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Bakgrund
Detta är en sammanställning över kartor, höjddataanalyser (höjd i 2x2 meters rutor),
provtagning, tidigare inventeringar och rapporter från Hjärtaredsån längs sträckan från
Hjärtaredsjön till utloppet i Högvadsån (se referenserna). Dessutom kunskaper sammanställts
från de två vattendragsvandringar som arrangerats längs sträckan av Hjärtaredsågruppen.
Hjärtaredsågruppen är en av de arbetsgrupper som uppstått inom Högvadsåprojektet som
pågått under 2017 och 2018. Gruppen som består av runt sex personer har diskuterat vid två
dialogmöten (2017-03-24 och 2018-02-05). Här har idéer utvecklats kring aktiviteter som man
vill genomföra samt personer, företag eller föreningar som man vill kontakta. Den sträcka som
man fokuserat på är från utloppet i Högvadsån till utloppet från Hjärtaredsjön.
Därefter har gruppen genomfört två vattendragsvandringar (2017-05-29 och 2018-06-05) för
att täcka in sträckan och lära sig om vattendraget. Alla markägare och intresserade har varit
inbjudna och runt 15 personer har deltagit vid vardera tillfälle. Dessutom har Niklas Wengström
genomfört elfiske 2018-09-15 som en demonstration och där samtidigt intressanta saker kunde
noteras. Drygt 20 personer deltog.
I arbetsgruppen har det ingått personer som är markägare, vattenkraftsägare och
kommuntjänsteperson samt personer som är medlem i fiskevårdsområdesförening och
naturskyddsförening. Vid vattendragsvandringar har dessutom fler markägare deltagit bl a
Gekås. Även Skogsstyrelsen och personer som jobbar med friluftsliv och besöksnäring har varit
med.
Det har även funnits en arbetsgrupp inom Högvadsåprojektet som arbetat med att ta fram
kunskapsunderlag för Högvadsån som helhet och som bidragit med sammanställningen av
tidigare undersökningar.

Figur 1. Dialogmöte 2 och 3.

Figur 2. Vattendragsvandring 2017-05-29.

Figur 3. Lax, öring och elritsa vid elfiskevisningen som gjordes av Niklas Wengström (Foton: Ingela Danielsson).
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Sammanställning från minnesanteckningar
Här följer en sammanställning av minnesanteckningar som är gjorda från arbetsgruppsmöten
och vattendragsvandringar.
Gruppen planerade aktiviteter:
• Vattendragsvandring 1 (nedre delen från utloppet upp till kraftverket). Inbjudan går ut
till markägare, länsstyrelse, skogsstyrelse m fl. Fokus vid kraftverket och campingen.
• Vattendragsvandring 2 (övre delen). Vid gamla skjutbanan finns en delsträcka som är
intressant att studera. Markägare har lyft fram sträckan som särskilt vacker, men
experter har samtidigt visat på att vattendraget är rensat och förlorat ursprungliga
värden – underlag för intressant diskussion!
• Demonstration av elfiske. Sportfiskarna erbjöd sig att göra ett demonstrationsfiske
samt visa bottenfauna
• Studiebesök där man gjort åtgärder (Svanån vid Nissan, Musån?, Torsås)
• Ta fram underlagsmaterial: Biologiska inventeringar, mätningar som tidigare gjorts i
Hjärtaredsån (Elfiske, bottenfauna mm). Information i VISS.
• Möte med Gekås för att skapa dialog om win-win situationer när det sker samverkan
med näringslivet för att bidra till en god status i våra vatten.
• Söka pengar för förbättrande åtgärder, information mm.
Möjliga problem som tagits upp:
• Skjutbanan?
• Bilskroten?
• Vägtrummor?
• Rensningar?
• Vandringshinder vid kraftverket?
• Skogsbruk, körskador, brist på skyddszoner eller beskuggning?
• Andra miljögifter/utsläpp utmed vattendragen?
Viktiga aktörer som identifierats:
• Markägare
• Kraftverksägare
• Gekås, campingen
• Fiskevårområdesförening
• Experter som Sportfiskarna och länsstyrelsen
• Hotell Hjärtared
• Bilskroten
• Länsstyrelsen
Frågor som ställts:
• Vilken påverkan har den gamla skroten på vattenkvaliteten i Hjärtaredsån? För ca 25 år sedan
kunde man ofta se en oljehinna på vattnet.
• Finns det information om förorenad mark inom avrinningsområdet?
• Vilken påverkan har skjutbanan på vattenkvaliteten i Hjärtaredsån? Plasthylsor från
förladdningar hittas ofta vid kraftverket.
• Är Hjärtaredsån påverkad av övergödning? Hur stort är bidraget från jordbruket?
• Varför är det lägre smolttäthet i Hjärtaredsån jämfört med Fageredsån?
• Vilken påverkan skulle en utrivning av dammen få på naturvärden och vattennivåer
uppströms? Vad händer med biologin i dammen?
• Gruppen tyckte att det skulle vara intressant att jämföra fauna nedströms respektive uppströms
vandringshinder.
• Vilka krav på skyddszon finns vid gödsling respektive kemisk bekämpning inom jordbruket?
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•
•
•

Finns det något namn på biflödet till Högvadsån, som rinner västerut strax söder om
järnvägsbron?
Finns det Gyrodactylus salaris (parasit på bla lax) i ån?
Var genomförs elfiske i ån?

Vid vattendragsvandringar har mycket information delats, som exempelvis nedanstående.
Dammen finns en fisktrappa från 1987. Det ska alltid gå 250 l/s i fisktrappan. Hjärtaredssjöarna
uppströms är oreglerade. Det finns två dikningsföretag i ån.
Gekås genomför miljökontroll gällande campingen och Hjärtaredsån13. Enligt beslut från länsstyrelsen
ska Gekås varje år lämna in en årsrapport som visar hur kontrollprogrammet uppfyllts. Campingen
anlades 2001 och har sedan dess vuxit successivt. Idag finns ca 1300 bäddar på campingen och fler
stugor ska byggas norr om ån. Området för campingen är detaljplanelagt. I detaljplanen anges t ex
vilka områden som inte får bebyggas och var det får byggas stugor.
Allt dagvatten från campingen passerar antingen filterbrunn eller infiltrationsdamm innan det når
Hjärtaredsån. Inom området finns även avsatta översvämningsytor som inte får bebyggas. Vid en
avverkning norr om ån för några år sedan blev det en miss i kommunikationen mellan Gekås och
entreprenören som ledde till att fler träd än vad som var avsett togs ner inom skyddszonen utmed
vattendraget. Naturlig vegetation håller nu på att återetablera sig inom skyddszonen. Gekås har sedan
dess även förtydligat skogsbruksplanernas kartor så att hänsynsanvisningar tydligare ska
framgå.
När en slutavverkning görs nära ett vattendrag så rekommenderar skogsstyrelsen särskild hänsyn och
att kantzonens träd och buskar lämnas kvar. För att inte riskera att slam rinner ner i vattnet, så ska
markskador undvikas genom en 10 m körningsfri zon utmed vattendraget. Skogsstyrelsen hinner dock
bara kontrollera en liten del av avverkningsanmälningarna, så mycket hänger på markägarens intresse
och kunskap.

5

Hjärtaredsåns avrinningsområde

sån
red
rta
Hjä

Hö
gv

ad
s

ån

Hjärtaredsån är det största biflödet till Högvadsån som är i sin tur en del av Ätrans
avrinningsområde (Fig. 4). Högvadsån och Ätrans nedre delar ingår i Natura 2000-område och
har stor betydelse för exempelvis atlantlax och den starkt hotade flodpärlmusslan samt
havsnejonöga. Sedan fiskarnas vandring åter möjliggjordes vid Hertingen i Falkenberg 2013
finns åter fria vandringsvägar upp till Högvadsån. Vid Nydala kvarn finns ett partiellt hinder där
vandrande fisk sedan 1954 lyfts förbi. Sedan öppnandet av vattendraget vid Hertingen har det
setts stora förändringar genom att mängden vandrande fisk ökat kraftigt. Eftersom även
färdiglekt fisk har kunnat återvända levande till havet har dessa kunna återkomma för lek vid
fler tillfällen. Mängden stora fiskar har därför också ökat markant.

Figur 4. T.v. Högvadsåns avrinningsområde sträcker sig från Överlida i norr till Köinge i söder och är en del
av Ätrans avrinningsområde. Högvadsån ligger både i Hallands och Västra Götalands län. T.h. Högvadsåns
avrinningsområde kan i sin tur delas upp i flera delavrinningsområden varav Hjärtaredsåns är det största.

Hjärtaredsån mynnar i Högvadsån strax söder om Ullared. Rinnsträckans hela längd från
Hjärtaredsåns källflöden till Högvadsån är cirka 26 km och avrinningsområdet som ån avvattnar
är 120 km2.
Överst i avrinningsområdet ligger Högsjön på 156 m.ö.h. De övre delarna domineras av urberg
med tunna jordtäcken. Urberget är uppsprucket i långsträckta parallella sprickdalar. Efter att
vattnet passerat de mindre sjöarna Hällesjön och Ämtasjön störtar sig Tranån ner för en sådan
sprickdal, passerar några mindre sjöar, övergår i Kampån som leder vidare till Barken 85 m.ö.h.
Därefter rinner Barkhultaån ner mot en serie särpräglade långsträckta och långgrunda sjöar,
som omges av kulturmarker. Sjöarna avslutas med Hjärtaredsjön som slutligen avvattnas av
Hjärtaredsån. Ån rinner först med liten lutning men vid en trängre passage i urberget och ett
område med morän blir lutningen åter större. Här finns en damm och ett kraftverk. Nedströms
dammen rinner Hjärtaredsån i ett fint kvillområde. Slutligen passerar ån Gekås camping och
stugby och mynnar i Högvadsån på en höjd av 64 m.ö.h.
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Figur 5. Höjdprofil för hela vattendragets längd (mätt i meter)

De allra största delarna av avrinningsområdet
domineras av urberg och morän, bevuxet av barrskogar
med myrmark i sänkorna (Fig. 6 och 7). Mängden
morän ökar i den nedre halvan. Efter Hjärtaredsjön
dominerar istället isälvssediment, som avsatts vid
mynningarna av de stora isälvar som bildats vid isens
avsmältning. Dessa sediment ger förutsättningar för
större grundvattenförekomster. På moränområden och
en del torvjordar i dalsänkorna finns ett småskaligt
kulturlandskap som under andra halvan av 1900-talet
delvis vuxit igen som på många andra platser i Sverige.
Hjärtaredsån har vid utloppet en
årsmedelvattenföring på 2,86 m³/s och
bredd på cirka 9 meter.
Medelhögvattenföring ligger på 10,8
m³/s och medellågvattenföring på 0,33
m³/s. Femtioårsflöden beräknas till
18,1 m³/s. Vid bron vid 153:an har
vattendraget en amplitud på två meter
(uppgift från vattendragsvandring).
Avrinningsområdets relativt stora yta
gör att flödespulser blir mer utdragna.
Avrinningsområdet innehåller en
tämligen stor del sjöar och våtmarker
som kan magasinera vatten. Detta kan
göra att flödestoppar blir lägre och
även perioder med kritiska lågvatten
blir kortare.
Figur 6. Jordarter i Hjärtaredsåns
avrinningsområde.

7

Högsjön
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Figur 7. Markslag i Hjärtaredsåns
avrinningsområde.

Hjärtaredsjön

Tabell 1. Stationskorrigerad vattenföring 1981-2010 vid utloppet.

HQ50
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ

Vattenföring
(m³/s)
18,1
14,5
10,4
10,8
2,86
0,33

HQ50 - Högvattenföring med en återkomsttid av 50 år.
HQ10 - Högvattenföring med en återkomsttid av 10 år.
HQ2 - Högvattenföring med en återkomsttid av 2 år.
MHQ - Medelvärdet av varje års högsta dygnsvattenföring.
MQ - Medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela
perioden.
MLQ - Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring
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Hjärtaredsån från Härtaredssön till utloppet
Markanvändning
Den norra delen av åsträckan omges av ett vackert kulturlandskap med åkrar och betesmarker (Fig.
8). Dalgången är flack och småkullig. Vattendragets lutning är 0°-0,03° (Delsträcka 16-19, Fig. 10).
Första delen av sträckan består av en serie småsjöar. Området domineras av isälvssediment (Fig. 9).
Torvjordar visar att delar av området under lång tid varit våtmarker. Här finns också svämsediment
längs vissa delar av ån som bildats genom återkommande översvämningar under tusentals år. I
mitten av sträckan passerar ån därefter urbergsområden och här blir ån betydligt brantare med
lutningar på 0,57°-1,6° (Delsträcka 14, Fig. 10). Efter urberget återkommer isälvssediment med en
mindre lutning på 0,08°-0,38°. Slutligen rinner ån i en flackare del genom Gekås camping där
lutningen är 0,03°-0,07° (Delsträcka 1-2, Fig. 10).

Figur 8. Markslag längs Hjärtaredsån mellan Hjärtaredsjön och Högvadsån.
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Figur 9. Jordarter längs Hjärtaredsån mellan Hjärtaredsjön och Högvadsån

Figur 10. Höjdprofil för Hjärtaredsån mellan Hjärtaredsjön och utloppet i Högvadsån. Numrering av
delsträckor samt bedömning av öring-/laxmiljö är hämtad från biotopkarteringen (Ref. 1). Lutning för olika
delsträckor är beräknad från figuren. Flodpärlmusslornas förekomst är hämtad från musselportalen.

10

Historia
Fornlämningar som flintyxor är tidigare
hittade vid Gekås camping27. En
stensättning finns vid Flähult.
Uppgifter om kvarnar finns från tre platser
längs Hjärtaredsån27. Längst nedströms
finns vid en forsande sträcka (Delsträcka 3,
Fig. 27). Här finns en kvarngrund och en 30
meter lång stenvall (Fig. 44 och 45). Mellan
stenvallen och stranden bildas en
vattenkanal där skvalthjulet bör ha stått.
Platsen överensstämmer med geometrisk
karta år 1760. Kvarnen är även utmärkt på
laga skifteskartan från år 1864, då även
som en fiskeplats.
Vid den nuvarande dammen har det
funnits en kvarn som är utmärkt på laga
skifteskarta år 1868. Troligen är det
samma plats som för en skvaltkvarn som
är utritad på delningskarta år 1765. Den
syns även på generalstabskartan från
1872 (Fig. 11).

Figur 11. Generalstabskartan 1872.

Det har funnits ytterligare en kvarnplats där väg 153
passerar över ån enligt laga skifteskarta år 1875.
På generalstabskartan från 1872 ser man även
kvarnar i biflöden. I biflödet Kinnasjöbäcken ligger en
kvarn i den nedre delen och i den övre delen av
bäcken från Släryd ligger det två kvarnar.
Humlegårdsbron vid utloppet av Hjärtaredsjön är
även markerad som fornlämning27. Det är en 18 meter
lång stenvalvsbro.
Dikningsföretag finns från Hjärtaredsjön ned till
kraftverket (Fig. 12). Större rensningar har enligt
uppgift genomförts 1955 med slängskopa och 1989
med grävskopa. 1902 sprängdes en bergklack
(bestämmande sektion) bort söder om plastindustrin,
där ån lämnar den öppna kulturmarken, vilket sänkte
vattennivån uppströms och i Hjärtaredsjön.
På skifteskartorna från 1800-talet kan man se att
Hjärtaredsjön hade en högre strandlinje än idag (Fig.
13-15). Man kan också se att ån var betydligt bredare
(Fig. 14). På ett ställe fanns även en ö i vattendraget.
Genom grävning och sänkning har troligen fåran
fördjupats och blivit smalare. Vid Brokullen kan detta
ses genom att svämplanet söder om ån verkar ha blivit
isolerat från vattendraget. Erosion ses här på båda
sidor av ån vilket tyder på att vattendraget håller på
att bredda sig och försöka återta en bredare form.

Figur 12. Dikningsföretag.

Åns lopp har i stort sett varit detsamma utom på tre platser vilket man kan se när man jämför dagens
å med kartorna från 1800-talet. Längs väg 153 har vägen klippt av en slinga. Även en mindre slinga
(Fig. 16) har rätats i den övre delen av Hjärtareds inäga i samband med att järnvägen byggdes i slutet
av 1800-talet. Här har en cirka 100 meter lång kanal grävts. Effekten av detta har inneburit att
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vattnets hastighet och energi har ökat efter sträckan jämfört med tidigare. Detta har lett till ökad
erosion i slutet av sträckan vid nästa krök, vilket gjort att fårans läge även här har förändrats.
Slutligen har en längre sträcka rätats i den nedre delen. I samband med byggandet av stugbyn i slutet
av 1900-talet grävdes en slinga bort och en cirka 300 meter lång kanal grävdes dit vattnet fördes. Här
har delar av svämplanet fyllts ut och markytor har hårdgjorts.
På de skifteskartorna ser man hur inägorna sett ut med åker och ängar och där byarnas gårdar legat
(Fig. 13-16). Man ser även broar och hur vägarna tidigare gått. Denna struktur har funnits från
åtminstone vikingatiden fram till 1800-talet. Efter skiftesreformerna då jorden samlades i större
enheter kring gårdarna blev jordbruket mer rationellt. Ny teknik innebar att vattendrag rätades och
grävdes djupare, bättre dikning gjordes, kalk och konstgödsel tillkom, jordbruket mekaniserades och
produktionen av livsmedel mångdubblades. Slåtterängar odlades upp eller blev betesmarker, andra
beskogades så småningom.

Figur 13. Hjärtareds inägor (norra delen) vid laga skifte 1861. Rosa är åkrar och grönt är slåtterängar.
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Figur 14. Hjärtareds inäga (södra delen) vid laga skifte 1852. Gult är åkrar och grönt är slåtterängar.
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Figur 15. Flähults by vid laga skifte 1874. Även lövbevuxna ängar och andra marker är utritade. Grått är åkrar
och grönt är slåtterängar.

Figur 16. Kogstorp och Barkhult vid laga skifte 1866. Gult är åkrar och grönt är slåtterängar.
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Hydromorfologi
Hydromorfologi handlar om hur sediment, allt från lera till stora block, har flyttats, sorterats och
deponerats med vattnets hjälp på olika platser och bildat olika former både i fåran och på stränder.
Vattnet har format landskapet och skapat miljöer där olika arter sedan kan leva. Genom att titta på
erosion längs kanter, avlagringar av sand läns åstränder och sortering av material på åbotten ser
man att det är en ständigt pågående process som upprätthåller de olika miljöerna (Fig. 17 och 18).
Den övre delen av ån rinner genom isälvssediment och ett kulligt landskap eller kamelandskap
(Delsträcka 19, Fig. 10 och Fig. 74). Grus och sand har avsatts i isens sprickor vid inlandsisens
avsmältning. Isen har mist kontakten med inlandsisen och blivit dödis. Materialet från isen har då
avsatts i åsar och kullar. Isberg som blev kvar bildades dödisgropar som gav upphov till små runda
sjöar. Nedströms liggande urberg vid Vårbo (Fig. 66) har fungerat som bestämmande sektioner och
hindrat ån från att gräva sig ner i sedimenten. Vid de flacka stränderna har våtmarker bildats där
kärrtorv med tiden utvecklats (Fig. 9). Sediment har transporterats i ån och vid de regelbundna
översvämningarna har svämsediment avsatts längs stränderna ett stycke ner längs ån. Lutningen
ökar därefter något och bottnen består av sten (Delsträcka 16, Fig. 10). Vid kraftverket finns urberg
vilket gör att vattendraget är brant och forsande (Delsträcka 14, Fig. 10). Därefter återkommer
isälvsediment med stenig botten. Längs delsträcka 5-9 är fåran bred och grund och delar upp sig i
parallella fåror till vackra och värdefulla kvillområden på flera platser (Fig. 55, 57 och 59). Mängden
block är liten och botten är jämn och täckt med främst sten och grus. Även delssträcka 2 och 4 har
tämligen jämna bottnar med liten mängd block. På flera platser längs vattendraget ser man pågående
sedimenttransport genom deposition av sand på öar och stränder och genom älvvallar samt tendens
till levébildning på några platser. I delsträcka 4 har en nyligen fallen gran i vattnet gett upphov till
nybildning av grusig bank bakom granen, vilket också visar på en pågående transport av sediment.
Nybildade grusbottnar kan vara värdfulla miljöer för unga flodpärlmusslor. Erosion genom
underminering och fickerosion mellan träd i ytterkurvor samt utveckling av älvvallar i innerkurvor
är även tecken på pågående förflyttning i sidled av fåran i sträcka 2 och 4. Längs vattendraget finns
svämplan med varierande bredd på några meter till runt 30 meter. Stugbyn är placerad på svämplan
och på mark med högt våthetsindex. Längs delsträcka 8 samt i den nedre delen av sträcka 4 finns
cirka fem meter höga brantare gamla erosionssluttningar som uppstått genom att fåran under lång
tid har eroderat kanterna. Vid den nedre erosionsbranten ser man grundvatten tränga fram och bilda
källmiljöer.
Biotopkartering1 av sträckan gjordes 2009 samt i ett litet biflöde som benämns Slärydsbäcken på
kartor (troligen har en förväxling gjorts av det större biflödet som rinner från Släryd). Vid
karteringen bedömdes vattendragets medelbredd till ca 15,6 m (exkl. dammar), dess medeldjup till
ca 0,7 m (exkl. dammar) och 89 % av vattendraget vara ringlande eller meandrande.
Vattendraget delades in i två̊ delar med avseende på̊ bottensubstrat och strömhastighet. En del från
Hjärtaredsjön ner till kraftverket väster om Ullared och en del från kraftverket ned till sammanflödet
med Högvadsån. Vattenhastigheten i vattendraget är för det mesta lugnflytande men det finns några
sträckor som har svagt strömmande eller strömmande vatten som dominerande strömhastighet.
Dessa finns alla i den del av vattendraget som rinner nedströms kraftverket väster om Ullared. Här
finns också̊ de tre sträckor som har forsande vatten.
I den övre delen av vattendraget, mellan Hjärtaredsjön och kraftverket, domineras bottensubstratet
av findetritus. Nedströms kraftverket till mynningen i Högvadsån är det i stället sten som dominerar
flest sträckor.
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Figur 17. Exempel på hydromorfologi längs vattendrag.

Figur 18. Bakom ett block ses hur sandkorn virvlar runt genom småskalig erosion. Block som sticker upp ovan vattenytan
ger syresättning genom att luft dras ner i vattnet.
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Figur 19. Bakom block uppstår nya bottnar genom deposition av transporterat material. Här finns gömställen för fiskar.

Analys av höjddata
Genom att analysera höjddata kan man förutsäga var
områden finns med blöta marker. I Fig. 21 ses resultatet från
beräkning av våthetsindex. Alla blå områden är dock inte
blöta eftersom även plana väldränerade marker blir blå vid
analysen.
En särskild beräkning av det maximala svämplanet vid 100årsflöden har också lagts in som en blå linje på kartan
(Tillhandahålls av Länsstyrelserna). Särskilt intressanta
platser är mörkblå ytor inom det beräknade svämplanet.
I kanten av svämplanen, särskilt då det kantas av sluttningar,
tränger det ofta ut grundvatten som kommer från högre
liggande marker i omgivningarna. Grundvatten kan sedan
tränga ut i kanten av eller i botten av vattendragsfåran.
Intressanta grundvattenpåverkade områden finns på flera
platser, åtminstone längs sträckan nedströms kvarnen (Fig.
48). Där grundvatten tränger ut uppstår bottenmiljöer med
kallare mineralrikt vatten med högt pH, vilket innebär bra
förutsättningar för lax, öring och flodpärlmussla. Rik
förekomst av kabbleka och missne längs stranden på vissa
platser kan vara en indikation och utträngande grundvatten
i strandkant och botten.
Områden med isälvssediment innehåller ofta större
mängder grundvatten. I VISS finns viktigare grundvatten
områden utpekade (Fig. 20).

Figur 20. Statusklassning av grundvattenförekomster och vattenförekomster (VISS).
Gult betyder måttlig status och grönt god
status. De gröna områden nederst i bilden är
grundvattenförekomster.
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Figur 21. Våthetsindex och svämplan beräknat från höjddata. Ju mörkblåare desto blötare. På väldränerade jordar som
ligger högre är dock marken oftast torr trots mörkblå färg.
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Vattenkvalitet
Vattenprover har tagits vid Hjärtaredsåns utlopp. En genomgång av 28 mättillfällen från 2012 till
mars 2014 har gjorts11. Buffertkapaciteten mot försurning har varit god, men vid något tillfälle har
den sjunkit till svag. Detta har inneburit att pH för det mesta legat på nära neutralt men det har
funnits perioder då det sjunkit till svagt surt. Det är viktigt att följa upp buffertkapaciteten och
utvärdera kalkningen uppströms i systemet. Mängden fosfor, som är ett begränsande
växtnäringsämne i sötvatten, ligger på måttliga nivåer men stiger ibland till höga. Kvävehalterna är
däremot höga och går ibland upp mot mycket höga. Vattnet är i genomsnitt betydligt färgat.
Resultat från provtagning 2012-2014
•
•
•
•
•

Alkalinitet (medelvärde): 0,118 mekv/l (God buffertkapacitet), lägsta uppmätta värde 0,056 (Svag
buffertkapacitet)
pH (medelvärde): 6,7 (Nära neutralt), lägsta uppmätta värde 6,4 (Svagt surt)
Färg (medelvärde): 80 mg/l Pt (Betydligt färgat), högsta uppmätta värde 100 (Betydligt färgat)
Totalfosfor (medelvärde): 11,4 μg/l (Måttligt höga halter), högsta uppmätta värde 17 (Hög halt).
Totalkväve (medelvärde): 588 μg/l (Hög halt), högsta uppmätta värde 870 (Mycket hög halt).

SMHI har gjort schablonberäkningar22 över hur källfördelningen ser ut för fosfor och kväve i
avrinningsområdet (Fig. 22). Fosfor beräknas ungefär i lika stor omfattning komma från jordbruk
och skogsbruk samt även en mindre del från enskilda avlopp. Kväve beräknas främst komma från
skogsbruk, men en hel del kommer även från jordbruket. En del av detta orsakas av luftburet
kvävenedfall från främst bilavgaser. Detta är anledningen till att det sker en kvävetillförsel även från
sjöar.

Figur 22. Beräknad källfördelning av fosfor- och kvävetillförseln i avrinningsområdet (SMHI)22.

Biologiska naturvärden
Vattendraget
Längs sträckan leker lax och öring nedströms vattenkraftverket. Denna sträcka samt biflödet från
Släryd pekas ut som viktigt område för lax och havsöring (Fig. 29). Det har vandrat ner smolt av
havsöring vid kraftverket (muntligen Peder) vilket tyder på att havsöring även kan vandra upp förbi
kraftverket för att leka. Fisktrappan vid kraftverket byggdes av privatpersoner runt Hjärtaredsjön
1987 (muntligen vid vattendragsvandring). Vid elfisken har lax- och öringungar, elritsa, gädda,
abborre, bäcknejonöga och lake fångats19. Havsnejonöga samt bergsimpa, som förekommer i
Högvadsån, kan vandra upp i Hjärtaredsån. I kraftverksrännan har det nyligen fångats upp mört,
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abborre och ål (muntligen Peder). Den akut hotade ålen finns i systemet och vandrar upp i
Hjärtaredsån till uppströms liggande sjöar. I slutet på 1980/-90-talet så sattes det ut 13 000 ålyngel i
Hjärtaredsjön, samt fler sjöar uppströms (muntligen vid vattendragsvandring). Vid bron vid
Hjärtaredsjöns utlopp brukar mört leka i det strömmande vattnet (muntligen Anna-Carina).
Signalkräfta finns i vattendraget9 vilket är en invasiv art som skapar problem. Tidigare fanns
flodkräfta.
Ett 60-tal individer av äldre flodpärlmusslor är observerade längs undersökningssträckan och
beståndet uppskattas till <150 individer9. Flodpärlmussla anses av många som en god, kanske den
bästa, indikatorn på ett fungerande ekosystem då de förekommer i reproducerande bestånd.
Flodpärlmusslorna i Högvadsån och dess biflöden uppnår inte gynnsam bevarandestatus enligt
bevarandeplanen15. Utifrån bedömning16 beror det på, konnektiviteten, förändringar i habitatet och
för låga tätheter av musslornas värdfisk
Nedströms kraftverket finns inte mycket vattenväxter men på stränderna växer olika arter som
kabbleka, missne och topplösa11. I lugnare mer solbelysta sträckor uppströms kraftverket finns en
rad olika vattenväxter i vattendraget som löktåg, gräsnate, gul näckros, vass och säv. Det finns
tidigare rapporter från Broberg och vid Hjärtaredsjöns utlopp om den hotade arten flytsäv25. Vid
Hjärtaredsjön finns äldre uppgifter om den hotade ormbunksväxten klotgräs25 som växer i
strandkanter.
Vid tidigare utterinventering har spillning av utter påträffats dels vid kraftverksdammen och dels vid bron
till väg 153. Hjärtaredsån korsas av sex vägpassager. Vid vägpassage nr 5 finns en landpassage på båda
sidor av vattendraget där småvilt kan passera under vägen. Vid vägpassage 1, 2, 3 och 6 saknas en
sådan landpassage vilket gör att utter kan ha svårt att passera under vägen (Biotopkartering 2009).
Några typiska fåglar vid vatten är drillsnäppa (Artportalen) som kan häcka längs sträckan. Forsärlan
finns i området runt kvarnen. Vintertid finns det regelbundet strömstare. Den betydligt ovanligare
kungsfiskaren har setts vid dammen (muntligen Peder). En hägerkoloni finns i området vilka har fina
jaktmarker, särskilt i de övre delarna av sträckan. Den ovanliga vita storken har nyligen tillfälligt
observerats i området.
Vid elfiskedemonstrationen i Hjärtaredsåns huvudfåra bestod fångsten av elrista och några kräftor
på den första platsen. Större fiskelycka blev det i ett mindre biflödet från Släryd där vi hittade rikligt
med både lax- och öringyngel. Detta visar att även ganska små bäckar är mycket viktiga
uppväxtplatser för lax och öring.
Elfisken har gjort på några platser nedströms kraftverket (Fig. 29). Efter höga tätheter av laxungar i
början på 1990-talet sjönk mängden kraftigt till en lägstanivå 1998 (Fig. 23). Därefter har antalet
ökat något och stabiliserat sig på en lägre nivå.

Figur 23. Elfiskeresultat av lax i Hjärtaredsån.

Från biotopkarteringen1 som gjordes av 2009 (Fig. 27) bedöms mängden större block som generellt
sparsam, vilket är naturligt med tanke på jordarten. Öringbiotoperna bedömdes längs sträckan som
”Möjliga, men ej bra” eller som att de ”Saknas”. Bara någon kortare sträcka har bedömts som
”Tämligen bra”, men ingen som ”Bra - mycket bra”. Bäst bedömning ges ståndplatser medan lek och
uppväxtområden bedömts saknas längs majoriteten av sträckan. Ovan kraftverket har det generellt
bedömts vara sämre förutsättningar än nedströms.
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Senare bedömning är dock att sträckorna nedströms kraftverket har bättre förutsättningar än vad
som tidigare bedömts och att miljöerna är mycket värdefulla både ur hydromorfologiskt och
biologiskt perspektiv11. Potentialen är även hög om mer död ved tillförs som skapar mer variation i
vattenmiljön och bottenmaterialet.
Från biotopkarteringen 2009 beskrivs två vandringshinder i anslutning till kraftverket väster om
Ullared. Ett hinder finns i den östra, grävda, fåran och är definitivt hinder för både mört, öring och
lax. Det andra finns i den västra, naturliga, fåran och är definitivt för mört men partiellt för öring och
lax i och med en fiskpassage på hindrets västra sida. Det östra, är svårt att åtgärda. I den västra,
naturliga, fåran finns ett omlöp i samband med fördämningen. Eventuellt kan omlöpet förbättras för
lättare passage.
Längs sträckan vid Ullareds camping har 51 flodpärlmusslor hittats på en 250 meter lång sträcka8.
Alla musslorna som hittades var mycket stora och tyder på̊ en hög ålder utan reproduktion. Mycket
av de träd som funnits vid ån har avverkats för att öppna ytor för campingverksamheten. En
utbyggnad av campingen nära ån sker kontinuerligt och mer information och upplysning om
förekomsten av flodpärlmusslor bör göras.
Förutsättningarna för flodpärlmusslor i Hjärtaredsån är relativt goda bortsett från det lite för höga
totalfosforvärdet jämfört med riktvärdet16. Ån bedöms fungera som mussellokal och det bör vara
rimligt att tro att arten kan återkolonisera habitaten på naturlig väg då det saknas vandringshinder
som påverkar musslornas spridningsförmåga upp till kraftverket, habitaten håller till viss del hög
kvalitet med vissa vattenkemiska förbehåll och värdfisken, lax, finns på alla lokaler.
Utifrån insamlad data kan man anta att lax är den primära värdfisken för flodpärlmusslorna i
Högvadsån och dess biflöden16. Upptäckten i Högvadsån och dess biflöde att flodpärlmussellarver
endast sitter på lax är förmodligen det första belägget i Sverige för lax som primär värdfisk till
flodpärlmussla.
I Hjärtaredsån finns nyckelbiotoper vid fyra vattendragssträckor1. Vid vattendragssträcka 8 finns en
sandstrand som övergår i en brant med blottad sand och utgör nyckelbiotop av typen ”Sandstränder”
(Fig. 58). Hela vattendragssträcka 9 utgör nyckelbiotop av typen ”Kvillområde” (Fig. 59).
Nyckelbiotoperna vid vattendragssträcka 8 och 9 bör skyddas med en bredare skyddszon då den
idag är mellan 3 och 10 m.

Resultat från biologisk undersökning 2014
Nedanstående text är direkt hämtad från en undersökning av flodpärlmusslor från 201416.
Hjärtaredsån – Delsträcka 2, 2014-05-13
På lokalen fångades 12 laxar (11 0+ och 1 >1+), 43 elritsor och en gädda. Vi hittade inga mussellarver
på någon av laxarna och vi hittade inte heller några musslor på lokalen.
Lokalen är 70 meter lång och den har en medelbredd av 6 meter (Fig. 35). Vid undersökningstillfället
bedömdes vattennivån som medel. Medeldjupet var 0,5 meter och maxdjupet 0,7 meter. Det är ett
strömt förhållande på lokalen och vattnet är klart men färgat. Bottentopografin är jämn och
bottensubstratet domineras av sand följt av sten och block. Lokalen beskuggas till 70 % och det var en
del död ved på lokalen. Närmiljön består av artificiell mark.
Lokalen är inte optimal för musslor då miljön är allt för ensartad. Det saknas större strukturer som
block och/eller död ved. Lokalen är den som ligger närmast provpunkten för vattenkemisk provtagning
och totalfosforhalten är marginellt högre än riktvärdet. Vattnet var klart vid undersökningstillfället men
det kan naturligtvis vara annorlunda vid höga flöden. Trots den negativa påverkan som förekommer på
lokalen så finns ändå flodpärlmusslor i lokalens närområde, dock äldre individer och i lågt antal. Det
gör att vi bedömer lokalen som möjlig trots den negativa påverkan men med förbehåll att man bör
undersöka åtgärder som kan minska påverkanstrycket. I och med att det inte förekommer några
vandringshinder upp till kraftverket så har musslorna också möjlighet att sprida sig uppströms i ån.
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Hjärtaredsån – Delsträcka 7, 2014-05-13
På den övre lokalen fångades 4 (0+) laxar och 7 elritsor. Det var inga mussellarver på någon av
laxarna och vi hittade inte några musslor på lokalen.
Lokalen är 10 meter lång och den har en medelbredd av 10 meter (Fig. 57). Vattennivån bedömdes
vara medel vid undersökningstillfället. Maxdjupet var 0,4 meter och medeldjupet 0,2 meter.
Strömförhållandet på lokalen är stråk-fors. Bottentopografin är intermediär och bottensubstratet
domineras av sten 1 (2-10 cm) följt av grus. Vattnet är klart men färgat. Död ved förekommer i litet
antal. Beskuggningen av lokalen är 80 %.
Närmiljön domineras av lövskog följt av äng.
Lokalen har bra förutsättningar för flodpärlmusslor med avseende på strömförhållande och
bottensubstrat. I likhet med den nedre lokalen så finns ett problem med hög fosforhalt jämfört med
riktvärden som kan påverka en återkolonisering av arten i området.

Hjärtaredsån – Delsträcka 10, 2014-10-10
Lokalen vid grusgropen fiskades kvalitativt den 10 oktober 2014 och vi fångade 20 laxar (17 0+ och 3
>1+). Ingen av dem hade mussellarver på sig och vi hittade inga musslor på lokalen.
Lokalen är 25 meter lång och den har en medelbredd av 5 meter (Fig. 59). Strömförhållandet är strömt
och det var låg vattennivå vid undersökningstillfället. Bottensubstratet domineras av sand följt av sten
och grus. Närmiljön domineras av lövskog.
Lokalen skulle kunna fungera för flodpärlmusslor men den är inte optimal då det förekommer några
djupare höljor där det ansamlas finare material.

Figur 24. Flodpärlmusslor och unge av öring/lax fotad vid vattendragsvandring vid Gekås camping.

Figur 25. Gräsnate, äggläggande röd flickslända (hane och hona), blå jungfruslända (hane) fotograferade längs
delsträcka 17 vid vattendragsvandring.
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Figur 27. Biotopkartering från 2009.
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Biologiska naturvärden i angränsande landmiljöer
I de övre delarna (delsträcka 18, 19 och övre delen av 17) finns våtmarksområden med betade
strandängar, mader och vattensamlingar (Fig. 75, 76 och 79). Här finns ett viktigt område för den
hotade klockgentianan25 som är beroende av slåtter eller bete så att strandängarna inte växer igen. I
våtmarkerna häckar också enkelbeckasin och i mitten av sträckan finns en hägerkoloni (muntligen
vattendragsvandring). Skogssnäppan som häckar i träd söker föda i våtmarkerna.
Denna övre del är klassad som nyckelbiotop av typen ”Hävdade strandängar och sjöstränder” vid
biotopkartering av vattendraget som är gjord1. Sådana strandängar hyser en mångfald av växter
och insekter och fungerar också̊ som häckningsplats och födosöksområde for våtmarksfåglar.
Vid Hjärtaredsån kan en värdekärna pekas ut vid vattendragssträcka 19. Nästan hela denna
sträcka kantas av betade strandängar. Största hotet mot området är att hävden upphör med
igenväxning som följd och/ eller att man planterar produktionsskog i området1. För att bibehålla
biotopens höga värden måste marken betas även i fortsättningen.
Det finns även en hel del ängs- och betesmarker en bit från ån i torrare miljöer26. Här finns
slåttergubbe, jungfrulin och andra ängsväxter. Många arter av ängsväxter sågs vid
vattendragsvandringen i den övre sträckan (Tabell 2). Den sandiga miljön med sydvända, slänter och
kullar samt grustag gör det troligt att det finns flera arter av rödlistade bin och fjärilar i området. Den
rödlistade vickerglasvingen25 är känd sedan tidigare från området. Den lever på käringtand i
sandmarker.
Vattendragets nedre delar kantas till stora delar av trädridåer och
lövsumpskog av klibbal och andra lövträd. På flera sträckor har träden hunnit
bli äldre med alsocklar och krokiga stammar (Fig. 41), och en del död ved har
börjat utvecklas. På död al växer alticka och bohål av mindre hackspett finns i
alar längs vattendragets kant (Fig. 28). I död gran har rödrocken Ampedus
sanguineus (en mindre allmän vedlevande knäppare). Särskilt intressanta
lövmiljöer finns i erosionssluttningen och det svämplan som finns öster om
nedre delen av delsträcka 4 samt lövmiljöerna i kvillområdet längs hela
delsträckorna 5-9. Typiska fåglar för dessa miljöer som förekom var stjärtmes
och entita. I närliggande nyckelbiotoper finns uppgift om den starkt hotade
skugglobmossan Tritomaria exsecta som lever på murkna lågor25.
Längs vattendraget finns på flera platser källmiljöer och blöta marker med
utträngande grundvatten. Här fanns flera arter som indikerar källmiljöer som
spjutmossa Calliergonella cuspidata, källgräsmossa Brachythecium rivulare,
tujamossa Thuidium sp., källarv och kabbleka11. På någon plats hittades även
skedmossa Calliergon cordifolium. I vattenfyllda sänkor på åkermark och intill
vattendraget hittades rom och larver av vanlig groda/åkergroda Rana sp11.
I området finns flera skogliga nyckelbiotoper23 med ovanliga mossor och
lavar som lunglav, bokvårtlav, bokfjädermossa, atlantärgmossa samt den
starkt hotade skugglobmossan25.

Figur 28. Bohål från mindre
hackspett är lätta att känna
igen genom att de är små och
cirkelrunda.
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Figur 29. Naturvärden och provpunkter samt nyckelbiotoper i vatten från biotopkarteringen.
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Tabell 2. Påträffade arter från området.
Observerade i projketet

Fiskar
Elritsa
Lax
Öring
Abborre
Mört
Gädda
Ål
Lake
Nejonöga
Vattenlevande evertebrater
Flodpärlmussla
Signalkräfta
Flodkräfta
Blå jungfruslända
Blåbandad jungfruslända
Röd flickslända
Vedlevande skalbaggar
Rödrocken Ampedus sanguineus
Däggdjur
Utter
Hasselmus
Amfibier
Vanlig padda
Vanlig groda
Vattenväxter
Källarv
Kabbleka
Löktåg
Säv
Gräsnate
Klotgräs
Flytsäv
Topplösa
Vattenklöver
Gäddnate
Vass
Igelknopp
Missne
Mannagräs
Ältranunkel
Blåtåtel
Ängsväxter
Slåttergubbe
Backsippa
Stagg
Ängsvädd
Ängsskallra
Teveronika
Liten blåklocka
Blodrot
Gråfibbla
Revfibbla
Gökärt

EU

Elfiske

Elfiske

Ungar vid elfiske

Elfiske

Ungar vid elfiske. Havsöring tidigare sedd vid
kraftverket.
Setts vid kraftverket

Elfiske

Setts vid kraftverket, stim vid bron Hjärtared

Elfiske

Elfiske
Elfiske

CR
NT

Setts vid kraftverket

Vandrar upp till Hjärtaredsjön m fl
Elfiske 2014
Elfiske 1997

EN

Musselinventering, str 1-2, ca 60 ind.
Elfiske

CR

Elfiske 1997
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
Ref 11

NT
EU

2007 spår vid dammen och vägbron 1532
Artportalen
2018-06-05
2018-06-05
Ref 11
Ref 11
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05

VU
VU

Artportalen, Ej återfunnen
Artportalen 2000 3 lok
2018-06-05
Hjärtaredsån

Biotopkartering 2009

Hjärtaredsån

Biotopkartering 2009

Hjärtaredsån

Biotopkartering 2009

Hjärtaredsån

Biotopkartering 2009

Hjärtaredsån, Slärydsbäcken

Biotopkartering 2009, Ref 11
Ref 11
Ref 11
Ref 11

VU
VU

2018-06-05

Artportalen 2009, TUVA26
2010 i lok25

2018-06-05

TUVA26

2018-06-05

TUVA26

2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05

26

Smultron
Stenmåra
Svinrot
Grönvit nattviol
Vårbrodd
Käringtand
Gåsört
Jungfrulin
Monke
Gullris
Åkervädd
Hirsstarr
Knägräs
Klockgentiana
Nålbjörnbär
Fjärilar
Ängssmygare
Vickerglasvinge
Svampar
Alticka
Fåglar
Entita
Stjärtmes
Mindre hackspett
Backsvala
Kungsfiskare
Strömstare
Hussvala
Enkelbeckasin
Skogssnäppa
Stare
Forsärla
Drillsnäppa
Glada
Hägerkoloni
Vit stork
Trana
Gulsparv
Lavar på träd
Lunglav
Bokvårtlav
Mossor
Skugglobmossa
Bokfjädermossa
Atlantärgmossa
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2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05
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TUVA26
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Artportalen 2003, 2007 4 lokaler25
2000 2 lokaler25
2018-06-05

NT

2009 1 lokal25, lever på käringtand
Ref 11. På alar längs ån
Ref 11
Ref 11, bohål i alar vid ån

NT
NT
VU

Artportalen, Ref 11
Artportalen 2009 i lokal
Tidigare vid kraftverket
Tidigare vid kraftverket (vinter)

VU

2018-06-05
2018-06-05
2018-06-05

VU

2018-06-05
2018-06-05

Ref 11
Artportalen

CR

Artportalen 2018-05-22
Artportalen 2018-04-07

VU

2018-06-05

NT
NT

1992, 1995, 1996, 2 lokaler25

EN
NT
NT

På lågor i nyckelbiotop 200925, 1 lokal

1992, 1996, 2004, 3 lokaler25

1992 1 lokal25
2009 1 lokal25
Ref 11
Ref 11
Ref 11

NT = nära hotad enligt den nationella rödlistan
VU = sårbar enligt nationella rödlistan,
EN = starkt hotad enligt den nationella rödlistan
CR = akut hotad enligt den nationella rödlistan
ÅGP = upptagen i ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter
EU = upptagen i EU:s habitatdirektiv

27

Figur 30. Några möjlig viktiga lokaler för vildbin; sydvända sluttningar på isälvssediment och öppen mark.

Figur 31. Områden med isälvssediment (grönt).
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Figur 32. Exempel på möjlig värdefulla lokaler för vildbin: Sydvända sluttningar, på isälvssediment och
öppen mark. Områden med isälvssediment har grön färg (t.h.).

Statusklassning
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten21 bedöms som Måttlig medan kvalitetskravet är God
senast 2021, vilket innebär att åtgärder behöver göras för att höja statusen. I VISS står följande:
”Vattenförekomstens ekologiska status bedöms till högst måttlig baserat på en rimlighetsbedömning utifrån
graden av påverkan från Konnektivitet, Hydrologisk regim och Morfologiska förhållanden (jämför
hydromorfologiska parameterbedömningar). Vandringshindren är utan kända åtgärder som är fastställda som
bästa möjliga teknik för att möjliggöra uppströms och nerströmsvandring för fiskar. Bedömningen av statusen av
Fisk till god anses inte under de nämnda förutsättningarna vara rimlig. De allmänna fysikalisk-kemiska
förhållandena visar på måttlig status (jämför parameterbedömning för försurning). Parametern för Bottenfauna
bedömdes till hög status vid klassningen 2009. Vattenförekomsten kalkas eller är kalkningspåverkad.”
Två tidsserielokaler med elfiske indikerar god status. Laxfisk kring förväntade värden.
Status för näringsämnen bedöms vara hög. Bedömningens tillförlitlighet bedöms vara mycket bra. Medelvärde för
totalfosfor under denna period är 12,0±1,4 µg P/l. Referensvärdet är beräknat till 12 µg P/l.
Inga särskilt förorenande ämnen har detekterats över EUs gränsvärden i vattenförekomsten.
Status för försurning bedöms vara dålig. Bedömningens tillförlitlighet bedöms vara god. Vattenförekomsten är
kalkad och pH före kalkning uppmättes som lägst till 4,8.

De parametrar som inte når God status är försurning (Dålig status), konnektivitet i uppströms och
nedströms riktning i vattendraget (Dålig status), hydrologisk regim (Otillfredsställande status) och
morfologiskt tillstånd (Måttlig status)
Den påverkan som anges som betydande är:

Diffusa källor från skogsbruk: ”Skogsbrukets försurningspåverkan bedöms vara betydande i de fall uttag av
GROT (grenar och toppar) sker vid avverkning inom vattenförekomstens tillrinningsområde.”

Atmosfärsiks deposition: ”Nedfallet av försurande ämnen har minskat signifikant men markens
buffringsförmåga är fortfarande mycket låg och påverkar vattenförekomsten.”
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Kraftverksdamm: ”En dammkropp med tillhörande verksamhet kan innebära påverkan på hydrologisk regim,
morfologiska förhållanden och konnektivitet.”

Fysiska förändringar av vattendragsfåra och svämplan: ”Vattenförekomsten är bedömd som påverkad av
fysiska förändringar eftersom närområdets och/eller svämplanets yta påverkas av mer än 15 % aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor.” ”Mer än 15 % av vattenförekomstens sträcka påverkas av känt
markavvattningsföretag.”
Halten av Kvicksilver (Hg) i biota som omfattas av den kemiska statusen har extrapolerat från mätningar i sjöar i
länet bedömts överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status” (jmfr
individuella parameterbedömningar under Kemisk status). Bedömningen har god tillförlitlighet. För ytterligare
information om miljögifter se också under Miljöproblem och Risk.
Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med
anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla
ytvatten. Bedömningen är en nationell extrapolering. PBDE är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids
till miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter. All
användning är förbjuden i elektrisk och elektronisk utrustning.

Åtgärdsförslag från tidigare rapporter
Vi den tidigare inventering av flodpärlmussla9 bedöms Hjärtaredsån som lätt att restaurera genom
att lekbottnar redan finns och sten finns i närhet till ån. Biotoperna ovan Ullareds camping i Barkhult,
Bäckaslätt och i gamla åfåran mot kraftverksdammen bedöms som mycket fina. Sträckan har
förutsättningar för förbättrande åtgärder och flera åtgärder har föreslagits för att förbättra miljön.
Som mål har föreslagit att restaurera de nedre bitarna mot Ullareds camping för att få ett
reproducerande bestånd av flodpärlmussla9. I rapporter föreslås även förbättring av vandringsvägar
och att restaurera sträckor ovan kraftverket och öka reproduktionsområdet för lax och öring.
Iläggning av större block och sten bör öka chansen för reproduktion och överlevnad betydligt.
Skyddskantzoner vid ån behövs. Ån behöver skyddas från framtida rensningar.
Vid en senare inventering11 föreslås att trädstammar kan läggas i vattnet eftersom det är tämligen
sparsamt med rensade större block längs sträckorna. Vid en fallen gran (Fig. 47) har det skapats ny
grusig botten som skulle kan vara lämplig för unga musslor.
Fiskvägen vid kraftverksdammen görs så att utgående fisk skall ha lättare att hitta ut än vad den har i
nuläget. En smolt-besledare skulle kunna uppföras vid kraftverket.
Ovan dammen bör de rensade sträckorna gås igenom för att hitta möjliga åtgärder.
Biotopkarteringen1 från 2009 bedömer att en tredjedel av Hjärtaredsån kräver skyddszon mot
produktionsskog respektive artificiell mark. Ingen av närmiljösträckorna saknar skyddszon helt men
däremot är en stor del av skyddszonerna (ca 75 % vardera) mindre än 10 m breda.
Skyddszonerna längs hela den biotopkarterade sträckan är i flera områden för små för att utgöra ett
fullgott skydd. Vid utformning av nya skyddszoner finns en rad faktorer att ta hänsyn till, exempelvis
omgivningens topografi, översvämningszonens bredd, erosionsrisk och förekomst av lekplatser för
fisk. För att en skyddszon ska utgöra ett fullgott skydd bör man utgå från översvämningszonens
bredd och utöver den lägga till en skyddszon på minst 10 m.
Vid Gekås camping finns glesa och även trädlösa luckor på sydsidan av ån där de kvaravarande
musslorna sitter. Här har föreslagits att plantera al för att fylla igen de öppna luckorna11.
Vid etablering/ breddning av en skyddszon mot produktionsskog bör man lämna en bredare zon som
ej nyttjas för skogsproduktion utan lämnas för fri utveckling1. På så sätt skapas en miljö som inte
bara är bra för vattendragets organismer utan även för andra organismer som gynnas av en orörd
fuktig miljö med bl.a. död ved i olika nedbrytningsstadier.
En utökning av skyddszonen mot artificiell mark bör innehålla en träd- och buskbård närmast
vattendraget för att ge skugga och föda till vattenlevande organismer. Vid etablering av skyddszon
mot åkermark kan man utanför denna bård med fördel lämna en gräsbevuxen zon som en ytterligare
förstärkning vad gäller upptag av närsalter. När denna zon slagits bör växtmaterialet föras bort för
att ytterligare gynna den biologiska mångfalden.
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Fotodokumentation
Sträckorna 1 till och med 16 är fotograferade under en inventering från 201411. Övriga delsträckor är
fotade under vattendragsvandring under 2018.

Sträcka 1

Figur 33. Den omgrävda och rätade
sträckan kantas av stugor och hårdgjorda
ytor. Endast mindre svämplan finns vid sidan
av åsträckan. Vid riktigt höga flöden är det
dock troligt att ån bräddar över kanterna
över det ursprungliga svämplanet.
Beskuggningen är relativt god. Botten ser ut
att bestå av finkornigt material och har liten
variation och skydd för fisk.
Figur 34. Bron har en liten landremsa som
gör att utter kan passera på land.
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Sträcka 2

Figur 35. Den nedre lokalen med flodpärlmusslor sett uppströms. Längs stranden växer gott om kabbleka och
missne som indikerar utströmning av grundvatten. Till vänster i innerkurvan sker sedimentation och
utbyggnad av stranden medan det sker erosion i ytterkurvan. Alrötterna fördröjer processen. Botten är jämn
utan variation och skydd.

Figur 36. Sträckor utan trädridåer. Erosion sker i kanten vilket bäst fördröjs genom kraftiga alrötter. Kanten
på erosionen markerar sk effektivt flöde vilket ungefär är medelvattenföringen.

32

Figur 37. Sprängsten eller makadam bör inte läggas i kanten eller i vattenmiljön.

Figur 38. Älvvallar i innerkurvor och utveckling av svämplan med påbyggnad av sand.

Figur 39. Erosion i grusigt material i ytterkurva. Materialet tillförs ån så att nya grusbottnar för musslor kan
bildas. Fickerosion mellan alar i ytterkurva.
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Figur 40. Deposition av grus och sand på botten och vid stranden bakom en risig buske.

Figur 41. Del av campingplatsen som berörs av svämplanet.

Figur 42. Grusavsättningar längs stranden.
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Figur 43. Block som ligger intill stranden kan med fördel flyttas ut i ån så att det uppstår variation och
gömställen i strömfåran.

Sträcka 3

Figur 44. Forsande parti sett uppströms. Block är upplagda på den vänstra sidan av ån där det legat en kvarn
fram till åtminstone 1860-talet.

Figur 45. Sandbank strax nedanför sträckan (t.v.). Block upplagda på rad på sydsidan (t.h.) där en kvarn har
legat.
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Sträcka 4

Figur 46. Högre erosionsbrant med äldre löv och död ved som även delvis ligger i vattnet, sett nedströms

Figur 47. På motsatta sida vid granproduktionsskogen har en gran fallit i vattnet, sett nedströms (t.v.).
Deposition av grusigt material har startat bakom granen. Granproduktionsskog längs åns östra sida med
körskador (t.h.).

36

Figur 48. Kraftigt utflöde av grundvatten skapar källmiljö i sydöstra delen av erosionsbranten med gott om
kabbleka.

Figur 49. Svämplan på båda sidor av ån med bredare sumpskog på andra sidan ån, sett uppströms.
Deposition av sand ses i förgrunden (t.v.). Sumpskogen på det bredare svämplanet väster om ån (t.h.).

Figur 50. Nedfallna träd i ån vid sumpskogen sett uppströms (t.v.).
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Figur 51. Vattenfylld sänka i fuktig lövskog på norrsidan av ån (t.v.). Rätad sträcka sett uppströms (t.h.). Rest
av den slinga där ån har rätats förbi banvallen ligger norr om fåran.

Figur 52. Biflödet som kommer från väster sett uppströms.

Figur 53. Den övre delen av delsträckan sett nedströms. Åker kantar ån mot söder (t.v.). Bro vid den gamla
banvallen överst i delsträckan, sett uppströms (t.h.).
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Sträcka 5

Figur 54. Den nedre delen av sträckan sett uppströms.

Figur 55. Kvillområde där fåran är bred och delar upp sig i flera armar, sett uppströms. Delsträckan är något
brantare med medellutning på ca 0,38°.
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Sträcka 6

Figur 56. Svämplan och utströmning av grundvatten, sett uppströms. Delsträcka 6 är flackare med en
medellutning på ca 0,03°.

Sträcka 7

Figur 57. Delsträcka 7 är åter brantare med en medellutning på 0,25°. Här återkommer kvillområde med ett
brett vattendrag och öar.

Sträcka 8

Figur 58. Svämplan med gamla alar och början till alsocklar (t.v.). Erosionssluttningen sett mot norr (t.h.).
Sträckan är flackare med en medellutning på 0,08°.
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Sträcka 9

Figur 59. Flätflodsträcka (kvillområde) sett uppströms (t.v.). Flätflodsytem bevuxet med blåtåtel sett
nedströms (t.h.).

Sträcka 10

Figur 60. Övre delen sett nedströms från vägbron (t.v.). Vägbron sett uppströms (t.h.).

Sträcka 12

Figur 61. Utloppskanalen från kraftverket sett uppströms.
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Sträcka 14

Figur 62. Den naturliga fåran efter dammen sett nedströms från dammen.

Figur 63. Fiskvägen förbi västra sidan av dammen.

Sträcka 15

Figur 64. Dammen.
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Sträcka 16

Figur 65. Vattendragsfåran sett uppströms och den intilliggande svämskogen med klibbal öster om fåran.

Sträcka 17

Figur 66. Platsen där berg sprängts bort för att sänka vattendraget uppströms. Sett nedströms.

Figur 67. Vallen och hög av block längs vattendraget som kommer från grävningen av sträckan. Sett
nedströms. Innan sänkningen av åbotten var området väster om ån ett mer aktivt svämplan som oftare
översvämmades. Vattenväxten topplösa växer i området vilket tyder på att det kan vara rejält blött.

Figur 68. Gammal erosionssluttning med värdefull
ängsflora och grusiga blottor som är värdefulla för
markbyggande bin
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Figur 69. Botten längs sträckan består främst av mindre block och sten upp till 20 cm i diameter. Mellan
blocken finns sand/grus. Botten är jämn och det finns inte så mycket gömställen för öring eller lax. Där ån är
solbelyst fanns rikligt med vattenväxter som löktåg, gräsnate och säv. Sett nedströms från bron.

Figur 70. Sträckan uppströms sett från bron. Den betade sydvända ravinsluttningen uppströms bron.

Figur 71. Jordbrukslandskapet sett mot NV. Ett biflöde från Kinnasjö rinner i ett dike längs trädraden.
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Figur 72. Lugnare parti med gul näckros och vass. Söder om sträckan finns en skoglig nyckelbiotop med bok.

Sträcka 18

Figur 73. Sett nedströms från vägbron.

Sträcka 19

Figur 74. Småkulligt odlingslandskap med betesmarker och strandängar.
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Figur 75. Betad strandäng väster om ån. Grustag som ligger väster om ån, en värdefull miljö för vildbin.

Figur 76. Hjärtaredsån och det vackra kulturlandskapet nedströms vägbron.

Figur 77. Betesmarker öster om ån sett mot söder.
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Figur 78. Hjärtaredsjön och betade strandängar uppströms vägbron.

Figur 79. Strandängar i södra änden av Hjärtaredsjön sett mot öster.
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