Bråvikenbäckarna

Områdesbeskrivning
Bråvikenbäckarna karaktäriseras av mindre vattendrag med höga fallhöjder som rinner ned
genom förkastningsbranterna på Bråvikens norra strand. I värdetrakten ingår även en del av
vattensystemets sjöar så som Ågelsjön och Nedre Glottern. De vattendrag som ingår är från
väst till öst; Pjältån, Torshagsån, Getåbäcken, Svintunaån, Kolmårdsbäcken, Kvarsebobäcken
och Djupviksbäcken. Där Pjältån utgör det största vattendraget och Kolmårsbäcken det
minsta med cirka 800 l/s respektive 80 l/s i medelvattenföring vid mynningen i Bråviken.
Kantzoner och närområden
Samtliga vattendrag rinner sträckvis genom ravinbildningar med höga naturvärden. Vid
Torshagsån och Pjältån finns områden med rester av tidigare odlingslandskap i form av
gamla grova ekar med värdefull insektsfauna. Vattendragen omges till stor del av
välskuggande kantzoner som domineras av lövträd.
Limniska värden
De vattendrag som ingår i värdetrakten har alla ett eller flera värdenätverk. Dessa
värdenätverk utgörs oftast av långa sträckor av respektive bäcksystem inom värdetrakten. En
stor andel av nätverken utgörs av svagt strömmande – strömmande partier med inslag av
forsar. Här finns även kortare inslag av meandrande partier, så som Getåbäckens sträckning
genom Getåravinen. I Pjältån har en del svämmiljöer bildats tack vare bäveraktivitet.
Naturliga svämplan med bibehållen funktion finns i liten omfattning.
Bråvikenbäckarna utgör en viktig miljö för fiskarter som vandrar mellan sötvatten och hav.
Här förekommer både stationär och havsvandrande former av öring. I genetiska studier har
skillnader mellan bestånden i de olika vattendragen konstaterats. Flodnejonöga och
stensimpa har påträffats i flera av bäckarna. Årliga elfisken utförs i samtliga vattendrag inom
ramen för Länsstyrelsens miljöövervakning.
Vid flera vattendrag finns lämpliga häckningsmiljöer för kungsfiskare och strömstare. Pjältån
håller flera bosättningar av bäver.
Hot och påverkan
Vattendragen är påverkade av rensningar och rätningar. Vattenkraften har historiskt nyttjats
vilket resulterat i många kvarvarande dammbyggnader som idag saknar funktion.
Värdetraktens enda vattenkraftverk avleder vatten från Hultån nedströms Ågelsjön. Övriga
vattenverksamheter är framförallt knutna till reglering av sjöar i vattensystemen.
Sammantaget innebär den fysiska påverkan på vattenmiljön att merparten av berörda
vattenförekomster är klassade till måttlig ekologisk status (2010–2015). Endast Ågelsjön och
Pjältån (Åby-Havet) uppnår god ekologisk status. Försurning är generellt inte ett stort
miljöproblem i Östergötland. Men det finns påverkade områden och norr om Bråviken hittar
man några av dessa. tidigare undersökningar har resulterat i åtgärdsområden för kalkning i
de vattensystem som ansågs mest påverkade.
Restaurering och skydd
Bråvikenbäckarna har varit föremål för omfattande vattenvårdsarbete de senaste femton
åren. Arbetet har bland annat syftat till att möjliggöra fiskvandring och återställning från
rensningar och utdikningar. De flesta av värdetraktens vattendrag ingår i åtgärdsområden för
kalkning. Vattenvårdsarbetet har bidragit till minskad påverkan på vattenmiljön. Ytterligare
prioriterade åtgärder för att minska främst fysisk påverkan föreslås i de åtgärdsplaner som
tagits fram för respektive vattendrag.
Värdetrakten innefattar flera områden med formellt skydd; Ågelsjöns NR och Natura 2000område, Skriketorpsravinens Natura 2000-område, Getåravinens NR, Marmorbrukets NR

och Djupviksbäckens Natura 2000-område. Dessutom har sträckor av Torshagsån,
Svintunaån och Kvarsebobäcken förslagits som nya Natura 2000-områden men ännu inte
beslutats.
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Finspångsån
Områdesbeskrivning
Värdetrakten utgörs av ett vitt förgrenat vattensystem som mynnar genom Finspångsån i
utloppet i Dovern. Uppströms liggande grenar är bland annat Hällestadån och dess
fortsättning västerut till de sträckor som kallas Ringarhultån, De Geerforsån och
Godegårdsån via Godegård upp till länsgränsen. Trakten inkluderar även biflödena Emmaån
och Skansån. Huvuddelen av vattensystemet ligger i skogsmark, men värdefulla delar
förekommer som löper genom utpräglad jordbruksbygd, t.ex. vid Hällestad-Sonstorp.
Vattensystemet utgör Motala ströms tredje största biflöde.
Kantzoner och närområden
Inom trakten finns en betydande andel våtmarker, sumpskogar och tidigare hävdade åmader
som kantar vattendragen. Bäver är vanligt förekommande och bidrar till att skapa
våtmarksmiljöer och ökad mängd död ved i vattnet. Längs de sträckor av vattensystemet som
kallas Ringarhultsån växer den ovanliga ormbunken Safsa.
Limniska värden
I de delar som kallas Godegårdsån och Emmaån finns några av länets längsta och mest
välutbildade meanderslingor. Bäver har en stark prägel på delar av vattensystemet vilket
resulterat i våtmarksmiljöer och tillgång på död ved i vattnet. I systemet finns även blockrika
och strömmande partier. Skansån från Lien vid Tjälmo är starkt fysiskt påverkad men hyser
ändå ett bestånd av den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla. Även i Emmaån
uppströms länsgränsen har fynd av arten gjorts. Strömstare och forsärla förekommer i
värdetrakten. I Emmaån påträffas öring som dock härstammar från sentida utsättningar.
Vattensystemet har förmodligen utgjort ett viktigt uppvandrings- och uppväxtområde för ål.
Hot och påverkan
De vattenförekomster som ingår i trakten har klassats till måttlig eller otillfredsställande
ekologisk status på grund av fysisk påverkan på morfologin och att det i vattensystemet finns
flera vattenkraftverk och ett stort antal dammar vilket bland annat hindrar fisk och andra
organismer att röra sig fritt i systemet. Befintliga vattenkraftverk och dammar begränsar
även möjligheterna för den akut hotade ålen att nyttja systemet som uppvandrings- och
uppväxtområde.
Restaurering och skydd
Delar av Emmaån har varit föremål för restaurering av rensade blockrika strömsträckor. I
övrigt har få restaureringsåtgärder genomförts i systemet. Delar av Ringarhultsån är skyddat
som Natura 2000-område och delar av Emmaån som riksintresse för naturvården (id 2119).
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Igelforsån
Områdesbeskrivning
Denna jämförelsevis lilla värdetrakt utgörs av avrinningen från sjön Avern på gränsen till
Örebro län via Igelforsån ner till Ysunda. En stor andel sjöar ingår, samt ett antal tillflöden,
så som Bäcken från Hultbosjön, Karstorpsbäcken, Mörtsjöbäcken och Horsbäcken. Ungefär
tre fjärdedelar av vattendragssträckorna i värdetrakten ingår i värdenätverk.
Kantzoner och närområden
Sträckvis kantas ån av fuktiga översvämningsmarker, vårmarker, vassmiljöer och
strandskogar. Delar av den sträcka som kallas Igelforsån rinner genom en ravinbildning.
Limniska värden
Värdetrakten är förhållandevis variationsrik med vattendragssträckor med ringlande till
meandrande lopp och gott om fuktiga översvämningsmarker längs stränderna. Här finns
även svagt strömmande till strömmande partier med grövre bottenmaterial samt sjöar och
sjöliknande miljöer.
Vattendragen utgör några av länets viktigaste häckningsplatser för strömstare och nyttjas
även av arten som rast- och övervintringslokal. Även forsärla häckar inom värdetrakten.
Bäver förekommer i vattensystemet. Här finns dessutom en relativt artrik fiskfauna med
bland annat stensimpa och bäcknejonöga. Av uttalanden i vattendomar framgår att ål och
flodkräfta varit de största fiskeintressena i början av 1900-talet. Flodkräftan är numer
utslagen av kräftpesten och ålen begränsad av befintliga dammar och vattenkraftverk.
Hot och påverkan
Vattendragsmiljöerna är fysiskt påverkade av rensningar och ett tiotal vandringshinder
förekommer spridda i värdetrakten. Här finns även två vattenkraftverk vid Lotorp och
Butbro. Den ekologiska statusen är klassad som måttlig i vattendragen och sjöarna som ingår
i värdetrakten.
Restaurering och skydd
I Ormlångens naturreservat skyddas stränder och öar i sjön Ormlången som ingår i
värdetrakten. Inga restaureringsåtgärder har utförts inom värdetrakten.
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Kustmynnande vattendrag
Områdesbeskrivning
I värdetrakten ingår flera vattendrag med mindre avrinningsområden som mynnar i
Östersjön från Vadsbäcken i norr (Bråvikens södra strand) till Östra Ed i söder vid
länsgränsen mot Kalmar län (området norr om Bråviken ingår inte, då vattendragen där
utgör en egen värdetrakt utifrån likartade naturförhållanden och fauna i längs den
skogsklädda förkastningsbranten). I värdetrakten ingår Vadsbäcken, Gisselöån,
Rävbrinksbäcken, Kvanbäcken/Hagebäck, Börrumsån, Passdalsån, Fjällbäcken,
Fredriksnäsbäcken, Kvarnbäcken, Vammarsmålaån (inklusive Bäcken från Sävsjön och
bäcken från Ämtåholm) och Vindån (inklusive Mörketorpsbäcken). Vattendrag med måttligt
höga naturvärden (naturvärdesobjekt i vatten med klass 3 och 4) ingår generellt inte i
trakten, däremot vissa vattendrag som ej klassats, men som har öringbestånd. Värdenätverk
förekommer i majoriteten av vattendragen inom värdetrakten, totalt ca 35% av
vattendragssträckorna ingår i värdenätverk.
Vattendragen är generellt lugnflytande till svagt strömmande, oftast genom jordbruksmark.
Strömmande till forsande partier finns dock i Börrumsån, Passdalsån, Vammarsmålaån och
Vindån. Vattnet är generellt näringsrikt och grumligt.
Några ur naturmiljösynpunkt särskilt utpekade vattendrag i trakten är:
Vadsbäcken
Vadsbäcken rinner över Vikbolandet från dess källflöden kring Vagnsmossen väster om
Tingstad norrut till utloppet i Svensksundsviken. Avrinningsområdet är 52 kvadratkilometer
stort och domineras av jordbruksmark, men även skogsmark är vanligt förekommande. Hela
ån är 22,9 km lång och har en fallhöjd på 40–45 m. Många fina strömsträckor finns i
bäckraviner. Delar av ån har ett fint meandrande naturligt lopp i jordbrukslandskap, vilket är
mycket ovanligt. Långa sträckor av Vadsbäcken har ett huvudsakligen naturligt lopp med en
låg grad av fysisk påverkan. Långa sträckor har också en väl fungerande kantzon med
skuggande träd och buskar. Strömförhållandena är varierande med förekomst av flera längre
eller kortare strömmande sträckor. Medelflödet uppgår till ca 310 l/s vid bäckens utlopp i
Bråviken. Vattnet är mestadels lugnflytande, men svagt strömmande till strömmande
sträckor förekommer i många delar av ån.
Gisselöån
Gisselöån är belägen på södra Vikbolandet och rinner söderut mot dess utlopp i
Slätbaken nära söder om Å. Avrinningsområdet är 58 kvadratkilometer stort och
domineras av jordbruks- och skogsmark. Hela ån är ca 20 km lång och har en
fallhöjd på 30–35 m. I objektet ingår de nedre 9,7 kilometrarna. Fallhöjden uppgår
här till ca 10 m. Dessutom ingår de nedre 2,3 respektive 0,4 kilometrarna av
tillflödena Unnerstadån och Mariebroån. Medelflödet uppgår till ca 350 l/s vid
bäckens utlopp i Slätbaken. Ån är ovanligt opåverkad av rensningar och kanaliseringar och
har ett till stora delar naturligt lopp. Inom långa delar har ån ett meandrande lopp och rinner
fram på ett mer eller mindre brett flodplan på lägre nivå än omgivande mark.
Börrumsån

Börrumsån har sina källflöden i området öster om Strolången. Från sammanflödet med
Sågbäcken ner till utloppet i inre delen av Gropviken är vattendraget 8,4 kilometer långt och
har en fallhöjd på 35 till 40 meter. Ån rinner mestadels genom jordbrukslandskap.

Meandrande sträckor finns. På några ställen utmed ån finns skogliga nyckelbiotoper.
Havsvandrande öring nyttjar vattendraget som lek- och uppväxtmiljö. Fiskfaunan är artrik
med minst sju naturligt förekommande arter, värt att nämna förutom öring är flodnejonöga
och ål. De sista 600 metrarna ned mot Gropviken har bäcken skurit en ca tio m djup ravin.
Vattnet i ån är påverkat av omgivande jordbruksmark och relativt grumligt. Delar av

vattendraget ingår i markavvattningsföretag. De utdiningar som genomförts i
avrinningsområdet resulterar i att Börrumsån torrläggs vid längre torrperioder.
Passdalsån

Passdalsån rinner norrut från Nöstebosjön till kusten där den mynnar i Gropviken. Den är 4,2
kilometer lång och har en fallhöjd på 17,6 meter. Ån har skurit sig ned i de finkorniga

sedimenten och har ett bitvis slingrande lopp. Bäcken bedöms som ett av länets mest
värdefulla vattendrag för havsvandrande öring. Den öring som stiger i bäcken är storvuxen,
medelvikten ligger runt 3,5 kg, men fiskar mellan 5–10 kg är inte ovanliga. I utloppet från
Tostebosjön finns en damm som anlagts för att tillgodose att tillräckligt med vatten finns i
bäcken året om. Söderköpings kommun ansvarar för skötsel och underhåll av dammen.
Delar av bäcken flyter genom öppen ängsmark utan skylande träd och buskar, här får bäcken
en helt annan karaktär och är kraftigt påverkad av solljuset som gör att vattenvegetationen
breder ut sig. Från Hagänden upp till Kvarnen slingrar sig ån fram i en mycket fin och av träd
skyddad ravin. De högsta naturvärdena finns i de mer opåverkade nedre delarna av
Passdalsån. Sträckorna där har en låg grad av fysisk påverkan och utgörs huvudsakligen av
svagt strömmande till strömmande ravinsträckor med inslag av meandrande partier. De
nedre sträckorna närmast mynningen i Gropviken är skyddade i Passdalsåns Natura 2000område.
Fjällbäcken

Fjällbäcken rinner österut en knapp mil norr om Valdemarsvik mot sitt kustutlopp i
Strandviken. Från sammanflödet med diket från Vadet är den 2,9 kilometer lång och har i
storleksordningen 15 till 20 meters fallhöjd. Bäcken är tydligt fysiskt påverkad men utgör
trots detta en värdefull naturmiljö. Värdet utgörs framförallt i vattendragets funktion som
reproduktionslokal för flodnejonöga och havsvandrande öring. Kärnområdet för dessa arter är
utpekat som en potentiell limnisk nyckelbiotop och karaktäriseras av ett ringlande till
meandrande lopp med varierade ström- och bottenförhållanden. Vattendragets nedre delar
nyttjas som reproduktionslokal för flera olika kustlevande fiskarter. Avrinningsområdet är
påverkat av utdikning vilket resulterar i att det torrläggs vid längre torrperioder. Detta har
förekommit ett flertal gånger bara under de senaste fem åren.
Fredriksnäsbäcken

Fredriksnäbäcken rinner en knapp mil nordost om Valdemarsvik norrut från Trehörningen till
kusten där den mynnar i Herrgårdsviken. Den är 3,8 kilometer lång och har en fallhöjd på
14,1 meter. Vattendraget är tydligt fysiskt påverkat, men utgör trots detta en värdefull
naturmiljö. De högsta värdena finns inom de nedre 500 metrarna av bäcken där det bland
annat finns en 120 meter lång sträcka som pekats ut som potentiell limnisk nyckelbiotop.
Området karaktäriseras av ett väl skuggat, strömmande vatten med sten och grusdominerad
botten. Sträckan utgör lek- och uppväxtområde för bäckens havsvandrande örings. Fiskfaunan
är artrik och består av minst nio arter. Utöver karaktärsarten öring förekommer bland annat
flodnejonöga. Omgivningarna utgörs av omväxlande betesmarker, åker och skogspartier.
Strax uppströms den limniska nyckelbiotopen finns en damm som hindrar som utgör ett
definitivt vandringshinder för samtliga fiskarter.

Vammarsmålaån

Vammarsmålaån rinner österut och mynnar i Valdemarsvik tätort längst in i Valdemarsviken.
Knappt 700 meter upp efter vattendraget mynnar Sävsjöbäcken. Tillflödet avvattnar de södra
delaran av avrinningsområdet och är nästan lika stort som Vammarsmålaåns huvudfåra.
Avrinningsområdet präglas av skogsmark (75 %), resterande delar utgör främst av
jordbruksmark. Avrinningsområdet är påtagligt påverkat av markavvattningar och
sänkningarna av Målsjön och Grävsjön. Medelvattenföringen vid utloppet är 340 l/s.
Vattensystemet kan sammantaget karaktäriseras som påtagligt påverkat av fysiska ingrepp i

vattenmiljön. Trots påverkan finns här fortfarande höga limniska naturvärden men värdena är
fragmenterade och i första hand begränsade till de kvarvarande strömpartierna. Det finns
uppgifter om en relativt artrik fiskfauna med ett tiotal arter. Öring är en karaktärsart för
vattendraget. I Valdemarsvik tätort finns flertalet vandringshinder. Bland annat Vammarsmåla
kvarndamm som utgör definitivt vandringshinder för de flesta fiskarter trots att här finns en
fiskväg sedan 1995. Öring kan passera genom fiskvägen vid gynnsamma vattenflöden.
Vindån
Vindån avvattnar sjön Vindommen och mynnar vid Skeppsgården i Valdemarsvik kommun.
Medelvattenföringen vid utloppet är 1870 l/s. Vindån utgör därmed ett av de större
kustmynnande vattendragen i länet. Avrinningsområdet utgörs till 15 % av åkermark, 3 %
betesmark, 57 % skogsmark. Ca 75 % av sträckan (19 km) är lugnflytande och ca 25 %
strömmande. I 12 % av vattendragets längd var vattenytan helt utan beskuggning.
Naturvärden i ån är i stort knutna till kvarvarande strömsträckor som nyttjas va
havsvandrande fisk så som havsöring. Även vimma förekommer i ån. Redan vid Storkvarn
finns det första vandringshindret i ån i form av en damm. Inom vattenrådets arbete planeras
dock åtgärder för att möjliggöra fiskvandring förbi Storkvarn, Vindö och Skillered
vattenkraftverk. Vid Skillered vattenkraftverk har de dammar som leder vattnet till
turbinerna anpassats för att möjliggöra fiskvandring, dock finns ett svårpasserat parti strax
nedströms kraftverket. Hydrologin och vattenkvalitén i Vindån är påverkad av de utdikningar
som genomförts i avrinningsområdet.
Kantzoner och närområden
Generellt är andelen åkermark invid dessa vattendrag mycket stor och andelen våtmarker är
relativt liten. Många av dessa vattendrag saknar skuggande kantzoner.
Limniska värden
Trakten karaktäriseras av värdefulla strömvattenmiljöer som nyttjas som lek- och
uppväxtmiljö av havsvandrande fiskarter som öring, ål, flodnejonöga, vimma och id. Inom

trakten förekommer även forsärla, strömstare och kungsfiskare.
Hot och påverkan
Vattendragen i trakten är generellt starkt fysiskt påverkade av rensningar och rätningar samt
förekomst av vandringshinder för fisk och annan fauna. Utdikningar och sjösänkningar i
avrinningsområdena har även påverkat hydrologin i vattendragen vilket resulterat i kraftiga
och snabba flödestoppar vid nederbörd och risk för uttorkning under torrperioder.
Vattendragen är även generellt grumliga som ett resultat av åtgärder knutna till ökad
jordbruksproduktion. Markanvändningen har även resulterat i att långa sträckor har brist på
skuggande kantzon och tillförsel av död ved.
Statusklassningen enligt vattendirektivet är måttlig ekologisk status för vattenförekomsterna
Vadsbäcken, Passdalsån, Börrumsån, Vammarsmålaån och Vindån. Miljöproblem är
huvudsakligen näringsbelastning och fysisk påverkan.
Restaurering och skydd
Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för havsvandrande fisk har gjorts i Börrumsån,
Passdalsån, Vammarsmålaån och Vindån. Målarten i detta arbete har framförallt varit öring
och åtgärderna har bestått i att riva ut eller anpassa vandringshinder, samt restaurering av
rensade vattendragssträckor.
Värdetrakten ingår eller angränsar direkt till flera områden med formellt skydd:
Svenskundsvikens naturreservat och Natura 2000-område (SE0230126), Passdalsåns Natura

2000-område (SE0230382). Passdalsån är också av riksintresse för naturvården enligt kap 3
§ 6 miljöbalken.
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Nedre Motala Ström
Områdesbeskrivning
Värdetraktens huvudfåra är Motala Ström från Norrköping (Bråviken) via Glan (inklusive
Dovern/Skutbosjön) upp till Norsholm. Tillflöden som ingår är Djurabäcken, Bäcken vid
Kolstad, Vistingebäcken och Torpån (inkl Damfällebäcken). Huvudfåran saknar identifierade
värdenätverk, då den inte har biotopkarterats, medan ca 80 av sträckningarna i tillflöden
inom trakten ligger i värdenätverk. Motala ström är sydöstra Sveriges största vattendrag med
ett avrinningsområde som sträcker sig från Tivedens skogar i Västergötland till utloppet i
Bråviken. Värdetrakterna Igelforsån, Finspångsån, Övre Motala ström, Stångån samt de tre
trakterna i Svartån avvattnas alla via Nedre Motala Ström.
Kantzoner och närområden
Närområdets karaktär inom trakten varierar stort, från stadsmiljö till jordbrukslandskap
eller skog. Det finns även partier med värdefulla lövskogsmiljöer som omger
vattendragsfåran.
Limniska värden
Historiskt har förmodligen Motala ströms avrinningsområde tillhört de mest artrika
sötvattensmiljöerna i landet. Innan utbyggnaden av dammar och vattenkraft under första
halvan av 1900-talet utgjorde strömsträckorna nedströms Glan lek- och uppväxtområde för
havsvandrande fisk så som öring. Stationär bestånd av öring levde även på strömsträckorna
mellan Glan och Roxen. Motala ström bedöms, efter Göta älv, ha de den största potentialen
som uppväxtområde för den akut hotade ålen. Idag hindras dock den naturliga vandringen
mellan sötvatten och hav av befintliga dammar och vattenkraftverk. Den rödlistade fiskarten
asp lever i sjön Glan och leker i Motala ström uppströms sjön. Arten har även påträffats i
centrala Norrköping. De nedre delarna av Motala ström utgör lek- och uppväxtområde för ett
stort antal fiskarter. Beståndet av lax och öring är beroende av de utsättningar som sker, även
om en viss föryngring sker i den fiskväg som byggts förbi hästskodammen i centrala
Norrköping. Delar av huvudfåran är klassad som Nationellt särskilt värdefullt vatten eller
Nationellt värdefullt vatten.
Hot och påverkan
Huvudfåran är kraftigt påverkad av övergödning. Ekologisk status i vattensystemet längs
huvudfåran samt i Roxen som utgör huvudtillflöde är enligt VISS 2016 otillfredsställande
förutom för sträckan Roxen-Glan som klassas som måttlig. Måttlig ekologisk status gäller
också flera tillflöden.
Motala ströms huvudfåra är starkt fysiskt påverkad av dammar och kanaliseringar.
Vattenreglering till förmån för vattenkraftverk vid Skärblacka, Fiskeby och i centrala
Norrköping har en stark påverkan på naturmiljön i huvudfåran. Havsvandrande fisk hindras
redan i Norrköping där flertalet dammar finns.
Enstaka fynd av den invasiva arten vandrarmussla gjordes i Bråviken redan 2008. Men det
var först 2013 som massförekomster (med upp till 10000 individer/kvadratmeter) i
framförallt Glan men även Roxen uppmärksammades.
Restaurering och skydd
En förstudie kring fria vandringsvägar för fisk i Motala ströms avrinningsområde har tagit
fram av vattenråden. Här föreslås olika alternativ på åtgärder för att möjliggöra fiskvandring
förbi vattenkraft och dammar. Sedan tidigare finns en fiskväg anlagd i centrala Norrköpings
som möjliggör fiskvandring förbi den så kallade hästskodammen. Fiskvägens funktion har
inte utretts i detalj men vandrande fisk har konstaterats och den har även i viss mån fungerat

som lek- och uppväxtområde för havsvandrande öring. Även om ytorna av lämpliga lek- och
uppväxtmiljöer i fiskvägen av förklarliga skäl är små.
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Nedre Svartån
Områdesbeskrivning
Svartån tillhör Motala Ströms vattenavrinningsområde och rinner från Småland upp genom
de sydvästra delarna av Östergötland. Svartåns avrinningsområde omfattar 3 440 km2.
I värdetrakten Nedre Svartån ingår Svartåns huvudfåra från mynningen i Roxen upp till
Mjölby och grenarna Kapellån/Lillån (med biflöden rikt förgrenad i skogsbygden söderut
mot Ulrika) och Skenaån (inklusive Födekullabäcken), samt de mindre biflödena
Dömestadsbäcken, Kölbäcksbäcken, Storbäcken och. Omkring hälften av
vattendragssträckorna i trakten ingår i värdenätverk. Värdetraktens vattendrag löper i
huvudsak genom ett flackt jordbrukslandskap, på Östgötaslätten eller längs sprickdalar söder
om denna. Vattendragen här kännetecknas av djupt, lugnflytande vatten. Längre upp i
systemet mot Ulrika i söder ingår vattendrag i mer kuperad terräng i skogsbygd. Nedre
Svartåns vattensystem är ett fiskrikt åsystem av lerslättyp i ett lätt kuperat odlingslandskap
rikt på lövträd.
Strömmande och forsande partier av vattendragen bildas där större eller mindre
höjdskillnader i terrängen uppträder. Strömmar och forsar påträffas i första hand i de
kuperade delarna av de mindre vattendragens övre partier. Fallsträckorna har utnyttjats
under årens lopp till kvarnar, sågar, smedjor mm med dammar och dämmen som följd. I
Svartåns huvudfåra utnyttjas naturliga fallsträckor för energiutvinning och totalt sex
kraftstationer finns i huvudfåran. Medelvattenföringen vid nedersta kraftverket, Svartåfors,
är 22 m3/s.
Kantzoner och närområden
Svartån med biflöden rinner fram i botten på mer eller mindre framträdande dalgångar.
Dalgångarnas finkorniga jordar gör dem bördiga och Svartåsystemets vattendrag omges
därför mestadels av jordbruksmark. I de södra delarna omges de uppodlade dalarna av
skogsmark och bildar små utlöpare från det vidsträckta slättlandskap som omger
Svartåsystemets norra delar. Relativt långa åsträckor är bevuxna med ädellövskog.
Limniska värden
Höga naturvärden med många identifierade värdenätverk finns såväl i vattendragen i
slättbygden som bland de vattendrag som rinner genom skogsmark i söder.
Svartåsystemet erbjuder en stor variation av livsmiljöer för akvatiska organismer. Här finns
strömmande partier och lugnvatten, skuggade och solbelysta partier. Här finns också
sträckor med klart, rent vatten och mera närsaltpåverkade och grumliga sträckor. Kapellåns
meandrande lopp på slätten söder om Vikingstad tätort är det bäst utbildade av sitt slag i
länet. Elfiskeundersökningar har resulterat i fångst av totalt elva fiskarter: abborre,
bergsimpa, stensimpa, elritsa, färna, gädda, lake, mört, nissöga, småspigg och öring. Även
asp, sarv och björkna, som är kända från ån. I nedre delen av ån strax innan mynningen i
Roxen finns en fin lekmiljö för fisk och mängder av fisk har förr stigit upp för lek, bl.a. asp
och nors. Asplek konstaterades år 2004. Vattenkraftverken vid Svartåfors och Odensfors
utgör de första vandringshindren för fisk från Roxen och här leds även vattnet förbi två
naturfåror med potentiellt höga limniska naturvärden, utan fastställd minimitappning.
Signalkräfta är noterad på två platser. Den rika fiskfaunan och förekomsten av mycket stora
exemplar av vissa fiskarter, så som sarv och färna, har lett till att Svartån är flitigt besökt av
sportfiskare. Strömmarna i Svartån uppströms Roxen beskrevs under sekelskiftet 1800–
1900-talet som ett av Sveriges bästa sportfiskevatten efter harr. Harren försvann i och med
utbyggnaden av vattenkraft under första halvan av 1900-talet.

Artuppsättningen av ryggradslösa djur varierar kraftigt mellan sträckor med olika egenskaper
beträffande vattenhastighet och vattenkvalité. I de stillaflytande och näringsrika delarna av
Svartån påträffas en artuppsättning som liknar de näringsrika sjöarnas. Här finns bl.a. olika
sländor, buksimmare, vattengråsugga, dykarbaggar och mygglarver, men även iglar och
snäckor. Lite mer krävande arter återfinns på sträckor med rent och klart vatten. Många är
beroende en goda syreförhållanden och trivs bäst i strömmande vatten. Till dessa organismer
hör en stor mängd sländor och olika typer av musslor. Mer eller mindre vanliga snäckor finns
både i vattnet och på land. Många av de vattenlevande ryggradsdjuren är hotade, bl.a. finns
50 olika typer av sländor, 17 limniska blötdjur (musslor och snäckor) och åtta
våtmarkslevande snäckor på den svenska rödlistan. I Kapellån finns en population av den
starkt hotade arten tjockskalig målarmussla. I anslutning till vattendragen i Svartåsystemet
förekommer utter och kungsfiskare.
Vegetation av våtmarkskaraktär är vanligare i de öppna, näringsrika miljöerna och är ofta av
igenväxningskaraktär. Här finns stora bestånd av vass och säv. Högstarrsamhällen, med arter
som vasstarr och bunkestarr, breder ut sig i zonen mellan hög- och lågvatten. I strandkanten
växer också jättegröe, kaveldun, sjöranunkel, stor igelknopp, gul svärdslilja, fackelblomster
mm. Bäckmärke, en sydlig, relativt sällsynt växt som har en nordlig utpost i länet, växer i
Skenaån vid Ljungstorp. I lugnare partier av ån finns gott om flytbladsvegetation. Här finns
bl.a. gäddnate, vattenpilört, gul näckros och olika typer av andmat. Spetsnate (VU) och
styvnate (EN) är två representanter ur den svenska rödlistan som kan finnas i lugna
vattenpartier. Vattenvegetationen på vissa sträckor av Svartåsystemet domineras av arten
näckmossa Fontinalis antipyretica. En annan karaktärsart för miljöer invid vattendrag är
slanklaven Collema flaccidum som förekommer allmänt invid Svartåsystemet. En ovanligare
art som förekommer i vattenmiljöer är forsmossa Cinclidotus fontinaloides (NT).
Forsmossan växer på sten eller trädrötter i vattendrag och sjöar med kalkrikt vatten. Arten
finns noterad från tre lokaler i Svartåsystemet. Från Svartån vid Egebylund finns moderna
fynd.
Hot och påverkan
Vattendragen är i hög grad fysiskt påverkade av vandringshinder, rensningar, rätningar och
utdikningar i avrinningsområdena. Vandringshinder finns på många platser inom hela
vattendragssystemet, även långt ned nära mynningen i Roxen. Sex vattenkraftverk finns i
huvudfåran. Ekologisk status är klassad som måttlig i de flesta delar av värdetrakten (VISS
2016). Inom grenen Kappellån/Lillån ingår även vattendragssträckor i klasserna dålig eller
otillfredsställande ekologisk status.
För många av de strömlekande fiskarna i Svartåsystemet är åns vattenreglering en kritisk
faktor. Det finns ett stort behov av att gå igenom och modernisera gällande vattendomar för
att förbättra förutsättningarna för åns fiskfauna. Detta är bl.a. nödvändigt för att möjliggöra
aspens fortlevnad i Roxen.. Ett stort behov finns av att ytterligare öka kunskapen om
Svartåsystemets fiskfauna. Ingen systematisk genomgång av kunskapen hos länets
sportfiskare har exempelvis gjorts.
Närsalter (kväve och fosfor), bakterier, tungmetaller, bekämpningsmedel och organiska
ämnen är exempel på ämnen som belastar Svartån. Industrier och tätorter liksom jord- och
skogsbruk utgör potentiella utsläppskällor för dessa ämnen. Intensivt jordbruk bedrivs
främst i de norra delarna av Svartåsystemet. Den industriella verksamheten är koncentrerad
till Boxholm (järnhantering, metallraffinaderier och verkstadsindustri) och Mjölby
(verkstads- och livsmedelsindustri). Invid Svartåsystemet ligger tätorterna Mjölby, Boxholm,
Skänninge, Mantorp, Vikingstad och Malmslätt.
Inom Svartåsystemet finns ett stort behov av vattenuttag för jordbruksbevattning, speciellt
på slättlandskapet i de nedre delarna av Svartåsystemet.

Restaurering och skydd
På senare år har restaurering av flera rensade strömsträckor utförts i Kapellån inom projektet
UC4LIFE. I övrigt har vattendragen i trakten inte varit föremål för särskilt omfattande
vattenvårdsarbete. Tekniska verken har under senare tid anpassat flödesregleringen så att
korttidsregleringen undviks vid nedre Svartån under våren vid tid för lek av nors och asp. En
förstudie kring fria vandringsvägar för fisk har tagits fram av vattenråden. Det pågår ett
arbete med att kartlägga fiskfaunan i Svartån med hjälp av eDNA.
Flera vattendragssträckor ingår i områdesskydd: Svartåmynningens naturreservat och
Natura 2000-område (0230125); Natura 2000-områdena Tolefors-Lagerlunda (se0230279),
Kappellån vid Lagerlunda (0230397); strandzonen ingår i Natura 2000-området Solberga
(0230132). Riksintresse för naturvård Västra Roxen.
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Silverån (Emån)
Områdesbeskrivning
Silverån ingår i Emåns vattensystem som omfattar Jönköpings, Östergötlands och Kalmar
län. Värdetrakten i Östergötland omfattar Byasjön och Silveråns nedströmsflöden till
länsgränsen inklusive sjöarna Boen och Börlingen, samt tillflödet Mostugebäcken. En stor
andel vattendragssträckor i trakten (ca 75%) ingår i värdenätverk. Silverån är huvudsakligen
grund med ett stort inslag av strömmande och forsande vatten av hög kvalitet över sten- och
grusbotten. Sjöarna i åns lopp är utpräglat näringsfattiga (oligotrofa).
Kantzoner och närområden
Längs ån finns värdefulla skogsmiljöer i form av bl.a. sumpskogar och branter bevuxna med
gammal skog. Nedströms den tidigare fördämningen vid Forserum finns ett mycket
värdefullt område, här rinner ån i en djup dal bevuxen med en i stort sett orörd
grandominerad skog med ett stort inslag av lågor och stående döda träd.
Limniska värden
Ån har mycket höga naturvärden och hyser bland annat öring, utter och den starkt hotade
flodpärlmusslan. Inventeringar tyder på att beståndet av flodpärlmussla är nära utrotning.
Stödutsättningar av arten har utförts 1992 och 2006. I Natura 2000-området Silverån är bl.a.
naturtyperna Mindre vattendrag (naturtyp 3260) och Svämlövskog (naturtyp 91E0), och
arterna flodpärlmussla och utter särskilt utpekade för skydd. Silverån är klassad som
nationellt särskilt värdefullt vatten.
Hot och påverkan
Vandringshinder som ej åtgärdats. Strandnära avverkning. Inplanterad bäckröding kan
utgöra ett hot mot öring. Brist på tillräckligt bra livsmiljöer för flodpärlmussla föreligger.
Restaurering och skydd
En stor mängd restaureringsåtgärder har genomförts i Silverån. Fiskvägar har anlagts på två
platser och biotopvård har skett på flera partier. Återintroduktion av öring har skett på
sträckan mellan Boen och Byasjön. Även återintroduktion av floodpärlmussla har skett 1992
och 2006 (761 st. i Östgötadelen av ån). Många åtgärder har också gjorts inom ramen för
biologisk återställning inom kalkningsverksamheten. Stora delar av värdetrakten har skydd
genom Natura 2000-området Silverån (SE02300216) och är av riksintresse för naturvården
(45969). Delar av vattendraget ingår i Silveråns naturreservat.
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Storån vid Falerum
Områdesbeskrivning
I värdetrakten Storån vid Falerum, som ligger i Uknadalen, ingår huvudfåran Storån mellan
Båtsjön och Åkervisten, och tillflödena Bäcken från Packsjön, Bäcken från Stora Bergsjön
samt Hammarån med sträckning uppströms. Långa sträckor av vattendragen inom trakten
(ca 80%) ingår i värdenätverk. Vattendragen är nedskurna i varierande isälvsavlagringar och
huvudfårans bredd är upp till åtta meter vid högvatten. Längst ned, från Åkervristen upp till
Falerums reningsverk är ån omgiven av åker men det finns en skyddande lövträdsridå
närmast vattnet. Vattnet är mestadels strömmande men med lugnare inslag. Bredden är 4-6
m och vattenvegetationen sparsam. Botten består av grus, sten och bitvis sand. Ovanför
reningsverket i vattnet mestadels strömmande, med sparsam till måttlig vattenvegetation.
Botten består av grus och sten och förutsättningarna är här mycket goda för öring som har
sina lekplatser i ån. Sista sträckan upp mot Båtsjön är lugnflytande och mycket tydligt
meandrande, 4-6 m bred. Här förekommer både korvsjöar och nipbildningar i anslutning till
meanderloppet. I tillflödena förekommer variationsrika vattenmiljöer med bl.a. blockrika
strömmar, storblockiga sträckor, branta forsar och lugnare, ringlande till meandrande
partier. Här utmärker sig bäcken från Packsjön särskilt med en naturmiljö som har få
motsvarigheter i landet.
Kantzoner och närområden
Vissa partier av Storån utgörs av branta raviner. Genom Falerum gränsar ån delvis till
tomtmark och bebyggelse, eller till lövskogsbestånd kring en ganska skyddad och skuggad
fåra. Upp mot Båtsjön ingår breda strandängar på svämplan. Ån löper på flera platser utmed
åkermark, men med en mer eller mindre skuggande trädridå. Utefter ån dominerar al men
det finns även inslag av ädellövträd som t.ex. ek och även en och annan gran.
Limniska värden
Limniska nyckelbiotoper, raviner, forssträckor, hävdade mader, lekplatser för öring, samt
delar med meandrande lopp och strandzoner med lövskog. Storån är klassad som nationellt
särskilt värdefullt vatten. Naturtyperna ”Mindre vattendrag” (3260) och ”Fuktängar” (6410)
samt arten kungsfiskare är utpekade naturtyper/arter i Natura 2000-området ”Storån vid
Falerum”. Även strömstare och forsärla häckar här. Storån är ett av Sveriges finaste
stormusselvatten. I området finns en livskraftig och reproducerande population av den
rödlistade (EN) tjockskaliga målarmusslan Unio crassus. Även flat dammussla (NT)
förekommer med mer än 100 ex., spetsig målarmussla, allmän dammussla och stor
dammussla finns i Storån. Vid elfiske har öring, lake, mört, gädda och abborre fångats.
Hot och påverkan
Storåns ekologiska status bedöms måttlig till följd av fysiska förändringar, främst i form av
vandringshinder och övergödningstendenser (VISS, 2011). Åfåran är också nedsänkt ned mot
Åkervriskten och har förlorat kontakten med det ursprungliga svämplanet. Vandringshinder
finns idag högt upp i huvudfåran och på flera platser och långt ned i tillflödena. Påverkan
från angränsande tomter förekommer. Flödet är reglerat genom kraftverken vid Forsaström,
Forsaström Övre och Forsaström Nedre. Vattendomen medger s.k. nolltappning och tidvis är
flödena i Storån mycket låga.
Restaurering och skydd
Restaurering av flera rensade strömsträckor och borttagande av ett partiellt vandringshinder
gjordes i huvudfåran 2015. Arbetet gjordes av Länsstyrelsen inom projektet Uc4LIFE för att
förbättra för den hotade tjockskaliga målarmusslan. Huvudfåran är skyddad genom Natura
2000-området Storån vid Falerum (SE230383). Detta skydd gäller även åtgärder som kan
skada området som sker utanför avgränsningen, t.ex. i tillflöden. Huvudfåran och delar av
tillflödena ligger inom riksintresset Uknadalen (2510).
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Stångån
Områdesbeskrivning
Stångån utgör Motala ströms näst största biflöde. Avrinningsområdet är cirka 2458
kvadratkilometer och medelvattenföringen vid utloppet i Roxen är 13,4 m3/s. Denna
värdetrakt utgörs av stora delar av Stångåns omfattande vattensystem, med vattendrag och
sjöar med höga naturvärden, samt mellanliggande vatten. Huvudfåran genom länet
karaktäriseras av lugnflytande vatten och naturvärdena här är endast delvis kopplade till
strömvattenmiljöer. Dock förekommer mycket värdefulla strömmande sträckor här och var i
huvudfåran och inte minst i många av tillflödena. Förutom huvudfåran ingår i värdetrakten
biflödena Tinnebäcken (och Smedstabäcken), Nässjöbäcken, Sträpbäcken, Törneviksbäcken,
Hallstadån, Kvarntorpsån, Storån från Kisasjön (med omfattande vattensystem uppströms
ända in i Kalmar län), Bäcken från nedre Emmaren, Bäcken från Storgryt, Bäcken vid
Hycklinge, Bäcken från Knoken, Lillån från Knobbsjön, Bäcken från Täftern samt Skjulån.
Kantzoner och närområden
Stångåns vattensystem gränsar till många olika naturtyper, bl.a. våtmarker, strandskogar,
ekhagmarker, åkermark och olika typer av skogar. Särskilt de delarna löper igenom ett
utpräglat eklandskap, medan barrskogmiljöer är vanligare högre upp i systemet.
Limniska värden
Stångåns mynning i Roxen är mycket skyddsvärd och även sträckan genom Linköping har
naturvärden. Uppströms ansluter de stora sjöarna Ärlången, Stora och Lilla Rängen samt
Järnlunden och Åsunden, ett synnerligen intressant vattenområde med många rödlistade och
skyddsvärda arter. Asp förekommer nedströms Stora Rängen ner till Roxen, och är särskilt
talrik i Ärlången. Även vimma och nissöga uppges förekomma enligt flera källor. Historiskt
har öring förekommit på strömsträckor i Stångån. Idag finns stationära bestånd kvar i
Hallstadsån och några mindre tillrinnande vattendrag till Åsunden. Storån från Kisasjön
används som lek- och uppväxtmiljö för den sjövandrande Åsundenöringen, men beståndet
har gått starkt tillbaka. Så sent som på 60-talet fanns ett nedströmslekande sjövandrande
bestånd av öring i Rängensjöarna. Rängenöringen dog ut i samband med reglering och
indämning av tidigare strömsträckor nedtsröms Rängens utlopp (naturfåran vid Hovetorp).
Flytblads- och undervattensvegetationen liksom bottenfaunan i sjöarna Järnlunden och Stora
Rängen är mycket skyddsvärd. Högre upp i Stångåsystemet är naturvärdena i sjöarna mindre
kända, men här förekommer många vattendrag med höga naturvärden, säkert så också bland
sjöarna. I Kisaån och Storån från Kisasjön finns populationer av den starkt hotade
tjockskaliga målarmusslan. Flat dammussla förekommer i Stångån.
Hot och påverkan
Fysisk påverkan med rätade sträckor, vandringshinder, indämningar och vattenregleringar är
omfattande i vattensystemet, både i huvudfåran och i de många tillrinnande vattendragen.
Nedre delarna av Stångån är starkt präglad av Linköpings tätort. Delar av vattensystemet är
även starkt påverkade av de utgrävningar som genomförts för sjöfarten i Kinda kanal.
Övergödningsproblem förekommer endast i Ärlången.
Restaurering och skydd
Restaureringsåtgärder i form av att möjliggöra fiskvandringsvägar och återställa rensade
strömsträckor har genomförts i flera vattendrag, bl.a. Tinnerbäcken, Hallstadån, Kisaå och
Storån från Kisasjön. Tekniska Verken AB som äger vattenkraftverken i Stångån utreder för
närvarande möjligheterna att fastställa en minimitappning genom Hovetorps naturfåra i
kombination med åtgärder som möjliggör fiskvandring. Även fiskvandrings förbi dammarna
vid Brokind utreds.

De nedersta 200 metrarna av Stångån innan mynningen i Roxen ingår i Natura 2000området Västra Roxen (0230388). Delar av Kisaån ingår i Natura 2000-området Föllingsö
(SE0230355) och längre uppströms återfinns Pinnarpsbäcken/Stenån Natura 2000-område
(SE0230390). Många andra strandområden i vattensystemet ingår i Naturreservat eller
Natura 2000-områden, men där gäller inte syftet med skyddet vattenmiljön även om
vattenområden kan ingå. En stor del av de nedre delarna av Värdetrakten ingår i Riksintresse
för naturvården, Eklandskapet (id 2435). I en stor del av Stångåns vattensystem råder utökat
strandskydd.
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Svartån nedströms Sommen
Värdetrakten utgörs av Svartåns vitt förgrenade vattensystem från skogslandskapet kring
Sommen och sjöns utlopp i Svartån via mellanbygden norrut till Östgötaslätten vid Mjölby.
Större grenar bland tillflödena utgör Lillån öster om Boxholm (inklusive Granbäcken),
Åsboån (inklusive Kårarpsbäcken). Lillån vid Ekeby (inklusive Bäck nedströms
Mossebosjön). Mindre tillflöden till huvudfåran är Dammbäcken och
Kvarnbäcken/Kavlebobäcken. Omkring hälften av vattendragssträckningarna i trakten ingår
i värdenätverk. Värdetraktens vattendrag rinner till stor del genom sprickdalar i flacka
jordbrukslandskap, men längre upp i systemet finns grenar som rinner genom skogsbygd. I
Svartån strax nedströms Sommens utlopp vid Laxberg finns längre partier av blockrika och
strömmande vattenmiljöer. På översvämningsmarker mellan vatten- och landmiljö skapas
våtmarker som breder ut sig över stora områden och karaktäriserar åns närmiljö på långa
sträckor, bl.a. längs Svartån vid Hulterstad och längs Åsboån och Lillån vid Ekeby.
Kantzoner och närområden
Den starkt kuperade skogsmarken i söder karaktäriseras av en mängd sprickdalar som skapat
ett sjörikt landskap. På översvämningsmarker mellan vatten- och landmiljö skapas våtmarker
som breder ut sig över stora områden och karaktäriserar åns närmiljö på långa sträckor.
Sumpskogar och nyckelbiotoper finns på många platser utmed vattendragen i trakten.
Limniska värden
Höga naturvärden och identifierade värdenätverk finns såväl i vattendragen i slättbygden
som bland vattendragen som rinner genom skogsbygden i söder. Ett unikt bestånd med
nedströmslekande insjööring har sina lekplatser nedströms Sommen i Svartån och Lillån
öster om Boxholm. Strömsträckorna här hör till de bäst bevarade strömvattenmiljöerna i
Motala ströms större biflöden. I systemet finns också stationär öring, bland annat vid Öringe,
i Åsboån och Lillån öster om Boxholm. Den hotade fiskarten asp har rapporterats från
flertalet lokaler i Svartån. Andra fiskarter är ål, elritsa, lake, gädda, och bäcknejonöga. Utter
förekommer spritt i vattensystemet. Forsärla, strömstare och kungsfiskare nyttjar
värdetrakten till häckning, födosök och som rastlokal.
Lillån öster om Boxholm utgör en geologiskt värdefull bifurkation med in- och utlopp i
Svartån. Här finns bland annat de starkt hotade stormusslorna tjockskalig målarmussla och
flodpärlmussla. Bestånden är dock små och riskerar att dö ut om inte åtgärder utförs. En
relativt artrik bottenfauna påträffas i Lillån väster och Lillån öster om Boxholm. Här lever
flera föroreningskänsliga arter, exempelvis ur familjen bäcksländor. Bäckmärke, en sydlig,
relativt sällsynt växt som har en nordlig utpost i länet, växer i Lillån öster om Boxholm.
Hot och påverkan
Vattendragen i trakten inklusive huvudfåran är i hög grad fysiskt påverkade av
vandringshinder, rensningar, rätningar och dikning. En del av den fysiska påverkan är ett
resultat av åtgärder för att kunna flotta timmer i systemet och saknar idag funktion. En del av
flottledslämningarna utgör dock värdefulla kulturmiljöer. Vattenregleringen av Sommen till
förmån för vattenkraftverk i Boxholm och Mjölby (och längre nedströms i systemet) har stor
påverkan på naturvärden i huvudfåran. Vandringshinder finns på många platser spridda
inom vattendragssystemet.
Ekologisk status är klassad som måttlig i hela värdetrakten (VISS 2016), om man inte
inräknar sjön Öjaren som har klassats som i god ekologisk status.

Restaurering och skydd
Flottledsrestaurering har utförts av Boxholm skogar (markägare) i huvudfåran nedströms
Sommen. Restaurering av rensade strömsträckor, bland annat i Strålsnäs, har även utförts i
Lillån öster om Boxholm. I Lillån har även fiskvandring möjliggjorts genom anläggningen av
en fiskväg förbi regleringsdammen vid Södra Timmerö och utrivningen av dammen vid Huru
i Strålsnäs. Lillån är nu fri från vandringshinder och en minimitappning på 500 l/s eller
tillrinningen om den är lägre ska släppas genom ån enligt en omprövning av tillståndet.
Arbetet med att ersätta den befintliga fiskvägen vid Laxberg med ett nytt modernt inlöp
pågår genom en samverkansgrupp som innehåller representanter från kraftbolagen,
markägare, Länsstyrelse, Boxholm kommun och Sommens fiskevårdsområdesförening.
Åtgärdersplaner med förslag på restaureringsåtgärder för att minska fysisk påverkan finns
framtagna för Svartån nedströms Laxberg och Lillån öster om Boxholm.
Nordligaste delen av värdetrakten ingår i riksintressen för naturvård, Svartåns mader (id
2210) och Ljunaområdet (id 2155), och sydligaste delen av huvudfåran i riksintresse för
naturvård Sommen (id 2196).
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Svartån uppströms Sommen
Värdetrakten utgörs av sjön Sommen i Östergötlands län och dess tillflöden. Även Sommen
exkluderat är andelen sjöar i trakten stor. Svartåns huvudfåran uppströms Sommen rinner
genom Jönköpings län. Ett stort tillflöde till Sommen i Östergötlands län är Bulsjöån med
biflöden (inklusive sjöarna Östra och Västra Lägern), som också har några av sina källor i
Jönköpings län. Utöver Bulsjöån med biflöden ingår bland annat de mindre vattendragen
Häradsbäcken (länsgräns mellan Jönköping och Östergötland), Linna å (vid Hestra), Bäcken
från Tången (inklusive sjön), Bäcken från Sundsjön (inklusive sjön) och Bäck från Ödesjön.
En mycket stor andel (>95%) inom värdetrakten ingår i värdenätverk. Värdetraktens
vattendrag löper till stor del genom sprickdalar i skogsbygderna kring och söder om
Sommen, men även i odlingslandskap kring sjön.
Kantzoner och närområden
Kantzonerna till vattendragen i trakten utgörs till största delen av skogsmark. Det är oftast
barrskog med ett stort lövinslag. En del partier domineras helt av lövskog. Här finns också
kantzoner i form av myrmark/våtmark samt kortare partier i åker/ängsmark.
Limniska värden
Värdetrakten har en skyddsvärd fauna, så som flodpärlmussla, ned- och
uppströmsvandrande insjööring, stationär öring. I Bulsjöån lever ett bestånd av den
rödlistade fiskarten vimma, vilket är ovanligt i inlandet. Kungsfiskare, forsärla, strömstare
och utter förekommer relativt frekvent i traktens vattendrag. Bottenfaunan i Bulsjöån är
särskilt artrik med god förekomst av känsliga och ovanliga arter/taxa, troligen en följd av den
goda vattenkvalitén. I Sommen lever ett bestånd av storröding och glacialrelikta kräftdjur.
Hot och påverkan
Vattendragen i värdetrakten är i hög grad fysiskt påverkade av vandringshinder och
rensningar. Flottning har förekommit ibland annat Bulsjöåsystemet vilket kan förklara en del
av de utförda resningarna. Sommen regleras till förmån för vattenkraftsproduktion i Svartån
och i Bulsjöån (inklusive Olstorpsbäcken) finns tre mindre vattenkraftverk som reglerar ån.
Vattensystemets ekologiska status är klassad som måttlig inom i stort sett hela värdetrakten
(VISS 2016). Döparebäcken (vid Västra Lägern) och Narveln och Narvelbäcken (vid Norr Vi)
har dock klassats till god ekologisk status.
Restaurering och skydd
I Bulsjöån arbetar bolaget Tranås Energi AB med att miljöanpassa vattenkraftverken vid
Forsnäs och Visskvarn, genom upprättande av fiskvägar och minimitappning i naturfårorna
förbi vattenkraftverken. Sedan tidigare finns redan en fiskväg vid vattenkraftverket vid
Olstorp där också en minimitappning släpps genom naturfåran. I Bulsjöån och några av
biflödena har restaurering av flera rensade strömsträckor genomförts, bland annat för att
förbättra livsmiljön för öring och flodpärlmussla. Exempel på sträckor som restaurerats är
Olstorpbäcken (mellan östra- och Västra Lägern), delar av Skrivaremoån och Bäck från
Storagöl samt sträckorna vid Ånestad, Ådala och Visskvarn i Bulsjöåns huvudfåra. I
restaureringsarbetet har flodpärlmussla återintroducerats i de nedre delarna av Bulsjöån.
Naturreservat i värdetrakten är Olstorpsbäcken och Kallån.
Sommen utgör riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken (id 2196).
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Söderköpingsån
Områdesbeskrivning
I värdetrakten ingår de två huvudfårorna Storån från Hällerstadssjön (inklusive biflödet
Lillån från Asplången och Lillån från Väneberga) och Hällaån från Strolången (inklusive
biflödet Fillingerumån), samt deras gemensamma flöde ut i Slätbaken. Även Göta kanal
mellan Västra Husby om Mem ingår. Mer än 80% av vattendragssträckorna i trakten ingår i
värdenätverk (Göta kanal ej inräknad). Värdetrakten Yxningen med bäckar avvattnas via
Hällaån. Vattensystemet har en medelvattenföring på 5,29 m3/s i utloppet till Slätbaken.
Kantzoner och närområden
Vattendragens omgivningar i trakten löper till stor del genom ett slättlandskap med
näringsrika jordar. Långa sträckor saknar skuggande träd- och buskridå längs stranden och
långa sträckor är rätade.
Limniska värden
Trots kraftigt fysisk påverkan utgör vattensystemet en värdefull naturmiljö med få
motsvarigheter i länet, med bland annat minst fem av landets sju naturligt förekommande
stormusslor. Beståndet av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan är sannolikt det
viktigaste av länets tre reproducerande bestånd. Fiskfaunan i värdetrakten är artrik, med
viktiga lekplatser för flera havsvandrande arter långt ned i systemet inklusive havsvandrande
öring som leker i centrala Söderköping. I trakten finns även viktiga reproduktionsområden
för kungsfiskare. Utter förekommer i systemet.
Hot och påverkan
Många sträckor av vattendragen i värdetrakten är kraftigt fysiskt påverkade av omgrävningar,
rensningar, dämningar med mera. Storån genom centrala Söderköping är starkt kanaliserad
genom tätorten. Vandringshinder förekommer på flera platser i systemet. Både Storån och
Hällaån är starkt påverkad av vattenreglering från vattenkraftverk. I vattenkraftverket vid
Nybble i Storån finns ingen fastslagen minimitappning. Vattensystemet kännetecknas av stor
påverkan från jordbruket i avrinningsområdet i form av hög näringsbelastning, grumligt
vatten, utdikning av avrinningsområdet och fysisk påverkan på vattendragsfårorna.
Restaurering och skydd
Söderköpingsåns vattensystem har varit föremål för omfattande utredningar med syfte att
öka möjligheterna för fisk och annan akvatisk fauna att vandra fritt i systemet. Alternativa
lösningar för fyra dammar som är belägna i Storån i Söderköpings tätort har utretts särskilt.
Vid Klosterkvarn i centrala Söderköping finns en äldre fiskväg med tveksam funktion. Inga
åtgärder har hittills utfört vid övriga vandringshinder.
Göta kanal utgör riksintresse för kultumiljövården och angränsar till Naturreservatet
Ramunderberget.
Källor/referenser
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Tåkern
Områdesbeskrivning
Trakten utgörs av de två vattendragen Disevidån och Lorbybäcken som rinner till Tåkern,
samt Mjölnaån som är Tåkerns utlopp till Vätten. De två förstnämnda utgör traktens
värdenätverk i vattendraghänseende. Sjön Tåkern har också mycket stora naturvärden och är
skyddat som naturreservat, Natura 2000 och s.k. Ramsarområde. Mjölnaån är cirka 37
kilometer lång och mynnar ut i Vättern. Den har ett uppskattat avrinningsområde större än
100 kvadratkilometer.
Disevidån ligger ost och nordost om Ödeshög. Bäcken rinner norrut från Renemokärret till
Tåkern. Längden är 15,1 kilometer och fallhöjden i storleksordningen 55 till 60 meter.
Disevidåns rinner upp i skogsbygderna vid gränsen mellan Jönköpings- och Östergötlands
län. Dess nedre lopp domineras av skogsmark med ett relativt småskaligt jordbruk. När ån
passerar St Åby byter omgivningarna karaktär och ett utpräglat jordbrukslandskap tar över
Lorbybäcken ligger omkring en mil öster om Hästholmen och Ödeshög. En kort sträcka i
nedre delarna utgör gräns mot Mjölby kommun. Bäcken rinner norrut från Lorasjön till
Tåkern. Längden är 14,6 kilometer och fallhöjden 48,8 meter. Naturvärdesobjektet omfattar
de nedre 12,2 kilometrarna upp till Sättradammen.
Kantzoner och närområden
Närområdet i vattenmiljöerna domineras av jordbruksmark/åker. Tåkern kantas generellt av
strandängar och sumpskogar. Disevidån rinner genom flera skogliga nyckelbiotops- och
naturvärdesobjekt. Även utanför bäckens kärnområden finns flera värdefulla partier med
höga naturliga kvalitéer.
Limniska värden
Disevidån är tydligt fysiskt påverkad, men utgör trots detta en värdefull naturmiljö med få
motsvarigheter i länet. Högst värden finns inom bäckens åtta limniska nyckelbiotoper och
ytterligare åtta potentiella limniska nyckelbiotoper. Tillsammans utgör de 19 respektive nio
procent av vattendragets längd Här finns variationsrika och förhållandevis opåverkade
vattendragsmiljöer med bland annat blockrika strömsträckor, ravinmiljöer, flera sträckor där
bäcken rinner över stora hällar, ett kvillområde och ytterligare några kvill-liknande partier
där vattendraget delar sig i två fåror. På några platser kantas bäcken av källmiljöer. Utter och
elritsa förekommer i bäcken. Vattendraget är av regionalt intresse för naturvården.
Lorbybäcken är även den tydligt påverkad av fysiska ingrepp men utgör trots detta en
värdefull naturmiljö. Högst värden finns inom bäckens fyra limniska nyckelbiotoper och fem
potentiella limniska nyckelbiotoper som tillsammans omfattar 26 respektive 21 procent av
vattendragets längd. Här finns bland annat flera långa meandrande partier, av vilka flera är
ovanligt opåverkade och ligger kvar på en naturlig nivå i landskapet. Dessutom finns ett
värdefullt deltaliknande område, flera partier kantade av betade översvämningszoner eller
källpåverkade miljöer samt några värdefulla och ställvis blockrika strömsträckor. I bäcken
förekommer den relativt ovanliga nattsländan Lype phaeopa. Sannolikt förekommer även
utter. Bäcken är av regionalt värde för naturvården.
Tåkern räknas till Nordeuropas förnämsta fågelsjöar. Det är också en unik s.k. kransalgssjö.
Åtskilliga hotade fågelarter häckar här och som rastplats för gäss och änder har sjön stor
betydelse i ett internationellt perspektiv. Även flora och insektsfauna är mycket rika. Tåkern
är en utpräglad slättsjö, omgiven av jordbruksmark. Den präglas av näringsrikt vatten, rik
vegetation och rikt fågelliv. I gränslandet mellan sjön och de omgivande åkrarna finns en

mosaik av vass, fuktängar och skog. Vidsträckta vassområden dominerar i sjön närmast
stranden. Abborre, gädda, lake, mört, ruda, sarv, gärs och sutare är Tåkerns fiskar.
Vattenrelaterade rödlistade fågelarter är rödrom, årta, brunand, svarttärna, snatterand,
skedand, trastsångare, skäggmes. Övriga rödlistade arter knutna till vattenmiljön är snok
(VU), större vattensalamander (NT), snäckan Aplexa hypnorum (NT), manteldammsnäcka
(NT), flat dammussla (NT) 1933. Utter (VU) har observerats i sen tid. Bland växterna finns
vårtsärv (NT) (1973), bandnate (VU) 1962, uddnate (VU) 1981, kransalgen Nitellopsis obtusa
(EN) tidvis rikligt 2004, spretsträfse (EN) 1994.
Hot och påverkan
Disevidån och Lorbybäcken, liksom Mjölnaån är fysiskt påverkade genom reglering,
rensningar och rätningar. Även ett stort antal vandringshinder förekommer i traktens
vattendrag (drygt 20 st.). År 1844 sänktes Tåkern till ett medelvattendjup på endast ca 0,8 m,
vilket har resulterat i de nuvarande naturvärdena. Tåkern regleras enligt en vattendom
genom dammen vid Tåkerns kanal i utloppet genom en damm som utgör ett definitivt
vandringshinder. Vattenmiljöerna är starkt påverkade av näringstillförsel från åkermarkerna
som dominerar i närmiljön. Mjölnaån är klassad som måttlig ekologisk status i
vattendirektivet. Mer än 50 procent av vattenförekomsten är kraftigt rensad. Även Disevidån
och Lorbybäcken är klassade som måttlig ekologisk status. Kemisk status uppnår ej god på
grund av näringämnesbelastningen.
Regleringen av vattenföringen i Disevidån bör ses över med syfte att åstadkomma en
naturligare flödesregim och minska risken för mycket låga flöden. Vandringshinder bör
åtgärdas. Död ved bör bli betydligt vanligare i vattnet. Träd och buskar bör också bli
vanligare längs partier med dålig skuggning. Biotopvård bör utföras på inom rensade partier.
Näringstillförseln till åarna bör minska. Kunskapen om åarnas biologi bör öka. Fisk och
bottenfauna är prioriterat.
Restaurering och skydd
Ett vandringshinder i Disevisån vid Renemokärret har rivits ut. Värdetrakten innefattar
områden med formellt skydd; Tåkerns NR och Natura 2000-område.
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Vättern med bäckar
Områdesbeskrivning
I värdetrakten ingår sjön Vättern i Östergötland och tillflödena Odensbergsbäcken,
Kavlebäcken, Djurkällabäcken, Kärrsbyån, Sjöhamrabäcken, Ålebäcken, Skjutbanebäcken,
Orrnäsaån och Gyllingebäcken. De flesta vattendragssträckor i trakten (ca 75%) ingår i
värdenätverk. Vättern är en djup och kall klarvattensjö med lågt innehåll av partiklar, alger
och ljusabsorberande ämnen. Tillsammans med låga näringssalter i vattnet gynnas rotade
undervattensväxter, vilka stabiliserar bottensubstratet och utgör livsmiljö för sjölevande
insekter och fiskar. Bland tillrinnande vattendrag förekommer både djup skurna bäckraviner
längs skogklädda stränder och lugnflytande vattendrag från Östgötaslätten. Vättern är
Sveriges näst största sjö, och omfattar Östergötlands, Jönköpings, Örebro och Västra
Götalands län.
Kantzoner och närområden
Branta stränder kantade av skog utgör en betydande del Vätterns stränder i Östergötland,
men längs den flacka Östgötaslätten mellan Ödeshög och Motala är strandzonen delvis
öppen, ibland med åkermark helt nära sjön. Bäckravinerna söder om Ödeshög har mycket
värdefulla ädellövskogar med ett gynnsamt lokalklimat och flera värmekrävande arter bland
växter och djur.
Limniska värden
Vättern har mycket höga naturvärden med bl.a. många s.k. glacialrelikter, inklusive
storröding och flera kräftdjur, samt en i övrigt enastående artrik fiskfauna. Många vattendrag
kring sjön har höga naturvärden, bl.a. som viktiga reproduktionslokaler för flera av Vätterns
fiskbestånd så som öring och harr.
Hot och påverkan
Fysisk påverkan, bl.a. vandringshinder, förekommer i alla tillrinnande vattendrag till Vättern
ivärdetrakten. Inplanterade arter i sjön är lax och signalkräfta, där signalkräfta är
reproducerande.
Restaurering och skydd
Restaureringsåtgärder med borttagande av vandringshinder har genomförts i flera
tillrinnande vattendrag, med bl.a. åtgärdande av vandringshinder i Orrnäsaån, Ålebäcken,
Kärrsbyån, Kavlebäcken och Odensbergsbäcken. Även restaurering av rensade strömsträckor
har genomförts på flera håll.
Hela Vättern är Natura 2000-område (i Östergötland Vättern östra, SE0230268), och
utgör också riksintresse för naturvården (id 2001). Längs stränderna av Vättern finns också
flera naturreservat och Natura 2000-områden, samt Ekopark Omberg. För tillflödena som
ligger i värdetrakten ingår ibland utloppet med en sträcka uppströms i Natura 2000-området
Vättern. Skjutbanebäckens nedre lopp löper genom Stora Lunds naturreservat
Källor/referenser
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Yxningen med bäckar
Områdesbeskrivning
Yxningen är en stor, djup och näringsfattig (oligotrof) sprickdalssjö i Åtvidabergs och
Valdemarsviks kommuner. Stränderna är branta och reser sig på många ställen lodrätt ur
vattnet och sjön har en insjöskärgård med drygt 90 öar och skär. I värdetrakten ingår den 32
km2 stora sjön och tillflödena Borkhultsån (inklusive vattensystemet uppströms med sjöarna
Borken, Såken och Risten), Kyrkbäcken, Gobobäcken och Hjulerumsbäcken, samt utflödet
Gusumsån. Nästa alla vattendragssträckor i trakten (ca 90%) ingår i värdenätverk.
Kantzoner och närområden
Vid sjön förekommer på många platser stränder med tallskogsbranter
Limniska värden
Yxningen med sitt stora djup och kalla vatten hyser sex stycken glacialmarina relikter,
hornsimpa och fem olika kräftdjur som är viktiga i sjöns ekosystem. Det är oklart om rester
av naturliga rödingbestånd finns kvar, då utsättningar gjorts långt tillbaka i tiden, men
beståndet av storröding bör betraktas som skyddsvärt. Fiskfaunan är generellt rikt med drygt
tjugo naturliga arter. Flera tillflöden har mycket höga naturvärden där Borkhultsån utmärker
sig som viktig reproduktionsplats för Yxningens bestånd av insjööring. Yxningen är klassad
som nationellt särskilt värdefullt vatten. Sjöns ekologiska status bedöms som hög baserat på
klorofyll- och makrofytdata samt siktdjup och näringsämnesdata (VISS, 2011).
Hot och påverkan
Vandringshinder i trakten förekommer i alla tillrinnande vattendrag till Yxningen och i
utflödet Gusumsån.
Restaurering och skydd
Restaurering av rensade strömsträckor har genomförts i delar av Borkhultsån. Yxningen
klassas som riksintresse (2469) och sjön omfattas av Natura 2000-områdena Hästenäs
(SE0230364) och Långserum (SE0230356) vilka också är naturreservat.
Källor/referenser
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Övre Motala ström
Områdesbeskrivning
I trakten ingår Motala Ström mellan sjöarna Boren och Roxen med mindre tillrinnande
vattendrag, det vill säga exklusive Svartån och Stångåns vattensystem. De mindre
tillrinnande vattendragen som ingår är Sviestadsån, Flemmabäcken, Stjärnorpebäcken,
Bjäbäcken, Bonnorpebäcken, Grensholmsbäcken och Kumlaån som rinner till Roxen samt tre
mindre bäckar till Boren. Huvudfåran Motala ström som har sin början i Vättern och mynnar
i Bråviken är länets största vattendrag med en medelvattenföring krng 90 m3/s i mynningen i
Bråviken. vis Nykvarn uppströms Roxen är medelvattenföringen 47 m3/s och vid Älvås
nedströms Roxen 87 m3/s. Motala ström karaktäriserade innan vattenkraftsutbyggnaden av
de långa strömmande vattendragsträckorna med klart vatten. Idag är större delen av
fallhöjden indämd till förmån för vattenkraftsproduktion. Fallhöjden mellan Boren och
Roxen är 33 meter.
Roxen är en typisk näringsrik slättsjö som ligger i en flack sänka invid den öst-västliga branta
förkastningen just norr om sjön. Stränderna är där branta och utgörs av huvudsakligen av
skogsmark, medan den södra och sydvästra delen utgörs av flacka stränder som domineras av
jordbruksmarker, strandängar och delvis invallningar. Sjön ligger 33 meter över havet.
Medeldjupet cirka 4,7 meter. Sjön har i väster en bredd på cirka sex kilometer och möter där
Motala ström, Svartån samt Stångån med Kinda kanal, i den sydligaste viken norr om
Linköping. Roxen avsmalnar mot öster till en långsträckt vik, från vars östligaste ände, vid
Norsholm, Motala ström fortsätter norrut mot sjön Glan. Roxen är länets största sjö (95
km3).
Boren är 13 meter djup, har en yta på 27,6 kvadratkilometer och befinner sig 73 meter över
havet. Sjön omgivs framförallt av jordbruksmark, men en del skogsmiljöer, våtmarker och
bebyggelse finns också. Till skillnad från Vättern har Borens vatten en kort omloppstid. Sjön
har utbredda grundbottnar och längs södra sidan finns breda vassbälten. Vassarna är mycket
flikiga och består till stor del av småvikar, "kanaler" och "laguner", vilket ger upphov till
mosaikartade, artrika miljöer.
Norrbysjön ligger mellan skogsbygden och slätten en halvmil nordväst om Ljungsbro mellan
Boren och Roxen, strax nedanför förkastningsbranten. Det är en oligotrof, grund,
klarvattensjö som genomströmmas av Motala ströms rena vatten. Norra sidan kantas av
förkastningsbranten, men söderut blir marken flack. Sjön har sitt utlopp i öst och går där via
en kort slinga av Motala ström fram till Ljungsjön som är en kraftverksdamm, dämd över
ursprungsfåran. Sjöutloppet går via Motala ströms ursprungliga fåra, men vattenflödet
regleras vid den nedströmsliggande Ljungsjön. Vattenföringen till sjön är reglerad vid
Borensbergs kraftverk.
Kantzoner och närområden
En hel del av Roxenstranden på södra sidan är invallad och det finns en hel del
sommarstugor och permanentbostäder vid stranden, men det finns ändå gott om opåverkade
områden. Norrbysjöns mycket stora avrinningsområde omfattar en mängd marktyper i den
del som ligger uppströms inloppet. Sjöns egna avrinningsområde domineras av skog och
åker, ungefär hälften vardera. Sjön tillförs näringsfattigt vatten från Motala ström, men
jordbruksmarken bör ha lokala effekter på näringsstatusen. Norrbysjön kantas främst av
åker, men även en stor del betesmark, skog och stugområden. Norrbysjön kantas i nordöst av
starkt sluttande skogsmark som direkt avlöses i block-, grus-, stenrika renspolade och
exponerade stränder.

Limniska värden
Historiskt har förmodligen Motala ströms avrinningsområde tillhört de mest artrika
sötvattensmiljöerna i landet. Strömsträckorna mellan Vättern och Boren utgjorde lek- och
uppväxtområde för den storvuxna nedströmslekande Vätternöringen med dokumenterade
vikter upp till 24 kg. Stationära och sjövandrande bestånd fanns även spridda i
vattensystemet. Motala ström bedöms, efter Göta älv, ha de den största potentialen som
uppväxtområde för den akut hotade ålen. Idag hindras dock den naturliga vandringen mellan
sötvatten och hav av befintliga dammar och vattenkraftverk.
Nedströms Ljungsjön leds Motala ströms vatten genom en kanal till Malfors vattenkraftverk
och torrlägger där med en sträcka av naturfåran. Den höga vattenkvalitén och den skyddade
miljön i den gamla fåran gör att förutsättningarna för att hysa höga limniska naturvärden är
stor under förutsättning att en minimivattenföring upprättas. Motala ström uppströms
Roxen är ett lekområde för den hotade fiskarten asp och den för Roxen viktiga fisken nors.
Nutida dokumentation av lekande asp har även gjorts i Sviestadsån och arten har historiskt
även nyttjat Kumlaån för lek. I vattenrådens förstudie kring fria vandringsvägar för fisk i
Motala ström föreslås målarter uppströms Roxen vara asp, nors, färna, vimma och ål, medan
övriga fiskarter som t.ex. gös, gädda, abborre och lake kan komma att gynnas av tillskapade
vandringsvägar.
Roxen är en mycket stor, flikig, eutrof sjö som uppvisar flera former av naturmiljöer såsom
uddar, öar, skär, exponerade stenstränder och mycket värdefulla biotoper som unika hävdade
mader samt deltaformationer och inloppsmiljöer. Sjön fungerar som knutpunkt för Svartån,
Motala ström och Stångån och avrinningsområdet är mycket stort. Sjön har en mycket rik
fisk- och fågelfauna samt troligtvis ett tämligen rikt växtliv. Till den rika fiskfaunan hör
hotade arter som asp och vimma. Till den mycket rika fågelfaunan hör en mängd arter, varav
flera rödlistade, t ex, storspov, snatterand, skedand (NT), rödspov, småfläckig sumphöna,
rördrom, svarttärna (VU) och kornknarr (EN). Planktonalgsammansättningen är mycket
artrik och i genomsnitt har över 100 taxa hittats de senaste åren. Roxen har en mycket artrikt
fiskfauna med arter som abborre, gädda, mört, gers, braxen, sarv, benlöja, siklöja, lake, nors,
björkna, elritsa, vimma, stensimpa, spigg, nissöga, nejonöga, ruda, asp, gös, id, sutare och ål.
I södra Roxen finns gul näckros, vattenpilört, hornsärv, ålnate, axslinga, dyblad, andmat,
korsandmat, syd-/vattenbläddra, vattenpest samt vattenaloe. På exponerade grus-sandstenbottenar nära Bjäbäckens inlopp kan man även finna strandpryl och nålsäv som annars
brukar finnas i klara sjöar.
Boren hyser en artrik flora. Minst 37 arter av flytblads- och undervattensväxter och
friflytande arter har dokumenterats, vilket gör Boren till en av länets artrikaste sjöar. I sjön
finns bland annat de hotade arterna styvnate, uddnate och bandnate. Abborre dominerar
starkt i sjön och arterna sik, nors och siklöja, som kräver god vattenkvalitet, är alla etablerade
i sjön.
Även Norrbysjön har en mycket artrik undervattensflora. Vid en inventering av makrofyter
påträffades många arter (hela 33 taxa) av undervattens-, flybladsväxter och friflytande växter.
Här kan nämnas uddnate, bandnate, vattenaloe, pilblad, vattenstjärna, getraggsalg samt flera
arter kransalger.
Naturvärden i de mindre tillrinnande vattendragen är knutna framförallt till naturliga
strömmvattenmiljöer av olika karaktärer. Värt att nämna är Sviestadsån som trots att
avrinningsområdet är starkt påverkat av jordbruk har kvar sträckor med mer eller mindre
naturlig morfologi. Naturliga vattendragssträckor som rinner genom finkorniga jordar är en
naturtyp som blivit ovanlig i och med markvattningsåtgärder och fysisk påverkan knuten till
jordbruk.

Hot och påverkan
Motala ströms huvudfåra är starkt påverkad av den vattenreglering som utförs längs hela
dess sträckning från Vättern till Bråviken. Inom trakten finns fyra vattenkraftverk i
huvudfåran. Vattenkraftsutbyggnaden har även resulterat i definitiva vandringshinder som
hindrar fisk och andra akvatiska organismer att röra sig fritt i systemet, samt indämning av
strömmande vattenmiljöer i huvudfåran.
Vattenförekomsten Roxen har klassat till otillfredsställande ekologisk status.
Vattenförekomsterna Motala ström, Ljungsjön och Norrbysjön samt Boren har måttlig
ekologisk status främst beroende på flödesförändringar och morfologisk påverkan.
Roxen har en påverkad fiskfauna och är eutrofierad med en ekologisk status som är bedömd
till otillfredställande. Bitvis är stranden invallad och i viss mån exploaterad. Göta kanal går
genom sjön och Kinda kanal ansluter via Stångån.
De mindre tillrinnande vattendragen är fysiskt påverkade av rensningar och rätningar samt
förekomst av vandringshinder för fisk. Vattenpest och jättegröe är främmande arter som
förekommer i trakten. På senare tid har även den främmande arten vandrarmussla etablerat
sig i Roxen. 2013 konstaterades massförekomster (med upp till 10000
individer/kvadratmeter). Störst utbredning har den i östra och södra delarna av sjön.
Restaurering och skydd
Vattendragen i trakten har inte varit föremål för särskilt omfattande vattenvårdsarbete. Vid
kraftverken i Motala ström strax uppströms Roxen har under senare år korttidsregleringen
anpassats med hänsyn till norsleken under våren. En förstudie kring fria vandringsvägar för
fisk har tagits fram av vattenråden. Ett förslag till naturreservat för Motala ströms gamla fåra
vid Ljungsbro har tagits fram av Linköpings kommun.
Värdetrakten innefattar flera områden med formellt skydd; naturreservaten och Natura 2000
områdena Svartåmynningen, Kungsbro, Norsholm och Farsboviken (landområde intill
Roxen). Kungsbros och Svartåmynningens reservat består av 43 respektive 145 ha vatten.
Svartåmynningen SE0230125 Natura 2000 (art och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet)
och Västra Roxen SE0230388 Natura 2000 (Fågeldirektivet). Ett 4 170 hektar stort område
av västra Roxens öppna vatten och strandområden är sedan 2001 upptagna i
Ramsarkonventionen som ett så kallat Ramsarområde, d.v.s. ett våtmarksområde av
internationellt värde. Utökat strandskydd råder i Boren och stora delar av Roxen.
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