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Bilaga 3. Kartor och beskrivningar 
över förslag till limniska värdetrakter 
och värdekärnor 
 
Bakgrundsbeskrivningarna över respektive värdetrakt är hämtade från rapporten 
Miljöövervakning av vatten - tillstånd hos inlands-, kust- och grundvatten i Södra 
Östersjöns vattendistrikt, Publikation från Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 
vattendistrikt (2007:1).1 Dessa har sedan kompletterats med nyare information om 
artförekomster om detta funnits tillgängligt, liksom en ny bedömning av utmaningar i 
respektive värdtrakt. 

I denna bilaga redovisas dels framtagna värdetrakter och värdekärnor för de delar av 
respektive huvudavrinningsområde (HARO) och kustavrinningsområden (KARO) som 
finns inom eller på gränsen till Blekinge, och dels översiktlig beskrivning, naturvärden 
och utmaningar för respektive HARO och KARO.  

                                                            
1 Miljöövervakning av vatten - tillstånd hos inlands-, kust- och grundvatten i Södra Östersjöns 
vattendistrikt, Publikation från Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt (2007:1) 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattendirektivet/SOVD_rapport150dpi.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattendirektivet/SOVD_rapport150dpi.pdf


  
 

2 

1  KARO 79/80 Mellan Bruatorpsån och Lyckebyån 

Figur A. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 79/80 Mellan Bruatorpsån och Lyckebyån. 
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Den södra delen av kustavrinningsområde (KARO) 79/80 Mellan Bruatorpsån och 
Lyckebyån ingår i Blekingekustens delområde (Figur A), medan den norra delen ingår i 
Kalmarkustens delområde. Länsgränsen mellan Kalmar och Blekinge län följer 
Brömsebäckens huvudfåra. Följande beskrivning omfattar Blekingekustens delområde. 
Den västra delen av kustavrinningsområdet utgörs av mer eller mindre flackt kustland 
med berggrund dominerad av svårvittrade graniter, medan den östra delen tillhör den 
östblekingska urbergsslätten med ett större område med sandsten. Den dominerande 
jordarten är morän, och i södra delen är jordtäcket mycket tunt. Ett flackt delta har 
bildats vid Jämjö-Ramdala. Utmed ostkusten förekommer områden med ansamlingar 
av sand. Hela kustområdet är sjöfattigt förutom ett litet område längst mot väster. 
Flera av bäckarna riskerar att torka ut under nederbördsfattiga somrar. 

1.1 Värden 
Det största naturvärdet i kustavrinningsområdet utgörs av de bestånd av flodkräfta 
som finns i några av sjöarna. Inom kustavrinningsområdet utpekas två sjöar och två 
vattendrag som värdefulla eller särskilt värdefulla. Gölsjön utpekas som regionalt 
värdefull, och Färskesjön utpekas som nationellt värdefull samt regionalt särskilt 
värdefull. Färskesjön är därtill av riksintresse för naturvården och friluftslivet samt 
ingår i Natura 2000-nätverket. Vidare utpekas två vattendrag som regionalt särskilt 
värdefulla (Kläpparemålabäcken och Landabäcken-Brömsebäck), varav det ena 
vattendraget (Landabäcken-Brömsebäck) även utpekas som nationellt värdefullt. Flera 
av bäckarna kan fungera som livsmiljö för öring, en art som är typisk för mindre 
vattendrag. Dessa kustmynnande vattendrag har därtill potential som viktiga lek- och 
uppväxtområden för arter som gädda, en typisk art för flera av Östersjöns naturtyper, 
som gärna vandrar upp i sötvatten för att leka. Särskilt på ostkusten är det problem 
med gäddans rekrytering. Grön infrastruktur i de mindre vattendragen, med 
tillhörande översvämningsområden, är därför viktiga att värna för att trygga gäddans 
fortlevnad. 

1.2 Utmaningar 
Kunskapsläget kring naturvärden knutna till sötvatten för kustavrinningsområdet är 
idag bristfälligt, men kunskapsinhämtning pågår och kommer att intensifieras under 
kommande år. 
 
En stor del av vattendragen inom kustavrinningsområdet är rensade och rätade, bland 
annat för att avvattna jordbruksmark. Åtgärderna har försämrat kontakten mellan 
vattendragen och den intilliggande landmiljön.  
 
En betydande del av kustavrinningsområdet används som jordbruksmark, vilket har 
skapat problem med övergödning. Situationen förvärras även av mängden enskilda 
avlopp som återfinns i kustavrinningsområdet. 
Sommartid har vattendragen ofta låg vattenföring. Situationen förvärras av utdikningar 
och enskilda vattenuttag för bevattning, vilket medför att flödet under torra somrar 
blir kritisk för många organismer i de små vattendragen. 
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2 HARO 80 Lyckebyån 

Figur B. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 80 Lyckebyån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 80 Lyckebyån rymmer hela Lyckebyåns vattensystem 
(Figur B). Lyckebyån är cirka 100 km lång och har en utbredning från Kosta i sydöstra 
Småland till Lyckeby öster om Karlskrona. Lyckebyåns källområden återfinns på den 
sydsmåländska sjö- och slättbygden. Lyckebyån har störst fallhöjd i början och slutet av 
sin sträckning. Huvudavrinningsområdet domineras av skog (73 %) och merparten av 
sjöarna återfinns i den övre delen av huvudavrinningsområdet. I Lyckebyån är sjöarna 
och åns huvudfåra mycket humösa. Det finns inga större tillflöden till huvudfåran och 
de största sjöarna med storlek 1–10 km² är Visjön, Yggerydssjön, Skärsjön, Löften, 
Ödevatten, Törn och Västersjön. Berggrunden utgörs huvudsakligen av svårvittrad 
granit och granodioriter. Dominerande jordart är morän med kortare stråk av 
isälvssediment i anslutning till Lyckebyåns dalgång.  

2.1 Värden 
En del av biflödet Lillån utgör ett område av riksintresse för naturvården. I Lyckebyåns 
vattensystem finns flodpärlmussla från mynningen och omkring 9 km uppströms (dock 
ingen konstaterad föryngring), havsvandrande och stationär öring, kustgående sik, 
vimma i åmynningen, och bäcknejonöga. I vattensystemet finns också utter samt 
fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse, kungsfiskare och storlom. Strömstare och forsärla 
häckar regelbundet längs ån. Förekomst av den rödlistade hårklomossan har också 
dokumenterats.  
 
Lyckebyån är en ytvattentäkt som används för vattenförsörjning av Karlskrona tätort 
samt för konstgjord infiltration till vattentäkterna Kosta, Emmaboda och Lindås. Inom 
huvudavrinningsområdet finns fem vattenrelaterade Natura 2000-områden, nämligen 
Tiafly, Värmasjöns utlopp, Lyckebyåns dalgång, Tomeshultagöl samt Huvudhultakvarn. 
Sammantaget har dessa fem Natura 2000-områden en total yta på 134 ha varav 23 ha 
utgör en vattenrelaterad naturtyp. Inom Lyckebyåns HARO utpekas fyra sjöar och fyra 
vattendrag som värdefulla eller särskilt värdefulla. Sjöarna Törn och Tomeshultagölen 
utpekas som nationellt värdefulla, och sjöarna Hallasjön och Bockasjön utpekas som 
regionalt värdefulla. En vattendragssträcka utpekas som regionalt värdefull (Lyckebyån 
vid Strömsberg), och två vattendragssträckor utpekas som regionalt särskilt värdefulla 
(Lyckebyån mynning-Biskopsberg och Lyckebyån Värmasjön-St Åsjön). Vidare utpekas 
två vattendragssträckor (Lyckebyån mynning-Biskopsberg och Lyckebyån Getasjön-
Yggersrydsjön) även som nationellt värdefulla. Inom huvudavrinningsområdet finns tio 
fiskevårdsområden. 

2.2 Utmaningar 
Flera dammar i Lyckebyån hindrar fisk och andra vattenlevande organismer från att 
sprida sig inom vattendraget. Vid några av dammarna finns anlagda fiskvägar, men 
flera av anläggningarna saknar helt anpassningar för fisk. Definitiva vandringshinder för 
havsvandrande arter finns vid Biskopsberg, cirka 11 km från mynningen. Åtgärder för 
att skapa passerbarhet vid dessa dammar kommer att stärka den gröna infrastrukturen 
för strömlevande arter.  
 
I de norra delarna av Lyckebyåns HARO i Blekinge har stora sjösänkningar genomförts, 
våtmarker har dikats ut och vattendraget har rensats och rätats. Detta har inneburit en 
kraftig negativ påverkan på Lyckebyåns vattenhållande förmåga, vattenkvaliteten 
(framförallt med avseende på vattenfärg) och den viktiga laterala konnektiviteten har 
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försämrats. Det krävs betydande åtgärder för att återskapa en mer naturlig hydrologi, 
förbättra systemets vattenhållande förmåga, förbättra vattenkvaliteten samt förbättra 
vattendragets kontakt med omgivande mark (lateral konnektivitet). Förslag till sådana 
åtgärder finns framtagna och dialog har inletts med de markägare som berörs av dem. 
Arbetet kommer att fortsätta inom ramen för det nu pågående LIFE projektet GRIP on 
LIFE IP som pågår mellan 2018–2023. 
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3 KARO 80/81 Mellan Lyckebyån och Nättrabyån 

Figur C. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 80/81 Mellan Lyckebyån och Nättrabyån. 

 
 
  



  
 

8 

Kustavrinningsområde (KARO) 80/81 Mellan Lyckebyån och Nättrabyån domineras av 
Silletorpsåns vattensystem (Figur C). I norra delen utgörs kustavrinningsområdet av en 
småkuperad urbergsslätt som sänker sig mjukt mot kusten. Mot söder övergår 
landskapet till ett flackt och sjöfattigt kustland med Berggrund dominerad av 
svårvittrad granit. Dominerande jordart är morän och i södra delen är jordtäcket 
mycket tunt. Utmed Silletorpsåns dalgång finns flera korta partier med isälvssediment. 
Silletorpsån är att betrakta som näringsfattig. Silletorpsån har sommartid mycket låg 
vattenföring och under torrperioder är den känslig för vattenuttag. Sjöarnas kvalité är 
varierande, från av kommunalt avloppsvatten påverkade sjöar i huvudfåran till 
näringsfattiga klarvattensjöar med låg alkalinitet i sidogrenarna. 

3.1 Värden 
Silletorpsån har ett starkt bestånd av hårklomossa och havsvandrande öring. 
Flodpärlmussla är känd från mynningen upp till Södra Sillsjön. Föryngring förekommer 
nedanför det nedersta vandringshindret vid Bubbetorp, men beståndet behöver bli 
större och föryngra sig även uppströms Bubbetorp för att bli livskraftigt. Andra 
skyddsvärda arter i kustområdet är utter, flodkräfta, stationär öring, sik och 
bäcknejonöga. I vattensystemet förekommer fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse, 
storlom och kungsfiskare (häckande). Strömstare har observerats häcka. Silletorpsån 
kantas på vissa sträckor, främst i de nedre delarna, av skyddsvärda alsumpskogar och 
naturskogsartade ädellövskogar varav flera klassats som nyckelbiotoper. Silletorpsån 
på sträckan mynningen-Södra Sillsjön utpekas som regionalt särskilt värdefullt samt 
nationellt värdefullt för naturvård. Silletorpsån på sträckan mynning-Kestorp utpekas 
därtill som nationellt värdefullt för fiske. Dessutom ingår området mellan Bubbetorp 
och Rosenholm i Natura 2000-område, men ett förslag till utvidgning av Natura 2000-
området på sträckan mynning-Södra Sillsjön finns inlämnat till regeringen. 
 
De mindre kustmynnande vattendragen har potential som viktiga lek- och yngelmiljöer 
för till exempel gädda, en typisk art för flera av Östersjöns naturtyper, som gärna 
vandrar upp i sötvatten för att leka. Den gröna infrastrukturen i de mindre 
vattendragen, med tillhörande översvämningsområden, är därför viktiga att värna om 
för att trygga gäddans fortlevnad. 

3.2 Utmaningar 
Flera dammar i Silletorpsån hindrar fisk och andra vattenlevande organismer från att 
sprida sig inom vattendraget. I Silletorpsån finns anlagd fiskväg enbart vid Bubbetorp, 
men funktionen är troligen bristfällig även för havsvandrande fisk som öring. Definitivt 
vandringshinder för havsvandrande arter finns vid Kassabron i Rödeby samhälle, cirka 
sju km från mynningen. 
 
Sommartid har ån mycket låg vattenföring. Sjösänkningar och dikningar samt ett stort 
antal enskilda vattenuttag för bevattning medför att situationen under torra somrar 
blir kritisk för många organismer i ån.  
 
Området är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.   
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4 HARO 81 Nättrabyån 

Figur D. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 81 Nättrabyån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 81 Nättrabyån rymmer hela Nättrabyåns 
vattensystem (Figur D). Nättrabyåns källområden är belägna på den sydsmåländska 
sjö- och slättbygden och rinner genom en sprickdal som i Blekinge skär igenom 
landskap med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge består avrinningsområdet av ett 
kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut. Platåområdet övergår till ett starkt 
kuperat dallandskap. Både platåområdet och dallandskapet är rikt på små sjöar. 
Dallandskapet övergår söderut till ett flackare kustland som är sjöfattigt. Berggrunden i 
avrinningsområdet utgörs huvudsakligen av svårvittrad granit och granodioriter. 
Dominerande jordart är morän. Vattensystemet omfattar ett stort antal sjöar. I den 
övre delen av vattensystemet dominerar humösa sjöar (brunfärgade) medan sjöarna i 
den nedre delen har gul-gulgrön vattenfärg. Buffringsförmågan i sjöarna närmare 
kusten är betydligt sämre än i sjöarna längre norrut. Det finns inga större tillflöden till 
huvudfåran. De fyra största sjöarna med storlek 1–10 km² är Flaken, Kvesen, 
Nätterhövden och Stora Alljungen.  

4.1 Värden 
I Nättrabyåns HARO finns hårklomossa, flodpärlmussla, flodkräfta, havsvandrande och 
stationär öring, sik och bäcknejonöga. Föryngring av flodpärlmussla har konstaterats 
vid Notarna, cirka 5 km från mynningen, men populationen anses inte vara livskraftig. I 
vattensystemet förekommer fiskberoende fåglar som storlom, fiskgjuse, kungsfiskare, 
strömstare (häckande) och forsärla (häckande). Nedre delen av Nättrabyån (mynning-
Stora Åsjön) är av riksintresse för naturvården, med lek- och uppväxtområde för 
havsvandrande öring samt förekomst av flodpärlmussla. I Nättrabyåns HARO finns två 
ytvattentäkter. I Nättrabyåns HARO utpekas tre sjöar, fyra vattendrag och två 
vattensystem som värdefulla eller särskilt värdefulla. Sjöarna Nätterhövden och 
Sidlången utpekas som regionalt värdefulla, medan sjön Skärsjön utpekas som 
regionalt särskilt värdefull. Vattendraget Långasjöbäcken utpekas som regionalt 
värdefullt, medan vattendragen Lillån och Nättrabyån på sträckan S Gäddegöl-
Fundersmåla utpekas som regionalt särskilt värdefulla. Vidare utpekas vattendraget 
Lillån som nationellt värdefullt vattendrag för naturvården, och Nättrabyån på sträckan 
mynning-Alnaryd som nationellt värdefullt vattendrag för fisket. Därtill utpekas 
vattensystemet Nättrabyån-Björkerydssjön som regionalt särskilt värdefullt, medan 
vattensystemet Yasjön-Djupasjön-Östersjön utpekas som nationellt värdefullt för 
fisket. 

4.2 Utmaningar 
Större delen av ån är rensad och rätad vilket försämrar kontakten mellan vattendraget 
och den intilliggande landmiljön. Ett flertal dammar i Nättrabyån hindrar fisk och andra 
vattenlevande organismer från att sprida sig inom vattendraget. Redan vid Vörta kvarn 
i Nättraby samhälle finns en damm som, trots installerad fisktrappa, utgör ett definitivt 
vandringshinder för svagsimmande arter, och som kan utgöra partiellt vandringshinder 
för starksimmande arter så som havsöring. Definitivt stopp för havsvandrande arter 
finns vid kraftverket i Alnaryd, ca 20 km från mynningen. 
 
Sommartid har Nättrabyån ofta låg vattenföring. Sjösänkningar och dikningar samt 
enskilda vattenuttag för bevattning förvärrar situationen och medför att flödet under 
torra somrar blir kritisk för många organismer i ån. 
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Området är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.  
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5 KARO 81/82 Mellan Nättrabyån och Ronnebyån 

Figur E. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 81/82 Mellan Nättrabyån och Ronnebyån. 
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Kustavrinningsområde (KARO) 81/82 Mellan Nättrabyån och Ronnebyån utgörs av flera 
mindre vattensystem varav Listerbyån är det största, följt av Angelån (Figur E). Den 
norra delen av kustavrinningsområdet består av ett kulligt platåområde som sluttar 
långsamt söderut. Platåområdet övergår till ett starkt kuperat dallandskap. Både 
platåområdet och dallandskapet är rikt på små sjöar. Dallandskapet övergår söderut till 
bördigt kustland som är sjöfattigt. Berggrunden i kustavrinningsområdet utgörs av 
svårvittrad granit och gnejs. Den dominerande jordarten är morän och i vissa områden 
är jordtäcket mycket tunt. I den södra delen finns flera slätter med finkornigt 
sediment. Ett betydande stråk med isälvssediment, Johannishusåsarna, finns i 
kustområdets södra del. Sjöarna har övervägande gult-gulbrunt vatten och är svagt 
humösa. Buffringsförmågan är i de mellersta och övre delarna svag eller obefintlig. 
Närmare kusten ökar sjöarnas buffringsförmåga märkbart.  

5.1 Värden 
I Angelåns vattensystem finns bland annat flodkräfta, havsvandrande och stationär 
öring samt groplöja. I Listerbyån finns exempelvis strömstare, forsärla, storlom, utter 
liksom förekomst av bäcksidenmossa och hårklomossa. Inom kustavrinningsområdet är 
Listersjön-Sännen av Riksintresse för naturvården. Därtill finns fyra vattenrelaterade 
Natura 2000-områden utöver de rent marina. Inom kustavrinningsområdet utpekas tre 
sjöar, två vattendrag och ett vattensystem som värdefulla eller särskilt värdefulla. 
Hallsjön, Sännen och Listersjön utpekas som regionalt särskilt värdefulla och nationellt 
värdefulla sjöar för naturvården. Listerbyån på sträckan mynning-Johannishus utpekas 
nationellt värdefullt vattendrag för fisket, medan Listerbyån på sträckan Djupgölen-
Gröngölen utpekas som regionalt särskilt värdefullt vattendrag. Därtill utpekas 
Hallsjön-Sännen-Listersjön som nationellt värdefullt vattensystem för fisket. Flera av 
bäckarna fungerar som livsmiljö för öring, en art som är typisk för mindre vattendrag. 
De mindre kustmynnande vattendragen har dessutom potential som viktiga lek- och 
uppväxtmiljöer för exempel är gädda, en typisk art för flera av Östersjöns naturtyper, 
som gärna vandrar upp i sötvatten för att leka. Den gröna infrastrukturen i de mindre 
vattendragen, med tillhörande översvämningsområden, är därför viktiga att värna för 
att trygga gäddans fortlevnad. 

5.2 Utmaningar 
En stor del av vattendragen inom kustavrinningsområdet är rensade och rätade, dels 
för att avvattna jordbruksmarker och dels för att förbättra möjligheten för flottning. 
Denna påverkan har försämrat kontakten mellan vattendraget och den intilliggande 
landmiljön. Flera dammar hindrar fisk och andra vattenlevande organismer från att 
sprida sig inom respektive vattendrag. 
 
Sommartid har vattendragen ofta låg vattenföring. Sjösänkningar och dikningar samt 
enskilda vattenuttag för bevattning förvärrar situationen och medför att flödet under 
torra somrar blir kritisk för många organismer i de små vattendragen. 
 
Området är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.  
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6 HARO 82 Ronnebyån 

Figur F. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 82 Ronnebyån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 82 Ronnebyån rymmer hela Ronnebyåns 
vattensystem (Figur F). Ronnebyåns källflöden är belägna på sydsluttningen av 
småländska höglandet. Avrinningsområdets norra och mellersta delar tillhör den 
sydsmåländska sjö- och slättbygden. Ronnebyån rinner genom en markerad sprickdal 
som i Blekinge skär igenom landskap med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge 
består avrinningsområdet av ett kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut. 
Platåområdet övergår till ett starkt kuperat dallandskap. Dallandskapet är rikt på små 
sjöar. Dallandskapet övergår söderut till ett flackare kustland som är sjöfattigt. Största 
biflödet är Lesseboån (243 km²) och de största sjöarna med storlek 10–100 km² är 
Rottnen och Läen. I avrinningsområdet finns även 10 sjöar med storleken 1–10 km². 
Berggrunden i avrinningsområdet utgörs huvudsakligen av svårvittrade graniter. 
Dominerande jordart är morän och i södra Blekinge är jordtäcket ställvis mycket tunt. 
Inom avrinningsområdet finns stråk av isälvssediment som i regel följer dalgångarna 
för Ronnebyån och dess biflöden. En större flack deltayta har utbildats där 
dallandskapet når fram till slättlandet vid Kallinge flygflottilj. Ån är kraftigt utnyttjad för 
vattenkraft vilket innebär många vattenmagasin och få kvarvarande forssträckor. 
Industriutsläpp förekommer på flera ställen. Sjöarna i övre delen av vattensystemet är 
som regel näringsfattiga och har ett klart och rent vatten. Sörbybäcken dränerar 
Leråkradeltat inkluderande flygfältsområdet samt kringliggande åkermark och har inte 
alls det humösa och lågalkaliska vatten som är vanligt i Blekinges åar och bäckar. 

6.1 Värden 
I Ronnebyåns vattensystem finns flodkräfta, havsöring (Sörbybäcken) och stationär 
öring, bergsimpa och bäcknejonöga. I vattensystemet finns vildris, sjötåtel, utter och 
drillsnäppa och även fiskberoende fåglar såsom storlom, kungsfiskare och strömstare. I 
Horsasjön finns den rödlistade blågrönalgen Nostoc zetterstedtii (sjöhjortron) och 
flodkräfta. Många av arterna som används för att peka ut delar av vattnen inom 
Ronnebyåns vattensystem som värdekärnor är arter som kan gå på land eller flyga, och 
är således inte beroende av fria vandringsvägar i vatten. Ronnebyåns huvudfåra är 
kraftigt påverkad av vattenkraftsutbyggnad. Ån saknar spridningsvägar för fisk och 
livsbetingelser för ursprungliga, strömlevande arter saknas.  
 
Inom Ronnebyåns HARO finns fyra vattenrelaterade Natura 2000-områden, Horsasjön, 
Storasjöområdet, Stora Hensjön och Stocksmyr. Ett av områden, Storasjöområdet, 
ligger i både Ronnebyåns och Mörrumsåns HARO. De vattenrelaterade Natura 2000-
områdena har en sammanlagd yta på 1425 ha varav 210 ha utgör en vattenrelaterad 
naturtyp. Inom Ronnebyåns HARO utpekas två sjöar, två vattendrag och ett 
vattensystem som värdefulla eller särskilt värdefulla. Sjön Östersjön utpekas som 
nationellt värdefulla, och sjön Horsasjön utpekas som regionalt särskilt värdefull, 
nationellt värdefull för fisket samt nationellt särskilt värdefull för naturvården. Vidare 
utpekas vattendraget Sörbybäcken som regionalt värdefull, och Lillån (Hjorthålan) som 
regional särskilt värdefull. Därtill utpekas vattensystemet Hjortsjön-Mållsjöbäcken-
Mållsjön som regionalt särskilt värdefullt och nationellt värdefullt för naturvården. 

6.2 Utmaningar 
Ronnebyån är ett kraftigt påverkat vattensystem. Flödet är reglerat och stora sträckor 
är indämda vilket omöjliggör spridning av de flesta vattenlevande organismer. Därtill är 
påverkan stor från både övergödning och miljögifter, exempelvis höga halter av PFAS. 
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Avrinningsområdet är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.   
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7 KARO 82/83 Mellan Ronnebyån och Vierydsån samt KARO 
83/84 Mellan Vierydsån och Bräkneån 

Figur G. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 82/83 Mellan Ronnebyån och Vierydsån samt 83/84 Mellan Vierydsån och 

Bräkneån. 
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Kustavrinningsområde (KARO) 82/83 Mellan Ronnebyån och Vierydsån samt KARO 
83/84 Mellan Vierydsån och Bräkneån utgörs av flera mindre vattensystem grupperade 
i en värdetrakt (Figur E). Berggrunden består av svårvittrad gnejs och granit. Jordtäcket 
är tunt med inslag av kalt berg. Dominerande jordart är morän men det finns partier 
med finkorniga jordar och isälvssediment. 

7.1 Värden 
Flera av bäckarna kan fungera som livsmiljö för öring, en art som är typisk för mindre 
vattendrag. De mindre kustmynnande vattendragen har också potential som viktiga 
lek- och yngelmiljöer för till exempel gädda, en typisk art för flera av Östersjöns 
naturtyper, som gärna vandrar upp i sötvatten för att leka. Den gröna infrastrukturen i 
de mindre vattendragen, med tillhörande översvämningsområden, är viktiga att värna 
för att trygga gäddans fortlevnad. 

7.2 Utmaningar 
Kunskapsläget kring naturvärden knutna till sötvatten för kustavrinningsområdena är 
idag bristfälligt, men kunskapsinhämtning pågår och kommer att intensifieras under 
kommande år. 
 
En stor del av vattendragen inom kustavrinningsområdet är rensade och rätade, bland 
annat för att avvattna jordbruksmark. Åtgärderna har försämrat kontakten mellan 
vattendragen och den intilliggande landmiljön.  
 
Sommartid har vattendragen ofta låg vattenföring. Sjösänkningar och dikningar samt 
enskilda vattenuttag för bevattning förvärrar situationen och medför att flödet vid 
torrsomrar blir kritisk för många organismer i de små vattendragen. 
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8 HARO 83 Vierydsån 

Figur H. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 83 Vierydsån. 

 
 
 
  



  
 

20 

Huvudavrinningsområde (HARO) 83 Vierydsån rymmer hela Vierydsåns vattensystem 
(Figur H). Vierydsån och det största biflöde Fröjdadalsbäcken är huvudsakligen beläget 
på Vierydsplatån, ett kulligt platåområde sluttar långsamt söderut och når ända ut till 
kustbandet. Berggrunden består av svårvittrad granit och granodioriter. Dominerande 
jordart är morän och i den södra halvan av huvudavrinningsområdet är jordtäcket ofta 
tunt. Vierydsån är naturligt näringsrik och ligger i en sprickdal och ett odlingslandskap 
med stora skönhetsvärden. Sjöarna i vattensystemet är av mycket skiftande karaktär, 
från näringsrika sjöar med högt pH och bra alkalinitetsvärden, till näringsfattiga sjöar 
på urbergsgrund med låg eller mycket låg alkalinitet och kraftigt försurningspåverkade 
sjöar. 

8.1 Värden 
I Vierydsåns finns flodkräfta, stationär öring, gös och sik. I vattensystemet finns utter 
samt fiskberoende fåglar så som fiskgjuse och storlom. Både strömstare och forsärla 
häckar i Vierydsån. Nässjöns-Vierydsåns dalgång är av riksintresse för naturvården. 
Inom värdetrakten finns ett Natura 2000-område, Sjöarp-Nässjön, varav 37 ha utgör en 
vattenrelaterad naturtyp. Vid Nässjöns mynning och dess västra sida har citronfläckad 
kärrtrollslända hittats. Nässjön är en av länets få naturligt näringsrika sjöar, medan 
Blanksjön är en näringsfattig klarvattensjö som under många års ingick i den nationella 
IKEU2 provtagningen. Inom Vierydsåns HARO utpekas en sjö och ett vattensystem som 
värdefulla eller särskilt värdefulla vatten. Sjön Blanksjön utpekas som regionalt särskilt 
värdefull och nationellt värdefull för naturvården. Vidare utpekas Vierydsån på 
sträckan mynning-Nässjön som regionalt särskilt värdefull och nationellt värdefull för 
naturvården. Vierydsån på sträckan mynning-Nässjön har därtill bedömts ha mycket 
högt naturvärde enligt en naturvärdesbedömning utfört med verktyget System Aqua. 

8.2 Utmaningar 
Flera dammar i Vierydsån hindrar fisk och andra vattenlevande organismer från att 
sprida sig inom vattensystemet. I nedre delarna av Vierydsån finns anlagda fiskvägar 
vid Hjälmseryd och Näs kvarn, men fiskvägarnas funktion är sannolikt bristfällig även 
för havsvandrande fisk som öring. Definitivt vandringshinder för havsvandrande arter 
finns således sannolikt vid Näs kvarn, cirka nio km från mynningen. Stationära bestånd 
av öring finns dock i Vierydsån uppströms Näs kvarn samt i biflödet Fröjadalsbäcken. 
 
En stor del av vattendragen inom kustavrinningsområdet är rensade och rätade, bland 
annat för att avvattna jordbruksmark. Åtgärderna har försämrat kontakten mellan 
vattendragen och den intilliggande landmiljön.  
 
Sommartid har Vierydsån ofta låg vattenföring. Sjösänkningar och dikningar samt 
enskilda vattenuttag för bevattning förvärrar situationen och medför att flödet vid 
torrsomrar blir kritisk för många organismer i de små vattendragen. 
 
Avrinningsområdet är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga. 
  

                                                            
2 https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ikeu/  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ikeu/
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9 HARO 84 Bräkneån 
 

Figur I. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 84 Bräkneån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 84 Bräkneån rymmer hela Bräkneåns vattensystem 
(Figur H). Huvudavrinnginsområdet norra och mellersta delar är belägna på den 
sydsmåländska sjö- och slättbygden. Bräkneån rinner genom en markerad sprickdal 
som i Blekinge skär igenom landskap med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge 
består avrinningsområdet av ett kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut. 
Platåområdet övergår till ett starkt kuperat dallandskap. Dallandskapet är rikt på små 
sjöar. Dallandskapet övergår söderut till ett flackare kustland som är sjöfattigt. Det 
finns inga större tillflöden till huvudfåran. De fyra största sjöarna med storlek 1–10 km² 
är Fiskestadsjön, Hyllen, Ygden och Tiken. Alla dessa sjöar är belägna i Kronobergs län. 
Bergrunden i avrinningsområdet utgörs huvudsakligen av svårvittrade graniter och 
granodioriter. Dominerande jordart är morän med stråk av isälvssediment som i regel 
följer Bräkneåns nuvarande dalgång. Flacka deltaytor har utbildats där dalgången når 
fram till slättlandet i söder, vid Tararp och Hjälmsa. Avrinningsområdet domineras av 
skog (65 %). Bräkneån är en variationsrik å som i södra delarna av Småland och hela 
sitt lopp genom Blekinge har ett högt skyddsvärde. Ån rinner ömsom i lugna 
djupvattensträckor, ömsom i örika och steniga forsar. Ett stort antal nyckelbiotoper 
finns i anslutning till Bräkneån. Odlingslandskapet i anslutning till ån har stora 
kvaliteter, bland annat slåtter- och beteshävdade åmader av högsta naturvårdsvärde. 
Sjöarna under högsta kustlinjen visar ett lägre siktdjup, högre buffringsförmåga och 
bättre pH än de ovanför.  

9.1 Värden 

Bräkneåns dalgång är av riksintresse för naturvården och huvudfåran är ett av länets 
mest värdefulla vattendrag. Det är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten ur 
både natur-, kultur- och fiskehänsyn, och har vid utförd naturvärdesbedömning enligt 
System Aqua bedömts ha högt naturvärde. Bräkneån är viktig för de hotade arterna 
tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla som båda föryngrar sig i ån. Dock har ingen 
av arterna ett livskraftigt bestånd i ån idag. I Bräkneåns södra delar finns dessutom ett 
blandbestånd av dessa båda arter vilket är ovanligt i Sverige. Andra arter som återfinns 
i Bräkneåns vattensystem är utter, hårklomossa, flodkräfta, stationär och 
havsvandrande öring, flodnejonöga, ål, sik och elritsa. Bestånd av stationär öring finns 
även i vissa biflöden, exempelvis Husörenbäcken. I Husörenbäcken återfinns dessutom 
flodpärlmussla. Fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse och storlom häckar i sjöarna inom 
vattensystemet. Vidare observeras regelbundet kungsfiskare, strömstare och forsärla. 
Även långbensgroda och spetsfläckad trollslända har observerats utmed ån. Sedan 
1993 har ån fått ett utökat skydd mot vattenkraftsutbyggnad enligt naturresurslagen. 
 
I Blekinge omfattas hela Bräkneåns huvudfåra och dalgång av ett Natura 2000-område 
(80 ha). I anslutning till huvudfåran finns sex Natura 2000-områden (Gummagölsmåla, 
Hålabäck, Björkeryd, Örseryd, Lillagärde och Sonekulla). Inom Bräkneåns HARO 
utpekas två vattendrag som värdefulla eller särskilt värdefulla vatten. Bräkneåns 
huvudfåra utpekas som regionalt särskilt värdefull samt nationellt särskilt värdefullt 
vattendrag för naturvården och fisket, medan Bräkneån på sträckan länsgränsen-Tiken 
utpekas som nationellt värdefullt vattendrag för naturvården. Därtill utpekas 
Husörenbäcken som regionalt värdefullt och nationellt värdefullt vattendrag för fisket. 
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9.2 Utmaningar 
Större delen av Bräkneåns huvudfåra är rensad och rätad, vilket försämrar kontakten 
mellan vattendraget och den intilliggande landmiljön. Flera dammar i Bräkneån hindrar 
fisk och andra vattenlevande arter från att sprida sig inom vattendraget samtidigt som 
de minskar livsmiljön för strömlevande arter genom att lämpliga strömmande partier 
blir lugnflytande. Redan vid Björstorps kvarn, cirka 3 km från mynningen, återfinns en 
damm som hindrar de flesta arter från att passera. Därefter kommer dammarna vid 
Snittinge och Ekefors som båda dämmer in stora arealer samt försvårar och fördröjer 
vandringen för havsöring. Definitivt stopp för havsvandrande arter finns vid Belganet, 
cirka 27 km uppströms Bräkneåns mynning. 
 
Sommartid har Bräkneån ofta låg vattenföring. Sjösänkningar, dikningar och enskilda 
vattenuttag för bevattning förvärrar situationen och medför att flödet under torra 
somrar blir kritisk för många organismer i ån. 
 
Det är en utmaning att skapa gynnsam bevarandestatus och livskraftiga bestånd av 
flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla i Bräkneåns HARO. Biflödet Husörenbäcken 
är en liten skogsbäck med höga naturvärden (bestånd av stationär öring och 
flodpärlmussla). Husörenbäcken är utsatt för uttorkning under torra somrar och är 
extra känslig för påverkan från skogsbruk. Avverkningar har skett ända fram till 
vattendraget under vintern 2013/2014 vilket har ökat solinstrålningen markant. 
Massdöd av flodpärlmusslor upptäcktes vid inventering 2017, men den bakomliggande 
orsaken är inte klarlagd. 
 
Området är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.  
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10 KARO 84/85 Mellan Bräkneån och Mieån samt KARO 85/86 
Mellan Mieån och Mörrumsån 

Figur J. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 84/85 Mellan Bräkneån och Mieån samt 85/86 Mellan Mieån och 

Mörrumsån. 
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Kustavrinningsområde (KARO) 84/85 Mellan Bräkneån och Mieån domineras av 
Årydsåns-Hällarydsåns vattensystem (Figur J). Kustavrinningsområdena rinner genom 
landskap med tre olika terrängtyper. Den norra delen består av ett kulligt platåområde 
som sluttar långsamt söderut. Platåområdet övergår till ett starkt kuperat dallandskap. 
Både platåområdet och dallandskapet är rikt på små sjöar. Dallandskapet övergår 
söderut till ett flackare kustland som är sjöfattigt. Berggrunden utgörs av svårvittrad 
granit-granodiorit gnejs. Den dominerande jordarten är morän och i vissa områden är 
jordtäcket mycket tunt. I den södra delen finns stråk av isälvssediment utmed Årydsån. 
I övre delarna av vattensystemet har sjöarna dålig eller mycket dålig buffringsförmåga 
mot försurning och är i regel näringsfattiga med låg produktion. Längre ned i systemet 
ökar buffringsförmågan och påverkan från förorenande utsläpp blir märkbar.  

10.1 Värden  
Norra och Södra Öllesjön, Treasjön och Halasjön i Årydsån-Hällarydsåns vattensystem 
är av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Inom vattensystemen finns flodkräfta, 
havsvandrande och stationär öring, groplöja och sik. I vattensystemet finns dessutom 
fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse och storlom samt häckande forsärla. Relativt 
omfattande bevattningsuttag sker i de nedre delarna av framförallt Årydsån men även 
Hällarydsån som var uttorkad vid ett besök 1999. Det finns 11 Natura 2000-områden 
inom kustavrinningsområdena. Inom kustavrinningsområdet finns ett vattenrelaterat 
Natura 2000-område (exklusive marina), Harasjömåla, med en total yta på cirka 160 ha 
varav 14 ha utgör en vattenrelaterad naturtyp. Inom kustavrinningsområdet utpekas 
två sjöar som värdefulla eller särskilt värdefulla. Sjön Ryssasjön utpekas som regionalt 
värdefull, medan Svinarydssjön utpekas som regionalt särskilt värdefull och nationellt 
värdefull sjö för naturvården. I kustavrinningsområdet finns Askaremåla-Elmtasjöns 
fiskevårdsområde och Halasjöns fiskevårdsområde. 

10.2 Utmaningar  
Kunskapsläget kring naturvärden knutna till sötvatten för kustavrinningsområdena är 
idag bristfälligt, men kunskapsinhämtning pågår och kommer att intensifieras under 
kommande år. 
 
Området är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke domineras av 
svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga.  
 
I Årydsån är uttorkning, orsakad av sjösänkning och utdikning i kombination med 
betydande vattenuttag, ett problem.  
 
I Hällarydsån förekommer havsvandrande öring upp till Modala och eventuellt upp till 
Kopprarps kvarn. Förutsättningarna för bärkraftiga öringbestånd bedöms vara goda om 
några vandringshinder undanröjs och viss biotopvård utförs. 
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11 HARO 85 Mieån 

Figur K. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 85 Mieån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 85 Mieån rymmer hela Mieåns vattensystem (Figur 
K). Mieåns källområden är belägna på den sydsmåländska sjö- och slättbygden. Från 
Mien rinner Mieån genom en markerad sprickdal som i Blekinge skär igenom landskap 
med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge består huvudavrinningsområdet av ett 
kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut. Platåområdet övergår till ett starkt 
kuperat dallandskap. Både platåområdet och dallandskapet är rikt på små sjöar. 
Dallandskapet övergår söderut till ett flackare kustland som är sjöfattigt. Det finns inga 
större tillflöden till huvudfåran. I avrinningsområdet finns en större sjö, Mien, på ca 29 
km². Berggrunden i avrinningsområdet domineras helt av sura bergarter. I den norra 
delen dominerar gnejsgranit och söderut förekommer mer granodioriter med mindre 
områden av olika graniter. Dominerande jordart är morän med stråk av isälvssediment 
utmed Mieåns dalgång. Två flacka deltaytor har bildats där dalgången når fram till 
slättlandet i söder, söder och sydost om Långasjön. I vattensystemets Blekingedel finns 
två typer av sjöar, dels humösa sjöar med gulbrunt relativt surt vatten och dålig 
buffringsförmåga, dels sjöar med gulgrönt vatten som är något mindre surt och med 
bättre buffringsförmåga.  

11.1 Värden  
I Mieåns vattensystem finns flodpärlmussla, flodkräfta, sandkrypare, havsvandrande 
och stationär öring, utter samt glacialrelikten Mysis relicta i Stora Kroksjön. Både 
strömstare och forsärla häckar i systemet och vid ån finns växtgeografiskt intressanta 
lokaler för myrlilja (Narthecium ossifragum). Längs stränderna runt sjön Mien finns 
nyckelbiotoper och sumpskogsområden. Små rester av flodkräftbestånd återfinns i 
tillflöden till sjön Mien. Långasjön, Stora och Lilla Kroksjön samt ytterligare ett antal 
sjöar ingår i ett område av stor betydelse för friluftslivet som även utgör ett Natura 
2000-område, Långasjönäs. I länets norra del rinner Mieån genom Ire-Lobergsområdet, 
ett välbevarat ålderdomligt kulturlandskap som är av riksintresse för naturvården.  
 
Långasjön utgör ytvattentäkt som försörjer Karlshamn tätort med dricksvatten. Inom 
Mieåns avrinningsområde finns fyra vattenrelaterade Natura 2000-områden, Ire, 
Grimsmåla, Långasjönäs och Loberget, med en total yta på 385 ha varav 84 ha utgör en 
vattenrelaterad naturtyp. Inom Mieåns HARO utpekas flera sjöar, vattendragssträckor 
och vattensystem som värdefulla eller särskilt värdefulla vatten. Sjön Rudegyl utpekas 
som regionalt värdefull, och sjön Stora Kroksjön-Lilla Kroksjön-Bredagyl utpekas som 
regionalt särskilt värdefull och nationellt värdefull för naturvården. Nedre delen av 
Mieån utpekas som regionalt värdefullt (Mieån, mynning-Janneberg) och som 
nationellt värdefullt vattendrag för fisket (Mieån, mynning-Brogylet). De övre delarna 
av Mieån, på sträckan länsgränsen-Jeppshoka, utpekas som regionalt särskilt värdefullt 
och som nationellt värdefullt vattendrag för naturvården. Därtill utpekas 
vattensystemet Mieån-Mien med biflöden som nationellt värdefullt för naturvården, 
medan vattensystemet Mien med tillflöden samt Arasjön utpekas som nationellt 
särskilt värdefullt för fisket. Inom Mieåns HARO finns Miens och Arasjön-Östra 
Rammsjö fiskevårdsområde, Södra Mieåns fiskevårdsområde samt Alundsryds Östra 
fiskevårdsområde som även berör Mörrumsåns avrinningsområde. 

11.2 Utmaningar  
Huvudavrinningsområdet är försurningskänsligt emedan berg och jordtäcke domineras 
av svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga. Omkring sekelskiftet 1900 ökade 
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det sura nedfallet från luft till följd av industrialiseringen. Södra Sverige exponerades 
särskilt kraftigt för luftföroreningar från övriga Europa, vilket ledde till att försurningen 
accelererade kraftigt i försurningskänsliga områden som detta. Även ändrad 
markanvändning som exempelvis skogsmarkens utveckling och skötsel är en 
betydelsefull faktor som påverkar försurningen och den pågående ”humifieringen” av 
vattnen. Färgtalet i nedre delen av avrinningsområdet har fördubblats under perioden 
början av 1980-talet till början av 2000 talet. Inte minst den under 1900-talet kraftiga 
exploateringen av dalgångens grustillgångar har försämrat vattenkvalitén i tillrinnande 
biflöden i de nedre delarna av ån. Försurningen i områdets sjöar och vattendrag 
motverkas genom omfattande kalkningsverksamhet. 
 
Risk för låga flöden vid torrsomrar. Då Mieån utgör dricksvattentäkt och har höga 
naturvärden är det en utmaning att tillgodose båda dessa behov.  
 
En fiskodling är belägen i direkt anslutning till huvudfåran. Odlingen av icke inhemska 
arter i anläggningen ökar dels risken för smittspridning mellan odlad och vild fisk, dels 
risken för att fisk från odlingen når ut i Mieån och konkurrerar ut den inhemska faunan 
som finns där. 
  
I Mieån finns flera bestånd av flodpärlmussla. Dessa bestånd är dock isolerade från 
varandra då huvudfåran är kraftigt fragmenterad genom flera stora dammar och andra 
vandringshinder. De flodpärlmusslor som förekommer i Mieån finns i de norra delarna, 
från Ire och upp till länsgränsen. Eftersom det är så pass många vandringshinder i den 
nedre delen av Mieån har restaureringsarbetet huvudsakligen fokuserats på att öppna 
upp Mieån uppifrån och ner. Detta för att skapa förutsättningar för Mieöringen att ta 
sig ned till de delar av ån där flodpärlmusslor finns idag. Åns stationära öringsbestånd 
är svagt och Mieån är kraftigt ”flottningsrensad” på de allra flesta strömsträckor. I den 
nedersta delen finns idag ett fint havsöringsbestånd.  
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12 HARO 86 Mörrumsån 

Figur L. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 86 Mörrumsån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 86 Mörrumsåns rymmer hela Mörrumsåns 
vattensystem (Figur L). Mörrumsåns källområden är belägna på den sydligaste delen av 
det nordsmåländska höglandet. Huvudavrinningsområdets norra delar kännetecknas 
av en starkt bruten terräng. Denna brutna terräng övergår till den småländska sjö- och 
slättbygden innan Mörrumsån rinner genom en markerad sprickdal i Blekinge som skär 
igenom landskap med tre olika terrängtyper. Huvudavrinningsområdet smalnar kraftigt 
mot söder. I norra Blekinge består huvudavrinningsområdet av ett kulligt platåområde 
som sluttar långsamt söderut. Platåområdet övergår till ett starkt kuperat dallandskap. 
Både platåområdet och dallandskapet är rikt på små sjöar. Dallandskapet övergår 
söderut till ett flackare kustland som är fattigt på sjöar. Största biflöden till Mörrumsån 
är Aggaå (460 km²), Hjortsbergaån (169 km²), Lekarydsån (284 km²) och Lugnån (127 
km²). Den största sjön är Åsnen, >100 km². Inom huvudavrinningsområdet finns även 
fem sjöar med storlek 100–10 km² och 39 sjöar med storleken 1–10 km². Bergrunden 
utgörs av svårvittrad granit som i de kustnära delarna övergår till gnejs. Dominerande 
jordart är morän och utmed vattendraget finns stråk av isälvssediment. En flack 
deltayta har bildats där dalgången når fram till slättlandet i söder, norr om orten 
Mörrum. Mörrumsån har en mycket art- och individrik fauna och flora. Ån uppvisar i 
nedre delen av sitt lopp genom landskapet en stor mångformighet med både lugna 
partier och strida forssträckor. I nära anslutning till ån finns bland annat åmader och 
översvämningspräglade strandskogar. I Mörrumsåns nedre del är vattenvegetationen 
påtagligt artrik, med många näringskrävande arter. Ån och dess dalgång har även ett 
betydande geologiskt värde samt mycket stor betydelse för friluftslivet. Mörrumsåns 
vattenkvalitet påverkas av såväl förorenande utsläpp som kalkning. Vattnet i ån är 
dock av mycket hög kvalitet, vilket i mycket hög grad beror på att sjön Åsnen fungerar 
som reningsbassäng för vattnet och minskar risken för exempelvis ”surstötar” under 
våren. Biflödena är betydligt surare än huvudfåran och har ”naturligt” låg eller mycket 
låg alkalinitet. 

12.1 Värden 
Mörrumsåns dalgång är av riksintresse för naturvården och friluftslivet, bland annat 
beroende på det mycket värdefulla beståndet av lax och öring samt en i övrigt mycket 
artrik fauna. Sedan 1993 är ån är i sin helhet undantagen för vattenkraftsutbyggnad 
enligt naturresurslagen. Öjasjön och Ällhölen, de två största sjöarna i vattensystemets 
blekingedel, är källsjöar och betydelsefulla för fiske- och friluftsliv. Undantag gäller för 
lax, öring, sik och ål. Lax och havsöring kan i dagsläget vandra upp till Fridafors nedre 
kraftverk, det vill säga upp till Smålandsgränsen. 
 
I Mörrumsåns vattensystem finns lax, öring, sandkrypare och flodkräfta. Vidare finns 6 
av Sveriges 7 inhemska stormusselarter varav tre rödlistade: flodpärlmussla, tjockskalig 
målarmussla och flat dammussla. Vid en dykinventering av stormusslor i Mörrumsån 
20153 beräknades medeltätheten av tjockskalig målarmussla i Blekingedelen av 
Mörrumsån ligga på 3,1 individer per m2 och den totala populationen uppskattades till 
4 362 998 individer. Det fanns dessutom musslor i alla storleksklasser vilket innebär att 
man bedömde beståndet av tjockskalig målarmussla till livskraftigt. Mörrumsån anses 
vara en av de artrikaste åarna i Sverige vad beträffar bottenfauna. I vattensystemet 

                                                            
3 Stormusselinventering i Mörrumsån 2015. Länsstyrelsen i Blekinge rapport 2016:4  

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/20164-stormusselinventering-i-morrumsan-2015.html
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finns även fiskberoende fåglar såsom fiskgjuse, storlom, kungsfiskare, strömstare 
(häckande) samt forsärla (häckande). 
 
Sportfisket i Mörrumsån är internationellt erkänt. Sportfisketurismen är ekonomiskt 
mycket viktig och omsätter ca 50 miljoner kr per år. Fyra ytvattentäkter finns inom 
avrinningsområdet. Inom avrinningsområdet finns 14 vattenrelaterade Natura 2000-
områden, Västra Åsnen, Östra Åsnen, Långö, Osaby, Husebymaden, Fagraholms fly, 
Agnäs, Fiolenområdet, Hunshult, Singelstorps fly, Storasjöområdet, Käringahejan, 
Mörrumsån och Åmma, med en sammanlagd yta på 6 418 ha varav 3 590 ha utgör en 
vattenrelaterad naturtyp. Mörrumsåns sträckning inom Blekinge är ett Natura 2000-
område. Ett av de vattenrelaterade Natura 2000-områdena, Storasjöområdet, ligger 
även i Ronnebyåns avrinningsområde och ett, Singelstorps fly, ligger även i Alsteråns 
avrinningsområde. Inom Mörrumsåns HARO har sju sjöar, tre vattendrag och fem 
vattensystem utpekats som värdefulla och nationellt värdefulla vatten. Sjön Öjasjön 
(Ringamåla) utpekas som regionalt särskilt värdefull och nationellt särskilt värdefull för 
naturvården, sjöarna Vinen, Frösjön och Örken utpekas som nationellt värdefulla för 
fisket, sjöarna Hackekvarn och Innaren utpekas som nationellt värdefulla för 
naturvården, och sjön Åsnen utpekas som nationellt särskilt värdefull för naturvården. 
Vattendraget bäck vid Jordgöl utpekas som regionalt värdefullt, vattendraget 
Norrhultsbäcken utpekas som nationellt värdefullt för naturvården, medan 
vattendraget Mörrumsån på sträckan länsgränsen-mynningen utpekas som regionalt 
särskilt värdefullt och nationellt särskilt värdefullt för fisket och naturvården. Därtill 
utpekas Åsnenområdet som nationellt värdefullt vattensystem för fisket. 
Helgasjöområdet och Örkenområdet utpekas som nationellt särskilt värdefulla för 
fisket, medan Fiolenområdet och Helige å på sträckan Helgasjön-Salen utpekas som 
nationellt särskilt värdefulla för naturvården. Inom Mörrumsåns HARO återfinns 47 
fiskevårdsområden varav ett, Härlunda FVO, även berör Skräbeåns avrinningsområde 
samt ett, Almundsryds östra FVO, även berör både Skräbeåns och Mieåns 
avrinningsområde. 

12.2 Utmaningar 
Huvudavrinningsområdet är försurningskänsligt genom att berg och jordtäcke 
domineras av svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga. Omkring sekelskiftet 
1900 ökade det sura nedfallet från luft till följd av industrialiseringen. Södra Sverige 
exponerades särskilt kraftigt för luftföroreningar från övriga Europa, vilket ledde till att 
försurningen accelererade kraftigt i försurningskänsliga områden som detta. Även 
ändrad markanvändning som exempelvis skogsmarkens utveckling och skötsel är en 
betydelsefull faktor som påverkar försurningen och den pågående ”humifieringen” av 
vattnen. Försurningen i områdets sjöar och vattendrag motverkas genom omfattande 
kalkningsverksamhet. 
 
Huvudavrinningsområdet ligger till största delen inom Kronobergs län och endast en 
smal del ligger i Blekinge. Huvudavrinningsområdet består av 8 % åkermark och 3 % 
betesmark. Åkermarken är koncentrerad till trakterna omkring Helgasjön, Salen och 
Åsnen samt det kustnära området. Det jordbruk som bedrivs i Blekingedelen ligger 
huvudsakligen inom Karlshamn kommun. I Karlshamn kommun är 36 % av den totala 
åkerarealen ansluten till ”Greppa Näringen”. 
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Ån är påverkad av rensningar och behov finns av att förbättra konnektiviteten. 
Återställningsarbete pågår i ån men ytterligare åtgärder behövs. 
 
Under de senaste fem åren har stora mängder lax och öring insjuknat och dött i 
Mörrumsån. Forskning pågår men än finns inget svar på vad som orsakat denna 
sjukdom hos fisken. Liknande symtom ses även på lax i Torne älv.  
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13 KARO 86/87 Mellan Mörrumsån och Skräbeån 

Figur M. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

kustavrinningsområde (KARO) 86/87 mellan Mörrumsån och Skräbeån. 
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Kustavrinningsområde (KARO) 86/87 Mellan Mörrumsån och Skräbeån domineras av 
Västra Orlundsåns, Östra Orlundsåns och Gallåns vattensystem (Figur M). I norra delen 
av kustavrinningsområdet är terrängen kuperad och landskapet är rikt på små sjöar. 
Berggrunden består huvudsakligen av svårvittrad granit, gnejs och i viss mån även sura 
vulkaniska bergarter. Den dominerande jordarten är morän och på vissa ställen är det 
kalt berg eller mycket tunt jordtäcke. I södra delen av kustavrinningsområdets ligger 
det bördiga slättområdet Listerlandet. Enstaka urbergsklackar sticker upp ur 
slättlandskapet men i övrigt utgörs berggrunden av kalk och krita med inslag av kvarts. 
Jordarten är företrädelsevis grovmo, sand och grus. Slättområdet saknar sjöar, men 
det finns en torrlagd sjö, Vesan, vars botten idag ligger 1–2 m under Östersjöns yta. 
 
Gallån är förhållandevis liten och har i de nedre delarna ett stort inslag av lerbottnar. 
Sjöarna inom området har ett ”naturligt” relativt surt vatten och en mycket låg (ibland 
obefintlig) buffringsförmåga mot försurning. Samtliga sjöar är näringsfattiga och 
opåverkade av utsläpp. 
 
Sjön Orlunden har två utlopp som ger upphov till Västra respektive Östra Orlundsån. 
Sjöarna inom området är näringsfattiga och har svagt surt vatten. Merparten av dessa 
sjöar kalkas. I norra delen finns humösa sjöar. Västra och Östra Orlundsån rinner ofta 
oskuggad genom jordbrukslandskapet. Vattnet är där lergrumligt och lugnflytande. 
Östra Orlundsån har en del fina öringbiotoper upp till första vandringshindret vid 
Skärpinge och där är också höga tätheter på flera lokaler. Ovan Skärpinge finns mycket 
fina biotoper där ån rinner fram i fina bokskogsraviner. Vid dessa lokaler har endast 
elritsa och gädda fångats vid elfiske. 

13.1 Värden 
Gallåns dalgång är intressant för friluftslivet och naturvården (lek- och 
uppväxtområden för havsöring). Vissa fiskeintressen finns i sjöarna i övre delen av 
vattensystemet. Som enda vattendrag i Blekinge län av noterbar storlek finns här inga 
konstgjorda vandringshinder. Det är ont om goda lek- och uppväxtområden för öring, 
men havsöring leker i ån och där betingelserna är goda är yngeltätheten relativt hög. 
Skyddsvärda arter är öring, flodkräfta samt eventuellt sandkrypare. I vattensystemet 
finns även fiskberoende fåglar som kungsfiskare och storlom samt den forsberoende 
strömstaren. I nedre delarna av Gallån förekommer omfattande jordbruksbevattning 
 
Området vid Gaslundaån (Östra Orlundsån) har stora biologiska och kulturhistoriska 
värden (ålderdomligt kulturlandskap). Skyesjön och Grundsjön har bland annat stora 
värden vad gäller friluftsliv och fiske. Den nedersta delen av Östra Orlundsån är av 
riksintresse för naturvården (lek- och uppväxtområde för havsöring). Andra 
skyddsvärda arter är flodkräfta, och i vattensystemet finns även fiskberoende fåglar så 
som fiskgjuse, storlom samt häckande strömstare och forsärla. I Västra och Östra 
Orlundsån förekommer omfattande jordbruksbevattning regelmässigt, framförallt i 
Vesanområdet som även innefattar ett stort dikningsföretag. I kustavrinningsområdet 
finns ett vattenrelaterat Natura 2000-område, Skinsagylet, med en total yta på 77 ha 
varav 1,5 ha utgör en vattenrelaterad naturtyp. Inom kustavrinningsområdet utpekas 
två sjöar, två vattendrag och ett småvatten som värdefulla eller särskilt värdefulla. 
Sjöarna Siesjö-Sissebäck och Vitavatten-Rösjö utpekas som nationellt värdefulla för 
naturvården, varav sjön Vitavatten-Rösjö även utpekas som regionalt särskilt värdefull. 
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Vidare utpekas Östra Orlundsån som regionalt värdefullt vattendrag, och Gallån som 
nationellt värdefullt vattendrag för fisket. Därtill utpekas Sölve grustäktsdamm som 
regionalt värdefullt småvatten. Vitavatten är en av Blekinges mest näringsfattiga sjöar 
och växtplats för sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii). Inom vattensystemet finns 
Skyesjöns fiskevårdsområde och Orlundens fiskevårdsområde. 

13.2 Utmaningar 
Norra delen av kustavrinningsområdet är försurningskänsligt genom att berg och 
jordtäcke domineras av svårvittrade mineral med dålig buffringsförmåga. Omkring 
sekelskiftet 1900 ökade det sura nedfallet från luft till följd av industrialiseringen. 
Södra Sverige exponerades särskilt kraftigt för luftföroreningar från övriga Europa, 
vilket ledde till att försurningen accelererade kraftigt i försurningskänsliga områden 
som detta. Även ändrad markanvändning som exempelvis skogsmarkens utveckling 
och skötsel är en betydelsefull faktor som påverkar försurningen. Försurningen i 
områdets sjöar och vattendrag motverkas genom omfattande kalkningsverksamhet.  
 
Västra Orlundsån innefattar Vesans dikningsföretag och är starkt kanaliserad. Ån 
underhållsmuddras med jämna mellanrum. Östra Orlundsån har ofta låg vattenföring 
under sommaren. 
 
Jordbruket är omfattande i den södra delen av kustområdet som tillhör Sölvesborgs 
kommun. I kommunen är 64% av den totala åkerarealen ansluten till ”Greppa 
Näringen”. 
 
Övervakning av biologiska såväl som kemiska/fysikaliska kvalitetsfaktorer saknas i 
rapporteringsförekomst Västra Orlundsån, 22 km lång. Övervakning av biologiska 
kvalitetsfaktorer saknas i en 16 km lång rapporteringsförekomst: tillflöde till Orlunden. 
Inom övervakning av hydromorfologi finns behov av vattenföringsmätningar 
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14 HARO 87 Skräbeån 

Figur N. Limniska värdekärnor, övrigt vatten inom värdetrakt samt förekomst av skyddsvärda arter inom 

huvudavrinningsområde (HARO) 87 Skräbeån. 
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Huvudavrinningsområde (HARO) 87 Skräbeån rymmer hela Skräbeåns vattensystem 
(Figur N). Skräbeån har sina nordligaste källområden på det myrrika småländska 
höglandet och mynnar i Hanöbukten i Östersjön. Skogsbygder präglar främst den övre 
delen av avrinningsområdet medan Ivösjöns omgivningar och området ned till kusten 
till stor del utgörs av odlingslandskap. Skräbeåns avrinningsområde är i förhållande till 
övriga Skåne ett sjörikt område, med omkring 300 sjöar, flertalet mindre än 1 km2. 
Sammanlagt utgör sjöytan hela 12% av avrinningsområdet. Fyra lite större tätorter 
finns i avrinningsområdet, av dem är Bromölla störst men andelen bebyggd yta är i 
övrigt relativt liten. 

14.1 Värden 
Skräbeån är en av Skånes få näringsfattiga åar. Havsvandrande, vild öring och enstaka 
laxar går upp i Skräbeån och högre upp i systemet finns den unika nedströmslekande 
Immelnöringen. Ivösjön, Skånes till ytan största sjö, har ett stort antal fiskarter (25 st) 
bland annat nissöga, och sjön hyser även flera glaciala relikter. Levrasjön är Sveriges 
mest artrika kransalgssjö, med sex stycken rödlistade kransalgsarter. I Holjeån växer 
den sällsynta kungsbräken (Safsa) och här finns också ett reproducerande bestånd av 
Natura 2000-arten flodpärlmussla samt av elritsa, som båda kräver klart, rinnande 
vatten med god skuggning. I Skräbeåns avrinningsområde finns ännu flodkräfta kvar på 
ett fåtal ställen. Nio vattendrag och tretton sjöar är utpekade som nationellt eller 
regionalt värdefulla. För hela avrinningsområdet gäller en rad bestämmelser, bland 
annat är fem av nio Natura 2000-områden avsatta med limniska motiv som grund. 
Dessa fem områden har en sammanlagd yta av 6759 ha, cirka 6% av Skräbeåns HARO. 
Ivösjön omfattas vidare av bestämmelser enligt EU:s Fiskevattendirektiv. I området 
finns nio stycken fiskevårdsområde. Elproduktion sker från två anläggningar i 
Olofström. Olofströms kommun utnyttjar sjön Halen som kommunal dricksvattentäkt. I 
Ivösjön bedriver en yrkesfiskare fiske, främst efter ål. Området har en mycket stor 
betydelse för sportfisket men är även ett omtyckt rekreationsområde för turister och 
boende i området. Vattenuttag görs för bevattning och för kylvatten till industrier. 

14.2 Utmaningar 
Det är framförallt försurning och en ökad belastning av organiska ämnen i norr och 
övergödning i söder som utgör stora miljöproblem i Skräbeåns avrinningsområde. 
Läckage av markbundna metaller och organiska ämnen från skogsmark är betydande i 
den försurningsdrabbade delen medan näringsläckage från jordbruksmark är 
betydande i nedre delen. Avloppsreningsverk (varav Bromölla är störst), enskilda 
avlopp, dagvatten samt några industrier utgör största punktkällor för närsalter till ån.  
 
Den fysiska påverkan på vattendraget är delvis omfattande. Många ursprungliga 
forssträckor har byggts ut och utnyttjats för vattenkraft. De flesta kraftverken används 
inte längre för detta ändamål men utbyggnaderna finns kvar och utgör 
vandringshinder. Såväl Immeln, som Raslången, Halen och Ivösjön är reglerade och 
tappningen av Ivösjön styr flödet nedströms i Skräbeån. Detta gör att vattenflödet är 
onaturligt jämnt men med kraftiga fluktuationer när förändring väl sker.  
 
Bevattningsuttagen sommartid kan periodvis vara stora och kan innebära att flödena 
blir alltför låga och riskerar att negativt påverka åns växt- och djurliv. 
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Avrinningsområdets övre delar berörs av länsstyrelsernas kalkning och följs upp i deras 
kalkeffektuppföljningsprogram. Biotopvårdande åtgärder i form av återställande av 
lekbottnar och ståndplatser samt borttagande av vandringshinder pågår. Idag är det fri 
vandringsväg i Skräbeåns huvudfåra upp till Östafors och även i biflödet Byaån är 
vandringshinder borttagna. 
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