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Snöflebodaån, ovan Slagnässjön. Foto: Naturcentrum AB

Projektområde
Vilshultsån och Snövlebodaån sina källor i norra HARO 87, de mynnar båda i Holjeån i Olofström.
Sjövattenförekomsterna Halen, Raslången och Immeln mynnar även de i Holjeån, dels direkt till
Holjeån i Olofström och dels via Lillån i Raslångens södra utlopp. Holjeån mynnar i sin tur i Ivösjön.
Systemet avvattnas till sist av Skräbeån som mynnar i Möllefjorden söder om Bromölla i Skåne.
Projektområdet är begränsat till Blekinge län och Olofströms kommun.

Iinom projektområdet finns naturliga populationer av bl.a. öring, ål, abborre, gädda, bäcknejonögon,
signalkräfta m.fl. Vattendragen rinner genom ett varierande landskap av skogs- och jordbruksmiljöer.
Dominerande jordartslager består av isälvsediment, torv och moränmaterial. Holjeån avvattnar ett ca
729 km2.

2021 färdigställdes en rapport innehållandes resultat från biotopkartering och ett hydromorfologiskt
åtgärdsprogram för Holjeåns, Vilshultsåns och Snövleboda-åns avrinningsområden vilket täcker en
stor del av projektområdet.

Enligt rapporten är den vanligaste påverkan på de hydromorfologiska förhållandena i vattendragen
rensningar av olika slag. Dessa har utförts såväl under sträckorna som i de bestämmande sektioner
där rensning har störst effekt på de den vattenhushållande förmågan. Totalt är ca 44% av
vattendragssträckorna omgrävda i stora delar av sin sträckning. Ytterligare knappt 18% är kraftigt
rensade medan 17% samt 21% är svagt rensade respektive orensade. De hydromorfologiska
förhållandena bedöms som väsentligt påverkade om omgrävning eller kraftig rensning skett. Det
betyder att ca 62% av den totala vattenförekomstlängden är väsentligt påverkade och kan
förväntas ha en negativ påverkan på biologisk mångfald och vattenkvalitet.

Inom avgränsningen för åtgärdsplanen finns även 10 stycken vandringshinder som i de allra flesta fall
är artificiella, dvs består av olika typer av dammkonstruktioner antingen tillhörande
vattenkraftverk gamla kvarnar eller fellagda vägtrummor.
Föremål för projektet är bland annat vattendragsvattenförekomsterna Skräbeån: Lillån-Snöflebodaån
WA92357275, Lillån WA28685714, Vilshultsån WA69221141, Snövlebodaån WA55210816,
Snövlebodaån WA27497544, Byemålaån: Snövlebodaån-Björksjön, WA60220473 inom HARO 87.

Orsak till åtgärder
Projektområdet är starkt präglad av mänsklig påverkan. I och med många av delsträckornas fallhöjd
har detta givit möjlighet till att utveckla bygden och människors välstånd i form av bl.a. kvarnar som
sedermera använts för vattenkraftsändamål. Många av sjöarna i avrinningsområdet har sänkts
förmodligen för skogs- och jordbruksändamål.
Den historiska mänskliga påverkan har inneburit att konnektiviteten i aktuella vattenförekomsten är
klassad som måttlig (Holjeån) respektive dålig (Snövlebodaån och Vilshultsån). 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 vattendragens 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.

Åtgärder innefattar även återställande av vattennivån i lugnflytande sträckor i finsediment och torv, Eoch T-sträckor, för att återskapa kontakten med svämplan och återställa naturlig
översvämningsfrekvens och -fluktuation. Alltså stimulera den laterala konnektiviten.
Även den längsgående, longitudinella, konnektiviteten bör återskapas genom åtgärdande av
identifierade partiella och definitiva vandringshinder.
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Planerade åtgärder och aktiviteter
Aktiviteterna utgår från prioriteringen i det hydromorfologiska åtgärdsprogrammet.

Planerad uppföljning
Åtgärderna föregås av inventering av musslor samt elfisken och följs upp år 1 och 5 efter
genomförd åtgärd.

I samverkan med
Potentiella samarbetspartners är bland annat Olofströms kommun.

Länkar
Kompletteras med länk så snart rapporten Hydromorfologiskt åtgärdsprogram för Holjeåns,
Vilshultsåns och Snövleboda-åns avrinningsområden offentliggörs.
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