapar hinder som försvårar framkomligheten för fisk. 
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Lokal 2: 
Lokalen omfattar en ca 300 m lång sträcka som slutar strax uppströms byg-
degården i Kräklingbo. De nedre delarna (från vägtrumman och vidare ned-
ströms) är meandrande och varierande men med avsaknad av större sten. 
Den övre sträckan är kraftigt rätad och kanaliserad. Botten är väldigt homo-
gen och består av lera med inslag av grus och mindre sten (0-100 mm). 
Endast mindre buskar och träd finns i anslutning till bäckfåran.  
 
Sträcka 1 (N: 6372964, E: 723301) 
Stor djuphölja (knädjup) som skulle behöva tillföras enstaka större stenar 
(100-500 mm). Hassel i anslutning som skapar bra beskuggning och fina 
små gömställen vid rotsystemen. Tillfartsvägarna är begränsad, möjligen 
kan maskin etablera genom fårhage i nordväst. Bäst tillfartsväg via fastighet 
i söder. 

 
Figur 7. Befintlig djuphölja kan tillföras större stenar (100-500 mm) för att skapa lämpliga uppe-
hållsplatser för fisk. 

  

Tillförsel av 
större stenar  
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Sträcka 2 (N: 6372970, E: 723289) 
Sträckan omfattar ca 50 m nedströms vägtrumman under vägen mot Katt-
hammarsvik. Sträckan är något grundare och vattenhastigheten ökar. Hela 
sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-500 mm). Flera potenti-
ella områden för skapande av djuphöljor (Figur 8). Botten består av sand 
och lera med inslag av sten (0-100 mm). Tillfart bra från norra kanten.  

 
Figur 8. Sträckan är i behov av större sten (100-500 mm) samt kan flera små djuphöljor skapas. 

Sträcka 3 (N: 6372836, E: 723179) 
Bäcken är rätad/kanaliserad och rensad. Relativt mycket undervattensvege-
tation breder ut sig. Botten består av lera med inslag av mindre sten. Tillför-
sel av sten (100-500 mm) behövs från vägtrumman och uppåt (Figur 9). 
Flera potentiella platser för djuphöljor finns längs sträckan. Tillgänglighet 
bra via bygdegården. 

 
Figur 9. Bäcken är kraftigt rensad och i behov av biotopvård genom framförallt tillförsel av sten 
(100-500 mm). 

Tillförsel av 
större sten 

Skapa djup-
hölja 
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Lokal 3: 
Lokalen omfattar bäckens sträckning från Nygårds upp till Nygårdsmyr. 
Hela sträckan utgör lämpliga lek och uppväxtområden för havsöring. Loka-
len har kvar en del naturliga karaktärer men ärsaknar inslag av större sten 
och död ved. Bottenförhållandena domineras av grus och sten (0-100 mm) 
och sand. Inslag av större sten (100-300 mm) finns längs enstaka partier. 
Omgivande marker utgörs av lövsumpskog och hagmarker. 
 
Tillfart kan ske via hagarna från omgivande marker men troligen är det smi-
digast att etablera och transportera mindre maskiner i bäckfåran vid lågvat-
ten. Hela den inventerade sträckan är kraftigt rensad och skulle behöva till-
föras större sten. Det är även aktuellt med skapande av djuphöljor på flera 
platser. Markägaren är mycket positivt inställd till åtgärder och har själv 
genomfört mindre rensningar av buskar vid bäcken. En del större sten och 
död ved finns tillgängligt på hans mark (Figur 10-11).  
 
Förutsättningarna att genomföra praktiska åtgärder inom området är mycket 
goda i och med god relation med markägare, relativt lätt åtkomst och till-
gång till material. Denna lokal bör prioriteras högt när man arbetar vidare 
med projektet.  

 
Figur 10. Flera högar med sten som samlats från omkringliggande åkrar finns tillgängligt i betesha-
garna.  
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Figur 11. Död ved finns tillgängligt längs bäcken och ihopsamlat i beteshagarna.  

Sträcka 1 (N: 6372779, E: 721745 - N: 6372780, E: 721688) 
Befintlig djuphölja (30-50 cm) finns strax efter strömnacke (Figur 12). Bot-
ten består av packad lera och grus. Omgivande marker består av betesmark 
längs norra kanten och blandskog längs södra kanten. Lämpliga åtgärder är 
att fördjupa befintlig djuphölja samt tillförsel av större sten (100-500 mm), 
förstärkning av strömnackar och tillförsel av lekgrus (10-60 mm). 

 
Figur 12. Skapande av djuphölja och tillförsel av sten är lämpliga åtgärdsförslag för sträckan. 

Befintlig djuphölja (45-50 cm, figur 13). Botten består av packad lera samt 
grus och sten (10-100 mm). Omgivande mark utgörs av blandskog/snårskog 
i söder och betesmark i norr. Relativt sparsam beskuggning men flera små 
buskage finns intill bäcken. Tillförsel av större sten (100-500 mm) samt 
fördjupning av befintlig hölja är lämpliga åtgärder. Eventuellt kan befintliga 
nackar i anslutning till området förstärkas och lekgrus tillföras uppströms 
dessa. 

Skapande av djup-
hölja och tillförsel 
av sten 
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Figur 13. Skapande av djuphölja och tillförsel av sten är lämpliga åtgärdsförslag för sträckan. 

Liten djuphölja (25-30 cm) strax efter ett grundare mer strömsatt parti (Fi-
gur 14). Botten består av packad lera med inslag av sten (10-300 mm). Bus-
kar och träd i anslutning till bäcken skapar bra beskuggning. Lämpliga åt-
gärder är fördjupning av befintlig djuphölja samt tillförsel av sten (100-300 
mm). Eventuellt förstärks nacken nedströms för att förstärka djuphöljan. 
Utläggning av lekgrus kan också vara aktuellt.  

 
Figur 14. Skapande av djuphölja och tillförsel av sten är lämpliga åtgärdsförslag för sträckan. 

Något djupare parti (30 cm) mellan två nackar (Figur 15). Bra beskuggning 
från lövträd i anslutning till bäcken. Botten domineras av grus och sten (0-
100 mm). Fina lekbottnar finns men större sten saknas. Fördjupning och 
tillförsel av sten (100-500 mm) skulle behövas. Något knepig tillförsel om 
man inte kör via bäcken.  

Skapande av djup-
hölja och tillförsel 
av sten 

Skapande av djup-
hölja och tillförsel 
av sten 
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Figur 15. Området är i behov av tillförsel av större sten (100-500 mm).  

Sträcka 2 (N: 6372765, E: 721640 - N: 6372775, E: 721674) 
Utgörs av ett något mer lugnflytande, sterilare parti med fina överhäng som 
skapar bra beskuggning. Avsaknaden av större sten och död ved gör sträck-
an väldigt homogen. Bottensubstratet domineras av grus och sten (0-100 
mm). Närmiljön består av snårskog/sumpskog. Tillförsel av större sten (100-
500 mm) skulle öka värdet som uppväxtområde för havsöring. Svår tillfart 
på grund av snårig skog. Kräver tillfart via bäckfåran. 

 
Figur 16. Tillförsel av större sten (100-500 mm) skulle öka värdet som uppväxtområde för havsöring. 
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Sträcka 3 (N: 6372766, E: 721630 - N: 6372776, E: 721623) 
Börjat gräva lite i ytterkurvan där en rishög ligger alldeles i anslutning till 
bäcken vilken skapar fina gömställen för öringar. Botten består av framför-
allt sand med inslag av sten (0-100 mm). Biflöde ansluter genom sump-
skog/myr i väster. Tillförsel av större sten (100-500 mm) samt fördjupning 
av befintlig hölja är lämplig åtgärd. Kan räcka med tillförsel av större stenar 
i de djupare partierna då det naturligt kommer börja gräva runt dessa. Till-
farten är något begränsad men om man kör via bäcken är det inga problem. 

 
Figur 17. Vid sträcka 6 finns potential att förstärka befintlig djuphölja och tillföra sten. 

Befintlig hölja (ca 45 cm). Bottensubstratet bestå av framförallt sand. Om-
givande mark utgörs av sumpskog i väster och tall/blandskog i öster som 
skapar bra beskuggning. Lämpliga åtgärder är tillförsel av större sten (100-
500 mm). Skapar variation och kommer innebära att djuphöljor skapas na-
turligt med tiden när vattnet börjar gräva runt stenarna. Tillfarten är något 
begränsad men via bäcken bör fungera. 

 
Figur 18. Lämpliga åtgärder för sträckan är tillförsel av större sten samt skapande av djuphöljor. 

Fördjupning av 
djuphölja och till-
försel av sten 

Fördjupning av 
djuphölja och till-
försel av sten 
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Sträcka 4 (N: 6372860, E: 721603 - N: 6372872, E: 721581) 
Ca 40 m lång sträcka utan större variation (Figur 19). Vattenhastigheten 
ökar något längs nedre sträckan medan den övre är mer lugnflytande. I övre 
delen är djuphöljor och tillförsel av sten viktigt. Tillförsel av sten (100-500 
mm) är även lämpligt längs den nedre sträckan. Tillfart sker via bäcken ned-
ströms eller uppströms ifrån.  

 
Figur 19. Sträcka 4 är i behov av tillförsel av större sten (100-500 mm). 

Sträcka 5 (N: 6372872, E: 721581 - N: 6372872, E: 721581) 
Det grunda flacka partiet har relativt hög vattenhastighet och bottensubstra-
tet domineras av grus och sten (0-100 mm) med inslag enstaka större stenar 
(200-300 mm). Enstaka stockar/död ved finns (Figur 20). Tillförsel av stor 
sten (100-500 mm) skulle behövas och eventuellt kan någon djuphåla skap-
as. Tillfarten är begränsad från kanterna och sker smidigast via bäcken eller 
beteshagen. Bra beskuggning längs hela sträckan. 

 
Figur 20. Sträcka 5 är i behov av tillförsel av större sten (100-500 mm). 

Tillförsel av  
större sten 
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Där bäcken delar sig (N: 6372872, E: 721581) har det börjat gräva och en 
liten djuphölja har skapats. Botten domineras av sand och genom tillförsel 
av större stenar skulle det börja gräva i den porösa botten och därmed skap-
as djupare partier naturligt.  Omgivande mark består av snårskog vilket be-
gränsar tillfarten något. Tillfart möjlig genom att köra i bäckfåran vid låg-
vatten. Den bäckfåra som ansluter från väst är kraftigt igenväxt av salix och 
i behov av rensning. 

 
Figur 21. Det utpekade åtgärdsområdet. 

Sträcka 6: (N: 6372872, E: 721581 - N: 6372938, E: 721560) 
Sträckan karaktäriseras av grunda områden med dominans av grus och sten 
(0-100 mm). Strax nedströms finns en relativt stor djuphölja (Figur 22) som 
vid inventeringstillfället var ca 40 cm djup och en del undervattensvegetat-
ion breder ut sig. Genom försiktig rensning och fördjupning samt tillförsel 
av stenmaterial skulle lämpliga uppväxtområden för öring skapas. Lövskog i 
anslutning till höljan skapar bra beskuggning. Hela sträckan skulle behöva 
tillföras större sten 100-500 mm med inslag av större block (700 mm). 

 
Figur 22. I början av sträckan finns en djuphölja som skulle kunna förstärkas och förbättras. 

Fördjupning av 
djuphölja och till-
försel av sten 

Fördjupning av 
djuphölja och till-
försel av större sten 
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Halsegårdaån 
Bakgrund 

Halsegårdaån har sin början i södra klintområdet vid Torsburgen och myn-
nar norr om Folhammars naturreservat. Ån har naturliga karaktärer kvar, 
framförallt i de nedre delarna och såväl flodnejonöga som havsöring repro-
ducerar sig i vattensystemet. Uppströms landsvägen är bäcken kraftigt på-
verkad genom rensning och kanalisering. Mynningen sker över sandstrand 
där öringarna vid lågvatten tvingas ”surfa” för att hitta upp i bäcken (Figur 
23). 
 
Ån mynnar i naturreservat Gotlandskusten, flera forn- och kulturlämningar 
och ett område klassat som naturvärde finns i anslutning till vattendraget. 
Ån omfattas av ett markavvattningsföretag, Bringsarve dikningsföretag. 
Föreslaget åtgärdsområde ligger utanför området som omfattas av markav-
vattningsföretaget”. 

 
Figur 23. För att nå bäcken vid lågvatten måste öringarna ”surfa” upp över sandstranden. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Två lokaler på ca 100-200 m av bäcken inventerades. Den ena i mynnings-
området och den andra ca 1,2 km uppströms mynningen i havet (Figur 24). 
Mynningen sker över en sandstrand. Bäcken rinner genom tallskog med 
inslag av löv. Öringar som försökte ta sig upp i bäcken observerades vid 
inventeringstillfället (Figur 25).  

 
Figur 24. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

 
Figur 25. Flera öringar observerades i mynningsområdet vid inventeringstillfället. 
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Lokal 1 

Sträcka 1: 
Sträckan omfattar de första 100 m av bäcken och är relativt homogen. Större 
sten saknas och mycket löst organiskt material har sedimenterat. Bitvis finns 
rikligt med undervattensvegetation (Figur 26). Från mynningen och ca 50 m 
uppströms skulle tillförsel av större sten (100-300 mm) och eventuellt skap-
ande av någon djuphölja behövas. Tillfart söderifrån möjlig.  

 
Figur 26. Avsaknad av större sten och relativt dålig beskuggning gör att rikligt med undervattens-
vegetation breder ut sig. 

Sträcka 2: 
Sträckan omfattar ca 100 m med varierande karaktär. Strax uppströms 
sträcka 1 ökar vattenhastigheten och strömsatta leksträckor med inslag av 
större sten tar vid, vilket ger en ökad variation i vattnet (Figur 27).  

 
Figur 27. Sträckan omfattas av strömsatta partier med lekområden med inslag av större stenar. 
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Längre uppströms tar flackare partier vid med enstaka vattenansamlingar 
där öringar riskerar att bli instängda sommartid. Genom skapande av djup-
höljor och tillförsel av större sten (100-300 mm) skulle bäckens värde som 
lek- och uppväxtområde för havsöring öka. 

 
Figur 28. Skapande av djuphöljor och tillförsel av större sten skulle öka bäckens värde som lek- och 
uppväxtområde för havsöring 

Lokal 2: 

Sträcka 1: 
Ca 1,2 km uppströms mynningen inventerades en 270 m lång sträcka.  
Över lag är sträckan relativt homogen men längs sträckan finns flera lämp-
liga lekområden, partier med enstaka större stenar och död ved (Figur 29).  

 
Figur 29. Flera lämpliga lekområden finns längs med den inventerade sträckan. 
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Flera potentiella områden för skapande av djuphöljor finns längs sträckan 
(Figur 30). Genom tillförsel av större sten (100-300 mm) och död ved (finns 
längs bäcken) skulle bäckens värde som uppväxtområde öka. Tillfarten är 
relativt bra genom skogen från de båda vägarna öster och norr om bäcken. 

 
Figur 30. Fördjupning och tillförsel av större sten skulle skapa lämpliga uppväxtområden för öring. 

Nedströms vägtrumman skulle tillförsel av enstaka större block (>300 mm) 
tillföras i befintlig djuphölja för att skapa uppehållsplatser för fisk (Figur 
31).  

 
Figur 31. Genom tillförsel av enstaka block nedströms trumman ökar variationen i vattendraget och 
fler gömställen blir tillgängliga. 

  

Fördjupa hölja och 
tillföra sten 

Tillförsel enstaka 
större block 
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Sträcka 2: 
Uppströms vägen finns flera stenhögar längs bäckfåran som skulle kunna 
tillföras med handkraft (Figur 32). Sträckan är kraftigt påverkad av vegetat-
ion och skulle behöva rensas. Det är även aktuellt att tillföra extern sten 
(100-300 mm) till vattendraget. Tillfarten är relativt god via kalhygge i an-
slutning till bäcken. 

 
Figur 32. Befintliga stenar skulle enkelt kunna tillföras med handkraft. 

Sträckan slutar vid en anlagd damm som dämts upp med en presenning och 
sten vilket utgör ett vandringshinder vid lågvatten (Figur 33). Uppströms 
breder ett kraftigt videbuskage ut sig. Utrivning av dammen är angeläget 
och skulle medföra att en ökad sträcka av bäcken blir tillgänglig för fisk. 

 
Figur 33. I slutet av sträckan finns en damm som utgör ett absolut vandringshinder för fisk vid lågvat-
ten. 

  

Riva ut dammen 
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Svajdeån 
Bakgrund 

Svajdeån avvattnar Visne myr med omgivande marker. Den första kilome-
tern från mynningsområdet är relativt flack vilket gör att de nedre delarna är 
kraftigt påverkade av brackvattensintrång. Bäckens nedre och mellersta 
delar torkar årligen ut. Mynningsområdets närmiljö består av betesmarker 
(Figur 34). Uppströms rinner bäcken i huvudsak genom barr- och blandskog 
i en mestadels naturlig fåra. Ca 5 km uppströms är den grävd och kanali-
serad och passerar genom ett kalhygge. De övre delarna utgörs av utdikad 
myrmark. 
 
Ån rinner genom naturreservatet Ollajvs som även är ett Natura-2000 om-
råde. Mynningen i havet sker i naturreservat Gotlandskusten. Flera områden 
klassade som nyckelbiotoper och flertalet forn- och kulturlämningar finns 
längs ån.  
 
Svajdeån omfattas av ett markavvattningsföretag, Visne myrs dikningsföre-
tag. Föreslaget åtgärdsområde ligger utanför området som omfattas av mar-
kavvattningsföretaget. 

 
Figur 34. Strax uppströms mynningen rinner bäcken genom betesmarker. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades punktvis från mynningen i havet till riksväg 144 mot 
Ljugarn (Figur 35). Totalt inventerades tre lokaler varav åtgärdsförslag för 
två togs fram. 

 
Figur 35. Inventerad sträcka med lokaler utpekade.. 

Lokal 1: 

Lokalen omfattar ca 400 m med start vid mynningen i havet (N: 6358959, 
E: 721922). Bottensubstratet domineras längs den nedre delen av löst sedi-
ment med inslag av grus och sten av olika fraktioner (10-200 mm) för att 
övergå i sand, grus och sten (10-100 mm) längre uppströms. Omgivande 
marker i mynningsområdet utgörs av betad strandäng.  

Längs sträckan upp till vägbron kan sten av olika fraktioner (100-500 mm) 
tillföras (Figur 36). Tillfartsvägarna är relativt goda förutsatt att man kan 
köra genom betesmarken.  
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Figur 36. Nedströms vägbron kan en djuphåla skapas och sten tillföras. 

Uppströms vägen och ca 150 m vidare är bäcken kraftigt rensad. Tillförsel 
av större sten (100-500 mm) och lekgrus (10-60 mm) skulle förbättra bot-
tenförhållandena i bäcken. Beskuggningen är relativt dålig längs sträckan. 
Etablering av buskar och träd i anslutning till bäcken är angeläget. Tillfarten 
är något begränsad men en mindre maskin skulle utan problem kunna köra 
längs strandkanten vidare uppströms från vägen. 

 
Figur 37. Uppströms vägen är det angeläget att större sten tillförs för att öka variationen i bäcken. 

Längs de sista 100-150 m är bäcken mer svåråtkomlig och för att skapa till-
fart krävs en del röjningsarbete. Bäckens karaktär är varierande med partier 
där det finns en del större stenar (Figur 38) och andra som är väldigt homo-
gena. Genom tillförsel av större sten (100-500 mm), skapande av fler lek-
områden (skapa nackar och tillföra sten 10-60 mm) och eventuellt någon 
djuphölja skulle bäckens värde som lek- och uppväxtområde för öring öka. 

Tillförsel större sten 



 

29 

 

 
Figur 38. De sista 100-150 m är i behov av biotopvård genom tillförsel av större sten och skapande 
av fler lekområden. 

 
Lokal 2: 

Bäcken meandrar opåverkad genom Ollajvs naturreservat. Rikligt med sten 
av olika storlek (100-500 mm) kombinerat med rikligt av död ved och lek-
grus (10-60 mm) skapar fina lek- och uppväxtområden för havsöring (Figur 
39). Inga åtgärder föreslås med tanke på de höga naturvärden och naturliga 
förhållanden som råder inom området. 

 
Figur 39. Bäcken meandrar fint opåverkad genom naturreservatet där gott om lekplatser och större 
sten finns tillgängligt. 

  

Tillförsel större sten 
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Lokal 3: 

Sträcka 1: 
Den inventerade sträckan omfattar ca 1 km av bäcken med start 2,5 km upp-
ströms mynningen (N: 6360664, E: 720816). Den nedre delen av sträckan är 
rensad från sten och något rätad medan mer opåverkade och meandrande 
partier finns längre uppströms (Figur 40). Botten domineras av sand, grus 
och sten (0-100) med enstaka partier med inslag av en del större sten (100-
300 mm). 

Sträcka 2: 
De nedre delarna av sträckan är relativt svåråtkomliga på grund av en tät 
trädridå längs bäcken, dock kan åtgärder genomföras punktvis i anslutning 
till kalhygget (N: 6360664, E: 720816).  

Alldeles nedströms kalhygget meandrar bäcken genom barrskog och är 
svåråtkomlig med maskin, dock finns en hel del befintligt stenmaterial längs 
bäckfårans kanter och på land som enkelt kan fördelas ut i bäckfåran (Figur 
41).  

 
Figur 41. Befintliga stenar längs bäckens kanter och på land kan fördelas ut med handkraft i bäckfå-
ran. 

Figur 40. Sträckan varierar med rensade och homogena partier kombinerat med heterogena partier 
med förekomst av större sten och rikligt med död ved. 

Fördela ut befintliga 
stenar 
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Tillförsel av större stenar (100-500  mm) och förstärkning/förbättring av 
lekbäddar är lämpliga åtgärder längs detta parti (Figur 42). Möjlighet att 
skapa enstaka djuphöljor finns också (Figur 43). 

 
Figur 42. I anslutning till kalhygget kan biotopvårdande åtgärder genom tillförsel av sten och för-
bättring av lekbäddar genomföras punktvis. 

 
Figur 43. Längs sträckan finns möjlighet att skapa flera mindre djuphöljor. 

  

Skapa djuphölja och 
tillföra sten 
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Sträcka 3: 
Ca 350 m uppströms starten på lokalen finns en gammal kvarn (N: 6360919, 
E: 720611) som är passerbar för fisk. Dock är sträckan uppströms väldigt 
rensad och rätad (Figur 44). Lämpliga åtgärder är tillförsel av större sten 
(100-500 mm) längs en ca 50 m lång sträcka uppströms den gamla kvarnen. 
Tillfarten är något begränsad men skulle fungera om etablering är möjlig via 
fastigheten väster om bäcken. 

 
Figur 44. Uppströms kvarnen behövs mer större sten. 

Sträcka 4: 
Ca 100 m uppströms kvarnen rinner bäcken dåligt beskuggad i anslutning 
till ett kalhygge. En ca 150 m lång sträcka längs kalhygget skulle kunna 
förbättras genom tillförsel av större sten (100-500 mm) samt etablering av 
träd och buskar längs strandbrinken. 

 
Figur 45. Tillförsel av större sten längs sträckan skulle öka värdet som uppväxtlokal.  

Tillförsel av 
större sten 

Tillfart via 
fastighet 
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I slutet av sträckan finns en vägtrumma där strömmen koncentreras något 
(Figur 46). Lämplig åtgärd är att byta ut befintlig trumma mot en valvbåge 
och tillföra sten. Alternativt förstärks nacken nedströms vilket dämmer vatt-
net något uppströms och minskar hastigheten genom trumman.  

 
Figur 46. En kombination av flera åtgärder skulle förbättra såväl framkomlighet som uppehållsplat-
ser för fisk. 

Uppströms vägtrumman vidtar ett sterilare parti med mycket sedimenterat 
material och i princip ingen större sten (Figur 47). Tillförsel av större sten 
(100-300 mm) är lämplig åtgärd. Dock är tillfarten begränsad, potentiellt 
kan det ske via tomt väster om bäcken. 

 
Figur 47. Sträckan uppströms vägtrumman är i behov av större sten. 

  

Fördjupa och 
tillföra sten Förstärka nacke 
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Bäcken är fortsatt rensad vidare uppströms och meandrar genom fastigheter 
(Figur 48). Tillförsel av större sten skulle minska hastigheten på vattnet och 
därmed erosionen på tomterna samt skapa variation i vattendraget med gott 
om uppväxtplatser för fisk. Tillfarten är begränsad och måste ske via fastig-
heter eller bäckfåran vid lågvatten om åtgärder ska vidtas. 

 
Figur 48. Tillförsel av sten skulle öka sträckans biologiska värde asvevärt. 

Sträcka 5: 
De sista 125 m av den inventerade sträckan rinner bäcken genom en fastig-
het. Längs sträckan finns två mindre fall som är passerbara för öring men 
utgör vandringshinder vid lågvatten för andra fiskarter (Figur 49). Genom 
tröskling med sten nedströms kan fallhöjden fördelas ut och framkomlighet-
en för fisk underlättas. 

 
Figur 49. Två mindre fall försvårar framkomligheten för fisk. Genom tröskling kan framkomligheten 
för fisk underlättas. 

Tröskling 
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Uppströms det sista fallet finns en större djuphölja (ca 1,5 m) med mycket 
vegetation. Genom tillförsel av större block (>300 mm) skulle djuphöljan bli 
mer komplex och skapa fina gömställen för fisk. Tillfart bra via gräsyta 
alldeles i anslutning till bäcken.  

 
Figur 50. Tillförsel av enstaka större block skulle förbättra djuphöljans funktion. 
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Idån 
Bakgrund 

Idån avvattnar ett 134 km2 stort område som sträcker sig mellan socknarna 
Follingbo, Tofta, Stenkumla, Eskelhem och Västergarn. Ån avvattnar även 
en stor andel av Varbosåns avrinningsområde genom en så kallad bifurkat-
ion vid Ajmunds i Mästerby och mynnar i Västergarnsviken. Stora delar av 
vattendraget omfattas av markavvattningsföretag och är därför kraftigt kana-
liserat och rensat. Två områden inventerades, Idån, vid Sojvide samt utlop-
pet i Paviken. Det är endast dessa områden av bäcken som inte omfattas av 
något markavvattningsföretag och därför är relativt opåverkade (Figur 51). 
 
Det utpekade åtgärdsområdet vid utloppet i Paviken ligger inom ett naturre-
servat och flera forn- och kulturlämningar finns utpekade. Inom det utpe-
kade åtgärdsområdet vid Sojvide finns marker som omfattas av biotopskydd 
och som är utpekade som nyckelbiotoper. Ett forn- och kulturlämningsom-
råde finns även längs den nedre delen av sträckan. 

 
Figur 51. Utloppet vid Paviken är ett av få områden som inte omfattas av något markavvattningsföre-
tag och har därför  kvar naturliga karaktärer. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Idån, Utloppet i Paviken 

Området som inventerades var en ca 250 m lång sträcka precis uppströms 
mynningen i Paviken (Figur 52). Området består av ett stort moras med vide 
där bäcken bitvis är kraftigt igenväxt. Omkringliggande marker består av 
betesmarker och ett stort bladvassbälte. 

 
Figur 52. Översikt Idån, Pavikens utlopp med inventerad sträcka utpekad. 

Stora delar av sträckan är i behov av rensning då det förekommer väldigt 
mycket död ved i bäckfåran där grenar, löv och annat material ansamlas och 
försvårar framkomligheten för fisk (Figur 53).  

 
Figur 53. Bäcken är kraftigt igenväxt och i behov av rensning. 
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Det är även angeläget att tillföra större sten (100-500 mm) för att skapa va-
riation och lämpliga uppväxtområden för fisk. Det kan även vara aktuellt att 
skapa några djuphöljor. Tillgängligheten är begränsad och markförhållan-
dena bitvis dåliga vilket medför att det kan vara problem för maskiner att ta 
sig fram. Markägarna är positivt inställda till att åtgärder genomförs i områ-
det och har under en längre tid fört en dialog med länsstyrelsen angående 
detta. Tidigare har åtgärder för att gynna fisk och fågel genomförts i myn-
ningsområdet i Paviken genom vassklippning (Figur 54). 

Tillfartsvägarna är goda genom omkringliggande betesmarker. Lämpligast 
är att tillfart skapas söderifrån. 

 
Figur 54. Vassklippning av mynningsområdet i Paviken har öppnat upp fina strandängar för fågel 
och fisk. 
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Idån, vid Sojvide 

En ca 1,2 km lång sträcka som delades upp i två lokaler (Figur 55) invente-
rades med start ca 600 m nedströms vägen (N: 6377788, E: 693129). 

 
Figur 55. Översikt Idån, Rovalds med inventerade lokaler utpekade. 

Lokal 1: 

Bäcken meandrar relativt homogen genom betesmarker. Förekomsten av 
större sten är sparsam och beskuggningen är dålig längs större delen av 
sträckan (Figur 56).  

 
Figur 56. Den nedre delen av sträckan rinner bäcken genom betesmarker där beskuggningen är dålig 
och variationen i vattendraget sparsam.  
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Hela sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-500 mm) och lek-
grus (10-60 mm), etablering av buskar och träd samt skapande av djuphölj-
or. Tillfarten är bra förutsatt att etablering kan ske genom fårhagen. 
 
Lokal 2: 

Bäcken meandrar genom barrskog med inslag av lövträd och är relativt opå-
verkad. Förekomsten av större sten är sparsam och rikligt med vegetation 
breder ut sig i vattendraget (Figur 57). Vattenhastigheten varierar med 
grunda partier där vattenhastigheten ökar samt djupare, mer lugnflytande 
partier. Hela sträckan är i behov av biotopvård genom tillförsel av större 
sten (100-500 mm) och skapande av djuphöljor. 

Tidigare har enstaka djuphöljor skapats längs den inventerade sträckan men 
fler skulle behövas för att öka värdet på bäcken som uppväxtområde för 
havsöring. Förekomsten av lekgrus är god men avsaknaden av större sten 
gör att det finns få gömställen/uppväxtområden för öringungar. 

 
Figur 57. Bäcken är bitvis kraftigt påverkad av vattenvegetation. 

Tillfartsvägen längs det övre partiet är något svårare men en stig/mindre 
traktorväg genom skogen gör att man kommer åt punktvis längs sträckan. 
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Själsöån 
Bakgrund 

Själsöån, belägen ca 1 mil norr om Visby, är en ca 11 km lång bäck som 
mynnar i Själsö hamn (Figur 58). Bäcken är ett av Gotlands mest utforskade 
vattendrag vad gäller havsöringens livshistoria. Undersökningar kring havs-
öringen har pågått sedan början av 1990-talet. Bäcken är relativt opåverkad 
och är tillgänglig för fisk från mynningen och ca 500 m uppströms där ett 
naturligt vandringshinder finns i form av ett vattenfall. Omgivande marker 
består av gran- och tallskog strax nedströms vattenfallet för att sedan övergå 
till partier med sälg, vide och inslag av tall längre nedströms. Ån har ett 
stabilt bestånd av havsöring och flodnejonöga.  

Mynningsområdet ingår i naturreservatet Gotlandskusten och de nedre de-
larna av bäcken i naturreservatet Själsöån. Ett område utpekat som natur-
värde finns längs bäcken. Samtliga utpekade åtgärdsområden ligger inom 
gränsen för naturreservat. Enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs 
dispens för åtgärder som innebär schaktning eller utfyllnad inom reservatets 
gränser. 

Inga forn- eller kulturlämningar finns utpekade längs bäcken. Föreslaget 
åtgärdsområde ligger utanför området som omfattas av markavvattningsfö-
retaget. 

 
Figur 58. Själsöåns mynning i havet. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades från mynningen i havet upp till vattenfallet, ca 500 m 
uppströms (Figur 59). Då bäcken riskerar att torka ut på sommaren skulle 
tillförsel av större sten samt skapande av någon djuphölja förbättra ån som 
uppväxtområde för öringungarna. I dagsläget finns enstaka djupare partier 
där öringar kan uppehålla sig under sommaren men avsaknaden av större 
sten (>100 mm) gör att vattnet rinner undan snabbt på sommaren. Genom 
biotopvårdande åtgärder där större fraktioner av sten (100-500 mm) tillförs 
skulle man minska ovanstående problematik samtidigt som vattnet får en 
möjlighet att naturligt börja gräva runt de stenar som tillförs, vilket på sikt 
skapar naturliga partier som är djupare. 

 
Figur 59. Själsöån med inventerad sträcka samt åtgärdsområden utpekade. 

Sträcka 1: 
Ca 300 m uppströms mynningen i havet (6399610, 700098). Bottensubstra-
tet domineras av sten (0-100 mm). Omgivande marker utgörs av sumpskog 
med inslag av tallskog. Beskuggningen för området är relativt sparsam men 
lövträd finns i anslutning till området. Idag riskerar bäcken vid högvattenfö-
ring breda ut sig i omgivande marker. En tydligare definiering av bäcken 
samt tillförsel av större sten (100-500 mm) skulle minska ovanstående pro-
blem samt förbättra levnadsmiljöerna för de öringar som växer upp i bäcken 
(Figur 60). Det är även möjligt att skapa någon djuphölja i området. Områ-
det är relativt svåråtkomlig men med en mindre maskin bör det fungera att 
ta sig fram till det utpekade området. Eventuellt krävs röjning av enstaka 
buskar och träd. Ett alternativ är att vid lågvattenföring köra med en liten 
maskin i bäckfåran. 
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Figur 60. Genom definiering av bäckfåran, tillförsel av större sten samt skapande av någon djuphölja 
skulle förhållandena för uppväxande havsöringar öka. 

Sträcka 2: 
Ca 350 m uppströms mynningen i havet (6399594, 700131). Bottensubstra-
tet domineras av sten (0-150 mm). Omgivande marker utgörs av sumpskog 
med inslag av tallskog. Beskuggningen är relativt god och utgörs av fram-
förallt lövträd. Tillförsel av sten och skapande av någon mindre djuphölja 
skulle öka värdet som uppväxtområde för havsöring (Figur 61). Området är 
relativt lätt att komma åt från strandkanten med en mindre maskin, alterna-
tivt går det att köra i bäckfåran vid lågvattenföring. 

 
Figur 61. Tillförsel av sten och skapande av någon mindre djuphölja skulle öka värdet som uppväxt-
område för havsöring. 
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Sträcka 3: 
Ca 380 m uppströms mynningen i havet (6399594, 700131). Alldeles ned-
ströms vägtrumman fanns tidigare en djupare och större hölja som idag 
grundats upp då material ansamlats uppströms ifrån. Bottensubstratet domi-
neras av sten (0-150 mm). Omgivande marker utgörs av sumpskog med 
inslag av tallskog. Beskuggningen för området är relativt god och utgörs av 
lövträd. Genom att fördjupa området och tillföra större stenar (100-500 mm) 
skulle bäckens värde som uppväxtområde för havsöring öka i och med fler 
gömställen och ökad variation i vattendraget (Figur 62). 

 
Figur 62. Nedströms vägtrumman finns möjlighet att skapa en djuphölja och tillföra större sten. 
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Lavasån 
Bakgrund 

Lavasån är en liten bäck (ca 0,5 m bred) som mynnar en dryg kilometer 
söder om Ljugarns hamn. Bäckens karaktär varierar med relativt opåverkade 
sträckor (Figur 63) följt av delar som är kraftigt rätade och rensade. Botten-
substratet domineras av sand och grus. 
 
Lavasån mynnar i naturreservat Gotlandskusten. Flera områden som är bio-
topskyddade och klassade som nyckelbiotoper finns strax nedströms riksväg 
144. Flera forn- och kulturlämningar finns längs bäcken. Bäcken berörs av 
ett markavvattningsföretag, Skau myr dikning. Föreslaget åtgärdsområde 
ligger utanför området som omfattas av markavvattningsföretaget. 

 
Figur 63. Nedströms riksväg 144 finns en sträcka där bäcken har sin naturliga karaktär kvar och 
rinner genom gammal granskog. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades punktvis från mynningen i havet till riksväg 144 mot 
Ljugarn. Två lokaler för åtgärder finns utpekade (Figur 64). 

 
Figur 64. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Lokal 1 

Sträckan omfattar de första 600 m uppströms mynningen i havet (N: 
6359171, E. 722317). Bäcken mynnar på sandbotten vid ett litet rev med 
större stenar. Förbindelsen mellan bäck och hav är bra och fåran är väl defi-
nierad. De första 50 m rinner bäcken genom ett vasshav på strandängen och 
bitvis är fåran igenvuxen (Figur 65). 

 
Figur 65. De första 50 m rinner bäcken genom ett vasshav och bitvis är fåran igenvuxen. 
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Vid den lilla gångbron (50 m uppströms mynningen) blir fåran mer öppen 
men ett moras med slån tar vid längs bäcken som är mer eller mindre omöj-
lig att följa ca 100 m uppströms. Därefter blir bäcken mer lättillgänglig igen 
men är i behov av rensning p g a allt för mycket död ved och sly (Figur 66). 

 
Figur 66. Ca 150 m uppströms mynningen är bäcken i behov av eventuell rensning för att definiera 
fåran något. 

Ca 150 m uppströms rinner bäcken väl definierad genom en fårhage. Bäcken 
är lättillgänglig ca 200 m där åtgärder genom tillförsel av större sten (100-
300 mm) och lekgrus (10-60 mm) är angeläget. Sly och grenar i anslutning 
till bäcken som avverkats kan behöva röjas bort (Figur 67). Tillfarten är bra 
förutsatt att man kan köra genom fårhagen. 

 
Figur 67. Bäcken är väl definierad men en del grenar och sly i anslutning till bäcken behöver röjas 
bort. 

Röja och rensa 
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Ca 370 m uppströms mynningen finns en vägtrumma vid en traktorväg i en 
fårhage. Nedströms denna finns möjlighet att skapa en djuphölja och tillföra 
enstaka större stenar, 300-500 mm, (Figur 68). Uppströms vägtrumman kan 
befintlig nacke förstärkas och lekgrus (10-60 mm) tillföras (Figur 69). Till-
farten är bra från traktorvägen genom fårhagen.  

 
Figur 68. Nedströms vägtrumman kan en djuphölja skapas och enstaka större block tillföras. 

 
Figur 69. Uppströms vägtrumman finns en nacke som kan förstärkas och lekgrus tillföras. 

De övre 230 m av sträckan är mer svårtillgänglig då det är mycket buskar 
och träd längs bäcken samtidigt som kanterna är ganska branta (Figur 70). 
Hela sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-300 mm). Tillfart är 
möjlig genom fårhagen från traktorvägen som går väster om bäcken.  

Djuphölja 

Tillförsel 
av lekgrus 
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Figur 70. Den övre delen av sträckan är mer svårtillgänglig men i behov av biotopvård genom tillför-
sel av större sten (100-300 mm). 

Lokal 2 

Ca 2,3 km uppströms mynningen inventerades en ca 300 m lång sträcka. 
Bäcken rinner meandrande genom barrskog med enstaka partier där det 
finns rikligt med större sten, död ved och lekplatser (Figur 71) men även 
mer homogena områden i behov av biotopvård förekommer. 

 
Figur 71. Längs delar av den inventerade sträckan finns partier som är mer eller mindre opåverkade. 

De nedre 100-150 m av sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-
500 mm). Befintliga lekbäddar kan luckras upp och förstärkas genom tillför-
sel av grus (10-60 mm). Det kan även vara aktuellt att skapa djuphöljor i de 
djupare partierna mellan nackarna (Figur 72). 
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Figur 72. Längs den nedre delen av sträckan kan större stenar tillföras och lekområden förbättras. 

De övre 100-150 m är relativt opåverkade. Botten domineras av häll och en 
hel del större stenar (100-300 mm) finns längs sträckan. Enstaka större ste-
nar (100-500 mm) skulle förbättra sträckans värde som uppväxtområde för 
havsöring. Det kan även vara aktuellt att skapa strömnackar för att skapa 
djupare partier uppströms. 

 
Figur 73. Tillförsel av större stenar (100-500 mm) och skapande av strömnackar skulle öka bäckens 
värde som uppväxtlokal för havsöring. 
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Robbjänsån 
Bakgrund 

Robbjänsån avvattnar Hoxelmyr och mynnar i de södra delarna av Klintevi-
ken. Omgivande marker består i de övre partierna av åker- och skogsmark. 
De sista 1,2 km rinner bäcken genom Klinehamns samhälle. Den lilla ån är 
till stor del rätad och rensad men biotopvårdsinsatser utförda av Klinte Båt-
klubb har förbättrat livsbetingelserna för havsöringsbeståndet. Ca 250 meter 
uppströms mynningen finns ett partiellt vandringshinder för fisk. Öring tar 
sig förbi vid god vattenföring men för andra fiskarter är det helt stopp. 
Längs bäckens sträckning genom samhället finns trädridåer som skapar rela-
tivt god beskuggning. Dock finns partier med dålig beskuggning där vatten-
draget är kraftigt igenväxt av kaveldun och undervattensvegetation. 
 
Större delen av Robbjänsån omfattas av markavvattningsföretaget Valle-
Värsände dikningsföretag. Det är endast sträckan nedströms vandringshind-
ret samt en kortare sträcka vid Värsände som inte omfattas av ovanstående. 
 
Flera områden utpekade som natur- eller kulturvärden samt 
forn/kulturlämningar finns längs Robbjänsån. 

 
Figur 74. En av de öringar som tagit sig förbi vandringshindret och simmat vidare i bäcken hela 
vägen upp till Värsände.  
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades punktvis från mynningen i Klinteviken upp till 
Robbjäns och delades upp i två lokaler (Figur 74). Det är framförallt i de 
nedre delarna av bäcken, genom Klintehamns samhälle, som tillgänglighet-
en är god och konkreta åtgärder kan genomföras. 

 
Figur 75. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Lokal 1 

Sträcka 1: 
Från riksväg 140 upp till vandringshindret finns gott om lekgrus med inslag 
av enstaka större stenar (Figur 75). Hela sträckan skulle behöva tillföras sten 
av större fraktioner (100-500 mm) för att skapa ett varierande och mer le-
vande vattendrag med lämpliga gömställen för de öringar som växer upp i 
bäcken. Skapande av någon djuphölja i anslutning till överhängande buskar 
kan också vara aktuellt.  
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Figur 76. Stäckan på ca 200 m skulle behöva tillföras större sten för en ökad variation i vattendraget 
med gömställen för öringungar. 

Sträcka 2: 
Från vandringshindret och ca 100 m uppströms rinner bäcken längs med 
vägen, rensad och uträtad. Bottensubstratet domineras av grus och sten av 
mindre fraktioner (<60 mm) med inslag av enstaka större stenar (100-300 
mm). Avsaknad av större sten och relativt dålig beskuggning från norra 
sidan gör att en del vegetation breder ut sig i bäckfåran. Tillförsel av större 
sten (100-500 mm) och etablering av träd längs strandbrinken skulle öka 
bäckens värde som uppväxtområde för havsöring (Figur 76).  

 
Figur 77. Den ca 100 m långa sträckan uppströms vandringshindret behöver tillföras sten. 

Vandringshindret ca 250 m uppströms mynningen utgörs av ett gjutet 
dämme och är endast passerbart för havsöring (Figur 77). Under invente-
ringstillfället observerades ett exemplar av nejonöga som försökte ta sig 
förbi vandringshindret. För att öka levnadsbetingelserna för denna art samt 
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andra arter som simmar upp i systemet är det angeläget att åtgärda vand-
ringshindret. Genom att riva ut det gjutna dämmet och fördela ut fallhöjden 
över en längre sträcka genom tröskling med sten skulle bäcken bli tillgäng-
lig även andra fiskarter.  
 

 
Figur 78. Vandringshindret består av ett gjutet dämme som enkelt skulle kunna rivas ut och fallhöj-
den fördelas över en längre sträcka genom tröskling med sten. 

Sträcka 3: 
Sträckan omfattar ca 200 meter och tar vid direkt efter sträcka 2. Hela 
sträckan är kanaliserad och rensad. Bottensubstratet domineras av grus och 
sten av mindre fraktioner med inslag av en del sediment. Större sten saknas 
(Figur 78). Tillgänglighet för maskiner är dålig. Stentillförsel (100-300 mm) 
är angeläget och skulle kunna utföras genom att material tippas på lämpliga 
platser för att sedan fördelas ut med handkraft. 

 
Figur 79. Tillförsel av större sten (100-300 mm) skulle öka bäckens värde som uppväxtområde för 
havsöring. 
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Sträcka 4: 
Sträckan omfattar ca 130 m och startar vid idrottsplatsen. En hel del vegetat-
ion breder ut sig i bäcken (nate/kaveldun) vilken skulle behöva rensas bort. 
Tillförsel av sten (100-500 mm) och etablering av buskar och träd i anslut-
ning till vattendraget är angeläget för att motverka återkolonisering av vege-
tation och skapa bra beskuggning (Figur 79). Eventuellt kan även någon 
djuphölja skapas längs den utpekade sträckan. 

 
Figur 80. Sträckan är kraftigt igenväxt med vattenvegetation och i behov av rensning. 

Sträcka 5:  
Ca 100 m lång sträcka där det finns en del befintligt stenmaterial, framför-
allt mindre fraktioner (0-100 mm). Längs hela sträckan skulle det behöva 
tillföras större sten (100-500 mm). Det kan även vara angeläget att förstärka 
befintliga lekbottnar genom tillförsel av lekgrus (10-60 mm). Det finns en 
del stenmaterial tillgängligt längs kanterna som skulle kunna tillföras med 
handkraft. Tillfartsvägarna är goda längs med gång- och cykelbana. 

Rensning av vege-
tation och tillförsel 
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Etablering av 
buskar och träd 
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Figur 81. Längs hela sträckan skulle det behöva tillföras större sten (100-500 mm). Det är även 
angeläget att förstärka befintliga lekbottnar genom tillförsel av lekgrus (10-60 mm). 

Sträcka 6: 
Omfattar ca 350-400 m och börjar vid handelsträdgården. Bäcken är kraftigt 
igenväxt och i behov av rensning (Figur 81). Tillförsel av större sten (100-
500) samt skapande av lekområden och etablering av buskar och träd längs 
den västra kanten är mycket angeläget. Detta skulle på sikt minska mängden 
vegetation i bäckfåran samtidigt som viktiga lek- och uppväxtområden för 
havsöring skapas. Vid inventeringstillfället observerades lekfisk som hade 
svårt att ta sig fram i den täta vegetationen. 

 
Figur 82. Längs sträcka 6 är bäcken kraftigt igenväxt och i behov av rensning och biotopvård. 
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Lokal 2: 

Sträckan nedströms Robbjäns är kraftigt kanaliserad och rensad. Förekoms-
ten av större sten är sparsam och vegetationen är bitvis kraftig i bäcken. Den 
inventerade sträckan startar ca 150 m nedströms Robbjäns. Hela sträckan är 
i behov av biotopvård genom tillförsel av större sten (100-300 mm) samt 
förstärkning av lekbottnar (10-60 mm) (Figur 82). Tillfartsmöjligheterna är 
relativt goda från Robbjäns men blir sämre där skogen tar vid.  

 
Figur 83. Den 150 m långa sträckan är i behov av biotopvård genom tillförsel av sten.  
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Baneå 
Bakgrund 

Baneån avvattnar mindre myrkomplex och omgivande skogsmarker. Bäcken 
meandrar mer eller mindre opåverkad genom gammal barrskog med inslag 
av lövträd i anslutning till vattendraget (Figur 83). Bottensubstratet domine-
ras av sand med inslag av grus och sten (0-100 mm). Mynningen sker över 
sandbotten ca 4 km söder om Sjaustru fiskeläge. 
 
Vattensystemet berörs inte av något markavvattningsföretag. Mynningsom-
rådet av Baneån ingår i naturreservat Gotlandskusten och områden utpekade 
som nyckelbiotoper samt biotopskyddsområden finns längre upp i systemet. 
Utpekade åtgärdsområden ligger innanför naturreservatsgränsen. 

 
Figur 84. Bäcken meandrar mer eller mindre opåverkad genom gammal barrskog. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades från mynningen och ca 250 m uppströms (Figur 84). 
Mynningen sker på en sandstrand och vid inventeringstillfället saknades 
förbindelse med havet på grund av dålig vattenföring i bäcken och lågt 
havsvattenstånd. Under hösten grävdes fiber ned tvärs över bäcken och i 
samma veva tillfördes lekgrus för att gynna havsöringen. 

 
Figur 85. Baneån med inventerad sträcka utpekad. 

Den lilla bäcken meandrar genom barrskog med sand, grus och sten (0-100 
mm) som dominerande bottensubstrat. Bitvis är den kraftigt igenväxt med 
vattenvegetation. Hela sträckan är i behov av biotopvård genom tillförsel av 
större sten (100-300 mm). Flera platser lämpliga för djuphöljor (Figur 85) 
och förstärkning av lekbäddar finns också längs den inventerade sträckan. 
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Sträcka 1: 
Sträckan omfattar de första 200 m från mynningen. Beskuggningen är varie-
rande och få gömställen finns för de öringar som växer upp i bäcken. Hela 
sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-300 mm) och skapande 
av djuphöljor. Det är även aktuellt att förstärka de lekområden som finns, 
dels genom uppluckring av befintligt material och skapande av nya lekom-
råden. 
 
Bäcken är bitvis svåråtkomlig men med en mindre maskin kan åtgärder ge-
nomföras utan större problem. 

 
Figur 86. Befintliga höljor kan fördjupas och tillföras sten för att öka bäckens värde som uppväxtom-
råde för havsöring. 

Sträckan slutar vid en vägtrumma där fiber grävts ned strax nedströms. Be-
fintlig djuphåla finns. Genom tillförsel av enstaka större stenar (300-500 
mm) och förstärkning av nacken nedströms skulle djuphålans värde som 
uppväxtplats öka. Eventuellt kan den också fördjupas förutsatt att fiberka-
beln inte skadas (Figur 86). 

Fördjupa hölja och 
tillföra sten 
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Figur 87. Sträckan slutar vid vägtrumman där en hölja nedströms skulle kunna fördjupas något och 
tillföras större sten.  

Sträcka 2: 
Sträckan omfattar ca 50 m och startar uppströms vägtrumman. Bäcken är 
smalare och bottensubstratet domineras av sand. Omgivande marker består 
av ett kalhygge samt barrskog. Beskuggningen är relativt dålig i och med 
kalhuggningen. Lämpliga åtgärder är tillförsel av större sten (100-300 mm) 
och eventuellt lekgrus (10-60 mm) (Figur 87). Tillfartmöjligheterna är bra 
via kalhygget. Längre uppströms tar skogen vid och tillfartsmöjligheten 
begränsas. 

 
Figur 88. Genom tillförsel av större sten (100-300 mm) och lekgrus (10-60 mm) ökar bäckens värde 
som lek- och uppväxtområde för havsöring. 
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Tutenån 
Bakgrund 

Tutenån är en liten bäck på Östergarnslandet som till största delen meandrar 
naturligt genom barrskogsmark. Ån har sin början vid sammanflödet av de 
två grenarna Rödån och Gumbaldeån. Bottensubstratet domineras av sand, 
grus och sten (0-100 mm). Tidigare har biotopvårdsåtgärder genom anläg-
gande av sandfällor och skapande av lekplatser genomförts för att gynna 
havsöringsbeståndet Man har även skapat ett vattenmagasin i Gumbalde 
myr. Avrinningsområdets övre delar är utdikat varför delar av ån torkar ut 
under torra somrar. Mynningen sker över sandbotten knappt 4 km söder om 
Ljugarn (Figur 88). 
 
Vattendraget berörs av ett markavvattningsföretag Utalskog-Snovalds dik-
ningsföretag. Föreslaget åtgärdsområde ligger utanför området som omfattas 
av markavvattningsföretaget. 

 
Figur 89. Bäcken mynnar knappt 4 km söder om Ljugarn över sandbotten. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Inventeringen av bäcken delades in i två sträckor (Figur 89). De nedre de-
larna av bäcken är kraftigt igenväxta och längs den sista sträckan innan 
mynningen i havet har en del sediment ansamlats. 

 
Figur 90. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Lokal 1 

En ca 350 m lång sträcka av bäcken inventerades med start i mynningen i 
havet (N: 357124, E: 720822). Bäcken mynnar genom ett vasshav på 
strandängen (Figur 90). Fåran är väl definierad i mynningsområdet men 
mycket sediment har ansamlats längs hela sträckan upp till vägen. 

 
Figur 91. Mynningen sker genom ett vasshav som breder ut sig på strandängen. 
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Extremt mycket spigg observerades längs hela sträckan. Strax nedströms 
vägen är fåran igenväxt med bladvass. Uppströms vägen är bäcken kraftigt 
igenväxt med kaveldun och annan vegetation (Figur 91). Här finns behov av 
rejäl rensning och tillförsel av större sten. Tillfartsmöjligheterna för en 
mindre maskin är god längs den sydvästra sidan av bäcken. 

 
Figur 92. Hela sträckan uppströms vägen är i behov av rensning och tillförsel av större sten. 

Lokal 2 

Ca 1,8 km uppströms mynningen inventerades en ca 300 m långs sträcka. 
Sträckan är relativt varierande där spår efter tidigare biotopvårdsåtgärder 
syns. Hela sträckan är i behov av tillförsel av större sten (100-300 mm). 
Alldeles nedströms vägtrumman skulle tillförsel av fler stora stenar skapa 
fina gömställen för öringungar (Figur 92). 

 
Figur 93. Hela sträckan är i behov av åtgärder. Exempelvis kan fler större stenar tillföras nedströms 
vägtrumman. 
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Det är även angeläget att skapa mindre djuphöljor, röja död ved/grenar (Fi-
gur 93) och tillföra lekgrus (Figur 94) längs sträckan. Tillfartmöjligheterna 
är relativt goda genom den glesa skogen runt bäcken, dock krävs en del 
röjning. 

 
Figur 94. En hel del död ved skapar fördämningar vid lågvatten. 

 
Figur 95. Flera platser för skapande av lekplatser genom tillförsel av lekgrus (10-60 mm) finns längs 
sträckan. 
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Hugreifsån 
Bakgrund 

Hugreifsån rinner meandrande genom gammal tallskog med skuggande 
kantzoner av lövträd som vide och al. Bottensubstratet domineras av sand. 
Den helt opåverkade bäcken utgör ett unikt undantag från andra gotländska 
vattendrag och fungerar som referensvatten för fiskevård. Ca 800 m upp-
ströms mynningen finns ett biflöde med källvatten vilket gör att de nedre 
delarna av ån håller vatten även under mycket torra somrar. Mynningen sker 
över en sandstrand och förbindelsen med havet begränsas eller är obefintlig 
vid lågflöde (Figur 95). 

 
Figur 96. Vid lågflöden är förbindelsen med havet begränsad eller obefintlig. Denna bild är från 
höstens inventering då förbindelse mellan havet och bäcken var i princip obefintlig.  

Längs de nedre delarna av Hugreifsån finns ett område utpekat som nyckel-
biotop. Bäcken utgör en så kallad referenså för elfiskeundersökningar på 
Gotland. Hugreifsån berörs inte av något markavvattningsföretag. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades från mynningen och ca 400 m uppströms (Figur 96). 
Vid inventeringstillfället var vattennivån så låg i både hav och bäck att 
öringarna hade det väldigt svårt att ta sig upp i den lilla ån. Detta dilemma är 
naturligt på grund av sandstranden som gör att mynningens utformning va-
rierar från år till år.  

 
Figur 97. Hugreifsån med inventerad sträcka markerad. 

Ån är relativt opåverkad och meandrar fint genom tallskog med inslag av 
lövträd (al och vide) i anslutning till bäcken. Botten domineras av sand men 
inslag av grus och mindre sten (<100 mm). I och med bäckens opåverkade 
miljö och att den utgör en referenså för fiskevård på Gotland är frågan om 
man verkligen ska genomföra åtgärder i vattendraget1. 

Potentiella åtgärder längs den inventerade sträckan är tillförsel av större 
stenar (100-300 mm) och rensning av död ved som skapar hinder vid lågvat-
ten (Figur 97-98). Flera potentiella djuphöljor skulle kunna skapas, alterna-
tivt kan befintliga höljor fördjupas och förbättras genom tillförsel av större 
sten (100-300 mm). Befintliga lekområden kan luckras upp och/eller för-
stärkas genom tillförsel av lekgrus (10-60 mm). 

                                                 
 
1 Hugreifsån ska inte beröras av åtgärder eftersom den är en så kallad referenså. En åtgärd som skulle 
kunna vaar aktuell är att ån får ett skydd i form av biotopskydd  eller naturreservat. Länsstyrelsens 
anmärkning 
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Figur 98. Hela den inventerade sträckan är i behov av biotopvård genom tillförsel av sten och skap-
ande av djuphöljor. 

 
Figur 99. Mycket död ved skapar problem för fisken att ta sig fram vid lågvattenföring.  
  

Rensning 
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Gartarveån 
Bakgrund 

Gartarveån mynnar söder om Sjaustre fiskeläge och har sin början öster om 
Torsburgen. De nedre delarna av vattendraget är relativt opåverkade och 
hyser både flodnejonöga och havsöring. Omgivande marker består av myck-
et gammal barrskog. Bottensubstratet domineras av sand och finsediment. 
Uppströms kustvägen ändrar bäcken karaktär och rinner kanaliserad genom 
odlingsmark upp till den utdikade och uppodlade myren Stormyr. Bäckens 
mynning sker över en grund sandbotten där öringarna ”surfar” för att hitta 
upp i bäcken (Figur 99). 

 
Figur 100. För att ta sig upp i den lilla bäcken ”surfar” öringarna över den grunda sandbottnen.  

Mynningen av Gartarveån sker i naturreservat Gotlandskusten. Flera områ-
den klassades som nyckelbiotoper och områden med naturvärden finns i 
anslutning till bäcken. Enstaka områden med forn- och kulturlämningar 
finns också utpekade. Ett av de utpekade åtgärdsområdena (Lokal 1) ligger 
inom gränsen för naturreservat Gotlandskusten. Gartarveån omfattas av ett 
markavvattningsföretag, Stormyrs dikningsföretag. Föreslaget åtgärdsom-
råde ligger utanför området som omfattas av markavvattningsföretaget. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades punktvis från mynningen i havet och ca 2,4 km upp-
ströms. Fokus lades på områden i anslutning till lämpliga tillfartsvägar och 
totalt finns två lokaler utpekade (Figur 100). 

 
Figur 101. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Lokal 1 

Sträckan omfattar de första 500 m uppströms mynningen (Figur 100). Myn-
ningen är inte speciellt definierad och på grund av att bottensubstratet domi-
neras av sand varierar den mellan år. Extremt mycket lekfisk som försökte 
ta sig upp i bäcken observerades vid inventeringstillfället. Fisken hade för-
sökt ta sig upp i två veckors tid enligt en man jag träffade i området. Myn-
ningens variation kan ses som ett problem vid år med extremt lågvatten 
(som detta år). Enstaka fiskar observerades i bäcken. 
 
Längs hela den inventerade sträckan finns potentiella områden för anläg-
gande av flera djuphöljor, framförallt vid de djupare partierna mellan de 
strömsatta nackarna (Figur 101). Hela sträckan är i behov av tillförsel av 
större sten (100-300 mm) och befintliga lekbäddar kan förstärkas och  nya 
kan anläggas på lämpliga platser (Figur 102). 
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Figur 102. Flera potentiella områden där djuphöljor kan skapas finns, framförallt mellan de ström-
satta och grundare partierna i bäcken. 

 
Figur 103. Tillförsel av lekgrus uppströms nackar skulle skapa flera fina lekområden för havsöring. 

Tillfartsvägen är något begränsad men genom etablering från traktorvägar 
norr och öster om bäcken är det möjligt att bitvis komma nära bäcken. 

  

Tillförsel av lekgrus 

Skapande av djup-
hölja 
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Lokal 2 

Ca 2,2 km uppströms mynningen inventerades en ca 150 m långs sträcka 
med start vid N: 6366256, E: 727834. Längs de nedre 50 m av sträckan 
meandrar bäcken intill en tomt och är kraftigt rensad. Tillförsel av större 
sten (100-300 mm) och lekgrus (10-60 mm) är behövligt längs hela sträckan 
(Figur 103). Tillfartsmöjligheten är begränsad via omkringliggande marker, 
men fungerar om etablering kan ske via fastigheten. 

 
Figur 104. Tillförsel av större sten är behövligt längs den nedre delen av sträckan. 

Alldeles nedströms vägtrumman finns en mindre djuphölja (Figur 104) som 
kan förstärkas genom påbyggnad av nacken nedströms och förbättras genom 
tillförsel av enstaka större block (>300 mm) (Figur 104). Uppströms väg-
trumman och vidare de sista 50-100 m av sträckan behövs större sten (100-
300 mm) tillföras (Figur 105). 

 
Figur 105. Strax nedströms vägtrumman finns ett djupare parti lämpligt för att skapa djuphölja. 

Potentiell tillfart 

Förstärka djuphölja 
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Figur 106. Längs den övre delen av sträckan behöver större sten (100-300 mm) tillföras. 

Tillfartsmöjligheten till den övre delen av sträckan är relativt bra genom 
skogsmarken runtomkring samt via traktorvägen. 
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Skarnviksån 
Bakgrund 

Den ca 5 km långa Skarnviksån mynnar i den södra delen av Skarnviken 
och har en skiftande karaktär med strömmande öringhabitat kombinerat med 
grunda partier som rinner över hällmark, och översvämningsområden som 
utgör lämpliga lekområden för gädda. Ån avvattnar den ca 40 hektar stora 
våtmarken Nygårdsmyr. Utdikningar de senaste hundra åren har gjort att 
våtmarkens funktion som vattenmagasin försämrats, vilket också medfört att 
Skarnviksån mer eller mindre torkar ut under sommaren. Skarnviksån om-
fattas inte av något markavvattningsföretag. 

Den nedre delarna av Skarnviksån ingår i naturreservat Gotlandskusten. 
Flera forn- och kulturlämningar finns längs ån och i höjd med Smiss finns 
ett område som klassas som nyckelbiotop.   

Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Ån inventerades från mynningen i havet upp till riksväg 146 (N: 6374681, 
E: 722378). Fokus lades på de platser som bedömdes som mest tillgängliga 
(Figur 106).  
 

 
Figur 107. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 
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Lokal 1 

Lokalen omfattar en ca 400 m lång sträcka med start vid mynningen i havet. 
Bottensubstratet domineras av stenhäll vilket medför att grävarbete inte är 
möjligt. Dock skulle tillförsel av större sten (100-300 mm med inslag av 
större fraktioner) förbättra denna sträcka för alla typer av vattenlevande 
organismer. Tillfartsvägarna är relativt goda till de nedre delarna av ån och 
med en mindre maskin är det möjligt att röra sig uppströms i bäckfåran vid 
lågvatten. 
 
Lokal 2 

Längs lokal 2 är bottenförhållandena lite mer varierande med inslag av såväl 
sand som grus och sten men avsaknaden av större stenar gör sträckan 
ganska homogen. Flera potentiella åtgärdsområden där skapande av djup-
höljor och tillförsel av större sten skulle vara behövligt finns, dock är till-
gängligheten väldigt begränsad då tillfartsvägar ligger långt ifrån bäcken 
(Figur 107). Området prioriteras lågt. 

 
Figur 108. Potentiellt kan djuphålor skapas längs lokal 2 men på grund av otillgängligheten priorite-
ras denna lågt. 

Lokal 3 

Ca 1,3 km uppströms mynningen finns möjlighet att komma åt ett kortare 
avsnitt av bäcken via en traktorväg som passerar över ån. Åtgärder i anslut-
ning till vägen skulle kunna genomföras utan större problem. Det kan vara 
möjligt att skapa tillfartsvägar längs med ån men detta kräver en del röj-
ningsarbete. Den inventerade sträckan är relativt homogen med grus och 
sten (0-100 mm) som dominerande bottensubstrat med enstaka större stenar 
(100-300 mm). Beskuggningen är relativt dålig vilket medför att en del ve-
getation i vattnet breder ut sig i bäckfåran (Figur 108). Omgivande marker 
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består av enbuskar och tallskog med inslag av lövträd i anslutning till bäck-
en. Flera lekplatser samt lekfisk observerades vid inventeringstillfället. 

Lämpliga åtgärder är rensning av vegetation i bäckfåran, tillförsel av större 
sten (100-500 mm) och skapande av djuphöljor. Det kan även vara aktuellt 
att förstärka de lekplatser som finns genom tillförsel av lekgrus (10-60 mm).  

 
Figur 109. Område 3 karaktäriseras av relativt homogena bottenförhållanden och dålig beskuggning 
vilket medför att en del vegetation breder ut sig i bäckfåran. 

Lokal 4 

I höjd med Smiss finns en mindre traktorväg som leder ner till ån. Den in-
venterade sträckans bottenförhållanden domineras av häll vilket medför att 
grävningsarbete inte är möjligt. Omgivande marker utgörs av framförallt 
tallskog men även snår och buskmarker. Strax nedströms området breder 
salix ut sig i anslutning till vattendraget vilket skapar bra beskuggning med 
gömställen för fisk. Tänkbara åtgärder inom området är tillförsel av större 
sten, framförallt i de partier som är något djupare.  
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Djupå 
Bakgrund 

Djupå rinner något diffust genom en varierad miljö av tallskog som bryts av 
med snårskog av vide samt ett mer öppet område bestående av en inhägnad 
betesmark ca 600 m uppströms mynningen. Mynningsområdet vid havet är 
igenväxt med bladvass. Vidare uppströms är fåran kraftigt igenväxt av vat-
tenvegetation och bitvis är fåran svår att urskilja på grund av detta (Figur 
109).  

 
Figur 110. Bäcken är kraftigt igenväxt och kraftiga åtgärder skulle behövas för att återställa den. 

Information kring fiskförekomst är relativt sparsam. Enligt boende steg förr 
stora mängder gädda som lekte uppströms den gamla sågen. Även lake ska 
ha lekt i ån. Uppgifter angående förekomst av öring i ån är okänt. 
I och med den kraftiga påverkningsgraden av bäcken prioriteras inte denna 
för vidare åtgärder inom ramen för detta projekt. Man bör dock undersöka 
möjligheterna för ett större projekt med avsikt att återskapa bäcken till mer-
naturliga förhållanden. Bland annat genom återställande av våtmarker (vat-
tenmagasin) i vattendraget samt restaurering av bottnarna.  
 
Mynningsområdet av Djupå ingår i naturreservatet Gotlandskusten. Flera 
områden utpekade som biotopskydd, naturvärde och nyckelbiotop finns 
längs med ån och omfattar enstaka potentiella åtgärdsområden. Flera kultur- 
och fornlämningar finns också längs med ån vilket man bör ta i beaktning. 
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Inventerad sträcka och åtgärdsförslag 

Bäcken inventerades från mynningen i havet och ca 4 km uppströms och 
delades upp i tre olika åtgärdslokaler (Figur 110). Uppströms lokal 1 ge-
nomfördes punktinventeringar på grund av svår framkomlighet. 

 
Figur 111. Inventerad sträcka med lokaler utpekade. 

Omfattande åtgärder skulle behövas för att restaurera ån som är kraftigt 
igenväxt med allt från vide till vattenvegetation i form av kaveldun och 
olika sorters nate. Detta gör bäckfåran svårdefinierad och sträckan som är i 
behov av rensning är väldigt lång.  
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Lokal 1 

Bäckfåran skulle behöva rensas längs hela lokalen. I mitten av lokalen finns 
en gammal kvarn med ett vattenhjul som utgör ett vandringshinder för fisk 
(Figur 111). Genom upprättande av ett omlöp alternativt att den huvudsak-
liga vattenföringen koncentreras till den norra fåran som förbinds med hu-
vudfåran strax nedströms skulle hindret blir passerbart för fisk. 

 
Figur 112. Vid område 2 finns en gammal kvarn med ett vattenhjul som utgör ett vandringshinder för 
fisk. 

Uppströms kvarnen vidtar öppna betesmarker där vegetationen i bäckfåran 
är något mer sparsam men avsaknaden av sten och dålig beskuggning gör 
inte sträckan speciellt lämplig som uppväxtområde för fisk. Bäckfåran rin-
ner diffust genom hagmarkerna och är bitvis svår att urskilja. Uppströms 
punkt tre är bäcken mer eller mindre igenväxt med framförallt kaveldun och 
så småningom vidtar täta snår av salix som omöjliggör framkomst för fot.  
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Lokal 2-3 

Lokal 2 och 3 utgör två våtmarksområden vilka är i behov av åtgärder fram-
förallt genom röjning då de är kraftigt igenväxta med salix (Figur 112). 
Återställandet av dessa våtmarker skulle förbättra förutsättningarna för hela 
vattendraget på sikt. Detta i kombination med vegetationsrensning och till-
försel av sten skulle medföra en stabilare vattenföring. 

 
Figur 113. Våtmarksområdena är kraftigt igenväxta med salix. 
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Vandringshinder i Gothemsån 
Gothemsån är Gotlands största vattendrag och sträcker sig mellan Lojsta 
hed i söder och Hejnum i norr till mynningen i öster vid Åminne i Gothem.  
Vattendraget är precis som många andra vattendrag på Gotland kraftigt på-
verkat genom utdikning och uträtning.  Endast ett fåtal fragmenterade 
sträckor som är mer eller mindre naturliga finns kvar. Gothemsån avvattnar 
23 % av Gotlands åkermarker och utgör det största avrinningsområde på ön.  
 
Flera vandringshinder finns i vattensystemet varav tre stycken tas upp i 
denna rapport (Figur 114). 

 
Figur 114. Översiktskarta norra Gotland med de tre vandringshindren i Gothemsåns vattensystem 
utpekade. 
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Kvarndammen vid Slitegårds, Dalhem 
I Dalhem stoppas vandrande öring av en äldre kvarndamm som ej är i bruk 
(Figur 114). Dammen utgör ett definitivt vandringshinder vid lågvatten men 
bör vara passerbart för öring vid högvatten. Uppströms dammen är ån återi-
gen fördjupad och rätad.  

 
Figur 115. Vandringshindret utgörs av en gammal kvarndamm. 

Fallhöjden är ca 70 cm vilket innebär att denna bör fördelas ut över 25-30 m 
för att omlöpet inte ska få en för kraftig lutning (>3 %). En svagare lutning 
gör att arter som är sämre på att simma kan passera genom omlöpet. Väster 
om dammen finns möjligheter att skapa ett så kallat omlöp (fiskväg) men 
det kräver att man plockar bort en del stora stenar som tillhör dammbyggna-
den (Figur 115). Inga natur- eller kulturvärden finns inom det utpekade åt-
gärdsområdet. 
 
.  

  

Omlöp Tröskling i befintlig 
fåra 

Figur 116. Enkel skiss över potentiellt omlöp förbi vandringshindret och tröskling i befintlig fåra. 
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Hålldammen vid Hörsne kyrka 
Dammen som ligger vid Hörsne kyrka utgörs av ett gjutet betongfundament 
som sträcker sig över hela vattendragets bredd och med 3 reglerbara damm-
luckor (Figur 116). Dammen utgör ett definitivt vandringshinder när damm-
luckorna är uppfällda (i regel maj-oktober). Utrivning är inte aktuellt utan 
fokus bör läggas på att skapa någon form av fiskväg (VISS). Inga natur- 
eller kulturvärden finns inom det utpekade åtgärdsområdet. 

 
Figur 117. Vandringshindret vid Hörsne kyrka. 

Eftersom ån är kraftigt kanaliserad och rensad är kanterna väldigt branta. 
Detta innebär att det är svårt att skapa en fiskväg (omlöp) vid sidan om då 
det skulle innebära kraftigt schaktningsarbete och omfatta stora ingrepp på 
omkringliggande mark. Den lämpligaste lösningen för att skapa fri vand-
ringsväg för fisk är att tröskla nedströms dammen för att fördela ut fallhöj-
den över en längre sträcka. Lämpligen görs detta nedströms den norra delen 
av dammen (Figur 117). 
 
 

  
Tröskling 

Figur 118. Genom tröskling nedströms dammen kan man skapa en passerbar fors för fisken. 
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Kvarndammen vid sågen i Källunge, Skäggstäde 
Den gamla kvarndammen vid sågverket i Källunge, Skäggstäde, utgörs av 
ett gjutet betongfundament där det tidigare fanns två stycken stora kvarnhjul 
(5 m höga). Dessa revs 1959 och idag finns bara betongfundamentet i form 
av ett skibord kvar. Bäckfåran är delad på mitten med ett betongfundament 
som läcker kraftigt. Dammen utgör ett vandringshinder för samtliga fiskar-
ter vid lågvatten och det är enligt markägaren enbart öring som tar sig förbi 
vid högvatten då se surfar upp över det grunda vattnet.  
 
Ca 30 meter nedströms den gamla kvarndammen finns ett skibord under en 
betongbro som skapar ett fall nedströms vilket kan vara svårt för fisk att 
passera vid lågvatten. Inga natur- eller kulturvärden finns inom det utpekade 
åtgärdsområdet. 

Markägaren har framtida planer på att upprätta någon form av turbin eller 
vattenhjul för elproduktion men detta skulle endast omfatta den fåran närm-
ast sågen. Vid en första kontakt ställde sig markägaren mycket positiv till 
åtgärder för fisk och har själv planer på att renovera brofundamentet vid 
betongbron nedströms dammen under sommaren 2015 (Figur 119).  
 
Vid den gamla kvarndammen skulle man relativt enkelt kunna riva ut 
skibordet och skapa en för fisk passerbar fors genom tillförsel av sten (Figur 
118). Genom att fördela ut fallhöjden över en längre sträcka kan man an-
passa lutningen så att fler fiskarter än öring tar sig förbi. Lutningen bör vara 
under 3 % för att andra fiskarter som gädda och abborre ska kunna passera.  

 
Figur 119. Vandringshindret utgörs av en gammal kvarndamm alldeles intill sågen. 

Vid skibordet under betongbron nedströms dammen skulle man enkelt 
kunna underlätta framkomligheten för fisk genom tröskling nedströms (Fi-
gur 119).  

Utrivning och 
tillförsel av sten 
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Figur 120. Genom tröskling med sten nedströms skibordet skulle framkomligheten för fisk förenklas 
vid lågvattenföring. 

Tillfartsvägen är god från den västra sidan via markägarens tomt och en 
grävmaskin skulle utan problem komma åt hela det utpekade området.  

Tröskling 
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Kostnader 
Att ge generell vägledning över kostnader för genomförande av biotopvård 
av den karaktär som föreslås i rapporten är svårt. Många faktorer har bety-
delse för den slutliga kostnaden, exempelvis tillgänglighet till området, till-
gång till eventuellt befintligt material på platsen, områdets längd och yta 
mm. Om material ska tillföras från annan plats brukar kostnaden för sten 
och grus ligga på runt 100 kr/ton vilket i allmänhet är en liten del av den 
totala kostnaden, merparten ligger på materialtransporter och arbetskostna-
der på platsen. 

Arbete med grävmaskin av normal storlek eller transporter av material med 
lastbil kostar i allmänhet ca 750 kr i timmen exklusive moms. Utöver denna 
kostnad tillkommer i regel också en etableringskostnad.  
 
I samband med tidigare projekt där Sportfiskarna byggt exempelvis omlöp 
på ca 40-50 meter förbi ett vandringshinder har totalkostnaden varierat mel-
lan ca 60 000 kr och 200 000 kr inklusive moms beroende på ovanstående. 
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Diskussion 
Under inventeringens gång vinklades projektets strategi från att fokusera på 
djuphålor till att omfatta mer övergripande biotopvårdsinsatser i form av 
bottenrestaurerande åtgärder genom tillförsel av sten och död ved samt plan-
tering av träd. Att lägga fokus på att tillföra sten och återskapa mer naturliga 
förhållanden i vattendragen skulle medföra en bättre buffringsförmåga av 
vatten i bäckarna kombinerat med att lämpliga uppväxtområden skapas.  
 
Något som kan försvåra biotopvårdande åtgärder i vissa utpekade områden 
är att de omfattas av markavvattningsföretag. Vid eventuella åtgärder inom 
dessa områden är det viktigt att föra en dialog med dessa för att undvika att 
åtgärder görs ett år och sedan schaktas bort något eller några år efter. På sikt 
kan det även vara aktuellt att undersöka hur aktiva dessa är och om det är 
aktuellt se till att de upphävs via juridiska processer. 
 
Ett nästa steg för att komma vidare med de planerade åtgärderna är att söka 
pengar och detaljprojektera de utpekade områdena.   
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