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Projektområde 
Bräkneån har sina källor på den Sydsmåländska sjöslätten och har har ett omfattande 
tillrinningsområde, varav 30 % ligger inom Blekinge. Samtliga större källsjöar ligger i Kronobergs län. 
Huvuddelen av vattensystemet är samlat till de norra delarna och trots att ån till stor del flyter genom 
ett sjörikt landskap, har huvudfåran i Blekinge endast direktkontakt med en sjö, Eskelsjön (även 
kallad Äskan) i södra Hålabäck. Längs ån, ner till Dönhult där jordbruksbygden tar vid, finns flera 
forssträckor med de längsta och kraftigaste forsarna främst längs sträckan söder om länsgränsen ner 
till Norra Bälganet. Bräkneån har på sina ställen naturliga meandersträckor.  

Bräkneåns huvudfåra utgör upp till länsgränsen N2000-området SE0410168 Bräkneån. Sträckan är 
utpekat som nationellt särskilt viktigt vattendrag ur natur-, kultur- och fiskeperspektiv. I anslutning 
till ån finns ytterligare sex Natura 2000-områden; Gummagölsmåla, Hålabäck, Björkeryd, Örseryd, 
Lillagärde och Sonekulla. 

I Bräkneån är de prioriterade bevarandevärdena kopplade till vattendraget och arterna 
flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla som lever i ån. Ån är viktig för de hotade arterna 
tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla som båda föryngrar sig i ån. I åns södra delar, nedströms 
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första vandringshindret, finns dessutom ett blandbestånd av dessa båda arter vilket är ovanligt i 
Sverige. 

Det finns en utbredd men delvis fragmenterad population med flodpärlmussla i Bräkneån. 
Utbredningen sträcker sig från länsgränsen ned till Mörtströmmen i söder. Populationen har minskat 
kraftigt sedan åtminstone mitten av 1900-talet. 

Föremål för projektet är de tre vattendragsvattenförekomsterna Bräkneån: Lillån-Tiken (till 
länsgränsen) - WA45319655, Bräkneån: Östersjön-Lillån - WA11631056 samt Lillån: Bräkneån-
Råsasjön - WA26798001  

Orsak till åtgärder 
Bräkneån är starkt präglad av mänsklig påverkan och har sedan en längre tid tillbaka nyttjats på olika 
sätt. Längs ån finns flera äldre dammfästen samt några dammbyggnader vilka fortfarande är i bruk. 
Vid några av dammarna har faunapassager anlagts som tillåter fri vandring men flera anläggningar 
saknar funktionsdugliga lösningar. Dammarna innebär även att lämpliga livsmiljöer för strömlevande 
arter försvunnit. Åfåran har även, i samband med att åtgärder genomfördes i början på 1800-talet för 
att göra ån flottningsbar, rensats på större block och stenar.  

Den historiska mänskliga påverkan har inneburit att konnektiviteten i huvudfårans 
vattenförekomster är klassad som dålig. Fokus för detta projekt är även åtgärder i syfte att förbättra 
de underparametrar till Morfologiskt tillstånd i vattendrag som ej är klassade som god.  Samt förbättra 
den hydrologiska regimen.  

Vad vi vill förbättra 
Det övergripande målet är att återställa Bräkneåns naturliga strukturer och processer, att återställa 
viktiga habitat och öka uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen.  
 
Utmed strömmande sträckor, B- och C-sträckor, där block och sten rensats undan är det viktigt att 
återföra de bortrensade strukturerna för att återskapa sträckans variation och ge förutsättningar för 
naturliga processer. Dessutom utgör de strömmande partierna bestämmande sektioner vilket 
påverkar basnivån i uppströms liggande mer lugnflytande partier.  Ett antal Ex-sträckor i finkorninga 
sediment har förlorat sin kontakt med svämplanet och klassificeras som överfördjupade vattendrag i 
finkorniga sediment, Fö. Troligen beroende på borttagande av bestämmande sektioner och till viss del 
pga utgrävning.  Fragmentiseringen av vattendraget pga vandringshinder är avgörande för den 
longitudinella konnektiviteten, rörligheten av flora, fauna och material längs ån. 
 
De naturliga bestånden av öring, havsvandrande och stationära, är beroende av strömmande sträckor 
som lek- och uppväxtområden. Bräkneån har ett bestånd av flodpärlmussla som är mycket utsatt. 
Åtgärder för att rädda detta bestånd brådskar. Åtgärder för att stimulera bestånden av värdfisken 
öring är viktiga i detta arbete.  

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Prioritering av åtgärder kommer utgå från biotopkartering och hydromorfologisk åtgärdsplan som 
genom Ronneby kommuns försorg är under framtagande 2021-2022. Förankring av åtgärdsförslag 
hos berörda markägare och intressenter är en central del, så även detaljprojekteringar och 
tillståndssökningar. 
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Åtgärdande av vandringshinder i syfte att stärka den longitudinella konnektiviteten. 
Blockåterställning är en grundläggande åtgärd i arbetet med att återställa heterogeniteten i 
vattendraget. Tillförsel av död ved och öppnande av sidofåror ytterligare åtgärder. Återställande av 
bestämmande sektioner i mer dynamiska sträckor är avgörande för att återskapa kontakten med 
svämplan, lateral konnektivitet.  

Planerad uppföljning  
Åtgärderna föregås av inventering av musslor samt elfisken och följs upp år 1 och 5 efter 
genomförd åtgärd. Eventuellt även återupprepad biotopkartering av aktuell sträcka om det bedöms 
vara relevant.  

I samverkan med 
Potentiella samarbetspartners är Blekinge folkhögskola, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, 
Bräkneåns vattneråd, Mörtströmmens fiskevårdsförening, Ronneby kommun. 
 
Länkar 

Uppdateras med länk så snart det hydromorfologiska åtgärdsprogrammet är framtaget.  
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