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Förord 
Säveån är ett biflöde till Göta älv och den avvattnar ett ca 1 500 km

2
 stort 

område. Ån rinner från sjön Säven i Borås kommun och från Mellbyån i 

Alingsås kommun genom kommunerna; Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille 

och Göteborg där den slutligen mynnar ut i Göta älv. Säveån och dess biflö-

den är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för lax och öring. Laxstammen i ån är 

genetiskt unik och i ett fåtal biflöden till ån förekommer den utrotningsho-

tade arten flodpärlmussla. Andra ovanliga arter förknippade med ån är 

kungsfiskare, stäm, färna, asp och ål för att nämna några. Delar av ån är 

Natura 2000- områden och naturreservat med syfte att skydda de unika mil-

jöerna och de höga naturvärdena runt och i ån.
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Sammanfattning 

Biotopkartering av Säveån – Från Aspen till Hedefors 

Karteringen avser vattenmiljöer i Säveån från sjön Aspen upp till kraftverket 

i Hedefors inom Lerums kommun. Karteringens huvudsyfte har varit att 

kartlägga lek- och uppväxtområden för lax. I uppdraget ingick även att 

presentera åtgärdsförslag på förbättringsmöjligheter på lek- och uppväxt- 

områden och en kostnadsuppskattning för dessa. Arealen tämligen bra-

mycket bra lekområden på den undersökta delen av ån är ca 2 ha stor. 

Arealen tämligen bra - mycket bra uppväxtområden är 2,2 ha stor. 

 

Kostnaden för att förbättra miljöer som bedömts som möjlig men ej bra och 

tämligen bra lek- och uppväxtområden beräknas vara mellan 250 000 kr – 

2 500 000 kr beroende på de geotekniska förutsättningarna. Uppskattningen 

är gjord utifrån en schablon per åtgärdad hektar och priset för tidigare 

genomförda åtgärder i Säveån. 

 

För laxens framtid i Säveån är det viktigare att öppna fria vandringsvägar 

hela vägen upp till Mjörn än att göra punktinsatser i de idag tillgängliga 

delarna av ån. Man bör även beakta de större biflödena och undersöka hur 

de bidrar till smoltproduktionen av lax. De potentiellt tillgängliga ytorna 

ovan vandringshindret. Tidigare beräkningar av potentiella lek- och upp-

växtområden för lax i områden ovan vandringshindret vid Hillefors är 

föråldrad. En kartering av arealerna efter dagens metoder hade därför varit 

önskvärd. 
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Introduktion 

Uppdraget 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har fått i upp-

drag av Lerums kommun att genomföra en inventering av lek- och uppväxt-

områden för främst lax men även för fiskarter i Säveån, från åns utlopp i 

sjön Aspen och upp till vattenkraftverket i Hedefors. Resultaten skall redo-

visas och sättas i ett samband med övriga höga naturvärden som ån har.  

  

I uppdraget ingår också att ge åtgärdsförslag till förbättringar och en upp-

skattning av kostnader för dessa. Alla resultat, åtgärdsförslag och kostnads-

uppskattningar presenteras i denna rapport tillsammans med ett illustrerande 

kartmaterial. I rapporten framgår även tidigare inventeringar och utförda 

åtgärder.  

Säveån 

Säveån är ett cirka 1 500 km
2
 stort delavrinningsområde till Göta älv. Ån 

har sina källflöden uppströms sjöarna Anten och Säven och den rinner ge-

nom kommunerna Borås, Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborg. 

Ån är riksintresse för naturvård och ett viktigt vattendrag för havsvandrande 

fisk som använder ån och dess biflöden som lek- och uppväxtområde. Sä-

veån har en genetiskt unik laxstam som skall bevaras och ha en gynnsam 

bevarandestatus enligt intentioner i de bevarandeplaner för Natura 2000-

områden som finns i ån.  

 

I Säveåns nedre delar förekommer flera vattenkraftverk som påverkar fis-

kens möjligheter att vandra i vattendraget. Kraftverken i Jonsered och Hede-

fors har anlagda fiskvägar men kraftverken i Hillefors, Floda och Solveden 

saknar fiskvägar. Dessa kraftverk påverkar åns status negativt enligt kriterier 

i Vattendirektivet. Mellan Mjörn och Säven finns ytterligare 11 vandrings-

hinder, 10 kraftverk och en extra damm, som ytterligare påverkar statusen. 

 

I Säveån har det genomförts olika åtgärder för att gynna främst laxartad fisk. 

Vandringshinder har åtgärdats i de nedre delarna av ån så att fiskar kan 

vandra längre. Det senaste åtgärdade hindret är Hedefors kraftstation där 

fisken numera kan vandra förbi kraftverket i ett omlöp. Biotopvård har 

också utförts på flera platser i huvudfåran, exempelvis nedströms Holma 

bro. 

 

Ån är i de nedre delarna erosionssäkrad på flera platser i och med den ras-

risk som finns i området. På var sida av ån ligger också E20 och järnvägen 

som båda är riksintressen känsliga för skred. Erosionssäkringarna i ån på-

verkar åns naturliga processer negativt, dvs. erosionsskydden hindrar vatt-

nets energi att påverka erosion och deposition och det medför att det inte 

bildas lek- och uppväxtområden i den omfattning som i ett vattendrag utan 

artificiella erosionsskydd.  



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT  

7 

 

Säveåns naturvärde 

Säveån och dess närmiljö utgör livsrum för en mängd olika växter och djur 

och stora delar av området har också ett formellt skydd (Natura 2000 och 

naturreservat). I bevarandeplanerna för Säveåns två Natura 2000- områden 

(SE0520183 och SE0530085) ingår flera naturtyper som skall bevaras i 

områdena. Dessa typer utgör tillsammans en variationsrik miljö och livsrum 

för många arter. Naturtyperna är följande:  
 naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ  

 artrika stagg- gräsmarker nedanför trädgränsen  

 artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen  

 lövsumpskog  

 näringsrik ek eller ek- avenbokskog  

 ädellövskog i branter  

 svämlövskog  

 

Utpekade arter är:  

 stensimpa  

 lax 

 

Andra karaktärsarter för ån är kungsfiskare, forsärla och strömstare. I avrin-

ningsområdet förekommer de utrotningshotade arterna flodpärlmussla och 

ål. Det har även fångats asp i de nedre delarna av ån. Den undersökta botten-

faunan i området är artrik och den bedöms ha höga eller mycket höga natur-

värden (Henricsson 2009). 

 

Den skyddsvärda laxen 

 

Den atlantiska laxen i Säveån är som sagt genetiskt unik och den har ett 

mycket högt skyddsvärde. Det sitter fiskräknare i fiskvägarna vid Jonsered 

och Hedefors och där kan man utläsa att det simmar förbi ett hundratal laxar 

varje år på sin väg upp till lekområden högre upp i systemet. I Säveån vet 

man genom elfisken att laxen leker på flera lokaler i huvudfåran men även 

att den utnyttjar en del biflöden som lekområden. Det senaste elfisket visar 

även att det förekommit laxlek ovanför omlöpet vid Hedefors. 

 

Arten är anadrom, dvs. den lever sitt vuxna liv i havet men reproducerar sig 

i sötvatten, där den också uppehåller sig de första levnadsåren innan den 

vandrar ut till havet. Laxen leker vanligtvis mellan oktober och december 

och den kan vandra upp från havet lång tid innan själva leken. Ett generellt 

mönster som noterats är att laxar som vandrar upp tidigt på sommaren ofta 

simmar längre sträckor för att nå sina lekplatser än sådana laxar som vandrar 

upp senare på säsongen (Fleming 1996). Laxen har ett homingbeteende, dvs. 

att den återvänder till det vattendrag den föddes och växte upp i när den 

leker. Lokaler där laxen leker bör ha ett vattendjup av 0,10 – 1 meter. Större 

laxar kan leka på djupare platser än så, men inte djupare än 1,5 m (muntlig 

uppgift Erik Degerman, SLU). Vattenhastigheten på lokalen bör vara 0,25–
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0,5 m/s. Vid lägre hastigheter finns det risk att bottnarna sedimenterar. Det 

är viktigt att hastigheten inte blir för hög under tiden då ynglen är nykläckta 

då de lätt spolas bort från lokalen. Bottenmaterialet på en lekplats bör vara 

natursten och i storleksordningen 20-80 mm. Större fiskar kan leka i grövre 

material än så. Laxhonan gräver med sin stjärt en cirka 30-50 cm djup grop 

där hon lägger sina ägg. Äggen befruktas av hanen och honan gräver däref-

ter över gropen med sten och grus med hjälp av sin stjärt. På våren kläcks 

ynglen och de stannar normalt kvar i det område de kläckts. Fisken stannar i 

ån sina första levnadsår för att därefter simma ut i havet för tillväxt. 

 

Uppdragets huvudsyfte har varit att lokalisera lämpliga miljöer för lax och 

sådana miljöer som med förbättringar skulle kunna bli lämpliga lek- och 

uppväxtområden för arten. 

 

Metoden 
 

Den karterade delen av Säveån är utförd enligt Havs- och Vattenmyndighet-

ens rekommenderade metod. Protokoll upprättas för vattenbiotopen, omgiv-

ning/ närmiljö och biflöden. Metoden innebär att vattendraget avgränsas i 

delsträckor med likartad karaktär som bedöms i fält avseende bl.a. biotopens 

lämplighet som uppväxtområde för laxartad fisk. Även omgivningen be-

döms enligt kriterier i protokoll som viktas i sammanställningar. Se vidare i 

Bilaga Metodbeskrivning. 
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Resultat 

Vattenbiotopen  

Den karterade delen av Säveån har undersökts vid medelvattenföring från 

åns utlopp i sjön Aspen upp till kraftstationen i Hedefors (Tabell 1). Sam-

manlagt har 4120 meter undersökts och avgränsats i 15 olika vattenbiotop-

sträckor (Figur 1). 

 
Tabell 1. Sammanfattning av den utförda biotopkarteringen av Säveån mellan åns utlopp i 

Aspen upp till Hedefors kraftstation. 

Inventeringsdatum 2014-06-12 & 2014-06-16 

Avrinningsområdesyta (hela ån) 1475 km2 

Biotopkarterare Ragnar Berg & Per Hjelmstedt 

Vattendragets längd (karterad längd) 4120 meter 

Vattenföring vid inventering Medel 

Medelbredd 15,6 meter 

Maxbredd 60 

Minbredd 8 

Medeldjup 1,44 
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Figur 1. Vattenbiotopens sträckindelning 1-15. 
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Ån har ett ringlande lopp utmed 82 % av den karterade längden, ett rakt 

lopp utmed 9 % och ett meandrande lopp utmed 9 %.  Vattendraget är 

meandrande då strömfårans lopp är minst 1,5 gånger sträckan uppmätt som 

en rak linje. Strömförhållandena domineras av svagt strömmande utmed 55 

%  av den karterade längden följt av strömmande 24,5 %, lugnflytande 

utmed 15 % och forsande utmed 5 % (Figur 2). 

 

Det lugnflytande partiet finner man i den nedre delen av ån från utloppet i 

Aspen och ca 600 meter uppströms, på sträckan finns även kortare partier 

där strömförhållandet är svagt strömmande. Svagt strömmande sträckor 

(sträckorna 2, 4, 6, 7, 12 och 14) förekommer i stora delar av ån och i de 

flesta av dessa förekommer det även kortare sträckor med både lugnflytande 

(sträckorna 2 &7) och strömmande (sträckorna 2, 4, 6, 7 och 12) partier. Ett 

strömmande förhållande finner man på sträckorna 3, 5, 9, 11, 13 och 15.  

 

 
Figur 2. Dominerande strömförhållande i Säveån. Siffrorna i stapeln anger längd (km) för 

respektive strömtyp. 

Bottenmaterialet varierar men utgörs till största delen av sten följt av sand, 

grus, grov detritus, lera och block (Figur 3). 

0,6 2,3 1,0 0,2 
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Lugnflytande Svagt strömmande Strömmande Forsande
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Figur 3. Dominerande bottenmaterial i Säveån. Förekomsten, d.v.s. yttäckningen, visat som det 

längdviktade medelvärdet av klassningen 0 – 3 där 0 = saknas, 1 = < 5 %, 2 = 5 – 50 % och 3 = 

> 50 % yttäckning. Ju högre stapel desto rikligare förekomst. 

Beskuggningen är mindre god utmed 54 % och måttlig utmed 46 % av de 

karterade sträckorna. 

 

Förekomst av död ved i och ovan vattendraget är, obetydlig utmed 1315 

meter (32 %) och liten utmed 2805 meter (68 %).   

 

Vattenvegetationen i Säveån är måttligt förekommande och utgörs främst av 

övervattensväxter, undervattensväxter med hela blad, undervattensväxter 

med fingrenade blad och flytbladsväxter (Figur 4). Det förekommer även 

trådalger och olika mossor men med mycket låg yttäckning. Vatten-

vegetationens yttäckning är mindre än fem procent utmed 2522 meter (61 

%) och 5-50 % utmed 1598 meter (39 %). 
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Figur 4. Relativ förekomst av vattenvegetation i Säveån. Förekomsten, dvs. täckningen, visad 

som det längdviktade medelvärdet av klassningen 0 – 3 där 0 = saknas, 1 = < 5 %, 2 = 5 - 50 % 

och 3 = > 50 % yttäckning. Ju högre stapel desto rikligare förekomst. 

Arealen tämligen bra– mycket bra lekområden i den karterade delen av ån är 

relativt hög, 34 % av den totala arealen (Figur 5). Övriga delar är bedömda 

som ej lämpliga (58 %) eller möjligt, ej bra (8 %). 

 
Figur 5. Areal lämpliga lekområden för lax i Säveån visat i kvadratmeter. Klass 0= ej lämplig, 

klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 
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Arealen tämligen bra– mycket bra uppväxtområden täcker en yta av 36 %, 

övriga delar har bedömts som ej lämpliga (43 %) eller möjliga men inte bra 

(21 %) (Figur 6). 

 
Figur 6. Areal lämpliga uppväxtområden för lax i Säveån visat i kvadratmeter. Klass 0= ej 

lämplig, klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 

Arealen tämliga – mycket bra ståndplatser i Säveån på de karterade sträck-

orna uppgår till 57 %. Övriga är bedömda som eller möjliga men inte bra 

(Figur 7). 

 
Figur 7. Areal lämpliga ståndplatser för lax i Säveån visat i kvadratmeter. Klass 0= ej lämplig, 

klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 
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Utmed ån har det noterats 55 olika strukturelement, fem tillrinnande vatten-

drag, 26 dagvattenledningar och täckdiken, två vattenuttag, nio korsande 

vägar, en hölja (kortare inslag >30m med lugnflytande vatten på sträckor 

med strömmande vatten), en stenbro/rest av stenbro och 11 andra stensätt-

ningar t.ex. stenskodd strand(Figur 8). 

 
Figur 8. Strukturelement 

Övriga arter som noterades: gräsänder, storskrak, strutbräken, bävergnag 

och dammusslor. 

Närmiljön 

Den karterade delen av ån har avgränsats i 17 respektive 19 delsträckor, 

beroende på sida av ån, som bedömts med avseende på närmiljön till Säveån 

(Figur 9 och 10). Närmiljön som sträcker sig 0-30 m från vattendraget do-

mineras av artificiell mark (54 %), dvs. industri, tätort etc. Närmiljön utgörs 

även av lövskog (35 %), åkermark (8 %) och öppen mark (3 %) (Figur 11). 
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Figur 9. Närmiljön och sträckindelning på norra sidan av vattendraget. 

 
Figur 10. Närmiljön och sträckindelning på södra sidan av vattendraget. 
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Figur 11. Markanvändningen i Säveåns närmiljö baserat på dominerande markslag (täcker 

mer än 50 % av närmiljön mellan 0-30 m utmed vattendragets båda stränder). 

Skyddszoner 

Utmed 10 sträckor (5145 meter av de karterade stränderna) domineras mark-

användningen av något av de olika artificiella markslagen: industrimark, 

tätort och övriga inte hårdgjorda ytor. Av dessa har endast 13 % en skydds-

zon som är bredare än 10 meter (Figur 12). 

 
Figur 12. Förekomst av skyddszon vid onaturliga markslag i Säveåns närmiljö inom 0-30 m 

utmed vardera sidan av vattendraget. Indelningen av skyddszonens bredd motsvarar klasserna, 

klass 0 (0-3m), klass 1 (3-10 m) och klass 2 (11- 30m). Till onaturlig mark räknas bland annat 

artificiell mark, åkermark och kalhygge. 

Vattennära zon 

Den vattennära zonen utmed Säveån saknas eller är obetydlig utmed hela 

den karterade delen av ån förutom på sträcka 9 där den bedöms vara måttlig 

(11-30 m). Vattennära zon definieras som det område närmast vattendraget 
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som översvämmas vid högflödessituationer och som påtagligt påverkar vat-

tendraget eller motsatt påverkas av vattendraget. I dagligt tal kallas zonen 

för strand. 

Buskskikt 

Buskskiktet är obefintligt utmed 47 % av den karterade delen av ån, spar-

samt (<5 % täckning) utmed 33 %, måttligt (5-50 % täckning) utmed 6 % 

och rikligt (>50 % täckning) utmed 14 %. 

Topografi 

Topografin inom närmiljön (0- 30m) längs med vattendraget utgörs till 15 % 

av branter på en sida av vattendraget.  

Biflöden och diken 

Det har noterats 26 olika täckdiken och dagvattenrör samt fem tillrinnande 

vattendrag utmed den karterade delen av Säveån. Alla diken som rinner från 

hårdgjorda ytor (21 stycken) är bedömda med måttlig risk för påverkan från 

artificiell mark.  

Vandringshinder 

Det finns inga vandringshinder i undersökningsområdet i och med det nyan-

lagda omlöpet vid Hedefors kraftstation. 
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Tidigare inventeringar och biotopvår-
dande åtgärder 
I Säveån har det genomförts olika typer av undersökningar, biotopkartering-

ar, bottenfauna, elfiske, fiskräkning (Johansson 2013), genetiska studier av 

laxen i Säveån (Palm et al. 2011), ålens vandring i Säveån, vattenkemi och 

vattenflöde.  

 

Säveån har biotopkarterats från utloppet i Göta älv upp till Sävelången och 

från utloppet i Mjörn upp till Sävens utlopp. Ett antal biflöden har också 

karterats (Ingvarsson 2013). 

 

Biotopvårdande åtgärder har utförts i Säveån mellan Göteborg och Jonsered 

och mellan Lerum och Floda (Figur Karlberg 2009 och Höjesjö 2015) 

se även Säveåprojektets hemsida: 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/SAVEAPROJEKTET/SV/Pages/defau

lt.aspx).  

 

Sedan den 18 september 2013 är det fri vandringsväg förbi Hedefors kraft-

station för fisk via det nybyggda omlöpet. 

 
Figur 18. Biotopvårdsåtgärder på den karterade sträckan Aspen- Hedefors 

1. Nedströms Holma bro 425 ton natursten på 410 m2 år 2009 

2. Banverket 247 ton natursten på 270 m2 år 2009 

3. Hallegården 282 ton natursten på ca 300 m2 med helikopter år 2009 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/SAVEAPROJEKTET/SV/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/SAVEAPROJEKTET/SV/Pages/default.aspx
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Figur 19. Biotopvårdsåtgärder vid Knavra 

4. Nedan Knavra bro- 22 ton lekgrus år 2009 

5. Ovan Knavra bro-Lekgrus och större sten utlagd, trösklat 2010-2014 

6. Britannia dämmet- Borttagande av dämmet ökade hastigheten på vattnet och skapade lämp-

liga biotoper för lax år 2009 

 
Figur 20. Brittaniadämmet innan åtgärden 
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Figur 21.  7.Klinckes badplats- Utläggning av lekgrus år 2007- 2009 

 
Figur 22. Biotopvårdsåtgärder på sträckan nedan Hillefors 

8.   Ålkvisten- utläggning av lekgrus och större sten 2010- 2012 

9.   Antons bänk- utläggning av lekgrus och större sten 2010- 2012 
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Figur 23. Biotopvårdsåtgärder ovan Tullängsbron 

10. Ovan Tullängsbron- Vegetationsrensning och iordningsställa lekområden med befintligt och 

nytt material år 2007- 2009 

11. Lilla Prästgårdshöljan- vegetationsrensning på lekområden, utläggning av ståndplats sten år 

2010- 2012 

 
Figur 24. Biotopvårdsåtgärder i Floda centrum 

12. Floda centrum nedan gångbro- utläggning av ståndplats sten år 2010-2012 

13. Floda centrum ovan gångbron- vegetationsrensning på lekområden och utläggning stånd-

plats sten år 2010- 2012 
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Diskussion med åtgärdsförslag  
Utifrån resultatet av karteringen så vet vi nu att det finns några platser i Sä-

veån från uppströms sjön Aspen till nedströms Hedefors som kan vara lämp-

liga som lek- och uppväxtområde för lax. Lite mindre än 20 % av den karte-

rade längden är bedömd som högsta klass som uppväxtområde och det mot-

svarar en yta av 1 hektar. Det är ungefär samma procentsats 20 % respektive 

ytan 1 ha för lekområde. Vi vet också att det finns lämpliga områden där det 

är möjligt att förbättra biotopen med avseende på lek- och uppväxtområde 

för lax. I och med att ån både är reglerad och erosionssäkrad så kommer det 

vara nödvändigt att tillföra nytt material för att upprätthålla arealer av upp-

växtområden men framförallt lekområden eftersom det inte spolas fram 

något nytt material och inte heller transporteras ned något nytt material i och 

med alla kraftverksdammar.  

 

Lämpliga områden för utplacering av lekgrus och större block syns i figu-

rerna 9 och 10. Det bästa resultatet når man förmodligen om man lägger ut 

stora block (1000 – 3000 mm Ø) och sedan säkrar dessa med naturgrus i 

fraktionerna 30-100 mm.  

 

Ett substrat som saknas i stora delar av ån är död ved. Död ved är ett viktigt 

substrat för vattenlevande organismer som lever på och av substratet. Den 

döda veden fungerar också som ett skydd för fisk. Runt den döda veden 

bildas också små mikrohabitat som utnyttjas av insektslarver och blötdjur. 

Ved i vattendrag är ett naturligt material som ofta hamnar där på grund av 

naturliga störningar som skred och om det är möjligt bör man låta det som 

hamnar i vattendraget ligga kvar. 

 

Kostnaderna för åtgärderna är svåra att uppskatta då den avgörande faktorn 

är de geotekniska förutsättningarna i området. I och med tidigare utförda 

åtgärderna kan man anta att kostnader för att förbättra miljöerna för lax 

kommer hamna i det övre skiktet, dvs. 100 kr/m
2
. Kostnadsuppskattningar 

för de olika åtgärdsförslagen kan beräknas utifrån två olika modeller som 

baseras dels på en schablonsumma per åtgärdad hektar och dels på tidigare 

genomförda åtgärder i ån. Schablonsumman uppgår till 100 000 kr/ha (And-

reas Bäckstrand, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, muntlig uppgift) och 

kostnaden för de tidigare utförda åtgärderna uppgick till 1 000 000 kr/ha. 

Anledningen till den högre summan är att det användes en helikopter istället 

för grävmaskin på en lokal för att placera ut sten och block i Säveån då 

skredrisken var för stor vid användandet av markbundna maskiner. Man kan 

tänka sig samma situation vid en framtida restaurering och därför bör man 

räkna med den högre kostnaden. Att åtgärda och förbättra alla uppväxtom-

råden bedömda som klass 1 och 2 (ca 2,5 ha) skulle då kosta ca 2,5 miljoner 

kronor. Räknar man med den lägre kostnaden av 100 000 kr/ha blir summan 

250 000 kr. Kostnaden beror bl.a. om helikopterlyft måste tillgripas för att 

utplacering av bottenmaterial. När andra åtgärder utförs vid ån, t.ex. 
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stabiliserings-arbeten och annan vattenverksamhet bör man även utföra 

biotopvårdande insatser för att bl.a. minska etableringskostnader. 

 

Den enskilt största effekten på ökade lek- och uppväxtarealer åstadkoms 

genom att skapa passager förbi vandringshinder. Tidigare beräkningar visar 

att arealen tämligen- till mycket bra uppväxtområden ovan Hillefors är 

knappt dubbelt så stora som den nu genom omlöpet vid Hedefors nyöppnade 

arealen. Karteringen från Hedefors till Hillefors och även vidare upp till 

Floda kraftstation är emellertid gjord efter en föråldrad metod och bör göras 

om efter dagens praxis för att få en reviderad beräkning på potentiella lek-

områden.  Den uppgiften är väsentlig för att estimera smoltproduktionen 

som ligger till grund för bevarandemålet för Säveåns laxbestånd. På samma 

sätt kan man även beräkna potentiell laxproduktion ännu längre upp i vat-

tensystemet. Man skall dock komma ihåg att utvandrande laxsmolt högt upp 

i vattendraget riskerar ökad dödlighet på vägen till havet genom sjöar och 

kraftverk än smolt som vandrar ut från områden närmare havet.  

 

Vad det gäller alla dagvattenledningar som rinner ut i ån så är det också 

svårt att säga vilken påverkan de har då det inte är riktigt klarlagt var de 

kommer ifrån och vad vattnet de för med sig innehåller. Om det inte gjorts 

tidigare så kan det vara ett intressant ämne att undersöka. 

 

Utifrån biotopkarteringen så framgår det att inga av de 15 avgränsade 

sträckorna är bedömda som rensade av någon grad. Sportfiskarna gör be-

dömningen utifrån den okulära besiktningen av ån där det inte finns tydliga 

spår av vare sig omgrävning eller rensningar även om man kan misstänka 

det med tanke på åns historiska användning som flottled. Ån har i den karte-

rade delen i stort sett samma lopp idag som för 260 år sedan (Figur 13 och 

14). 

 
Figur 13. Historisk karta från 1755 som visar Säveån från utloppet i Aspen upp till Hedefors. 
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Figur 14. Kartan visar motsvarande sträcka som visas på den historiska kartan i figur 13. 

©Lantmäteriet 

 

De åtgärdsförslag som ges utgår från åns naturliga förutsättningar och där 

det är tekniskt möjligt att förstärka strukturer och naturliga processer som 

erosion och deposition. Eftersom åns stränder är erosionsskyddade så blir 

det endast fråga om erosion och deposition i höjdled. Det har också noterats 

en hel del strukturelement med negativ påverkan på vattendraget som vi vill 

belysa, exempelvis alla dagvattenledningar som noterats och som vi antar 

berör dagvattenhanteringen i samhället Lerum. 

 

De platser som lämpar sig för åtgärder i vattendraget är de där strömförhål-

landet är antingen svagt strömmande (sträckorna 2, 4, 6, 7, 12 och 14) (Fi-

gur 15) eller strömmande (sträckorna 3, 5, 9, 11, 13 och 15). Man kan också 

tänka sig att lämpliga områden för åtgärder är sådana där lek- och uppväxt-

områden är bedömda som klass 1 och 2 (Figur 16 och 17), dvs. områden där 

förutsättningar finns (lämpligt strömförhållande) och där biotopen kan för-

bättras och därmed hamna i en högre klass. Ytan för lekområden i klass 1 

och 2 uppgår till 16 809 m
2
 och ytan för uppväxtområden klass 1 och 2 till 

25 476 m
2
 (Figur 5 och 6).  
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Figur 15. Översiktskarta över de karterade delarna av Säveån. Sträckor med dominerande 

strömförhållande svagt strömmande visas i rött. Siffror anger sträckans A-protokollnummer i 

biotopkarteringen. © Lantmäteriet 

 

 
Figur 16. Översiktskarta över Säveån och de sträckor som bedömts som klass 1 & 2 uppväxt-

område. Dessa områden kan det vara lämpligt att utföra biotopvård i. © Lantmäteriet 
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Figur 17. Översiktskarta över lekområden av klass 1 och 2. Områden som kan vara lämpliga 

att utföra biotopvård i. © Lantmäteriet 
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𝐿𝑀 = (𝐾1 × 𝐿1) +  (𝐾2 × 𝐿2) + ⋯/𝐿𝑟 

𝐹 = (1 − (
𝐵

𝐴
)) × 100 

Bilaga 1- Metodbeskrivning 
Sportfiskarna har biotopkarterat ån för att kunna ge ett svar på andelen lek- och 

uppväxtområden inom det geografiskt avgränsade området.  

Biotopkartering 

Biotopkarteringen är utförd enligt Havs- och Vattenmyndighetens rekommen-

derade metod Biotopkartering – vattendrag och den nya reviderade fältmanua-

len 2010-03-31. För en utförligare information om utförandet rekommenderas 

Halldén et.al 2002.  

 

De olika parametrarna som antecknas i de olika protokollen beskriver  

antingen täckningsgrad, antal eller lämplighet. Täckningsgrad och lämplighet 

noteras i en skala mellan 0-3 och där 3 är högsta klass.  

Resultaten redovisas antingen som andel av vattendragslängd eller areal. Vissa 

kriterier redovisas som ett längdviktat medelvärde. 

LM = Vattendragets längdviktat medelvärde 

K1 = Klassning för delsträcka 1 

K2 = Klassning för delsträcka 2 osv. 

L1 = Längd delsträcka 1 

L2 = Längd delsträcka 2 osv. 

Lr = Vattendragets totala längd 

Påverkan från vandringshinder beräknas genom ett fragmenteringsindex. 

F = Fragmenteringsgraden i % 

A = Vattendragets sammanlagda längd (inklusive dammar och sjöar) 

B = Längsta sammanhängande sträcka utan definitiva vandringshinder 

Fältarbetet 

Metodiken går i korthet ut på att två personer vandrar utmed vattendraget från 

mynningen och upp i motströms riktning och att data insamlas och noteras i 

olika protokoll (A-E), se nedan. På grund av Säveåns djup på den karterade 

delen av ån så har ån även karterats från båt. 

För mer information om de olika protokollen se Halldén et.al 2002, en kortare 

beskrivning följer här nedan. 

Vattenbiotopen – Protokoll A 

Ingående data skall beskriva själva vattendraget. Exempel på kriterier som be-

döms är bottensubstrat, strömförhållande, skuggning, död ved, öringbiotop, 

rensat/påverkat och strukturelement. Biotopen inom varje sträcka skall vara så 

homogen som möjligt och huvudkriteriet för att bedöma homogeniteten är 

strömförhållandet. Sträckor ska även avgränsas vid vandringshinder, kvillom-

råden, dammar, sammanflöden och rensade partier. 
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För bottenmaterial, vattenvegetation och strömförhållande bedöms täcknings-

graden i en fyrgradig skala 0-3, där 3 är den dominerade sorten. 

0 = saknas eller obetydlig 

1 = < 5 % täckning 

2 = 5-50 % täckning 

3 = > 50 % täckning 

 

Bottenmaterial delas in i åtta olika substrattyper:  

 grovdetritus 

 findetritus 

 lera 

 sand  

 grus  

 sten  

 block  

 häll 

En substrattyp skall anges som dominerande för varje delsträcka. 

 

Vattenvegetationen delas in i nio olika grupper: 

 rotade och/eller amfibiska övervattensväxter  

 flytbladsväxter och/eller friflytande växter  

 undervattensväxter med hela blad  

 undervattensväxter med fingrenade blad  

 rosettväxter  

 trådalger  

 övriga påväxtalger 

 Fontinalis eller liknande arter  

 kuddlika mossor  

 

Strömförhållandet delas in i fyra olika grupper: 

 lugnflytande  

 svagt strömmande (< 0,2 m/s)  

 strömmande  

 forsande (>0,7 m/s) 

 

Skuggning bedöms efter en fyrgradig skala 0-3. 

0 = obefintlig skuggning 

1 = mindre god skuggning (<5 %) 

2 = måttlig skuggning (5-50 %) 

3 = god skuggning (> 50 %) 

 

Skuggning utmed ett vattendrag är ofta knuten till en kantzon av träd och/eller 

buskar. En sådan kantzon är viktigt eftersom den bidrar med; skydd för djur, 

näring i form av nedfallande löv och insekter, död ved och den är temperatur-

stabiliserande. Många vattenlevande organismer kan slås ut vid höga vatten-

temperaturer. 
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Död ved (> 10 cm i diameter) i eller över vattnet bedöms efter en fyrgradig 

skala 0-3. 

0 = saknas eller obetydlig förekomst 

1 = liten förekomst (<6 stockar/100 m vattendrag) 

2 = måttlig förekomst (6-25 stockar/100 m vattendrag) 

3 = riklig förekomst (>25 stockar/100 m vattendrag) 

Död ved har stor betydelse för ett vattendrags biologiska funktion, det bildas 

gömslen och uppehållsplatser för fisk och bottenfauna. Stockar ovan vattnet är 

ett viktigt habitat för mossor, lavar och svamp.  

 

Rensat/påverkat noteras i protokoll och på kartan. Graden av rensning bedöms i 

en fyrgradig skala 0-3. 

0 = ej rensad 

1 = försiktigt rensad 

2 = kraftigt rensad 

3 = omgrävd/rätad 

 

Att kvantifiera påverkansgraden är ett av biotopkarteringens huvudsyfte. 

Många hotade och sällsynta arter är knutna till mer eller mindre opåverkade 

strömsträckor och det är oftast dessa biotoper som utsätts för rensning. 

 

Vattendragets lämplighet som laxbiotop bedöms utifrån tre parametrar, 

lekområde, uppväxtområde och ståndplats. Samtliga bedöms i en fyrgradig 

skala 0-3. 

0 = Inte lämplig 

1 = Möjlig 

2 = Tämligen god 

3 = Goda – mycket goda 

Ett lekområde bedöms utifrån laxens storlek kontra bottensubstratets i de på-

träffade lekbäddarna. En lekbotten får inte innehålla en för stor andel finparti-

kulärt material och vattenhastigheten måste vara tillräckligt hög. För att bedö-

mas som högsta klass lekområde skall det också finnas en lekbädd var tvåhund-

rade meter. Uppväxtområdet bedöms i första hand på bottenstruktur och ström-

förhållande och i andra hand på skuggning och närmiljö. Ståndplats för större 

fisk bedöms utifrån tillgången på djuphålor och större block. 

 

Strukturelement noteras i protokoll och markeras på karta. Vissa struktur- ele-

ment som sjöinlopp, sjöutlopp, delta, sammanflöden, korvsjöar, kvillområden, 

blockrika sträckor, raviner, branter, brinkar, utströmningsområden, översilade 

klippor, öppna stränder, sandstränder, hävdade strandängar och översvämnings-

skogar är potentiella nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett område som är 

värdefullt för djur och/eller växter. 
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Omgivning/närmiljö – Protokoll B  

Biotoper i omgivning och närmiljö beskrivs i detta protokoll. Varje sträcka 

skall vara så homogen som möjligt och sträckorna avgränsas främst på grund 

av förändringar av marktyp i närmiljön (Tabell 1). Enligt uppdraget har endast 

närmiljön noterats i protokoll B. Närmiljön sträcker sig 0-30 m på vardera sidan 

om vattendraget. Sträckavgränsning föranleds av förändringar i dominerande 

markslag och förändringar i skyddszonens bredd samt vid raviner och branter. 

Sträckorna bör samtidigt inte vara kortare än 70 m.  
 

Tabell 1.  Marktyp, kod och definition. 

Marktyp Kod Definition 

Gammelskog S3 Spår tyder på att skogen är gammal, ex. död ved, 

flerskiktad etc. 

Äldre produktionsskog S Slutavverkningsskog. Trädens ålder i snitt >60 år. 

Trädens diameter i snitt >30 cm. 

Yngre produktionsskog G Gallringsskog. Träd diameter i snitt >10 cm <30 cm. 

Ungskog R Röjningsskog. Trädens diameter <10cm. 

Övrig skog S4 Förekommer ofta i anslutning till vattendrag. Är inte 

produktionsskog men inte heller gammelskog. 

Kalhygge/plantskola K Avverkat område (K), plantskola (R1). Noteras som 

hygge till den blivande skogen nått en höjd av 1,3 m. 

Hällmark H Hällmark, blockmark, klappersten etc. 

Åker Å1 Åkermark som brukas. 

 Å2 Åkermark som inte brukas just nu men som sannolikt 

kommer brytas upp. Vallodling eller bete kan före-

komma. 

 Å3 Bär och fruktodling, energiskog 

Öppen mark Ö1 Hävdad öppen mark 

 Ö2 Igenväxande öppen mark 

 Ö3 Trädbevuxen hagmark 

Våtmark VK1 Öppen hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 

 VK2 Öppen ej hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 

 VK3 Trädbevuxen våtmark (sumpskog). 

 VK4 Öppet vatten. 

 VM1 Trädbevuxen mosse. 

 VM2 Öppen mosse. 

Artificiell mark A1 Tomtmark 

 A2 Väg 

 A3 Industri 

 A4 Tätort/bebyggelse 

 A5 Övriga, ej hårdgjorda ytor 

 

Marktypen bedöms i en tregradig skala 1-3: 

1 = marktypen täcker <5% 

2 = marktypen täcker 5-50 % 

3 = marktypen täcker >50 % 

 

Till onaturliga markslag räknas artificiell mark, åker och kalhygge. 
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Vattendragets ekologiska funktioner beror i stor grad på strand- och våtmarks-

vegetationen längs vattendraget. Om närmiljön eller omgivningen består av 

artificiell mark eller produktionsskog skall det anges en skyddszon där det fö-

rekommer. Dessa skyddszoner ska bestå av mer eller mindre naturlig mark 

som, barrskog, blandskog, lövskog, öppen mark eller våtmark. Zonens medel-

bredd anges i en fyrgradig skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydlig, <3m 

1 = liten, 3-10m 

2 = måttlig, 11-30m 

3 = stor, >30m 

 

Den vattennära zonen har en viktig funktion som filter mellan land och  

vatten. I den vattennära zonen skapas genom regelbundna översvämningar spe-

ciella förhållanden för ett rikt växt- och djurliv. Zonen bedöms i en fyrgradig 

skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydlig, <3m 

1 = liten, 3-10m 

2 = måttlig, 11-30m 

3 = stor, >30m 

 

Buskskiktet har en viktig funktion då det bidrar till beskuggning av ån samt 

näringstillförsel i form av nedfallna blad och insekter. Buskskiktet bedöms i en 

fyrgradig skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydligt 

1 = sparsamt (<5 %) 

2 = måttligt (5-50 %) 

3 = rikligt (>50 %) 

 

Dominerande trädslag anges för varje sträcka. Om det är blandskog ska både 

dominerande lövträd och barrträd anges. Vattendragets omgivande topografi 

bedöms som ravin om fallhöjden är minst 5 m inom 25 m från vattendragets 

båda stränder och som brant om denna höjdskillnad finns på en av vattendra-

gets sidor. 

Biflöden och diken – Protokoll C 

I detta protokoll beskrivs biflöden och diken. Det är endast mynningen (ca 30 

m) av biflödet och diket som undersöks i fält. Viktigt att notera är påverkan 

från markanvändningen, flöde, erosionsrisk, förekomst av skyddszon och 

översilning. Påverkan från markanvändning noteras för diken och dikesbäckar 

och risken för påverkan bedöms i en fyrgradig skala 0-3: 

0 = obetydlig risk för påverkan. Ingen del av tillflödet kantas av riskfylld mark-

typ. 

1 = liten risk för påverkan. < 5 % av tillflödet kantas av riskfylld marktyp. 

2 = måttlig risk för påverkan. 5-50 % av tillflödet kantas av riskfylld marktyp. 

3 = stor risk för påverkan. > 50 % 

Riskfylld marktyp är kalhygge, åker och artificiell mark. 

Endast diken/biflöden med betydlig negativ påverkan på vattendraget har note-

rats i protokoll C i detta uppdrag. 
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Vandringshinder – Protokoll D 

Detta protokoll beskriver vandringshinder i vattendraget. Följande punkter skall 

beskrivas: 

 Lokalinformation  

 Information om vandringshindret  

 Fiskuppgifter  

 Användning  

 Åtgärder 

 Fiskvägar   

 Övrigt 

 

Exempel på data som noteras är; typ av hinder (naturligt eller artificiellt), fall-

höjd. I protokollet beskrivs vandringshindrens passerbarhet för fisken enligt 

följande: 

 Definitivt - Hindret kan med största sannolikhet inte passeras 

 Partiellt - Hindret kan under gynnsamma förhållanden (vid högvatten) 

passeras. 

 Passerbart – Hindret bedöms partiellt för mört men passerbart för öring 

Bedömningen görs separat för öring och för mört. 
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Bilaga 2. Lek- och uppväxtområden 

 

  

 

Figur 25. Lekområden för lax i Säveån mellan Aspen och Hedefors. 
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Figur 26. Uppväxtområden för lax i Säveån mellan Aspen och Hedefor



 

 

 

 


