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Inledning
Åsnen är den största sjön i Mörrumsåns vattensystem och det naturliga utloppet ligger vid
Hackekvarn i Tingsryds kommun. I området har det ursprungligen funnits strömsträckor fördelade på
olika åfåror. Fallhöjden (cirka 1 m) har sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnar och andra
verksamheter, till exempel var ålfisket tidigare omfattande. Med början på 1800-talet har emellertid
rensningar och utfyllnader reducerat strömsträckorna. Mellan åren 1833 och 1839 grävdes ett andra
utlopp ur sjön i form av Ålshults kanal för att sänka sjöytan ytterligare. Med tiden har fårorna och
dammarna även anpassats för att kunna reglera avrinningen från Åsnen till Mörrumsåns nedre delar
där kraftverk, vattenuttag och värdefulla fiskbestånd kräver hänsyn. I slutet av 1970-talet tog staten
över den viktiga regleringen av sjön. Någon miljöanpassning med fiskvägar eller minimitappningar
för att undvika torrläggning har däremot inte skett i sjöutloppen.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har nu som verksamhetsutövare för avsikt att åstadkomma
fiskvandring i Åsnens utlopp förbi Hackekvarn, samt genom Ålshults kanal. Effektiva fiskvägar krävs
bland annat för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås. Avsikten är även att
åtgärderna ska medföra en viss återställning av tidigare ingrepp och restaurering av strömmande
miljöer. Restaurering av strömsträckor skulle innebära ett värdefullt tillskott av en miljö som är en
bristvara i dessa delar av vattensystemet. Åtgärder bidrar även till bevarandet av de stormusselarter
som finns i systemet, bland annat tjockskalig målarmussla, som är beroende av fisk för sin
reproduktion. Inga förändringar kommer ske i nu gällande tappningsställlare (den så kallade F77-2).
Anläggandet av fiskvägar kommer därmed inte att påverka Åsnens sjöyta eller utflödet från Åsnen till
Mörrumsån, det vill säga samma mängd vatten kommer även i fortsättningen att avbördas i enlighet
med den gällande tappningsställaren.

Administrativa uppgifter
Sökande
Länsstyrelsen i Kronobergs län, org.nr 20 21 00- 2296, telefon nr 010-223 71 00, 351 86 VÄXJÖ,
kontaktperson Jan Grosen
Tekniskt biträde
Jönköpings fiskeribiologi AB, 070- 628 010 25
Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av området och åtgärdslokalernas läge (koordinater anges i SWEREF 99 TM).
HuvudavrinningsHARO
DARO
Sjö- respektive vattendragsnamn
Vatten ID
område
(km2)
(km2)

Mörrumsån
(SE86000)

Lokalnamn

Åsnen: Västra Åsnen

SE627546-143054

3131

Mörrumsån: Havbältesfjorden - Åsnen

SE626905-143576

3131

Ålshultskanal: Hönshyltefjorden – Åsnen

SE626542-143140

Havbältesfjorden

SE626473-143260

3146

Hönshyltefjorden

SE625684-143098

3186

Nord

Lokalkoordinater
Öst

Hackekvarn

6266459

485140

Ålshults kanal

6263412

480978

3369

3140

Kommun

Ungefärlig
höjd över havet (m)

Tingsryd

140
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Områdesbeskrivning
När höger och vänster används för lägesbeskrivning skall det ses i nedströms riktning. Höjder anges i
RH 00 i likhet med höjderna i gällande domar (se avsnitt Rättsläge).

Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik
Området
Mörrumsåns källområde är beläget i trakterna norr om Lindshammar i Uppvidinge kommun och
huvudavrinningsområdets totala storlek uppgår till 3369 km2. Avrinningsområdets storlek, vid
utloppet ur Åsnen, uppgår till 3131 km2 och utgörs till stor del av skogsmark (72 %) följt av
jordbruksmark (11 %). Den dominerande jordarten är morän. Andelen sjöar och vattendrag i
delavrinningsområdet uppgår till cirka 13 %, varav de största är Åsnen och Helgasjön. Från Åsnens
utlopp sträcker sig Mörrumsån cirka 5 mil nedströms i sydlig riktning och mynnar i
Pukaviksbukten/Östersjön cirka 4 km söder om Mörrum (se översiktskartor i Figur 1 och bilaga 1).
Sträckan är utpekad som flera vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt SMHI:s
flödesstatistik för den totala stationskorrigerade vattenföringen under perioden 1981-2010 vid
Åsnens utlopp (AROID: 627546–143053) uppgår medelvattenföringen (MQ) till 29,4 m3/s, medan
medellågvattenföringen (MLQ) och medelhögvattenföringen (MHQ) uppgår till 11,6 m3/s respektive
66,3 m3/s. Det beräknade 50-års flödet (HQ50) uppgår till 110 m3/s.

Figur 1. Översiktskarta Mörrumsåns huvudavrinningsområde och åtgärdsplatsernas läge.

Hackekvarn
Åsnens utlopp vid Hackekvarn är beläget cirka 13 km väster om Tingsryd och cirka 10 km norr om
Ryd. Utloppet utgjordes ursprungligen av ett kvillområde i Mörrumsån med flera fåror och gott om
öar mellan Åsnen och Havbältesfjorden. Området är emellertid sedan mycket lång tid tillbaka präglat
__________________________________________________________________________________
4

Samrådsunderlag avseende miljöförbättrande åtgärder vid dammarna i Åsnens utlopp, Hackekvarn
och Ålshults kanal, i Tingsryds kommun inom Mörrumsåns vattensystem.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

och påverkat av mänsklig aktivitet. Redan på en karta från 1600-talet syns tre ålfisken som spärrade
av de olika fårorna genom området och det fanns även tre kvarnar. De stora holmarna
Värmansholmen, Kvarnholmen och Myskholmen var då separata öar. Idag återstår två huvudfåror,
den södra vid Hackekvarn och den norra vid Ekefors (se detaljkarta i bilaga 2). Norra fåran är rensad
på 1800-talet och södra fåran är kanaliserad på 1920-talet. Vidare är Kvarnholmen och
Värmansholmen förenade genom utfyllnader av gamla åfåror. Mellan Myskholmen och Kvarnholmen
finns det däremot fortfarande kvar en åfåra där tidigare kungsådran genom området gick. Denna
åfåra är dock avstängd med en överfallsdamm och fylls med vatten enbart vid högre nivåer i Åsnen,
frånsett ett litet flöde genom två rör i botten på dämmet.
Dammanläggningen i utloppet är uppdelad på tre olika delar där vatten avbördas, men de tre omges
även av större eller mindre jordvallar som är en del av dammarna (se skiss i Figur 2 och detaljkarta i
bilaga 2):
1. Längst till vänster finns ett betongutskov i den södra huvudfåran med en 7 m bred uppåtgående
segmentlucka med tröskel på +135,25. Över dammen går allmän väg och i vägbankens framkant
finns en träspont kringfylld med packad tätjord.
2. Mellan Kvarnholmen/Värmansholmen och Myskholmen finns en vinklad cirka 44 m lång
överfallsdamm i betong med krön på +138,75.
3. Längst till höger mellan Myskholmen och norra sidan finns en överfallsdamm i bruten linje som
är cirka 88 m lång. Överfallsdammen är nära mitten försedd med ett flodutskov med fem
spettluckor vardera på 0,75 m fri bredd och tröskel på +136,83. Spettluckorna nås via en
gångbro från norra sidan. Den äldre kvarnen på Ekeforssidan är ej i bruk.

Figur 2. Skiss över dammanläggningen vid Hackekvarn.
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Ålshults kanal
År 1833 undersökte strandägare runt Åsnen möjligheterna att sänka sjön i syfte att utöka sina
landarealer. Det beslutades att med hjälp av statsbidrag gräva en kanal mellan Ålshult och
Brändeborgsfjorden/Hönshylyefjorden. Åtgärden som sänkte Åsnen med 0,6 m färdigställdes 1839.
Kanalen som är cirka 4,5 km börjar vid Ålshult i Rännebäcksfjärden i Åsnens södra del och mynnar i
Hönshyltefjorden nedströms Blidingsholm i Mörrumsån. Längs sträckan passerar den genom Brosjön
och Trässhultsjön (se planritning i Figur 3 och detaljkarta i bilaga 2). Nedströms grunddamen
förekommer sträckor med strömmande biotoper, medan resterande sträckning mestadels går genom
mer lugnflytande och sjöliknande biotoper. Idag är kanalfåran cirka 20-30 m bred och tröskeln till
kanalen är tämligen jämn med en lägsta nivå på +138,0. Kanalen benämns med flera olika namn längs
sitt lopp bland annat Gröviks kanal (Åsnen till Brosjön), Trässhulta kanal (från Brosjön till
Trässhultsjön) och Ålshults kanal, som även kallas Kråke kanal, (Trässhultsjön till Mörrumsån).

Figur 3. Planritning över Ålshults kanal, med läget för grunddamen markerat (ritning: Orrje och Co AB, 1978).

Ungefär 100 m nedströms Brosjön ligger bron för länsväg 660 mellan Ålshult och Urshult. Bron är en
stenbro med fyra cirka 5 m breda valv. Knappt 200 m nedströms Brosjön (cirka 80 m nedströms
vägbron) finns en 31 m bred grunddamm med krönhöjd på +138,45 och ett 600 mm rör med tröskeln
på +137,50. Dammen anlades i samband med att den nya tappningsställaren F77-2 skulle börja gälla
för att minska utflödet genom kanalen vid lägre sjönivåer så att det skulle bli enklare att behålla den
så kallade magasinsreserven orörd (se avsnitt Nuvarande reglering).
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Figur 4. Grunddamen i Ålshults kanal sedd nedströms ifrån, notera bron i bakgrunden (foto: Peter Lindvall, Jönköpings
Fiskeribiologi AB).

Nuvarande reglering
Flödet i Åsnens utlopp är reglerat enligt en så kallad tappningsställare som för olika dagar under året
för olika nivåer i sjön antingen säger inom vilket intervall flödet skall ligga eller direkt anger flödet
som skall släppas från sjön. Den nuvarande tappningsställaren (F 77-2) har varit i bruk sedan 1983
och till synes fungerat väl för Åsnens del, i varje fall tycks nivåer under +138,00 ha kunnat undvikas.
En viktig del i tappningsställaren är magasinsreserven, ett område som skapas av nivåer under vilka
enbart minimitappningar på 9 m³/sek eller 7 m³/sek skall släppas (se Figur 5). Magasinsreserven är
som störst på försommaren och minskar sedan hela hösten fram till början på december. Regleringen
utförs i dagsläget av Uniper på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Vid höga flöden går normalt största delen av flödet genom segmentluckan, först vid höga nivåer i
Åsnen (> +139,00) blir flödet på överfallsdammarna av samma storleksordning. Vid beräknad högsta
nivå i Åsnen kan överfallen avbörda knappt 50 m³/sek. I spettluckorna räknar man med att det
avbördas 2 m³/sek per fullt öppen lucka, det vill säga cirka 10 m³/sek genom alla fem. Normalt hålls
någon spettlucka öppen även vid låga flöden. Flödet genom Ålshults kanal räknas som en del av
flödet från Åsnen och stiger och sjunker med nivån i Åsnen. Vid nivåer under +138,45 sjunker flödet
till cirka 0,3 m³/sek. Vid höga nivåer går flödet över 10 m³/sek och HHQ i Ålshults kanal är beräknat
till cirka 18 m³/sek.
Genom främst lokala fallförluster är det svårt att i alla lägen veta exakt hur mycket som avbördas
genom de olika luckorna och överfallen. Regleringens resultat kan dock läsas av vid Granö kraftverk
några kilometer ner i systemet och därmed kan tillräcklig återkoppling och noggrannhet uppnås.

Figur 5. Tappningsställaren för Åsnen (F77-2).

Planförhållanden
Den gällande översiktsplanen för Tingsryds kommuns antogs av kommunfullmäktige 2006-06-29 och
vann laga kraft 2007-02-08. Processen med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats. Under
våren/sommaren 2016 låg förslaget till ”Översiktsplan 2016” ute för samråd med allmänheten och
Kommunen arbetar nu med att sammanställa och besvara inkomna synpunkter.
__________________________________________________________________________________
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Åtgärdsområdena vid Hackekvarn respektive Ålshults kanal omfattas inte av några detaljplaner.
Hackekvarn
Åtgärdsområdet vid Hackekvarn omfattas av område 37 (Området kring Havbältesfjorden) i Tingsryds
översiktsplan. Området beskrivs enligt följande:
”En sydlig utlöpare av Åsnen utgör Havbältesfjorden. Omgivningen domineras av skog, varav mycket
är lövskog. Mindre jordbruksområden finns, varav de största norr om Hackekvarn. Tre värdefulla
kulturmiljöer kan nämnas. Den vackra åttaspanns stenvalvsbron vid Blidingsholm, en medeltida
borglämning vid Hackekvarn samt värdefull bebyggelse vid Älmehult.”
Följande värden och riktlinjer finns preciserade för området:
• Området ligger inom ett större relativt opåverkat område.
• Berörs av riksintresse med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten.
• Berörs av riksintresse natur.
• Berörs av riksintresse för yrkesfisket.
• Berörs av riksintresse kultur för Blidingsholm.
• Hänsyn skall tas till riksintresse Natura 2000 område för Hackekvarn.
• Berörs av riksintresse friluftsliv.
• Hänsyn skall tas till naturvårdsområde:
N 1e Mörrumsån mellan Havbältesfjorden och Brändeborgsfjorden, Blidingsholm
N 1f Älmehult –Lönsbygd
N 1g Hackekvarn –Ekefors –Tryteke
N 1j Frösön
N 1k Ugglekull –Fålaboda
• Hänsyn skall tas till kulturmiljö:
KU 4 Älmehult Västergård
KU 5 Slotssholmen Hackekvarn
KA 2 Blidingsholm
• Söder om Älmehult finns ett område på 1,1 ha och ett på 3,7 ha bestående av kulturmark, hag- och
skogsbete samt en yta på 1,6 ha en kantzon, korridor, bäck eller ravin bestående av ordinär lövskog
som berörs av naturvårdsavtal.
• Berörs av yttre vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Norraryd.
Ålshults kanal
Åtgärdsområdet vid Ålshults kanal omfattas av område 34 (Skogsbruksområde söder om Åsnen) i
Tingsryds översiktsplan. Området beskrivs enligt följande:
”Kuperat skogsbruksområde mellan Åsnens södra utlöpare. Ett större myrområde finns.”
__________________________________________________________________________________
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Följande värden och riktlinjer finns preciserade för området:
• Området ligger inom ett större relativt opåverkat område.
• Berörs av riksintresse med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten.
• Berörs av riksintresse friluftsliv.
• Berörs av riksintresse natur i den södra delen.
• Hänsyn skall tas till kulturmiljö:
KA 1a Ålshult – Toftahult
• Berörs av yttre vattenskyddsområde för Ryd i den södra delen.

Förekommande naturvärden
Naturvärdena i och i anslutning till Åsnen och Mörrumsån är mycket höga, vilket avspeglas i
genomförda värderingar och utpekande. Åsnenområdet är utpekat som riksintresse för naturvården
och omfattas av 3 kap. 6 § Miljöbalken. Området är även utpekat som nationellt särskilt värdefullt
med avseende på naturvården och värdefull för fiskevården inom miljömålsarbetet. Mörrumsån
nedströms Fridafors är utpekad som nationellt särskilt värdefullt med avseende på både naturvård
och fiskevård. Delar av Åsnen utgör Natura 2000-område enligt Fågeldirektivet (SPA) och
Habitatdirektivet (SCI). Även naturreservaten vid Hackekvarn (Ekefors och Hackekvarn) har
föreslagits som Natura 2000-område. Åsnen och Mörrumsån är utpekade som Fiskvatten enligt
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen i Kronobergs län driver ett projekt för att bilda en nationalpark i Åsnen och invigningen
är planerad till den 26:e maj 2018 (beslut från regering och riksdag återstår). Vidare utgör Åsnen ett
Ramsarområde och Åsnenområdet omfattas av länsstyrelsens naturvårdsprogram.
Inom miljömålsarbetet beskrivs värdena för naturvården i och i anslutning till Åsnen och Mörrumsån
på följande sätt:
Åsnenområdet: Stort, mångformigt sjösystem. Visar natur-, kulturlandskapets utveckling och
ekologiska samband. Vacker landskapsbild. Sällsynta, hotade arter. Biotop- och artrik. Fågelliv av
internationell betydelse. Fiskrik. Sjön är sänkt och reglerad med måttlig påverkan på miljön.
Mörrumsån nedströms Fridafors: Å i starkt markerad sprickdal med mycket art- och individrik fauna
och flora som innehåller ett betydande antal rödlistade arter, till exempel lax, flodpärlmussla,
tjockskalig målarmussla, revsvalting och hårklomossa.
Hackekvarn: Var en gång Åsnens naturliga sjöutlopp, men är idag uppdämt av ett ca 2 m högt
överfall. Nedan överfallet finns en cirka 100 m lång och 50 m bred strömsträcka av sten och block.
Stränderna är klassade som hysande höga naturvärden. Förekomst av tjockskalig målarmussla och
sandkrypare.
Inom miljömålsarbetet beskrivs värdena för fiskevården i och i anslutning till Åsnen och Mörrumsån
på följande sätt:
Åsnenområdet och Mörrumsån uppströms Fridafors: Rödlistade arter: ål. Skyddsvärda stammar:
ursprunglig öringstam. Skyddsvärda arter: sandkrypare och färna.
__________________________________________________________________________________
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Mörrumsån nedströms Fridafors: Rödlistade arter: flodkräfta, flodpärlmussla och ål. Skyddsvärda
stammar: ursprunglig laxstam och havsvandrande ursprunglig öringstam. Skyddsvärda arter:
sandkrypare. Värdefulla arter för fisket: lax, ål och havsöring.
De fisk- och kräftarter som har påträffats i samband med 23 nätprovfisken i Åsnen under perioden
1976-2008 är: abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, gös, lake, mört, nors, sandkrypare,
sarv, sik, siklöja och sutare.
Endast två elfisken har genomförts nedströms Åsnens utlopp. De genomfördes år 2000 på en lokal i
Mörrumsån uppströms Blidingsholm och på en lokal i Ålshultskanal nedströms grunddammen. De
fiskarter som påträffades vid dessa elfisken var abborre, mört och sandkrypare.
Hackekvarn
Stora delar av området vid Hackekvarn ingår sedan 2014 i naturreservatet Ekefors, bland annat hela
fastigheten Hackekvarn 1:4. Dessutom ingår markerna söder om Åsnens utlopp vid Hackekvarn till
stora delar i Hackekvarns naturreservat som bildades 2012 och utökades 2016. Syftet med
naturreservaten är att vårda och bevara naturmiljöer knutna till vatten (endast Ekefors), lövrika
skogar och betesmarker i ett större sammanhängande område så att den biologiska mångfalden
bevaras och stärks. Föreskrifterna för Ekefors naturreservat har emellertid utformats så att det ska
vara möjligt att bygga till exempel en fiskväg i området. Hackekvarns naturreservat påverkas inte av
åtgärderna. Landmiljöerna i området hyser således mycket höga naturvärden. Bland annat
förekommer lövskogslundar, rikligt med grova träd och/eller spärrgreniga grova träd, rik förekomst
av vedsvampar, samt stora ornitologiska värden. Fem skogliga nyckelbiotoper (VärmansholmenKvarnholmen ID: N 1280-1992, Myskholmen ID: N 1285-1992, Ekefors ID: N 1317-1992, Kungsholmen
ID: N 2142-2003 och Ekskog ost Kungsholmen ID: N 2151-2003), samt ett område med skogliga
naturvärden (Ädellövskog ID: N 1286-1992) finns i Åsnens utlopp vid Hackekvarn. Dessutom har ett
område inventerats i samband med ängs- och betesmarksinventeringen (2003 och 2016). Bortsett
från tidigare nämnda naturvärden som berör Mörrumsån och Åsnen generellt, samt ovan nämnda
naturvärden i anslutning till åtgärdsområdet vid Hackekvarn finns det inga ytterligare registrerade
eller kända naturvärden i direkt anslutning (inom 150 m) till Hackekvarn (se detaljkarta i bilaga 3).
Ålshults kanal
Ålshults kanal bedöms ha mycket höga biologiska naturvärden, särskilt sträckan nedströms Brosjön
anses intressant. I Ålshults kanal förekommer allmän dammussla, spetsig målarmussla, större
dammussla och tjockskalig målarmussla (EN). Mängden död ved på sträckan är god. Kungsfiskare ses
frekvent. Bottenfaunan är både individrik och tämligen artrik. Även landmiljöerna i området hyser
mycket höga naturvärden. Väster om kanalen finns gamla inägor och grova ekar och bokar. Öster om
kanalen finns barrskog med gran och tall äldre än 150 år. Den gamla skogen gör att det finns ett
rikligt fågelliv med många hålhäckande arter. En skoglig nyckelbiotop (Gammalskog vid Ålshults kanal
ID: N 4699-1993) och tre skogliga biotopskyddsområden (Äldre naturskogsartade skogar ID: SK 10112005, SK 1012-2005 och SK 1013-2005) finns i området från Brosjöns utlopp och cirka 450 m
nedströms i Ålshultskanal. Bortsett från tidigare nämnda naturvärden som berör Mörrumsån, Åsnen
och Ålshults kanal generellt, samt den skogliga nyckelbiotopen och de tre skogliga
biotopskyddsområdena finns det inga registrerade eller kända naturvärden i direkt anslutning (inom
150 m) till grunddammen i Ålshults kanal (se detaljkarta i bilaga 3).
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Förekommande kulturvärden
Mörrumsån är precis som många andra vattendrag präglad av kulturlämningar genom äldre tiders
vattenutnyttjande och olika typer av rensningar. De kulturobjekt som oftast påträffas vid vattendrag
är kvarnar, sågar, hammare, dammar och dammrester, stengrunder, pålverk, kallmurningar, vallar,
fiskeplatser, samt broar och brorester. Åsnen var dessutom en av de viktigaste vattenvägarna in i
Värend och under medeltiden var Mörrumsån av sådan regional betydelse att en befästning anlades
vid nuvarande Blidingsholm. Lämningar finns fortfarande synliga på Eveholme och Kungsholme. I
anslutning till Åsnen och Mörrumsån inom Kronobergs län finns ett mycket stort antal registrerade
kulturlämningar enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” (2018-01-13). Nedan redogörs för
de registrerade kulturlämningar som är belägna i anslutning till respektive åtgärdslokal.
Mörrumsåns vattensystem inom Kronobergs län är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med
avseende på kulturmiljön inom miljömålsarbetet. Detta eftersom Mörrumsåns lopp uppvisar ett
mångfacetterat odlings- och energilandskap. Inom vattenområdet finns bland annat forntida
folklandscentrum, ålderdomliga och småskaliga odlingslandskap, fasta fiskeanläggningar, kvarnar,
bruk och stenvalvsbroar. Även sträckan i Mörrumsån mellan Ebbamåla/Hovmansbygd och Mörrum i
Blekinge län är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på kulturmiljön inom
miljömålsarbetet.
Kungsådra har funnits i Mörrumsån från havet upp till Ekefors, det vill säga till Åsnens utlopp.
Kungsådra var en officiell klassning för utpekade vattendrag och sträckor där en tredjedel av
vattendraget skulle hållas öppet för allmänna intressen såsom fiske, flottning eller sjöfart.
Tillämpningen av begreppet kungsådra har dock varierat i landet och i Åsnens utlopp är den
kungsådra som är utritad på vissa kartor betydligt mindre än en tredjedels bredd av vattendraget.
Troligen var kungsådran i Åsnens utlopp i första hand ett skydd för fiskens vandringar även om den
också benämns flottränna i ett sammanhang.
I anslutning till Åsnen inom Kronobergs län finns flera områden som är utpekad som riksintressen
med avseende på Kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken: Huseby-Skatelöv (G 16), Jät (G23)
och Ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen (G 35). Längs Mörrumsån nedströms Hackekvarn
inom Kronobergs län finns ytterligare ett område utpekat: Blidingsholm (G 1). Det senare området
beskrivs som en medeltida kommunikationsmiljö. I området finns bland annat en stenvalvsbro och
två järnvägsbroar i stålkonstruktion över Mörrumsån, fasta fångstanordningar för ålfiske, en
medeltida befästningsanläggning, samt boplatslämningar från stenåldern. Blidingsholmsområdet
omfattas även av Länsstyrelsen i Kronobergs läns kulturmiljöprogram.
Hackekvarn
Miljön i anslutning till Hackekvarn vittnar om en långvarig mänsklig närvaro och aktivitet som har
präglat och påverkat området. Bland annat anses den numera nedlagda Ekefors kvarn (RAÄ-nr:
Urshult 131:1) ha ett mycket stort kulturhistoriskt värde enligt den inventering av kvarn- och
sågbyggnader som genomfördes i Kronobergs län 1999. Dessutom finns lämningar av en medeltida
befästning på Kungsholmen, ”Hake slott” (RAÄ-nr: Urshult 126:1), cirka 350 m NO om
segmentluckan. I övrigt finns rester från äldre ålfisken, samt en gammal boplats på Myskholmen på
öns södra delar mot den gamla kungsådran (RAÄ-nr: Urshult 130:1) där fynd har gjorts av ett par
flintyxor och andra redskap. I direkt anslutning (inom 150 m) till Hackekvarn finns det enligt
Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” (2018-01-13) 11 registrerade kulturhistoriska lämningar,
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varav 2 fornlämningar (se Tabell 2). Bortsett från ovan nämnda kulturvärden som berör Mörrumsån
och Åsnen generellt och Ekefors kvarn, samt de 11 registrerade kulturlämningarna i ”Fornsök” och
Hackekvarns herrgård cirka 75 m söder om segmentluckan finns det inga övriga registrerade eller
kända kulturvärden i direkt anslutning (inom 150 m) till Hackekvarn (se detaljkarta i bilaga 4).
Tabell 2. Sammanställning av registrerade kulturlämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” (2018-01-13) i
direkt anslutning (inom 150 m) till åtgärdsplatserna vid Hackekvarn.
RAÄ-nummer:
Lämningstyp:
Antikvarisk bedömning:
Beskrivning:
Urshult 90:1
Boplats
Fornlämning
Urshult 90:2
Fyndplats
Övrig kulturhistorisk lämning
Urshult 128:1
Bro
Övrig kulturhistorisk lämning
Urshult 129:1
Bro
Övrig kulturhistorisk lämning
Urshult 130:1
Boplats
Fornlämning
Urshult 131:1
Byggnad annan
Övrig kulturhistorisk lämning
Urshult 131:2
Fångstanläggning övrig
Uppgift saknas
Fast fiske
Urshult 194:1
Bytomt/gårdstomt
Bevakningsobjekt
Urshult 585:1
Boplats
Övrig kulturhistorisk lämning
Urshult 588:1
Fångstanläggning övrig
Uppgift saknas
Fast fiske
Urshult 589:1
Fångstanläggning övrig
Uppgift saknas
Fast fiske

Ålshults kanal
Även miljön i anslutning till grunddammen i Ålshults kanal vittnar om en långvarig mänsklig närvaro
och aktivitet. Under 1600- och 1700-talet hade Ålshult en betydande roll i den småländska
järnhanteringen. Ålshults järnbruk, först kallat Gröviks bruk grundades på 1630-talet. Till Ålshults
järnbruk hörde en såg och ångkvarn, samt ålvärmare i Ålshults kanal. År 1820 lades dock bruket ned
och endast obetydliga rester återstår. I direkt anslutning (inom 150 m) till grunddammen finns det
enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” (2018-01-13) 2 registrerade kulturhistoriska
lämningar, varav 1 fornlämning (se Tabell 3). Sträckan uppströms och nedströms vägbron, (kulturbro)
inventerades översiktligt 2012 med avseende på flottningslämningar. Bortsett från ovan nämnda
kulturvärden som berör Mörrumsån och Åsnen generellt, de 2 registrerade kulturlämningarna i
”Fornsök”, samt en flottningslämning i form av en vältplats för timmer på vänster sida nedströms
bron, finns det inga övriga registrerade eller kända kulturvärden i direkt anslutning (inom 150 m) till
grunddammen i Ålshults kanal (se detaljkarta i bilaga 4).
Tabell 3. Sammanställning av registrerade kulturlämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” (2018-01-13) i
direkt anslutning (inom 150 m) till åtgärdsplatsen vid grunddammen i Ålshults kanal.
RAÄ-nummer:
Lämningstyp:
Antikvarisk bedömning:
Beskrivning:
Almundsryd 21:1
Bro
Bevakningsobjekt
Valvbro
Almundsryd 256:1
Kemisk industri
Fornlämning
Tjärränna

Rekreation och friluftsliv
Åsnenområdet ned till och med Ryd, samt Mörrumsån nedströms Fridafors är utpekat som
riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Vidare är Åsnen-Mien området, samt
Mörrumsån nedströms Fridafors utpekade som riksintressen för rörligt friluftsliv och turism enligt 4
kap. 2 § Miljöbalken.
I mittgrenen (Kungsådregrenen) vid Hackekvarn i anslutning till överfallsdammen finns en
upptagnings- och isättningsplats för kanoter.
De sökta åtgärdsplatserna är belägna inom vattenområden som omfattas av Åsnens FVOF,
Trässhultasjöns FVOF och Hönshyltefjordens FVOF.
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Vattenkvalitet, fysisk påverkan, miljöproblem och miljökvalitetsnormer
Informationen avseende de sex vattenförekomster som antingen är direkt berörda av de sökta
åtgärderna eller ligger i anslutning till de direkt berörda vattenförekomsterna (se Figur 6) är baserad
på uttag från VISS (2018-01-23). Uttaget har skett enligt alternativet för val av förvaltningscykel:
”Senaste bedömning”, vilket ska visa den mest aktuella informationen oavsett i vilken
förvaltningscykel den är inlagd. Enligt Vattenmyndigheten bedöms den ekologiska statusen vara
måttlig i fem av de berörda vattenförekomsterna, medan statusen bedöms vara dålig i den femte
vattenförekomsten (Hönshyltefjorden). Orsakerna till att ingen av dessa vattenförekomster uppnår
miljökvalitetsnormen god ekologisk status beror enligt Vattenmyndigheten på fiskfaunans tillstånd,
konnektivitetsproblem, samt övergödning. Det finns även ytterligare miljöproblem kopplade till
respektive vattenförekomst (se nedan). Samtliga av de sex vattenförekomsterna bedöms ej uppnå
god kemisk status, vilket baseras på att gränsvärdena för kvicksilver och polybromerade difenyletrar
(PBDE) överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige idag.

Figur 6. Översiktskarta med berörda vattenförekomster.

Åsnen: Västra Åsnen (SE627546-143054)
Den ekologiska statusen i Västra Åsnen bedöms vara måttlig, vilket beror på övergödning.
Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk
status med tidsfrist till 2027, vilket motiveras med att god ekologisk status med avseende på
näringsämnen inte kan uppnås innan dess. Den biologiska kvalitetsfaktorn fisk indikerar god status
(bottenfaunan har inte klassificerats). Även de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna
syrgasförhållanden och försurning indikerar god status. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
__________________________________________________________________________________
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indikerar däremot måttlig status till följd av att Åsnen är avsänkt. Vattenförekomstens bedöms ha
miljöproblem i form av övergödning, miljögifter, samt förekomsten av främmande arter (sjögull).
Mörrumsån: Havbältesfjorden - Åsnen (SE626905-143576)
Den ekologiska statusen i Mörrumsån mellan Åsnen och Havbältesfjorden bedöms vara måttlig, vilket
beror på konnektivitetsproblem. Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten är god ekologisk status med tidsfrist till 2021, vilket motiveras med orimliga
kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. De
biologiska kvalitetsfaktorerna har inte klassificerats. Den fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn
näringsämnen indikerar måttlig status (försurning har inte klassificerats). Även de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna indikerar måttlig status, vilket baseras på statusen för konnektivitet och
hydrologisk regim. Vattenförekomstens bedöms ha miljöproblem i form av övergödning, miljögifter,
flödesförändringar, morfologiska förändringar och kontinuitet. Sträckan har inte biotopkarterats,
men dammanläggningarna vid Hackekvarn utgör vandringshinder för flertalet förekommande
fiskarter under större delen av året.
Havbältesfjorden (SE626473-143260)
Den ekologiska statusen i Havbältesfjorden bedöms vara måttlig, vilket beror på övergödning.
Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk
status med tidsfrist till 2021, vilket motiveras med orimliga kostnader på grund av otillräcklig
lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. Den biologiska kvalitetsfaktorn som
har klassificerats (fisk) indikerar god status. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen
och försurning indikerar däremot måttlig status. Även de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
indikerar måttlig status, vilket baseras på statusen för hydrologisk regim. Vattenförekomstens
bedöms ha miljöproblem i form av övergödning, miljögifter, försurning, och flödesförändringar.
Mörrumsån: Hönshyltefjorden - Havbältesfjorden (SE626468-143279)
Den ekologiska statusen i Mörrumsån mellan Havbältesfjorden och Hönshyltefjorden bedöms vara
måttlig, vilket beror på övergödning. Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten är god ekologisk status med tidsfrist till 2027, vilket motiveras med att det är
tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status med avseende på näringsämnen till 2021 eftersom
en eller flera vattenförekomster uppströms har tidsundantag till 2027. De biologiska
kvalitetsfaktorerna har inte klassificerats. Den fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen
indikerar måttlig status (försurning har inte klassificerats). Även de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna indikerar måttlig status, vilket baseras på statusen för hydrologisk regim och
morfologiskt tillstånd. Vattenförekomstens bedöms ha miljöproblem i form av övergödning,
miljögifter, flödesförändringar, morfologiska förändringar, samt förekomsten av främmande arter
(sjögull). Sträckan har inte biotopkarterats, men det finns en oreglerad damm i utloppet ur
Havbältesfjorden.
Ålshults kanal: Hönshyltefjorden - Åsnen (SE626542-143140)
Den ekologiska statusen i Ålshults kanal bedöms vara måttlig, vilket beror på statusen för fisk.
Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk
status med tidsfrist till 2027, vilket motiveras med att det är tekniskt omöjligt att uppnå god
ekologisk status med avseende på näringsämnen till 2021 eftersom en eller flera vattenförekomster
uppströms har tidsundantag till 2027. Förutom fisk (måttlig status) har inte några övriga biologiska
kvalitetsfaktorer klassificerats. Även de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och
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försurning indikerar måttlig status. Den sammanvägda ekologiska statusen för de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna indikerar måttlig status, vilket baseras på statusen för konnektivitet (dålig), men
även morfologiskt tillstånd indikerar dålig status. Vattenförekomstens bedöms ha miljöproblem i
form av övergödning, miljögifter, försurning, morfologiska förändringar och kontinuitet.
Ålshults kanal biotopkarterades sommaren 2016. I samband med detta bedömdes cirka 18 % av den
karterade sträckan mellan Åsnen och Hönshyltefjorden (2,5 km) utgöras av sträckor där strömmande
vatten var det dominerande strömförhållandet. Det enda vandringshinder som påträffades vid
biotopkarteringen var grunddammen nedströms vägbron, vilken bedömdes utgöra ett definitivt
vandringshinder för flertalet förekommande fiskarter under större delen av året.
Hönshyltefjorden (SE625684-143098)
Den ekologiska statusen i Hönshyltefjorden bedöms vara dålig, vilket beror på statusen för fisk.
Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk
status med tidsfrist till 2021, vilket motiveras med orimliga kostnader på grund av otillräcklig
lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder. De biologiska kvalitetsfaktorerna
växtplankton och makrofyter indikerar måttlig status (bottenfauna har inte klassificerats). Även den
fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen indikerar måttlig status, medan kvalitetsfaktorn
försurning däremot indikerar god status. Den sammanvägda ekologiska statusen för de
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar måttlig status, vilket baseras på statusen för
konnektivitet (dålig) och morfologiskt tillstånd (måttlig). Vattenförekomstens bedöms ha
miljöproblem i form av övergödning, miljögifter, morfologiska förändringar och kontinuitet, samt
förekomsten av främmande arter (sjögull).

Dammsäkerhetsklassning
Förordningen (2014:214) om dammsäkerhet anger att den som är skyldig att underhålla en damm
ska se till att det alltid finns en dokumenterad aktuell utredning och bedömning om vilka
konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning). Utredningen ska beskriva
hur ett dammhaveri antas ske, vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri och vad
som kan skadas i de områden som skulle översvämmas. Dammar där risken för förlust av människoliv
är att betrakta som försumbar och där övriga konsekvenser av ett dammhaveri har liten betydelse
från samhällelig synpunkt ska inte placeras i någon dammsäkerhetsklass.
Någon klassificering av dammarna i Åsnens utlopp enligt Miljöbalken 11 kap. 24-25 § har inte skett
ännu, men arbetet med detta har inletts. Det troligaste utfallet av dessa klassificeringar är att
dammanläggningen vid Hackekvarn placeras i dammsäkerhetsklass: B eller C eftersom den i
dagsläget är klassificerad i klass 3 enligt RIDAS. Grunddammen i Ålshults kanal kommer troligen att
placeras i dammsäkerhetsklass: U (damm utan dammsäkerhetsklass). De nu sökta åtgärderna
bedöms inte förändra den kommande klassificeringen av dammarna.

Övrigt
Mörrumsåns vattenområde med tillhörande käll- och biflöden är skyddad mot ny
vattenkraftsutbyggnad som orsakar mer än obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap. 6 §. Miljöbalken.
Enligt bestämmelsen får inte vattenkraftverk, samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål utföras med undantag för vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig
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miljöpåverkan. Hela Kronobergs län omfattas även av ett förbud mot markavvattning enligt 4 §
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Åsnen är utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket. Enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken ska
vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.
Åsnen omfattas av ett utökat strandskydd på land på 200 m och ett generellt strandskydd i vatten på
100 m. Mörrumsån vid Hackekvarn, Ålshults kanal, Havbältesfjorden och Hönshyltefjorden omfattas
av ett generellt strandskydd på land och i vatten på 100 m. I samband med ansökan kommer det att
yrkas på dispens från strandskyddet.
I området kring Åsnens utlopp vid Hackekvarn respektive grunddamen i Ålshults kanal finns inga
punkter i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden.
Åtgärdsområdet vid Hackekvarn (Värmansholmen, Kvarnholmen och Myskholmen) har kontrollerats
genom Ledningskollen.se, vilket inte gav kännedom om några nedgrävda kablar eller annan dold
infrastruktur. Elnätägare i området (E.ON) har svarat att det finns synliga anläggningar i området
(luftledningar). Förekomst av nedgrävda ledningar bör dock inte helt uteslutas.

Markägare
Segmentluckan i södra grenen och överfallsdammen i mittgrenen (Kungsådregrenen) och södra
landfästet på överfallsdammen i norra grenen ligger helt på fastigheten Hackekvarn 1:4, medan norra
landfästet ligger på fastigheten Tryteke 1:5. Båda fastigheterna ägs av samma privatpersoner.
Grunddamen i Ålshults kanal är belägen på fastigheten Ålshult 1:4 som ägs utav fyra privatpersoner
(se Tabell 4). Vid behov kommer avtal som reglerar intrång och ersättning att upprättas med berörda
markägare.
Tabell 4. Sammanställning av berörda markägare.

Fastighet
Hackekvarn 1:4

Andel
1/2

Hackekvarn 1:4

1/2

Tryteke 1:5

1/2

Tryteke 1:5

1/2

Ålshult 1:4

12/25

Namn
Månsson, Lars Ivar
Månsson, Ingela
Maria
Månsson, Lars Ivar
Månsson, Ingela
Maria
Koch, Margaretha

Ålshult 1:4

6/25

Koch, Sven

Ålshult 1:4
Ålshult 1:4

6/25
1/25

Koch, Erik
Koch, Peter

Adress
Lüneburgska vägen 5

Postnummer
239 40

Ort
Falsterbo

Lüneburgska vägen 5

239 40

Falsterbo

Lüneburgska vägen 5

239 40

Falsterbo

Lüneburgska vägen 5

239 40

Falsterbo

Blötan, Lillegård 14
Bolmensgatan 9, Lgh
1108
Hästedalsvägen 18D
Ålshults gods

362 94

Tingsryd

302 66

Halmstad

456 60
360 10

Hunnebostrand
Ryd

Rättsläge
Flödet vid Åsnens utlopp har varit en viktig vattenresurs sedan lång tid tillbaka, först för fisket och då
främst ålfisket. Sedan har vattenkraft för drift av kvarnar och sågar tillkommit. Under 1800-talets
sjösänkningsepok sänktes utloppet en första gång och ett andra utlopp, Ålshults kanal, togs upp för
att minska högflödesnivåerna i Åsnen. Under 1920-talet rensades området ytterligare, nu för att
gynna vattenkraftverk längre ner i Mörrumsån. Regleringen av sjön har även varit viktig för
skogsindustrins vattenuttag nere i Mörrum och förändringarna av regleringen som genomförts har
föregåtts av omfattande mål i vattendomstolen (se bilaga 5). Intressena kring Åsnen måste även
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balanseras med det betydande allmänna fiskeintresset i Mörrumsån vars bestånd av lax och
havsöring påverkas av de tappningar som sker från Åsnen. Den senaste förändringen, införandet av
tappningsställaren F77-2, initierades av några svåra torrår på 1970-talet då Åsnens nivåer blev
mycket lägre än normalt efter det att en ny permanent tappningsställare F66 hade införts.
Situationen ledde även till att staten i slutet på 1970-talet tog över regleringsansvaret från Södra
skogsägarna. Nu gällnade tillstånd för regleringen krävde ombyggnader både vid Hackekvarn och i
Ålshults kanal. Dessa förändringar kom till stånd genom en dom 1981-01-30 i målet VA 3/1979.
Sedan 1983 har den nya regleringen tillämpats och inga låga nivåer motsvarande de på 1970-talet
har uppstått i Åsnen även om det var nära hösten 2016. Den senaste domen tar upp den slutgiltiga
skaderegleringen (Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2006-03-16, mål nr M 5,6-99).

Åtgärdsbeskrivning
En omfattande utredning av förutsättningarna att genomföra miljöförbättrande åtgärder i Åsnens
utlopp har genomförts. De åtgärdsalternativ som presentera baseras dels på nationella och
internationella rekommendationer, dels beprövade erfarenheter. I förprojekteringen (Sjöstrand &
Lindvall, 2018) presenteras de undersökta åtgärdsalternativen vid Hackekvarn respektive Ålshults
kanal i detalj. Nedan ges därför enbart en kortfattad sammanfattning av de valda alternativen.

Förutsättningar/begränsningar för fiskvägslösningar i Åsnens utlopp
Fallhöjdsskillnaden mellan Åsnen och Havbältan varierar, men är i stora drag en meter. Den låga
fallhöjden underlättar åtgärder och är en förklaring till att det i området finns många möjliga
lösningar för en fiskväg. För att passera dammarna vid Hackekvarn med en fiskväg krävs en utjämnad
stigränna där fisken kan söka sig fram utan problem och nå det högre belägna vattnet ovan
dammarna. Stigrännan kan vara naturligt utformad (så kallad naturlik fiskväg, till exempel omlöp eller
inlöp) eller mer konstgjord (så kallad teknisk fiskväg, till exempel bassängtrappa eller slitsränna) och
även ha huvuddelen av stigrännan nedanför eller ovanför dammen. Tekniska fiskvägar föreslås
numera framförallt om det av något skäl inte är möjligt att bygga naturlika fiskvägar. Vid Åsnens
utlopp finns relativt goda möjligheter att bygga naturlika fiskvägar med flera olika placeringar. Därför
har inget alternativ med tekniska fiskvägar undersökts i förprojekteringen.
En naturlik fiskväg vid Hackekvarn måste utformas så att flödet genom den ryms inom befintlig
reglering och tappningsställare. Samtidigt är det en fördel om flödet till fiskvägen inte behöver
regleras i takt med att Åsnens nivå stiger och sjunker eftersom alla utskov innebär en onaturlig del av
den vattenväg som byggs och det skulle innebära mer regleringsarbete. Fiskvägens funktion som
faunapassage blir även bättre om vattnet inte behöver passera några luckor, betongväggar eller
trummor i övre delen på fiskvägen. Målet med regleringen av Åsnen är som nämnts tidigare att nivån
i sjön inte skall gå under +138,00 m, vilket inte heller inträffat sedan tappningsställaren (den så
kallade F77-2) infördes 1983. För en naturlig fiskväg kan det vara en utgångspunkt att tröskeln på
fiskvägen kan placeras på nivån +138,00 m eftersom den då normalt alltid för vatten. Genom att ligga
några dm under +138,00 m torrläggs inte fiskvägen om nivån skulle sjunka ner mot +138,00 m. Om
Åsnen går under +138,00 m skall tappningen jämkas mellan situationen i Åsnen och behovet av
vatten i Mörrumsån. I ett sådant läge kommer knappast nolltappning till Mörrumsån att bli aktuellt i
första taget och därför bör det inte vara ett problem om fiskvägen tar hundra liter även vid nivån
+138,00 m.
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Eftersom det inte finns någon verksamhet som konkurrerar om vattnet kunde man tänka sig att göra
en fiskväg med rejäl bredd och på så sätt skapa en del uppväxtområden i fiskvägen som
kompensation för de som rensats bort i området genom åren. Men tappningsställarens utformning
och den så kallade magasinsreserven gör att till exempel en 8 m bred tröskel på nivån +138,00 m
skulle leda av ett flöde på över 6 m³/s när nivån i Åsnen ligger på +138,75 m, vilket är ”toppen” på
magasinsreserven på försommaren (se Figur 5). Går Åsnen ner under +138,75 m i juni skall
tappningen begränsas till 9 m³/s. Samtidigt går då i nuläget cirka 5 m³/s ut via den oreglerade
Ålshults kanal, vilket medför att tappningen från Hackekvarn får vara högst 4 m³/s. Genom att ändra
på den bestämmande sektionen i Ålshults kanal kan man emellertid flytta över en del av flödet till
Hackekvarn istället och därmed kunna öka bredden något på tröskeln till ett omlöp där. Ur biologisk
synpunkt skulle vattnet på försommaren troligen göra större nytta i Hackekvarn än i Ålshults kanal.
Flera förslag på förändringar i Ålshults kanal har undersökts i samband med förprojekteringen varav
det valda alternativet ”Blockramp med fiskvandringsfåra” förespråkas. För fördelningen mellan
Hackekvarn och Ålshults kanal innebär förslaget en tydlig förskjutning av flödena från Ålshults kanal
till Hackekvarn vid den dimensionerande situationen på försommaren (se Tabell 5).
Tabell 5. Flödesfördelning, i Åsnens utlopp, mellan: Ålshults kanal och Hackekvarn.
Nuvarande flödesfördelning vid 9 m³/s och nivå
Ny flödesfördelning (efter förändrat dämme i
+138,75 m.
Ålshultskanal) vid 9 m³/s och nivå +138,75 m.
Ålshults kanal
5,0 m³/s
3,7 m³/s
Hackekvarn
4,0 m³/s
5,3 m³/s

Vid nivån +138,75 m sker omfördelning av sig själv i och med att utformningen av dämmet i Ålshults
kanal ändras och omlöpet i Hackekvarn anpassas så att det sväljer resterande flöde. Hittills har
förväntat flöde i Ålshults kanal dragits av från det flöde som tappningsställaren ger och resten har
släppts i Hackekvarn. I framtiden kommer gången att vara att man utgår från nivån i Åsnen, läser av
förväntat flöde i Ålshults kanal och i omlöpet i Hackekvarn. Resterande flöde (om det finns) släpps
sedan i första hand i den nya luckan som är en del av fiskvägslösningen vid Kungsådran, i andra hand i
segmentluckan i Hackekvarnsgrenen och i tredje och sista hand i spettluckorna i Ekeforsgrenen. Sen
läser regleringsutövarna av flödet i Granö som ett facit på att man har räknat rätt.
Eftersom man får räkna med och kanske även bör ha ett litet flöde genom befintliga utskov vid
Hackekvarn så måste flödet genom ett omlöp i dessa lägen begränsas till cirka 4,7 m³/s. Detta gör att
bottenbredden kan ökas till cirka 6 m vilket är cirka 1,7 m bredare än vad som hade varit möjligt med
nuvarande flödesfördelning. Dessa begränsningar som ges av regleringen påverkar alla varianter av
fiskvägar i Åsnens utlopp som har en fast tröskel på cirka +138,00 m och där flödet inte stryps med
luckor. Inte minst med tanke på förekomsten av rödlistade musslor i området är det inte lämpligt att
ha ett omlöp med högre liggande tröskel som riskerar att torrläggas under torra höstar. Även
bredden på en restaurerad naturlig tröskel skulle alltså behöva utformas på samma smått onaturliga
sätt vilket visar hur kringskuret Åsnens utlopp är av rensningar och reglering. En naturliknande
fiskväg med bottenbredd på 6 m och flöden upp mot 5-6 m³/s som mest är dock inget dåligt tillskott i
en miljö där fiskvandring idag är omöjlig större delen av året. Med en längd på till exempel 70 m
erhålls förutom vandringsmöjligheter även cirka 500 m² nya strömmande miljöer i ett omlöp, ett
tillskott som kan vara viktigt för strömlevande arter och de många arter som leker i strömmande
vatten. Nackdelen är att flödena i fiskvägen sjunker med nivån i Åsnen, vanligen under hösten. Det
valda alternativet, vilket utgjorde huvudalternativet vid förprojekteringen, har därför kompletterats
med en planlucka för att upprätthålla en god konnektivitet även vid låga nivåer i Åsnen.
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Hackekvarn
Vid Hackekvarn har huvudalternativet med ett stort omlöp (omlöp 1 i Figur 7) till Kungsådrefåran
bedömts utgöra den bästa lösningen. Omlöpet som kommer att bli cirka 70 m långt och cirka 6 m
brett kommer att ha en lutning på cirka 0,7 %, vilket dels skapar strömmande miljöer, dels inte
medför några svårigheter för fisk att passera. Tröskeln till omlöpet kommer att ligga strax under
nivån +138,00 m så att flödet ut från Åsnen på försommaren inte överstiger 9 m³/s.
För att behålla lockeffekt och vandringsmöjligheter även vid låga nivåer i Åsnen kommer omlöpet att
kompletteras med en cirka 2,5 m bred planlucka med en tröskelnivå på cirka +137,00 m, samt en
kanal för ökad avbördning. Vidare kommer två mindre omlöp att anläggas dels mot segmentluckan
(omlöp 2 i Figur 7), dels mot Ekeforsgrenen (omlöp 3 i Figur 7) för att åstadkomma fiskvandring från
alla tre huvudfårorna genom området. Dessa mindre omlöp kommer att vara cirka 165 m respektive
100 m låga med en bottenbredd på cirka 1 m, samt ha en genomsnittlig lutning på cirka 0,2 %
respektive 0,4 %. För att förbättra nedströmsvandringen vid segmentluckan i Hackekvarnsgrenen
kommer även en avledande kanal/ny fåra som leder vatten och fisk från segmentluckan över till den
gamla kungsådran och vidare i den ner till omlöp och lucka vid Kungsådrefåran att anläggas.
Kanalen/fåran blir cirka 100 m lång och kommer ha en bottenbredd på cirka 1 m och en bottennivå
på +137,70 m. Vattendjupet i kanalen/fåran kommer att variera med Åsnens nivå och flödet med
nivåskillnaderna.

Figur 7. Översiktskarta med valda alternativ för fiskvandring vid Hackekvarn.
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Ålshults kanal
Flödena i Ålshults kanal är, som nämnts tidigare, oreglerade och minskar i vissa situationer
möjligheterna att tappa ett bra flöde i en fiskväg i Hackekvarn. Därför har det i samband med
förprojekteringen av åtgärdersalternativen i Ålshults kanal varit en målsättning att inte bara
åstadkomma fiskvandring, utan i viss mån ändra på flödesfördelningen mellan Hackekvarn och
Ålshults kanal, allt inom ramen för tappningsställaren (den så kallade F77-2). Utgångspunkter för
utformningen av lösningar för fiskvandringen i Ålshults kanal har varit följande:
• Ålshultskanal ska kunna vara passerbar för fisk när vattendjupet så tillåter.
• Vid nivåer under +138,45 m ska mer vatten än idag rinna i Ålshults kanal (>0,3 m³/s).
• Vid nivån +138,75 m och tappningen 9 m3/s ska, till skillnad mot idag, flödet vara mindre i
Ålshultskanal än vid Hackekvarn.
• Vid nivåer över +139,00 m och höga flöden från Åsnen ska en eventuell flödesminskning i kanalen
kunna kompenseras av ökad avbördning genom föreslagna fiskvägar vid Hackekvarn.
Det valda alternativet vid Ålshults kanal, vilket även utgjorde huvudalternativet vid
förprojekteringen, utgörs av en blockramp i det befintliga dammläget med en lågflödesfåra för
fiskvandring och en ökad vattenföring vid låga sjönivåer uppströms jämfört med nuläget (se Figur 8
och Figur 9). Blockrampen kommer att byggas upp med en svagt lutande kärna av tätt material som
erosionsskyddas och slutligen täcks med grov natursten (block). Genom att skapa en cirka 5 m bred
öppning centralt i dammen kommer en naturliknande fåra med cirka 1,5 meters bottenbredd och en
släntlutning på 1:1,5 byggas upp genom dammen. Den färdiga botten i fåran kommer att ligga på
nivån +137,60 m, det vill säga cirka 0,1 m över nuvarande vattengång i röret. På ömse sidor av
fiskvandringsfåran kommer två blockramper att byggas upp. Ramperna kommer att sträcka sig cirka
25 m nedströms nuvarande damm och byggas med en lutning på 3-4 %. De kommer således att
fungera som forssträckor som kan passeras av flertalet fiskar då vattnet rinner på bred front över
ramperna. För att inte avbörda för mycket vatten genom kanalen vid nivåer i Åsnen kring +139,75 m
så läggs den genomsnittliga krönnivån på sidoramperna på +138,60 m, det vill säga cirka 0,15 m över
nuvarande dammkrön.

Figur 8. Principskiss av en blockramp med fiskvandringsfåra, pilarna visar strömriktningen (skiss: Peter Lindvall,
Jönköpings Fiskeribiologi AB).
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Figur 9. Illustration av hur en blockramp med fiskvandringsfåra i Ålshults kanal kan se ut då vattenytan uppströms ligger
under krönet på rampen (illustration: Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB).

Alternativ
Nollalternativ
Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska en redovisning ske av rådande miljöförhållanden innan
verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om
verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.
Nollalternativet innebär att de sökta åtgärderna inte genomförs, vilket innebär att nuvarande
anläggningar kvarstår i befintligt skick. De positiva effekterna av nollalternativet är möjligen att den
rådande landskapsbilden inte förändras och att det inte sker några kortvariga grumlingar i samband
med genomförandet av åtgärderna. De negativa effekterna av nollaternativet är flera. För det första
åtgärdas inte konnektivitetsproblemen vid Hackekvarn och i Ålshults kanal, vilket innebär att
miljökvalitetsnormen god status inte uppnås i berörda vattenförekomster. För det andra sker ingen
restaurering av strömmande miljöer vid Hackekvarn, vilket är en bristvara i dessa delar av
vattensystemet. För det tredje sker ingen förbättring för de stormusslor som finns i systemet och
som är beroende av fisk för sin reproduktion. Sammantaget bedöms därför nollalternativet vara ett
sämre alternativ än att genomföra de föreslagna åtgärderna. Nyttan av de föreslagna åtgärderna
bedöms tydligt överväga de negativa effekter som uppstår.

Alternativa åtgärder och lokaliseringar
Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller
åtgärdena redovisas. I förprojekteringen (Sjöstrand & Lindvall, 2018) presenteras ett flertal
undersökta alternativ vid både Hackekvarn och Ålshults kanal.

Förutsedd miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder
Naturvärden
Åtgärderna vid Hackekvarn sker inom naturreservatet Ekefors (NVR-Id: 2041696), men är tillåtliga
enligt reservatsföreskrifterna. Av skötselplanen för reservatet framgår att återställandet av fria
vandringsvägar är viktiga åtgärder och utgör en förutsättning för att vattenorganismer ska kunna
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sprida sig inom och/eller utnyttja olika delar av vattensystemet. Vidare framgår det av skötselplanen
att dylika åtgärder kommer innebära en ändring av befintliga konstruktioner/anläggningar och att
nya konstruktioner/anläggningar byggs och då kan till exempel grävning och schaktning, samt
avverkning vara nödvändigt.
Trots att åtgärderna till största delen kommer att ske i torrhet kan en viss kortvarig uppgrumling av
oorganiskt och organiskt sediment ändå komma att uppstå i samband med anläggning och
borttagning av skyddsvallar/hålldammar, samt då vatten släpps på första gången. Detta förväntas
dock inte medföra några påtagliga negativa effekter nedströms eftersom det mesta av sedimentet är
så lätt att återsedimentation vid högre flöden inte sker förrän vattnet blivit mer stillastående, det vill
säga i Havbältesfjorden respektive Trässhultsjön. En del av det uppgrumlade organiska sedimentet
bryts också ner när det åter utsätts för syre och biologisk aktivitet. Även sandflykt längs botten kan
skapa problem för till exempel bottenfauna och öringens nergrävda rom på strömsträckor nedströms
under vintern. Påverkan från sandflykten bedöms ändå inte leda till några påtagliga skador
nedströms. En mindre påverkan från sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan
nämnas att vid den okontrollerade avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån
(tillflöde till Vättern) 1993 då stora mängder sand spolades ut i vattendraget påverkades öringens
reproduktion under de två följande åren, men därefter kunde inga negativa effekter längre spåras.
En del material och maskiner kommer att behöva mellanlagras och ställas upp tillfälligt i anslutning
till åtgärdsplatsen under genomförandet av åtgärderna. Maskiner och bränsle kommer emellertid
placeras så att spill till vattenområdet undviks. Efter avslutade arbeten kommer ytorna inom
arbetsområdet att återställas. Entreprenören kommer även åläggas att sträva efter att
uppmärksamma och åtgärda risker för grumling, påverkan av skadliga pH-värden i samband med
gjutning, samt vidta skyddsåtgärder för att förhindra spill av kemikalier, bränsle, olja och andra
föroreningar.
I övrigt förväntas enbart positiva effekter på naturvärdena till följd av de föreslagna åtgärderna
eftersom konnektiviteten förbättras och strömmande habitat återskapas. Ett separat förslag till
kontrollprogram för uppföljning kommer även att utarbetats i samråd med tillsynsmyndigheten.

Kulturvärden
Några negativa effekter med avseende på förekommande kulturlämningar förväntas inte och några
intrång i fornlämningar kommer inte att ske vid valet av huvudalternativet vid Hackekvarn. Snarare
kommer en utökad läsbarhet av områdets historia uppnås eftersom det kontinuerligt kommer att
rinna vatten i området där den tidigare kungsådran mellan Myskholmen och Kvarnholmen gick. Vid
påträffande av material som kan misstänkas vara av kulturhistoriskt intresse i samband med
åtgärderna kommer länsstyrelsen att kontaktas innan dess att arbetena fortgår.

Rekreation och friluftsliv
Några bestående negativa effekter med avseende på rekreationsvärden och friluftsliv förväntas inte
eftersom tillgängligheten till och i området kommer att bibehållas. Under utförandet av åtgärderna
kan emellertid tillgängligheten tillfälligt komma att försämras. För att undvika onödiga störningar
under åtgärdstiden kommer därför bland annat en tillfällig upptagningsplats och kanotled att anvisas
vid Hackekvarn. Vid valet av huvudalternativet vid Hackekvarn kommer även en ny permanent
upptagnings- och isättningsplats för kanoter att anordnas. De sökta åtgärderna förväntas inte heller
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medföra någon negativ påverkan för de fiskevårdområdesföreningar som återfinns inom
vattenområdena i anslutning till åtgärdslokalerna (Åsnens FVOF, Trässhultssjöns FVOF och
Hönshyltefjordens FVOF). Detta eftersom åtgärderna enbart förbättrar passagemöjligheterna för fisk,
samt återskapar strömvattenmiljöer som är en bristvara i dessa delar av vattensystemet.

Övriga värden och objekt
De sökta åtgärderna ger upphov till en viss förändring av landskapsbilden, framförallt vid Hackekvarn,
men de föreslagna vattenvägarna vid Hackekvarn kommer i gå i områden där det ursprungligen gick
kvillar och fåror som senare har fyllts ut (se avsnitt Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik).
De sökta åtgärderna bedöms inte försvåra bedrivandet av yrkesfisket i Åsnen, vilket är utpekat som
ett riksintresse enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken.
Provtagning av eventuella miljögifter i åtgärdsområdena har inte genomförts eftersom det i
dagsläget inte finns några identifierade källor med utsläpp uppströms som bedöms påverka
åtgärdsområdena negativt med avseende på miljögifter, exklusive atmosfärisk deposition av
kvicksilver och bromerade difenyletrar. I den nedströmsliggande vattenförekomsten
Hönshyltefjorden (SE625684-143098) har emellertid förhöjda arsenikhalter påträffats.

Inverkan på miljökvalitetsnormerna
Enligt den så kallade Weserdomen räcker det med att en försämring av en kvalitetsfaktor sker för att
en försämring av status ska ha skett. Vidare ansåg EU-domstolen att en verksamhet som medför en
försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas.
Enligt Havs och Vattenmyndigheten måste således miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag
i prövningar innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. En
bedömning av de sökta åtgärderna har därför skett utifrån nollalternativet (se avsnitt Alternativ). De
sökta åtgärderna förväntas enbart medföra positiva alternativt inga förändringar med avseende på
de biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Med andra ord medför de sökta åtgärderna
att man går mot ett mer ursprungligt förhållande och därmed referensförhållandet, vilket definieras
enligt följande i HVMFS 2013:19: ”tillstånd i form av biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska funktioner och strukturer som en ytvattenförekomst uppvisar vid ingen eller
mycket liten mänsklig påverkan.”. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av den
sökta verksamheten. Nedan utvecklas grunderna för dessa ställningstagande.
Biologiska kvalitetsfaktorer: De sökta åtgärderna förväntas medföra en positiv påverkan avseende
kvalitetsfaktorerna fisk i vattendrag/sjöar respektive bottenfauna i vattendrag/sjöar. Detta eftersom
konnektiviteten i uppströms- och nedströmsriktning förbättras (se nedan) och det dessutom kommer
att återskapas strömvattenbiotoper, vilket är en bristvara i dessa delar av vattensystemet.
Kvalitetsfaktorerna växtplankton i sjöar, makrofyter i sjöar, kiselalger i vattendrag bedöms inte
påverkas av de sökta åtgärderna.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i vattendrag: Parametern konnektivitet i
uppströms- och nedströms riktning förbättras. Detta eftersom fiskvägar som är passerbara för
förekommande fiskarter kommer att anläggas. Även parametern konnektivitet i sidled till närområde
och svämplan bedöms påverkas i positiv riktning.
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i sjöar: Parametern längsgående konnektivitet i
sjöar förbättras. Detta eftersom fiskvägar som är passerbara för förekommande fiskarter kommer att
anläggas. Parametern konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar bedöms inte påverkas av
de sökta åtgärderna.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i vattendrag: Kvalitetsfaktorn i sin helhet
bedöms inte påverkas av de sökta åtgärderna. Detta eftersom den nuvarande regleringen av Åsnen
(den så kallade tappningställaren, F77-2) bibehålls oförändrad. En viss förändring i positiv riktning
avseende vissa av de ingående parametrarna kan emellertid ske eftersom delar av de ursprungliga
fårorna vid Hackekvarn kommer att vattenbegjutas kontinuerligt.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i sjöar: Kvalitetsfaktorn bedöms inte
påverkas av de sökta åtgärderna. Detta eftersom den nuvarande regleringen av Åsnen (den så
kallade tappningställaren, F77-2) bibehålls oförändrad.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Kvalitetsfaktorn i sin
helhet bedöms inte påverkas alternativt sker en viss förbättring. Detta eftersom
dammanläggningarna kvarstår och den nuvarande regleringen av Åsnen (den så kallade
tappningställaren, F77-2) bibehålls oförändrad. En viss förändring i positiv riktning avseende vissa av
de ingående parametrarna kan emellertid ske eftersom delar av de ursprungliga fårorna vid
Hackekvarn kommer att vattenbegjutas kontinuerligt och det återskapas strömvattenbiotoper.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i sjöar: Kvalitetsfaktorn bedöms inte
påverkas av de sökta åtgärderna. Detta eftersom den nuvarande regleringen av Åsnen (den så
kallade tappningställaren, F77-2) bibehålls oförändrad.

Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken
Sökanden bedömer att de sökta åtgärderna inte medför en betydande miljöpåverkan enligt
bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Detta eftersom regleringen av
Åsnen inte påverkas och det ursprungligen har funnits flera vattenvägar i området. Vidare kommer
arbetena, så långt det är möjligt, att ske i torrhet. De tekniker och metoder som kommer att
tillämpas, samt det material som kommer att användas vid åtgärderna är även väl beprövade.
Personer med fiskeribiologisk och ingenjörsmässig kompetens kommer dessutom att närvara under
anläggningstiden och ett separat förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer att utarbetats i
samråd med tillsynsmyndigheten.

Sakägare och samråd
Samrådsförfarandet inleds med ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §. Sökanden önskar
emellertid att undersökningssamrådet genomförs så att det även uppfyller kraven på ett
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-31 §.

Sakägare
Sökanden bedömer att kretsen av särskilt berörda sakägare kan begränsas till ägarna av de
fastigheter inom vilka åtgärderna kommer att genomföras (se avsnitt Markägare). Detta eftersom
regleringen av Åsnen inte kommer att påverkas av de sökta åtgärderna.
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Samråd med sakägare och andra intressenter
Ett samrådsmöte med särskilt berörda sakägare, allmänheten och andra intressenter kommer att
hållas. Särskilt berörda sakägare, samt Uniper (utförare av regleringen vid Hackekvarn och ägare till
närmast nedströms liggande kraftverk, Granö) och Trafikverket (ansvarig för länsväg 660 och broarna
över Ålshults kanal respektive Mörrumsån vid Hackekvarn) kommer att underrättas och kallas
skriftligen till samrådsmötet, medan allmänheten och andra intressenter kommer att kallas via
kungörelse i lokalpressen. Samrådsunderlaget kommer även att vara möjligt att ladda ner från
Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida. Samrådsmötet kommer att dokumenteras och därefter
kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas in till Länsstyrelsen.

Tidsplan
Samråd med länsstyrelse, särskilt berörda sakägare, allmänheten och andra intressenter inleds under
våren 2018.
Efter genomförda samråd är avsikten att ansökan inklusive teknisk beskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen under senare delen
av 2018.

Samlad bedömning
Genom att åstadkomma fiskvandring i Åsnens utlopp vid Hackekvarn och genom Ålshults kanal
kommer förekommande fiskarter återigen att kunna vandra fritt utan att några förändringar sker
avseende den nuvarande regleringen av Åsnen (den så kallade tappningställaren, F77-2). Dessutom
kommer det att återskapas strömvattenbiotoper, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och
fågelarter knuta till strömmande vattenmiljöer. Den sökta verksamheten ger förutom en lokal
påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Snarare bevaras och stärks de natur- och
kulturhistoriska värdena på platserna. De föreslagna åtgärderna bidrar även till uppnåendet av de
nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom
Mörrumsåns avrinningsområde, samt uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i
berörda vattenförekomster. Den samlade bedömningen är att nyttan av åtgärderna tydligt överväger
de negativa effekter som kan uppstå.
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