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1 Inledning
På uppdrag Ätrans vattenråd har WaterCircle genomfört biotopkartering av 16 vattendrag i
Ätrans avrinningsområde. Totalt biotopkarterades 13 mil under sommaren och hösten
2020. De vattendrag som biotopkarterades var Åsakabäcken, Ätran: Lönern – Åsarp, Ätran:
Vinsarpasjön – Lönern, Pineboån, Lillån: Såken – sammanflödet med Ätran, Lillån:
Simmesjön – sammanflödet med Ätran, Lillån: uppströms Simmesjön, Månstadsån, Sämån:
Sämsjön – S Åsarp, Åsarpsån: Grytteredsjön – sammanflödet med med Månstadsån,
Getvadsån/Oltorpsån: Bystadsjön – Grytteredsjön, Mölleboån/Bystadsån: Rånnavågssjön –
Bystadsjön, Saxars, Lillån: Kalvsjön – sammanflödet med Ätran, Ätran: uppströms
Vinsarpasjön, Ätran: Nordsjön – uppströms Sörsjön.
De vattendrag som karterade valdes ut på grund av att de till stor del rinner genom
jordbrukslandskapet. Det medför att en stor del av sträckorna är kraftigt rensade, rätade och
ofta fördjupade. Dess delsträckor har också många diken och täckdiken som mynnar ut i
vattendragen. Detta var framförallt tydligt för de vattendrag som biotopkarterades tidigare
på sommaren. I juli och augusti gjorde den höga växtligheten att täckdikenas mynningsrör
inte syntes och det var svårt att se diken på andra sidan vattendraget än på den som
karteraren gick.
Denna rapport beskriver varje biotopkarterat vattendrag och de visas med en karta över
sträckan som karterats, andelen rätning och rensning och vandringshinder. Rapporten
kommer bli en bra grund för kommande års åtgärdsarbete för vattenrådet.

VattenförekomstID

Vattendragssträcka (VISS)

Längd (Km)

SE643941-137186

Åsakabäcken

16

SE643302-137043

Ätran: Lönern - Åsarp

19

SE642154-136684

Ätran: Vinsarpasjön - Lönern

1

SE641746-136639

Ätran: Vinarpssjön-Nordsjön

11

SE640751-136898

Ätran: Uppströms Nordsjön

9

SE640729-136005

Pineboån

11

SE639277-134166

Lillån: Såken - sammanflödet med Ätran

2

SE638025-134062

Lillån: Simmesjön - sammanflödet med Ätran

7

SE638628-134789

Lillån: uppströms Simmesjön

10

SE638008-135296

Månstadsån

9

SE638769-135353

Sämån: Sämsjön - S Åsarp

7

SE638379-135548

Åsarpsån: Grytterydssjön - sammanflöde med Månstadsån

5

SE638921-135686

Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön - Grytteredssjön

6

SE639373-136015

Mölleboån/Bystadån: Rånnavågssjön - Bystadsjön

5

SE639719-136392

Saxars

5

SE635596-133437

Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran

14

Totalt

127
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1.1 Bakgrund
Biotopkartering
Biotopkartering är en inventeringsmetod för att kunna få en beskrivning om processer och
biotoper i ett vattendrag. Vid en biotopkartering fås en uppfattning om förhållandena i ett
vattendrag vad gäller till exempel bredd, djup, bottensubstrat, vegetationstäckning,
strömhastighet och rensningsgrad eller rätning. Under karteringen delas vattendraget i
delsträckor där de fysiska förutsättningarna är likvärdiga. Resultatet för bedömningen fylls,
på plats i fält, in i olika protokoll. De protokoll som använts inom detta projekt har varit A –
vattenbiotop, C – diken och D – vandringshinder.
Under protokollet A bedöms också förutsättningarna för öring att leva och fortplanta sig i
vattendraget. En sträckas möjligheter för lek bedöms efter rätt storlek på bottensubstratet
och strömhastighet. Sträckans möjlighet som uppväxtområde bedöms efter strömhastighet,
bottensubstrat och gömslen. Tillgång till ståndplatser bedöms också för varje sträcka efter
om det finns gott om bra ståndplatser för större öring, om det endast finns utrymme för
enstaka större fisk eller om det saknas helt.
Hydromorfologi
På varje delsträcka bedöms vilken hydromorfologisk typ sträckan tillhör. Den
hydromorfologiska typen beskriver den fysiska formen ett vattendrag har samt dess
hydrologi och processer. De hydromorfologiska typerna är indelade i SB- och TB-sträckor
(sedimentbegränsade sträckor och transportbegränsade sträckor). De är i sin tur indelade i
undergrupper. A, sträckor i fast berg och B, blockrika sträckor, hör till sedimentbegränsade
sträckor. C, sträckor med grus och sten där strömparti regelbundet avlöses med hölja, E,
lugnflytande sträckor i finkorniga sediment och F, överfördjupade vattendrag, hör till
transportberoende sträckor. Därutöver finns också T, vatten i torvmark och Z, kraftigt
påverkade sträckor som indämda områden, som inte tillhör varken SB eller TB.
Hydromorfologi är ett begrepp som beskriver ett vattendrags fysiska form, dess processer
och hydrologi. Begreppet används inom vattenförvaltningen och är en av tre
kvalitetsfaktorer som beskriver ett vattendrags ekologiska status (bedöms dock enbart om
de biologiska och fysikalisk/kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms som goda). Klassning av
hydromorfologi baseras på tre bedömningsgrunder enligt vattenförvaltningen:
• Konnektivitet
• Hydrologisk regim
• Morfologiskt tillstånd
Konnektivitet delas in i två delar: longitudinell (uppströms/nedströms) och lateral (sidled,
alltså kontakt med närområde och svämplan). Konnektiviteten i uppströms och nedströms
riktning bedömer framför allt vandringshinder i vattendragen samt vilka fiskarter som finns
jämfört med vilka som borde finnas. I princip betyder alltid ett vandringshinder att sträckan
uppströms erhåller dålig ekologisk status. Konnektiviteten i sidled bedömer hur god kontakt
2 (44) vattendraget har med svämplan och närområdet. Ett vattendrag kan helt eller delvis
förlora kontakt med sitt ursprungliga svämplan, exempelvis genom sänkning av basnivån,
stenrensningar, kanaliseringar och erosionsskydd. Den hydrologiska regimen beskriver ett
vattendrags hydrologiska tillstånd avseende flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig
flödesenergi. Till exempel bedöms vattenståndets och vattenflödets förändringstakt.
Morfologiskt tillstånd beskriver vattendragets fysiska förhållanden och om det har
påverkats. Exempel på parametrar som beskriver ett vattendrags morfologiska tillstånd är:
vattendragets planform, bottensubstrat, död ved, strukturer, närområdet samt svämplanets
form och funktion. Ofta har människan påverkat dessa faktorer, till exempel genom
bebyggelse, invallningar, erosionsskydd, rensningar och rätningar.
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2 Metod
Biotopkarteringen genomfördes enligt senaste biotopkarteringsmetodiken (Länsstyrelsen,
2017) och protokoll A, C och D användes. Karteringen utfördes av Sofie Rehndell
(Watercircle), David Karlsson (Naturfokus) samt Jonathan Bark och Tobias Helsen
(Sportfiskarna). Temperaturen låg runt 15-20 grader C under hela inventeringsperioden och
vädret varierade från soliga till molniga dagar. Vattenflödet för de karterade vattendrag var
mellan lågt och medel. Resultatet av biotopkarteringen presenteras i denna rapport och är
inrapporterat till den nationella biotopkarteringsdatabasen. SWEREF99 TM har använts som
koordinatsystem vid all framställning av kartor och shapefiler till GIS. Samtliga koordinater i
rapporten är likaså SWEREF99 TM.
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3 Resultat

Figur 1. De vattendrag som biotopkarterades sommaren 2020.

3.1 Åsakabäcken
Åsakabäcken, eller gamla Ätran som den också kallas, biotopkarterades i mitten av juli 2020.
Det var halvklart väder med omkring 20 grader. Vattendraget mynnar i Ätrans huvudfåra vid
Bredska kvarn och är ca 16 km långt. Vid tillfället för karteringen var det dock så låg
vattenföring att en bedömning ansågs omöjlig att göra efter biflödet från Torp vid VartoftaÅsaka. Då hade 10,7 km karterats. Åsakabäcken finns inom Falköpings kommun.
Resultat biotopkartering
Åsakabäckens medelbredd är 2,3 m och medeldjupet 0,43 m. Hela den karterade delen av
vattendraget är rätat och det är endast de första 740 metrarna som inte bedöms vara
överfördjupade, det vill säga den hydromorfologiska typen Fö. Den hydromorfologiska typen
de första 740 metrarna är Ex. Alla karterade sträckor av Åsakabäcken domineras av
lugnflytande vatten och bottensubstratet består av finkorniga sediment med något inslag av
grus och sten.
Det finns inga vandringshinder i den karterade delen av Åsakabäcken. Endast 130 m
bedömdes ha tämligen goda lekmöjligheter för öring, i övrigt är vattendraget kraftigt rätat
och rensat och inga lämpliga öringbiotoper bedöms finnas.
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Figur 2. Karta över Åsakabäcken med sträckindelning, vilka är färgkodade beroende på
rensningsgrad.

Figur 3. Foton över typiska miljöer i Åsakabäcken.
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3.2 Ätran: Lönern – Åsarp
Denna del av Ätrans huvudfåra börjar vid Bredska kvarn, där den flyter samman med
Åsakabäcken, och slutar vid sjön Lönern. Sträckan är 20,1 km. Karteringen utfördes i
lågvattenföring i början av juli 2020 med soligt till halvklart väder och ca 20 grader.
Sträckningen är belägen i Falköpings kommun.

Resultat biotopkartering
Denna del av Ätran har en medelbredd på 6,4 m och ett medeldjup på 0,5 m. De
dominerande hydromorfologiska typerna i vattendraget är Fö (44 %) och Ex (34 %).
Typerna Bx och Cx bedömdes finnas på 11 % respektive 10 % av vattendragets längd. Sand
och silt dominerar som bottensubstrat på 15,6 km av vattendraget. Sten dominerar på 4,8
km och grus endast på 65 m. Vattendraget är främst lugnflytande (73 %). Svagt strömmande
vatten dominerar på 9 % av vattendraget och strömmande på 18 %.
I vattendraget finns fem vandringshinder (tabell 1). Av dem är fyra för detta kvarn- eller
sågdammar, vilka samtliga har byggnationer med kulturhistoriska värden. Av dem bedöms
alla vara definitiva hinder för mört och tre definitiva för öring. Hindret vid Bagge kvarn
bedöms vara partiellt för öring. Sågdammen vid Träbena har ett fungerande omlöp där
fisken kommer förbi, även om hindret anses vara definitivt. Det första vandringshindret i
vattendraget bedömdes som definitivt både för mört och öring och ursprunglig användning
är förmodligen till Ekeberga kvarn. Idag fungerar det som en spegeldamm och inga
kulturhistoriska byggnader finns.
Större delen av vattendraget är kraftigt rätat och rensat (90 %). På 2 km är bedömdes
rensningen vara försiktig. 3, 5 km bedömdes ha tämligen goda lekmöjligheter för öring och
4,7 km bra uppväxtområden. Det är främst områdena kring vandringhindren, från Ekeberga
till våtmarksområdet uppströms Bagge kvarn, samt kvillområdet uppströms Bredmaden.
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Figur 4. Karta över Åtran: Lönern - Åsarp med sträckindelning samt vandringshinder vars nummer
överensstämmer med tabell 1.

Figur 5. Foto över vandringshinder vid Träbena samt uppströms dammen vid samma plats.
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Tabell 1. De vandringshinder i Ätran: Lönern - Åsarp som ansågs ha påverkan på passerbarhet för
öring samt dess fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer
med numren på kartan över vandringshinder (fig. 4).

Nr
1
2
3
4
5

Typ av hinder
Damm
Damm
Kraftstation
Damm
Kraftstation

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0,5
Definitivt
6429981
1
Definitivt
6429631
1,2
Definitivt
6429151
1
Partiellt
6428841
1,5
Definitivt
6425351

Y
418121
418200
418741
419039
420743

3.3 Ätran: Vinsarpasjön – Lönern
Ätrans huvudfåra mellan Lönern och Vinsarpasjön i Ulricehamns kommun är 1,1 km lång
(figur 6). Det var 15 grader och halvklart väder när karteringen utfördes i mitten av juli
2020. Vattenföringen bedömdes vara låg.
Resultat biotopkartering
Medelbredden de första 985 m är 15 m, de sista 85 m har en medelbredd på 10 m.
Medeldjupet är 1 m. Den hydromorfologiska typen i vattendraget är Ex och det dominerande
bottensubstratet är sand och silt. På de sista 85 m finns också en del block, sten och grus.
Hela vattendraget är lugnflytande. Den sista sträckan på 85 m bedömdes vara rätad medan
den första och långa sträckan ansågs vara försiktigt rensad.
Vattendraget hyser inga bra lekområden eller uppväxtområden för öring, men däremot finns
det ståndplatser. Det finns inga vandringshinder på denna del av Ätran

Figur 6. Karta över Åtran: Vinsarpasjön - Lönern med sträckindelning

10

3.4 Pineboån
I mitten av september 2020 karterades 8,7 km av Pineboån, från mynningen i sjön Åsunden i
Marbäck i Ulricehamns kommun till Hillared (figur 7). Resterande del, upp till västra sidan St
Kartamossen, är sedan tidigare karterad av Sportfiskarna. Vid karteringstillfället var de 10–
15 grader och mulet väder. Vid tillfället för biotopkarteringen var det låg vattenföring.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i Pineboån från utloppet i Åsunden upp till Hillared är 4,4 m och medeldjupet
0,16 m. De dominerande hydromorfologiska typerna är Cx (44 %) och Bx (27 %). Ex
dominerar på 15 %, Fö på 12 % och Zz på 3 % av vattendragets längd. Sten dominerar som
bottensubstrat på 5,2 km (60 %). Sand och silt dominerar på 1,6 km (18 %), grus på 0,4 (5
%) och block på 0,6 (7 %). I Pinebån dominerar svagt strömmande vatten på 71 % av den
totala längden, lugnflytande dominerar på 29 % av vattendraget.

I Pineboån finns två vandringshinder, båda belägna vid Pinebo (tabell 2). Mellan dem är en
sträcka på 58 m genom en damm. Det första hindret är definitivt för både mört och öring.
Det finns en fisktrappa men det är osäkert om den fungerar. Det andra hindret är ett
naturligt hinder och det är definitivt för mört och partiellt för öring.

Trots att större delen av vattendraget är kraftigt rensat eller rätat (95 %) bedöms det ha
många goda biotoper för öring. Goda lekmöjligheter finns på 3,3 km av vattendraget, goda
uppväxtområden på 7,1 km och ståndplatser på 5,7 km. 1,6 km bedöms sakna bra
öringbiotoper.

Figur 7. Karta över Pineboån med sträckindelning samt vandringshinder vars nummer
överensstämmer med tabell 2
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Figur 8. Foton över typiska miljöer i Pineboån.
Tabell 2. De vandringshinder i Pineboån som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt
dess fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren
på kartan över vandringshinder (fig. 7).

Nr
1
2

Fallhöjd Passerbarhet
Typ av hinder
(m)
öring
X
Damm
2
Definitivt
6403728
Naturligt hinder
1
Partiellt
6403785
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Y
407829
407901

3.5 Lillån: Såken - sammanflödet med Ätran
Lillån i Hillared i Svenljunga kommun biotopkarterades från mynningen i Ätran till sjön
Såken (figur 9). Vattendraget är 2,2 km långt. Karteringen utfördes i mitten av september
2020 i halvklart väder, 15–20 grader och lågvattenföring.
Resultat biotopkartering
Från utloppet i Såken leds vattnet i en trumma och endast väldigt lite vatten rinner i fåran.
Bedömningen av Lillån har gjorts utifrån det vatten som rinner i fåran även om det mesta
rinner i trumman. I Lillån är medeldjupet 0,3 m och medelbredden 7,8 m. De dominerande
hydromorfologiska typerna är Cx (42 %), Bx (38 %) och Ex (20 %). Bottensubstratet
domineras av sand och silt på 1 km (45 %), sten på 0,8 km (37 %) och block på 0,4 km (18
%). Strömmande vatten dominerar i Lillån, 80 % av vattendragets längd bedöms i denna
vattenföringsklass. Lugnflytande och svagt strömmande bedöms på 10 % vardera. 90 % av
vattendraget är kraftigt rensat.
I Lillån finns två vandringshinder (tabell 3) vilka båda är definitiva hinder för öring.
Vandringhindrena förbinds med trumman från kraftstationen till sjön Såken. Goda
lekmöjligheter för öring finns på 1,2 km av Lillån och goda uppväxtområden på 1,3 km. På
0,6 km av vattendraget finns ståndplatser för större fisk. Den sista sträckan där vattnet leds
genom en trumma bedöms ha goda möjligheter för lek, uppväxt och ståndplatser om mer
vatten gick i fåran.

Figur 9. Karta över Lillån: Såken – Sammanflödet med Ätran med sträckindelning samt
vandringshinder vars nummer överensstämmer med tabell 3
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Figur 10. Foton över typiska miljöer i Lillån: Såken – sammanflödet med Ätran .

Tabell 3. De vandringshinder i Lillån som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess
fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren på
kartan över vandringshinder (fig. 9).

Nr
1
2

Typ av hinder
Kraftstation
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
20
Definitivt
6389652
4
Definitivt
6390076

14

Y
389698
389698

3.6 Lillån: Simmesjön - sammanflödet med Ätran
Den 8,3 km långa Lillån biotopkarterades från mynningen i Ätran, i Svenljunga, till
Simmesjön i mitten av september 2020 (figur 11). Vattenföringen var låg under tillfället för
biotopkarteringen och vädret var mulet och runt 15 grader.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i Lillån är 4,6 m och medeldjupet 0,4 m. Större delen av vattendraget
bedömdes till den hydromorfologiska typen Ex, 92 %. Resterande 8 % av vattendraget
bedömdes till typen Cx. Sand och silt dominerar som bottensubstrat på 92 %, grus på 4 %
och sten på 4 %. Lugnflytande vatten dominerar på Ex sträckorna, 2 % är svagt strömmande
och 6 % strömmande. 3 km bedömdes vara kraftigt rensat eller rätat.
Det finns ett vandringshinder i Lillån (tabell 4) vilket är beläget i Herrekvarn. Hindret är en
damm med stängda utskov och bedöms vara definitivt hinder för öring så länge ett utskov
inte öppnas.
C-sträckorna bjuder på goda lek -och uppväxtområden i Lillån. För lek anses 0,5 km vara
tämligen goda och för uppväxt 0,4 km, men det är bara 0,2 km som är belägna nedströms
vandringshindret. Ståndplatser bedöms vara bra på 0,2 km.

Figur 11. Karta över Lillån: Simmesjön – Sammanflödet med Ätran med sträckindelning samt
vandringshinder vars nummer överensstämmer med tabell 4
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Figur 12. Foton över typiska miljöer i Lillån: Simmesjön – sammanflödet med Ätran .
Tabell 4. De vandringshinder i Lillån som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess
fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren på
kartan över vandringshinder (fig. 11).

Nr
1

Typ av hinder
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
1
Definitivt
6375336

Y
387865

3.7 Lillån: uppströms Simmesjön
Lillån försätter uppströms Simmesjön. Denna del av vattendraget är 10 km lång och sträcker
sig till öster om Boda mosse. Karteringen avslutades dock efter 7,1 km, strax norr om väg 27,
där vattendraget mer fick en karaktär av ett litet dike och inte ett vattendrag (figur 13).
Biotopkarteringen utfördes i mitten av september 2020 i soligt väder och ca 15 - 20 grader.
Vid karteringstillfället var det låg vattenföring.
Resultat biotopkartering
Medeldjupet i vattendraget var endast 0,2 m och medelbredden 2,2 m. De
hydromorfologiska typerna som finns är Fö (78 %) och Ex (22 %). I hela vattendraget
domineras bottensubstratet av sand och silt och vattenföringen är lugnflytande. Hela
vattendraget bedöms också vara rätat.
Det finns inga vandringshinder i denna del av Lillån. Det bedöms inte heller finnas några
goda biotoper för öring.
Vid Nabborna var en 240 m lång sträcka förstärkt med skoning i vattendragsfåran, fig. 14. I
närområdet var det torvutvinning och förmodligen var skoningen byggd för att kunna
avvattna torvmarkerna kraftigt och avleda stora vattenmängder i Lillån utan att
vattendraget börjar erodera på kanterna och få ett mer ringlande lopp.
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Figur 13. Karta över Lillån: uppströms Simmesjön

Figur 14. Foton över typiska miljöer i Lillån: Simmesjön – sammanflödet med Ätran.
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3.8 Månstadsån
Månstadsån biotopkarterades från det att Åsarpsån rinner ihop med Sämån till Tranemosjön
i Tranemo (figur 15). Vattendraget ligger i sin helhet i Tranemo kommun. Det var lågt
vattenflöde, 20–25 grader varmt och soligt väder vid tillfället för kartering. Sträckan är 9,2
km lång. Karteringen genomfördes i slutet av juli 2020.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i Månstadsån är 7,3 m och medeldjupet var vid tillfället för kartering 0,7 m.
Den hydromorfologiska typen är bedömd till Ex på 57 % av vattendraget och Fö på
resterande 43 %. Sand och silt är de bottensubstrat som dominerar i hela vattendraget och
hela vattendraget är också lugnflytande. Kraftig rensning och rätning hade utförts på 3,3 km
av Månstadsån.
Det finns inga vandringshinder i Månstadsån. Bra lek- och uppväxtmöjligheter för öring
saknas i vattendraget.
Figur 15. Karta över Månstadsån
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Figur 16. Foton över typiska miljöer i Månstadsån

3.9 Sämån: Sämsjön - S Åsarp
Biotopkarteringen av Sämån utfördes i mitten av juli 2020 i väder med växlande sol, regn
och åska och en temperatur på 20–25 grader. Karteringen började i utloppet i Sämsjön till
sammanflödet med Åsarpsån och det är här vattendraget övergår till att heta Månstadsån
(figur 17). Vattendraget är 7,5 km långt. Det ligger i företrädesvis i Tranemo kommun, men
den nordligaste delen utgör gräns mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner. Det var
lågvattenföring vid tillfället för biotopkartering.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i Sämån är 4 m och medeldjupet var 0,5. Sämån på 7,5 m blev endast
uppdelad i 3 delsträckor, där den sista sträckan såg likadan ut i 6 km. Vattendraget tillhör
den hydromorfologiska typen Fö på totalt 6,9 km. Sträcka nr 2 (0,6 km), 900 m från Sämsjön
klassas till typen Cx.
Bottensubstratet domineras av silt på Fö-sträckorna (92 %) och av sten på Cx-sträckan (8
%). Fö-sträckorna har också lugnflytande vatten och Cx-sträckan svagt strömmande. Hela
vattendraget är omgrävt och rätat. Cx-sträckan ansågs vara tämligen god både som lek- och
uppväxtområde för öring. Det fanns även del ståndplatser för större fisk på denna sträcka.
Det finns inga vandringshinder i Sämån.
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Figur 17. Karta över Sämån

Figur 18. Foton över typiska miljöer i Sämån
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3.10 Åsarpsån: Grytteredssjön - sammanflöde med Månstadsån
Åsarpsån biotopkarterades i början av augusti från dess sammanflöde med Sämån
/Månstadsån till Grytteredsjön, (figur. 19). Sträckan är 5,9 km och ligger i Tranemo
kommun. Vid tillfället för kartering var det lågt vattenflöde, halvklart väder och runt 20
grader.
Resultat biotopkartering
I Åsarpsån var medelbredden 4,8 m och medeldjupet vid karteringstillfället 0,3 m. De
hydromorfologiska typernas fördelning i vattendraget är Ex 2,1 km (36 %), Cx 1,7 km (28
%), Fö 1,3 km (23 %), Zz 0,4 km (7 %) och Bx 0,3 km (6 %). Om vatten släpptes från den
vänstra fåran omkring S Åsarp hade detta område varit kvillområde (8 %). I Åsarpsån
dominerar sand och silt som bottensubstrat på 65 % av längden. Sten och grus dominerar på
14 % av längden vardera och artificiellt substrat på 4 %. På en 57 m lång sträcka vid
kraftstationen vid S Åsarp är substratet okänt då vattnet leds under mark. På 3,8 km
dominerar lugnflytande vatten (65 %), på 0,9 km svagt strömmande (16 %) och på 1,1 km
strömmande vatten (19 %). Hela Åsarpsån bedöms vara kraftigt rensad och rätad.
Det finns fyra vandringshinder i Åsarpsån (tabell 5), samtliga belägna omkring S Åsarp och
kraftstationen med dess damm och inneslutning av fåran. Hindret vid den gamla kvarnen
som är raserad är partiellt vandringshinder för öring, de tre andra är definitiva hinder.
Tämligen bra lekområden finns på 1,6 km (27 %) och bra uppväxtområden på 1,3 km (22
%). Mer än enstaka ståndplatser bedöms inte finnas, men det var också lågt vatten vid
karteringen vid högre flöden är det möjligt att det är bättre miljö även för större fisk.

Figur 19. Karta över Åsarpsån: Grytteredssjön – sammanflödet med Månstadsån med
sträckindelning samt vandringshinder vars nummer överensstämmer med tabell 5
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Figur 20. Foton över typiska miljöer i Åsarpsån
Tabell 5. De vandringshinder i Åsarpsån som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt
dess fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren
på kartan över vandringshinder (fig. 19).

Nr
1
2
3
4

Typ av hinder
Övrigt hinder
Kraftstation
Övrigt hinder
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
1
Partiellt
6380433
15
Definitivt
6380621
1
Definitivt
6380558
1
Definitivt
6380453
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Y
403555
403545
403676
403817

3.11 Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön – Grytteredssjön
Detta vattendrag är 5,7 km långt och biotopkarterades från Grytteredssjön till Bystadsjön,
(figur 21). Den södra delen av vattendraget ligger i Tranemo kommun, medan den
nordligaste tredjedelen övergår till Ulricehamns kommun. Biotopkarteringen utfördes i
början av augusti i halvklart väder och 20–25 grader. Det var låg vattenföring.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i vattendraget är 3,5 m och medeldjupet 0,23 m. De hydromorfologiska typer
som dominerar i vattendraget är Fö (59 %) och Ex (38 %). I övrigt bedömdes 2 % till den
hydromorfologiska typen Cx och 1 % till Bx. På 97 % av vattendraget dominerar sand och
silt, på övriga 3 % dominerar sten. På 5,1 km dominerar lugnflytande vatten (90 %), på 0,4
km svagt strömmande vatten (7 %) och på 0,2 km strömmande vatten (3 %). Det
strömmande vattnet finns på B och C sträckorna. Hela vattendraget förutom de sista 700
metrarna anses vara kraftig rensat eller rätat.
Det finns inga vandringshinder i vattendraget. Goda lekmöjligheter bedömdes endast finnas
på 0,1 km och goda uppväxtmöjligheter på 0,6 km. Det är på den sista tredjedelen av
vattendraget dessa sträckor återfinns. Det bedöms inte finnas några sträckor med goda
ståndplatser.

Figur 21. Karta över Getavadsån/Olstorpsån: Bystadsjön - Grytteredssjön
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Figur 22. Foton över typiska miljöer i Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön - Grytterdssjön

3. 12 Mölleboån/Bystadån: Rånnavågssjön – Bystadsjön
Karteringen av detta vattendrag utfördes i slutet av augusti 2020 från Bystadsjön till
Rånnavågssjön (figur 23). Det var låg vattenföring och soligt väder med 15–20 grader.
Vattendraget är 5 km långt och ligger i Ulricehamns kommun. Vid tillfället för kartering var
det lågt vattenflöde.
Resultat biotopkartering
Medelbredden i vattendraget är 2,0 m och medeldjupet vid tillfället för kartering 0,13 m. Den
hydromorfologiska typen Cx dominerar i vattendraget (67 %). Bx dominerar på 23 % och Ex
på resterande 11 %. Grus dominerar som bottensubstrat på 3,2 km av vattendraget, sten på
1,2 km, sand och silt på 0,5 km och block på 33 m. Vattenföringen domineras av svagt
strömmande vatten på 3,2 km (64 %), lugnflytande vatten på 1 km (20 %), strömmande
vatten på 0,7 km (13 %) och forsande vatten på 0,1 km (3 %). På 3,8 km bedömdes
vattendraget vara kraftigt rensat och på 0,3 km omgrävt och rätat.
Det finns sju vandringshinder i vattendraget (tabell 6). Vid St Bystad finns de två första, tre
vid och omkring Möllebo kvarn, ett vid Nyfors och ett mellan Möllebo och Nyfors. Av
vandringshindren är fyra definitiva hinder för öring och tre partiella hinder. Vattendraget
bedöms ha ganska goda biotoper för öring med 3,5 km som har tämligen goda
lekmöjligheter och 3,5 km som har tämligen goda uppväxtmöjligheter. Ståndplatser bedöms
bara finnas för enstaka större fisk.
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Figur 23. Karta över Åsarpsån: Grytteredssjön – sammanflödet med Månstadsån med
sträckindelning samt vandringshinder vars nummer överensstämmer med tabell 6

Figur 24. Foton över typiska miljöer Mölleboån/Bystadån: Rånnavågssjön - Bystadsjön
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Tabell 6. De vandringshinder som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd
och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren på kartan
över vandringshinder (fig. 21).

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Typ av hinder
Damm
Övrigt hinder
Övrigt hinder
Damm
Övrigt hinder
Övrigt hinder
Damm

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
0,7
Definitivt
6389395
3,5
Definitivt
6389336
1
Partiellt
6390780
1,5
Definitivt
6390878
2
Partiellt
6390983
0,1
Partiellt
6391245
1
Definitivt
6391672

Y
407552
407511
408392
408409
408450
408541
408721

3.13 Saxars
Biotopkarteringen av Saxars utfördes i början av september 2020 i soligt väder och runt 15
grader. Saxars karterades från Rånnavägssjön till Oxasjön och vidare till Surströmmasjön
(Figur 25). En sträcka på 4,4 km som ligger i Ulricehamns kommun. Det var lågvattenföring
vid tillfället för biotopkartering.
Resultat biotopkartering
Saxars medelbredd är 1,8 m och medeldjupet vid karteringstillfället 0,12 m. Den vanligaste
hydromorfologiska gruppen är Ex. Ex dominerar på 2,3 km (52 %). Cx dominerar på 1,2 km
(26 %), Fö på 0,7 km (15 %) och Bx på 0,3 km (6 %). Sand och silt dominerar som
bottensubstrat på 71 % av vattendraget, grus på 21 %, block på 6 % och sten på 2 %. I
Saxars dominerar lugnflytande vatten på 86 % av längden, svagt strömmande på 8 %, och
strömmande och forsande på 3 % vardera. Rätning och kraftig rensning har utförts på 77 %
av Saxars. Det är endast 1 km där rensningen bedöms vara försiktig.
Det finns två vandringshinder i Saxars (tabell 7). Ett nordöst om Stenkulla och ett vid Hultet,
mellan Oxasjön och Surströmmasjön. Båda är definitiva hinder för både mört och öring.
Tämligen goda lekområden (klass 2) finns på 0,9 km av vattendraget och tämligen goda
uppväxtområden (klass 2 och 3) på 0,3 km.
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Figur 25. Karta över Saxars med sträckindelning samt vandringshinder vars nummer
överensstämmer med tabell 7

Figur 26. Foton över en B- och en C-sträcka i Saxars
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Tabell 7. De vandringshinder i Saxars som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess
fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren på
kartan över vandringshinder (25).

Nr
1
2

Typ av hinder
Damm
Övrigt hinder

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
1
Definitivt
6393662
0,3
Definitivt
6393735

Y
411440
412674

3.14 Lillån: Kalvsjön - sammanflödet med Ätran
Biotopkarteringen av Lillån utfördes i mitten av augusti 2020. Lillån karterades från
sammanflödet med Ätran till Kalvsjön (figur 27). En sträcka på 16 km som ligger i
Svenljunga kommun. Det var lågvattenföring vid tillfället för biotopkartering.
Resultat biotopkartering
Lillåns medelbredd är 19,4 m och medeldjupet var 1,6 m. Den vanligaste hydromorfologiska
gruppen är Ex. Ex dominerar på 14,7 km (92 %). Bx dominerar på resterande 1,2 km (8 %).
Lera dominerar som bottensubstrat på 89 % av vattendraget, sten på 10 % och block på 1 %.
Nästan hela vattendraget är lugnflytande (99 %), endast 1 % av längden är strömmande.
Större delen av Lillån är orensad, det är bara 0,5 km där rätning bedöms av utförts.
Det finns ett vandringshinder i Lillån. Det är beläget vid kraftverket vid Mölneby och är ett
definitivt hinder för öring. Det finns inga goda miljöer för vare sig lek- eller
uppväxtområden, det finns också endast enstaka ståndplatser för större öringar att stå på.

Figur 27. Karta över Lillån: Kalvsjön – sammanflödet med Ätran med sträckindelning samt
vandringshinder vars nummer överensstämmer med tabell 8
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Figur 28. Foton över typiska miljöer i Lillån: Kalvsjön – sammanflödet med Ätran

Tabell 8. De vandringshinder i Lillån:Kalvsjön – sammanflödet med Ätran som ansågs ha påverkan
på passerbarhet för öring samt dess fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i
tabellen överensstämmer med numren på kartan över vandringshinder (fig. 27).

Nr
1

Typ av hinder
Kraftstation

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
3
Definitivt
6356136
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Y
382157

3.15 Ätran: uppströms Vinsarpasjön
Biotopkarteringen av denna del av Ätrans huvudfåra utfördes i slutet av maj 2020.
Karteringen börjar vid inloppet i Vinsarpsjön och slutar 12,7 km uppströms. Det var
medelvattenföring och soligt väder med en temperatur omkring 20 grader vid tillfället för
kartering. Denna del av Ätran ligger i Ulricehamns kommun.
Resultat biotopkartering
Ätran uppströms Vinsarpasjön har en medelbredd på 5,8 m och ett medeldjup på 0,7 m. De
hydromorfologiska typerna och fördelningen av dem i vattendraget är Ex (57 %), Fö (26 %),
Bx (11 %) och Cx (7 %). Bottensubstratet i vattendraget består främst av finkorniga
sediment. 10,4 km domineras av sand och silt, 1,9 km av sten, 0,3 km av grus och 0,1 km av
block. Vattendraget är till allra största del lugnflytande (71 %). Svagt strömmande vatten
dominerar på 17 % av vattendraget och strömmande vatten på 12 %. ´
I vattendraget finns 3 vandringshinder för fisk, (tabell 9). Samtliga är definitiva hinder för
mört och partiella för öring. Större delen av vattendraget är kraftigt rensat eller rätat (87 %)
och endast 1,6 km av det 12,7 km långa vattendraget har bra uppväxtområden för öring
(klass 2 och 3). Det är vid Åfärd, nedströms Knätte och den sista karterade kilometern. De
flesta av de sträckorna bedöms även ha tämligen goda lekmöjligheter för öring.

Figur 29. Karta över Ätran: uppströms Vinsarpasjön med sträckindelning samt vandringshinder
vars nummer överensstämmer med tabell 9.
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Figur 30. Foton över typiska miljöer i Ätran: uppströms Vinsarpasjön

Tabell 9. De vandringshinder i Ätran som ansågs ha påverkan på passerbarhet för öring samt dess
fallhöjd och koordinater. Numren på vandringshindren i tabellen överensstämmer med numren på
kartan över vandringshinder (fig. 29).

Nr
1
2
3

Typ av hinder
Övrigt hinder
Övrigt hinder
Övrigt hinder

Fallhöjd Passerbarhet
(m)
öring
X
Partiellt
6414486
2,5
Definitivt
6415870
0,5
Partiellt
6408210
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Y
414054
412907
413591

3.16 Ätran: Nordsjön – uppströms Sörsjön
I slutet av maj i soligt väder och runt 20 grader biotopkarterades detta vattendrag.
Karteringen börjar vid vattendragets inlopp i Nordsjön och slutar vid Björnhult, uppströms
Sörsjön, en sträcka på 6,1 km (figur 31). Vattendraget ligger i Ulricehamns kommun. Det var
låg vattenföring vid tillfället för karteringen.
Resultat biotopkartering
Vattendraget har en medelbredd på 1,7 m och ett medeldjup vid karteringstillfället på 0,3 m.
Den hydromorfologiska typen som dominerar i vattendraget är Ex (59 %). Därefter kommer
Bx (26 %), Cx (14 %) och så även Zz (1 %). Bottensubstratet i vattendraget domineras till 63
% av silt och till 37 % av sten. Andra substrat förekommer givetvis också men de är inte
dominerande på någon sträcka. Vattendraget är främst lugnflytande. Lugnflytande vatten
dominerar på 4,0 km, svagt strömmande på 1,7 km och strömmande på 0,4 km. Hela
vattendraget är kraftig rensat (64 %) eller omgrävt (36 %).
Det finns inga vandringshinder i detta vattendrag. Bra lekområden saknas i vattendraget
men det finns tämligen bra uppväxtområden (klass 2) på 1,7 km.

Figur 31. Karta över Ätran: Nordsjön – uppströms Sörsjön med sträckindelning
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Figur 32. Foton över typiska miljöer i Ätran: Nordsjön – uppströms Sörsjön
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4 Slutsats
De karterade vattendragen rinner i jordbruksområden som är betydelsefulla för Sveriges
livsmedelsförsörjning. Det var därför föga förvånande att de till stor del var rätade och
överfördjupade. Trots det borde näringstillförseln kunna minskas med till exempel kväveoch fosforfångande våtmarker. Av de vandringshinder som påträffades var en del värdefulla
ur kulturhistoriskt perspektiv, en del hade betydelse ur elproduktion och andra skulle enkelt
kunna åtgärdas. Även de som fanns för elproduktion och hade ett kulturhistoriskt värde
borde kunna förses med omlöp eller andra åtgärder som underlättar för vandrande djur.
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