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Inledning 

 

 
Figur 1.  Översiktskarta över prövningsgrupp 61_14 Örsundaån. De två anläggningar som omfattas av NAP är 
utmärkta med trianglar. 

  

Kvarnbred Vilstena 
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Bakgrund 

Detta dokument utgör den nulägesbeskrivning som beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens 
vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella planen 1. Nulägesbeskrivningen avser 
prövningsgruppen Örsundaån (61_14). 

I nulägesbeskrivningen sammanställs information från befintligt underlagsmaterial. De flesta 
underlagen visas även på karta i anslutning till texten. Nulägesbeskrivningen innehåller också 
information från verksamhetsutövarna om driften av respektive vattenkraftverk. 

Nulägesbeskrivningen delas in i tre huvudområden: Vattenmiljö, Effektiv tillgång till vattenkraftsel 
och Andra allmänna intressen. 

Avgränsningar 

Fokus i nulägesbeskrivningen ligger på Örsundaåns huvudfåra samt biflödet Lillån i den östra delen av 
avrinningsområdet (från Strandsjön till Ribbingebäck) och utelämnar till stor del underlag som enbart 
berör andra biflöden Nulägesbeskrivningen ska beskriva de olika intressen och värden som finns i 
vattenmiljön och som berörs av de planerade omprövningarna för moderna miljövillkor. Den ska 
alltså inte läsas som en komplett beskrivning av avrinningsområdet. 

Nulägesbeskrivningen ska samla befintlig kunskap och befintliga underlag, vara övergripande och 
beskriva nuläget. Den går inte in på vilka miljöåtgärder som kan komma att bli aktuella vid 
kraftverken utan ska fungera som en gemensam utgångspunkt i samverkansprocessen. 

I nulägesbeskrivningen redogörs inte för de regelverk som omgärdar till exempel riksintressen, 
Natura 2000, forn- och kulturlämningar et c.  

Beskrivning av avrinningsområdet 

Örsundaån är inklusive källflöden 74 km lång, med ett avrinningsområde som omfattar 734 km². 
Drygt hälften av avrinningsområdets areal består av skog och drygt 40 % utgörs av åker och 
ängsmark. Endast 4 % är våtmark och 1 % sjöar.  

Örsundaåns källflöden finns i trakterna kring Heby, och ån startar i de sammanhängande sjöarna 
Vansjön och Nordsjön, några kilometer norr om Morgongåva. Ån passerar sedan Heby och Frösthult, 
där den svänger mot ost och rinner ut i Alstasjön. Ån slingrar sig bitvis i ett naturligt, meandrande 
lopp och långa sträckor är kantat av vegetation. Från Alstasjön rinner ån vidare genom Örsundsbro 
och mynnar ut i Lårstaviken (Mälaren) ett par kilometer öster därom. Örsundaån muddrades från 
Lårstaviken till Örsundsbro och blev farled för ångbåtar på 1800-talet, vilket var en förutsättning för 
samhällets tillväxt. 

Inom avrinningsområdet finns två biflöden som heter Lillån. Västligast är Lillån2 som passerar 
Fjärdhundra och mynnar i Örsundaån strax norr om Gästre. I östra delen av avrinningsområdet rinner 
Lillån3 från Strandsjön, passerar Ribbingebäck och mynnar i Alstasjön. Övriga biflöden till Örsundaån 
är, från väster till öster: Gällbäcken, Skattmansöån, Långtorabäcken och Nysätrabäcken. 

I Örsundaåns avrinningsområde finns två vattenkraftsanläggningar som berörs av NAP: Nykvarn, 
Vilstena kraftverk i Örsundaåns huvudfåra och Kvarnbreds kraftverk i Lillån vid Ribbingebäck (Figur 
2). I avrinningsområdet finns också, utöver de två vattenkraftsanläggningarna, ett flertal 
vandringshinder för fisk. Nedströms Vilstena finns tre vandringshinder; Härnevi kvarn, Högby kvarn 
och Forsby såg, och nedströms Kvarnbred finns också tre vandringshinder; Alsta kvarn, 
Växthusdammen i Alsta och Resta kvarn (Figur 3).  
 

 

1 Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen - Omprövning för moderna miljövillkor - 
Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
2 https://viss.lansstyrelsen.se/ Lillån (Fjärdhundra) 
3 https://viss.lansstyrelsen.se/ Lillån (myn Alstasjö) 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44159355
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA15157022
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Figur 2.  Detaljkartor. De två anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. Vilstena kraftverk 
ligger i Örsundaåns huvudfåra, medan Kvarnbreds kraftverk ligger i Lillån som mynnar i Alstasjön. 

 

 

Figur 3  Översiktskarta. De två anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. Övriga 
vandringshinder, partiella och definitiva, är utmärkta med gröna respektive gula kvadrater. 
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Vattenmiljö 

I detta avsnitt redovisas underlag som berör vattenmiljö i bred bemärkelse, exempelvis riksintressen 
och skyddade områden, statusklassificering och miljökvalitetsnormer samt förekomst av fiskarter och 
tidigare restaureringsarbeten.  

 

Typiska flöden 

Vid mynningen har Örsundaån en medelvattenföring på cirka 6 kubikmeter per sekund (m3/s).  
I Tabell 1 och Tabell 2 visas karaktäristiska flöden vid Vilstena och Kvarnbred. Flödesberäkningarna är 
modellerade data som ger en ger en uppskattning av vattenflödet i Örsundaån. Modelleringen är 
gjord av SMHI på nationell nivå 4, det kan därför finnas skillnader mellan de data som presenteras i 
tabellerna och uppmätta flöden. 

Tabell 1.  Typiska flöden just nedströms Vilstena hämtade från SMHIs vattenweb5,  

sub-id för delavrinningsområde är 9389.  

Flöde 
Total 
vattenföring [m³/s] 

Total 
stationskorrigerad vattenföring [m³/s] 

Femtioårsflöde (HQ50) 13,4 13,4 

Tioårsflöde (HQ10) 10,4 10,4 

Medelhögvattenflöde (MHQ) 7,43 7,43 

Medelflöde (MQ) 1,25 1,25 

Medellågvattenflöde (MLQ) 0,10 0,10 
 

Tabell 2.  Typiska flöden just nedströms Stennässjön (uppströms Kvarnbred) hämtade från vattenweb6,  

sub-id för delavrinningsområde är 9385.  

Flöde 
Total 
vattenföring [m³/s] 

Total 
stationskorrigerad vattenföring [m³/s] 

Femtioårsflöde (HQ50) 1,15 1,15 

Tioårsflöde (HQ10) 0,90 0,90 

Medelhögvattenflöde (MHQ) 0,65 0,65 

Medelflöde (MQ) 0,19 0,19 

Medellågvattenflöde (MLQ) 0,02 0,02 
 

  

 

4 Utvärdera modellresultat för sötvatten | SMHI - Vattenwebb 
5 Delavrinningsområde 9389, Modelldata per område | SMHI - Vattenwebb. Hämtningsdatum 2022-02-28. 
6 Delavrinningsområde 9385, Utloppet av Stennässjön Modelldata per område | SMHI - Vattenwebb 
Hämtningsdatum 2022-02-28. 

https://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/
http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Skyddade områden och naturvårdsintressen 

 

Riksintresse för naturvård: 
Inom Örsundaåns avrinningsområde finns fyra områden utpekade som riksintresse för naturvården 
enligt MB 3 kapitlet 6 §7. De fyra riksintresseområdena beskrivs kortfattat nedan, beskrivningarna är 
ordnade från norr till söder.  
Vilstena kraftverk är beläget inom riksintresseområdet Flostaåsen-Hårsbäcksdalen. 

För alla riksintressen gäller att de ska bevakas i planering och prövning. Ett område av riksintresse får 
inte påtagligt skadas. I värdebeskrivningarna till riksintressena framgår vad som skulle kunna orsaka 
påtaglig skada. Riksintressen för kulturmiljövård beskrivs i avsnittet Andra allmänna intressen. 

 
Figur 4.  Områden utpekade som riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6 §. 

Gävle-Enköpingsåsen8 
Den del av åsen som ligger mellan Heby och Dalälven är i vissa partier mycket mäktig och 
framträdande och förhållandevis välbevarad. Tre intressanta partier är Torbacksåsen, vid Skärsjöns 
västra strand, åsförgreningen sydväst om Tärnsjö samhälle och Dalkarlsåsen vid Heby stentorg.  

Tränviksmossen9 
Ett värdefullt naturskogs- och våtmarksområde med rik flora och fauna. Huvuddelen av området är 
skyddat som ett naturreservat med två delområden; Trollträdgården, som utgörs av två bäckdalar 

 

7 Information om Riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat mm finns exempelvis i kartverktyget 
skyddad natur: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
8 Gävle-Enköpingsåsen (lansstyrelsen.se), http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/ 
Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_19018_Gävle-Enköpingsåsen.pdf 
9 Tränviksmossen.Trollträdgården (lansstyrelsen.se), http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/ 
Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_19056_Tränviksmossen,Trollträdgården .pdf 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_19018_G%C3%A4vle-Enk%C3%B6pings%C3%A5sen.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_19056_Tr%C3%A4nviksmossen,Trolltr%C3%A4dg%C3%A5rden%20.pdf
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med en från omgivningen starkt avvikande vegetation och Tränviksmossen, en helt skogbevuxen 
svagt välvd tallmosse av skvattramtyp.  

Flostaåsen-Hårsbäcksdalen10 
Området är geologiskt högintressant, med åsens komplexa morfologi och Örsundaåns dalgång, där 
ravinbildning och meandring ännu i viss mån bidrar till dess utformning. Området har intressant 
hydrologi med rikliga källvattenutflöden och exempel på naturlig infiltration.  
Den rika och varierade floran med flera ovanliga arter ger området höga botaniska värden. Området 
har också en mycket värdefull lägre fauna.  

Vånsjöåsen11 
Den mjukt rundade Vånsjöåsen reser sig 15–20 m över omgivningen och utgör ett framträdande 
inslag i ett omgivande öppet odlingslandskap. Åsens geomorfologi är intressant, flera fornstrandlinjer 
finns bevarande på åsens sidor. I naturbetesmarkerna finns art- och individrika växtsamhällen med 
flera hävdgynnade arter.  

Natura 2000-områden och naturreservat  
Inom Örsundaåns avrinningsområde finns tretton områden utpekade som Natura 2000 och/eller 
naturreservat12. För områdenas namn och prioriterade bevarandevärden, se Tabell 3. 

 
Figur 5.  Områden utpekade som Natura 2000 (SCI=habitatdirektivet, SPA= fågeldirektivet) samt områden 
skyddade som naturreservat. 

Vilstena kraftverk är beläget drygt 700 meter söder om naturreservatet Hårsbäcksdalen, som också 
är utpekat som ett Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Bevarandesyftet med området är att 
bevara eller återställa gynnsamt tillstånd för de prioriterade bevarandevärdena (Tabell 3).  

 

10 Flostaåsen-Hårsbäcksdalen (lansstyrelsen.se) http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/ 
Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_03037_Flostaåsen-Hårsbäcksdalen.pdf 
11 Vånsjöåsen (lansstyrelsen.se) http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/ 
Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_03038_Vånsjöåsen.pdf 
12 Information om riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat mm finns exempelvis i kartverktyget 
skyddad natur: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_03037_Flosta%C3%A5sen-H%C3%A5rsb%C3%A4cksdalen.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Uppsala/Geodata_relaterade_dokument/Riksintressen/Riks_natur_03038_V%C3%A5nsj%C3%B6%C3%A5sen.pdf
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kvarnbreds kraftverk är beläget knappt en kilometer sydväst om naturreservatet Lindsjön. 
Avrinningen från Lindsjön sker dock genom Sätersjön och Ramsjön och ansluter till Lillån ungefär 
1 km nedströms Kvarnbred. 

Tabell 3.  Information om områden utpekade som Natura 2000 (SCI=habitatdirektivet, SPA= fågeldirektivet) 
samt områden skyddade som naturreservat (NR). 

Område NR Natura 
2000 

Prioriterade bevarandevärden 

Dalkarlsåsen  SCI Naturtypen Åsbarrskog 

Tränviksmossen X SCI Naturtyperna Taiga och Lövsumpskog samt arterna grön 
sköldmossa och platt spretmossa 

Myrkarby X SCI Naturtyperna Taiga och Lövsumpskog samt arterna grön 
sköldmossa och platt spretmossa 

Hårsbäcksdalen X SCI Naturtyperna Mindre vattendrag och Åsbarrskog samt arten 
stensimpa 

Lindsjön X  Naturskogsliknande barrskog med stort inslag av äldre grova 
aspar och stundtals mycket stora förekomsten av död ved. 
53 rödlistade arter och 60 signalarter. 

Skattmansöådalen X  Öppna och trädklädda beteshagar samt skogsmiljöer med 
örtrikt fältskikt. 

Degermossen  SCI + 
SPA 

Naturtyperna Öppna mossar och kärr, Taiga, Näringsrik 
granskog, Lövsumpskog och Skogbevuxen myr.  
Arterna järpe, tjäder, sparvuggla, slaguggla, gråspett, 
spillkråka, tretåig hackspett, trädlärka, törnskata och orre  

Focksta X  Naturskogsartad, lövrika barrskog med lång kontinuitet av 
död ved, samt rik förekomst av lövträd i olika åldrar. Rik 
kryptogamflora. 

Torslundagropen X  Arterna Glimfältmätare, ortolansparv och backsvala 

Vånsjöåsen X SCI Naturtyperna Kalkgräsmarker och Silikatgräsmarker 

Fiskmansbo  SCI Naturtyperna Silikatgräsmark, Fuktäng samt Trädklädd 
betesmark 

Uvberget X SCI Naturtyperna Silikatgräsmarker, Hällmarkstorräng, Nordlig 
ädellövskog och Trädklädd betesmark 

Signalberget X  Arterna reliktbock och vintertagging. Bevarandevärdena är 
knutna till barrskogen med gamla och döda träd. 

 

Utpekande som värdefullt vatten för natur och fiske  
Inom området är tre sjöar och fyra åar/åsträckor utpekade som värdefulla respektive särskilt 
värdefulla vatten ur natur- respektive fisk-/fiskesynpunkt 1314. Det värde som låg till grund för 
utpekande av flera av dessa områden var flodkräfta. 

Flodkräftor förekommer på flera platser i avrinningsområdets övre delar; i Örsundaån från Heby till 
och med Vansjön/Nordsjön, i Skattmansöåns huvudfåra uppströms Hällby kvarn och Tenasjön samt i 
Hålsjön i Lillåns avrinningsområde.  

 

13 Information om värdefulla vatten finns i länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i 
Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
14 Information om utpekandet: Värdefulla vatten (havochvatten.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html
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Figur 6.  Områden utpekade som särskilt värdefulla vatten samt värdefulla vatten ur natur- respektive fisk-
/fiskesynpunkt. 

 

Tabell 4.  Områden utpekade som särskilt värdefulla vatten samt värdefulla vatten ur natur- respektive fisk-
/fiskesynpunkt  

Område OmrID Bedömning Godkänt av  Hotad art/Beskrivning 

Vansjön-Nordsjön U_FiV_43 Värdefullt Fiskeriverket Flodkräfta 

Örsundaån U_FiV_32 Värdefullt Fiskeriverket Flodkräfta 

Hårsbäcksdalen SE0250026 Särskilt 
värdefullt 

Naturvårds-
verket 

Meandrande vattendrag. Ravin. 
Öppna källsprång. Stensimpa, 
flodkräfta 

Tenasjön U_FiV_38 Värdefullt Fiskeriverket Flodkräfta 

Ekholmssjön U_FiV_39 Värdefullt Fiskeriverket Flodkräfta 

Örsundaåns 
dalgång 

C1970 Värdefullt Naturvårds-
verket 

Komplex morfologi, 
meanderlopp, ravin, rikliga 
källvattenutflöden. Exempel på 
naturlig infiltration. Värdefull 
lägre fauna. Rik och varierad 
flora. Flera ovanligare arter. 
Potentiell leklokal för icke 
laxartade vandringsfiskar. 

Skattmansöån NV C2264 Värdefullt Naturvårds-
verket 

Meandrande, aktiv ravinbildning. 
Strömmande sträckor. 
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Områden utpekade i naturvårdsprogram och naturvårdsplan15 
Inom Örsundaåns avrinningsområde har ett antal områden som omfattar vatten pekats ut i 
Naturvårdsprogram för Uppsala län. Områden i Heby kommun är utpekade i Naturvårdsplan för 
Västmanlands län. En översyn av en del av dessa områden har gjorts inom ramen för Naturvårdsplan 
för Heby kommun 2015–201916.  

Vilstena kraftverk är beläget inom området Flostaåsen, som är klassat som 1, högsta värde. 

Tabell 5.  Urval av områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län 1987 respektive Naturvårdsplan för 
Västmanlands län 1985. 

ID Namn Kommun Klass 

17:60 Vansjön Heby 3, högt värde 

17:61 Långängen Heby 3, högt värde 

17:66 Örsundaåns dalgång Heby 1, högsta värde 

17:67 Hårsbäcksdalen Heby 1, högsta värde 

17:71 Område vid Österbo Heby 3, högt värde 

17:73 Område vid Gillberga Heby 3, högt värde 

17:75 Område vid Vittinge Heby 3, högt värde 

17:77 Ekholmssjön Heby 3, högt värde 

17:79 Område vid Överkvarn Heby 2, mycket högt värde 

17:80 Skattmansöåns dalgång Heby 2, mycket högt värde 

80.177 
81.17 

Strandsjön Uppsala 
Enköping 

3, högt värde 

80.179 Ramsjön, Lindsjön och Sätersjön med omgivningar Uppsala 3, högt värde 

80.211 Bromsbo sjön-Håsjön-området Uppsala 2, mycket högt värde 

81.8 Flostaåsen Enköping 1, högsta värde 

81.11 Lundbacken och Revelstasjön Enköping 2, mycket högt värde 

81.14 Kålstabäcken-Gällbäcken Enköping 3, högt värde 

81.15 Skattmansöådalen nedanför reservatet Enköping 1, högsta värde 

81.16 Skattmansöådalens naturreservat Enköping 1, högsta värde 

81.21 Ryssjön Enköping 3, högt värde 

81.22 Bäckravin vid Österunda Enköping 3, högt värde 

81.24 Bromsbo sjö-Hålsjönområdet Enköping 2, mycket högt värde 

81.30 Bäckravin vid Härled och vasshusberget Enköping 3, högt värde 

81.31 Fuktäng öster om Syllby Enköping 3, högt värde 

81.33 Härvesta-Tibblebäckens ravin Enköping 3, högt värde 

81.34 Ädellövbestånd vid Forsby Enköping 3, högt värde 

81.36 Enköpingsåsen från Åsby gård till Nygård Enköping 3, högt värde 

81.39 Nysätrabäckens ravin mellan Hammarby och 
Nysätra 

Enköping 3, högt värde 

81.48 Gällbäckens nedre del samt Hyvlingeåsen - 
Torslundaåsen 

Enköping 2, mycket högt värde 

81.49 Vånsjöåsen Enköping 1, högsta värde 

81.51 Alsta sjö med närmaste omgivningar Enköping 1, högsta värde 

81.61 Härnevi kvarn med omgivning Enköping 3, högt värde 

81.69 Långtorabäcken Enköping 3, högt värde 

 

15 Information om naturvårdsprogram och -plan finns i länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och 
vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
16 Naturvårdsplan för Heby kommun - lona.naturvardsverket.se. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/2675
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Figur 7.  Områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län 1987 respektive Naturvårdsplan för 
Västmanlands län 1985. 

Områden utpekade i våtmarksinventeringen 
I Örsundaåns avrinningsområde har ett antal områden pekats ut i våtmarksinventeringen17. Några av 
dessa omfattar sjöar eller åar. I Tabell 6 listas dessa områden från norr till söder. 

Tabell 6.  Urval av de områden i Örsundaåns avrinningsområde som pekats ut i våtmarksinventeringen.  

ObjectID LOID Objnamn NVklass 

6270 C11H6B02 Våtmark VNV torpet Stenholmen  Låga naturvärden 

6306 C11H7F06 Strandsjön Högt naturvärde 

6387 C11H7F04 Stennässjön Vissa naturvärden 

6445 C11H6C03 Revelstasjön Högt naturvärde 

6446 C11H6F02 Bromsbo sjö Högt naturvärde 

6473 C11H5G01 Mader runt Alsta sjö och Örsundaån Mycket högt naturvärde 

6535 C11H6B01 Sjöbosjön S torpet Sjöbo  Vissa naturvärden 

20378 U12H0B01 Sävnemossen Låga naturvärden 

20506 U12H0C01 Vansjön Mycket högt naturvärde 

21307 U11H9C03 Örsundaån uppströms Starfors Vissa naturvärden 

21540 U11H9D03 Rävsjömossen Låga naturvärden 

21605 U11H9D04 Igelsjön Vissa naturvärden 

 

 

17 Information om våtmarksinventeringen finns exempelvis i kartverktyget skyddad natur: 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 8.  Områden utpekade i våtmarksinventeringen. 

Fridlysta arter 

Bestämmelser om fridlysta arter finns i 4–9 §§ artskyddsförordningen. Samtliga vilda fåglar är 
fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Av bilagorna till förordningen framgår vilka arter som är 

fridlysta i övrigt. För arter fridlysta enligt 4 § omfattas även fortplantningsområden och viloplatser av 
bestämmelserna vilket innebär att förlust eller försämring av sådana ekologiska funktioner är 
förbjuden. 

Inrapporterade artfynd i området kan hittas via Artportalen18 som uppdateras löpande. Information 
om olika arter finns på Artdatabankens webb19. Inom avrinningsområdet har ett stort antal fridlysta 
arter registrerats i artportalen. Exempel på fridlysta arter som förekommer i avrinningsområdet är 
utter, kungsfiskare och fladdermöss. 

Invasiva arter 

I Örsundaån finns signalkräfta på flera platser20. Andra arter som finns på EU:s förteckning över 
invasiva främmande arter och som återfunnits i avrinningsområdet är jättebalsamin och jätteloka21 

  

 

18 https://www.artportalen.se/ 
19 https://artfakta.se/ 
20 Inventering av flodkräfta i västra Uppland 2011-2015. Länsstyrelsens meddelandeserie 2015:12 
21 Invasivaarter.nu 

https://www.artportalen.se/
https://artfakta.se/artbestamning
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/33/resource/2015_12
http://www.invasivaarter.nu/
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Statusklassificering och miljökvalitetsnormer  

I Örsundaån har 7 av 8 vattendragssträckor sämre än god ekologisk status. Örsundaån påverkas både 
av övergödning och av fysiska ingrepp som till exempel dammar, kraftverk, uträtningar, rensningar 
och dikningar. Vattenkemiska mätserier, kiselalgsprovtagningar och fiskundersökningar pekar alla på 
samma sak, nämligen att ån är övergödd och i behov av åtgärder för att långsiktigt bevara sin 
ekologiska funktion. 

I Örsundaåns avrinningsområde finns också flera sjöar. Vansjön har dålig ekologisk status till följd av 
övergödningsproblematik, som indikeras av höga fosforhalter och hög halt av ammoniak. Strandsjön 
har måttlig ekologisk status, främst till följd av höga fosforhalter. Alstasjön är även den 
övergödningsbelastad, vilket visas genom höga halter av fosfor samt otillfredsställande status för 
parametrarna klorofyll och växtplankton. Samtliga sjöar har i olika grad försämrad ekologisk funktion 
till följd av sjösänkningar. Örsundaån mynnar slutligen ut i Lårstaviken, en del av Mälaren som är 
tydligt övergödningspåverkad. Sammantaget är påverkan så omfattade att det föreligger risk att 
miljökvalitetsnormerna inte nås till målåret 2027 (Figur 9). 

 
Figur 9.  Risk att god miljöstatus inte kommer att uppnås i vattenförekomster i Örsundaåns avrinningsområde i 
vattenförvaltningscykel 3. Riskklassningen ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna.  

Övergödning 
Övergödning är ett omfattande problem i Örsundaåns avrinningsområde. För att minska tillförsel av 
övergödande ämnen behövs en rad åtgärder, exempelvis strukturkalkning, anpassade skyddszoner, 
fosfordammar och ansvarsfull spridning av stallgödsel. Utöver dessa åtgärder i jordbrukssektorn 
behöver enskilda avlopp åtgärdas till minst normal skyddsnivå.  

Morfologiskt tillstånd 
Morfologiskt tillstånd är en sammanvägd parameter där närmiljö, svämplan, vattendragsfårans form 
och vattendragsfårans kanter ingår. Bedömningen av fårans form och kanter görs baserat på andelen 
vattendragssträcka som är påverkad genom grävning, dikning eller markavvattning.  
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Vattenförekomsten Örsundaån Vansjön – Fjärdhundra där anläggningen Vilstena ligger är relativt lite 
påverkad av markavvattning och är en av de morfologiskt minst påverkade vattendragssträckorna i 
Uppsala län. Morfologiskt tillstånd är där klassat till måttlig status. 
Vattenförekomsten Lillån (myn Alstasjö) där Kvarnbreds kraftverk finns är i stället mycket kraftigt 
påverkad av markavvattningar och morfologiskt tillstånd är klassat till otillfredsställande status. I 
Lillån är bedömningen att fårans form och kanter är påverkad i 65 % av vattendragets sträckning. 
Markavvattningar och vattenuttag ger under perioder låga flöden i åns huvudfåra. 

Konnektivitet  
Konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fri passage för djur, växter, sediment och 
organiskt material i vattenförekomster. Konnektiviteten bedöms längs med vattenförekomsten (i 
upp- och nedströms riktning), samt från vattenförekomsten till omgivande landområden. 
Konnektiviteten påverkas av vandringshinder, till exempel dammar, vattenkraftverk, felaktigt 
placerade vägtrummor med mera. Vid bedömning av parametern konnektivitet baseras statusen på 
artificiella vandringshinder. Naturligt förekommande vandringshinder, t ex bäverdammar eller 
vattenfall, påverkar därför inte statusklassningen. Det finns i dagsläget inga uppgifter om naturliga 
vandringshinder i Lillån eller Örsundaån. 

I sammanlagt fyra vattendragsförekomster och en sjö inom Örsundaåns avrinningsområde bidrar 
vandringshinder till att ekologisk status inte kan nås (Figur 10). För två av sjöarna har ingen 
bedömning av konnektivitetsproblem kunnat göras eftersom tillräckligt bedömningsunderlag saknas.  

 
Figur 10.  Klassificering av konnektivitet i vattenförvaltningscykel 3 i Örsundaåns avrinningsområde. 
Statusklassificeringen ligger till grund för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna.  

I Tabell 7 och Tabell 8 redovisas ekologisk status, status för konnektivitet och flödesförändringar. Den 
ekologiska statusen för vattenförekomsterna i Örsundaåns huvudfåra är måttlig med undantag för 
Skattmansöån som har dålig status och Gällbäcken som har god. Samtliga sjöar har sämre än god 
status. Figur 10 visar att för Gällbäcken, Örsundaån myn Skattmansöån - Alsta sjö och Örsundaån 
Lårstaviken - Alsta sjö har konnektiviteten klassats som god medan övriga vattendrag har dålig 
status, med undantag för Vansjön som klassats till måttlig. 
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Vattenförekomsten Örsundaån Vansjön – Fjärdhundra där anläggningen Vilstena ligger har 
klassificerats till dålig med avseende på konnektivitet. Även förekomsten Lillån (myn Alstasjö) där 
Kvarnbreds kraftverk ligger har klassificerats till dålig status. 

Tabell 7.  Örsundaån. Ekologisk status, status för konnektivitet och flödesförändringar22.  
Ordning från mynningen i Lårstaviken (Mälaren) till Vansjön. Sjöarna presenteras sist i tabellen. 

Vattenförekomstens 
namn 

Vatten-ID Ekologisk status Konnektivitet Flödes-
förändringar 

Örsundaån Lårstaviken - 
Alsta sjö 

WA33501891 Måttlig God Oklassad 

Skattmansöån WA18062745 Dålig Dålig Oklassad 

Örsundaån myn 
Skattmansöån - Alsta sjö 

WA72726764 Måttlig God Oklassad 

Gällbäcken WA72481468 Måttlig  God Oklassad 

Örsundaån Fjärdhundra - 
Gällbäcken 

WA52289255 Måttlig Dålig Oklassad 

Örsundaån Vansjön - 
Fjärdhundra 

WA30036296 Måttlig Dålig Oklassad 

Örsundaån WA24893684 Måttlig Oklassad Oklassad 

Vansjön WA53371403 Dålig Måttlig Oklassad 

Alsta Sjö WA69619910 Otillfredsställande God Oklassad 

Mälaren-Lårstaviken WA17088628 Måttlig Oklassad Oklassad 

Tabell 8.  Lillån. Ekologisk status, status för konnektivitet och flödesförändringar.  
Ordning från mynningen i Alstasjön till Strandsjön. Sjöarna presenteras sist i tabellen. 

Vattenförekomstens 
namn 

Vatten-ID Ekologisk status Konnektivitet Flödes-
förändringar 

Lillån (myn Alstasjö) WA15157022 Måttlig Dålig Oklassad 

Strandsjön WA18022331 Måttlig Oklassad Oklassad 

 

  

 

22 Vatteninformationssystem Sverige (VISS) - https://viss.lansstyrelsen.se/  

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Övriga miljöproblem 
Vansjön, högt upp i Örsundaån, har återkommande problem med höga halter av ammoniak. 
Ammoniak uppkommer vid höga kvävehalter, oftast under hög temperatur och låga vattenflöden. 
Ämnet är akut toxiskt för vattenlevande organismer och det är därför att viktigt att underlätta 
förflyttning inom och mellan vattenförekomster för att undvika att organismer skadas eller dör. 
Statusklassningen av ammoniak har bedömts ha låg tillförlitlighet på grund av få mätvärden. 

I Heby ansluter biflödet Arneboboäcken. I Arnebobäcken tar Heby sågverk ut vatten för vattning av 
timmer i enlighet med vad som anges i dom M 1453-07. För att kunna vattna timmer under perioder 
med låga flöden har en ledning lagts i bäcken som gör det möjligt att pumpa renat avloppsvatten 
från reningsverket upp till sågen.  

Sträckan nedströms Heby har vid flera tillfällen drabbats av utsläpp av syrgastärande ämnen som 
dödat stora mängder fisk. Det finns risk att dessa återkommande avdödningar påverkat 
artsammansättning och populationsstruktur negativt. Även fiskodlingen vid Vilstena har drabbats23. 
Vandringshinder försvårar för fisk att både fly och återkolonisera en vattendragssträcka som 
drabbats av utsläpp. 

Vilstena fiskodling har ett relativt stort vattenuttag som påverkar ca 300 m av ån nedströms 
dammen, varav delar utgörs av en strömsträcka. 

  

 

23 Tonvis med fisk kvävdes i Vilstena. UNT 2011-07-06 

https://unt.se/heby/tonvis-med-fisk-kvavdes-i-vilstena-1393349.aspx
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Förekommande fiskarter 

Alla fiskarter vandrar i olika omfattning. Åtgärder för upp- och nedströmsvandring anpassas utifrån 
vilka fiskarter som förekommer (eller har förekommit) på platsen. Havs- och vattenmyndigheten har 
pekat ut ett antal fiskarter som målarter för fiskpassager vid bristande konnektivitet24. Flera av dessa 
arter förekommer i Örsundaån och Lillån. I Tabell 9 redovisas påträffade fiskarter. 

Tre av de i Örsundaån förekommande fiskarterna är upptagna på den svenska rödlistan25. Ål är 
kategoriserad som CR (akut hotad), lake som VU (sårbar) och asp som NT (nära hotad). Asp är även 
en Natura 2000-art enligt bilaga 1 i art- och habitatdirektivet samt omfattas av ett särskilt 
åtgärdsprogram som beslutats av Havs- och vattenmyndigheten26. 

Tabell 9.  Fiskarter som påträffats i Örsundaån och Lillån samt deras vandringsbehov27. Vandringsförmågan har 
bedömts utifrån hur arterna klarar fiskvägar, detta beror mycket på fiskvägstyp och -konstruktion. Uppgifter 
om fiskförekomst kommer från Svenskt elfiskeregister och svenskt sjöprovfiskeregister 32 33. 

  

 

24 HaV 2020b: Vägledning för fisk- och faunapassager, Bilaga 5.4. Fiskinformation/målarter, s 2-5. 
25 Rödlistade arter i Sverige 2020 - artdatabanken.se 
26 Åtgärdsprogrammet för asp - Havs- och vattenmyndigheten 
27 HaV Rapport 2013:11 Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum,s 41. 
28 Carl H Schager, länsfiskekonsulent. Beskrivning av undersökta insjöar i Västmanlands län, 1932 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Vandrings- 
förmåga 

Vandringsbehov 

Lek- 
vandring 

Annan uppströms-
vandring 

Nedströms-
vandring 

Abborre Perca fluviatilis medel Vår 
Höst för övervintring, 
födosök 

 

Asp Leuciscus aspius medel Vår   

Benlöja Alburnus alburnus medel    

Braxen Abramis brama medel Vår Födosök  

Gädda Esox lucius medel Vår 
Kortare rörelser 
under hela året 

Återvandring 
efter lek 

Gärs Gymnocephalus cernuus låg Vår   

Lake Lota lota medel 
Sen höst – 
vinter 

Höst och vår 
Vinter - tidig 
vår 

Mört Rutilus rutilus medel Vår Höst för övervintring 
Vandring för 
övervintring 

Nejonöga (obest) Lampetra medel    

Ruda Carassius carassius medel Vår   

Sarv 
Scardinius 
erythrophthalmus 

medel 
Vår/ 
försommar 

  

Stensimpa Cottus gobio Låg - Ej stort behov  

Sutare Tinca tinca medel Försommar   

Ål28 Anguilla anguilla hög    

https://www.havochvatten.se/download/18.40a55144171bffaa8187d77d/1589898609381/bilaga-5-4-fiskinformation-malarter.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2016-06-17-atgardsprogrammet-for-asp.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2013-10-30-fiskvandring---arter-drivkrafter-och-omfattning-i-tid-och-rum.html
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Ålen skyddas av ett EU-direktiv och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en 
ålförvaltningsplan för att förbättra ålens situation. Vandringshinder i vattendrag och de svårigheter 
de innebär för både uppströms passage till livsmiljöer och nedströms passage till 
fortplantningsmiljöer är en viktig orsak till ålens minskning. Ålförvaltningsplanen innehåller åtgärder 
inom olika områden, varav ett är förbättrade utvandringsmöjligheter (minskad turbindödlighet)29.  

Stensimpa förekommer i många olika typer av sötvattensmiljöer med renspolade bottnar. Arten är 
vanligast i strömmande vattendrag med steniga och grusiga bottnar, men den går att hitta såväl på 
blockrika bottnar som rena sandbottnar. Arten är känslig för borttagande av skuggande träd och 
buskar, förändrade bottenförhållanden och försämrade syreförhållanden i bottnarna. 

I Örsundåns nedre delar, vid Vånsjöbro, finns en mycket viktig leklokal för Ekolns aspbestånd, där ett 
stort antal aspar leker varje år. Efter åtgärdade vandringshinder vid Vånsjöbro kan asparna numer 
vandra upp till Härnevi kvarn. Potentiella leklokaler för asp kartlades mellan mynningen i Alstasjön 
och Sör Hårsbäck.30 Upplandsstiftelsen har under flera år genomfört undersökningar av 
aspbestånden i Örsundaån.31 

 

Provfisken i Lillån 
Vid provfisken i Lillån 1990 fångades abborre, gädda, gärs, lake och mört nära mynningen i 
Alstasjön32. I Stennässjön uppströms Kvarnbred har arterna abborre, braxen, gärs, mört, ruda och 
sarv påträffats. Det är troligt att även andra arter, som gädda, förekommer i Stennässjön. Gädda 
finns nedströms Kvarnbred i Ryssjön (biflöde). Gädda och löja finns även i Hålsjön nedströms 
Kvarnbred (biflöde)33. Gädda har även påträffats i dammen vid Kvarnbreds kraftverk34 

Provfisken i Örsundaån 
Vid provfisken i Vansjön 2001 och 2005 fångades sammanlagt sju arter, nämligen abborre, gädda, 
gärs, mört, ruda, sutare och sarv 33. 

Längre ned i vattensystemet, i höjd med Nysätra och i Alsta sjö, har man vid provfisken påträffat 
mört, abborre, gädda, gärs, gös och benlöja samt de rödlistade arterna lake och asp32. 

Fiskevårdsområden 

Inom Örsundaåns avrinningsområde finns två fiskevårdsområdesföreningar. I norr finns Vansjön-
Nordsjöns FVOF som omfattar allt fiske och sydost om Vittinge finns Mörtsjöns FVOF, som även den 
omfattar allt fiske. 

I Ramsjön, som ligger högt upp i Skattmansöån, finns en fiskevårdsförening som tagit fram en rapport 
”Åtgärdsförslag för bättre vattenkvalitet i Ramsjön, Morgongåva” med hjälp av LOVA-bidrag. 
Skattmansöån har inga kraftverk som berörs av den nationella planen.  

  

 

29 Nationell förvaltningsplan för ål, JO2008/3901, Jordbruksdepartementet 2008-12-09.  
30 Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnade vattendrag. Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:06. 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
31 Aspundersökningar i Fyrisån, Sävaån och Örsundaån 2019. Rapport 2019/7. 
32 Svenskt elfiskeregister – SERS. 2022. SLU, Institutionen för akvatiska resurser. 
http://www.slu.se/elfiskeregistret [2022-03-21] 
33 Databasen för provfiske i sjöar – NORS. 2022. SLU, Institutionen för akvatiska resurser. 
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-for-sjoprovfiske-nors/ [2022-03-21] 
34 Sven Södergren (2022-02-21) 

https://www.havochvatten.se/download/18.19fef33c13a77c96b19134a/1352105325201/nationell-alforvaltningsplan.pdf
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/33/resource/2009_6
https://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/5418/Rapporter/2019_7_Asprapport.pdf
http://www.slu.se/elfiskeregistret
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-for-sjoprovfiske-nors/
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Förekomst av musslor 

I Örsundaåns avrinningsområde har fyra arter av stormusslor påträffats; vanlig dammussla, flat 
dammussla, spetsig målarmussla och större dammussla. Samtliga dessa fynd är gjorda i Örsundaån 
och Skattmansöån. Den rödlistade arten flat dammussla (NT i Sverige, VU globalt) är en relativ 
ovanlig mussla som finns i hela ån nedströms Vansjön35. Värdfisk för larver av flat dammussla är 
stensimpa och möjligen gärs36. Musslorna kan därför påverkas indirekt om värdfiskbestånden är 
svaga. 

Förekomst av utpekade ansvarsarter, förutom musslor 

Inom Örsundaåns avrinningsområde återfinns ett stort antal av de ansvarsarter som beskrivs i 
länsstyrelsens rapport Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län37. Med ansvarsarter menas 
hotade, fridlysta eller andra viktiga arter som har stor andel av sin svenska utbredning i länet.  

 
Figur 11.  Observationer av ansvarsarter inom Örsundaåns avrinningsområde 

  

 

35 Berglund J et al. 2006 Länsstyrelsens meddelandeserie 2006:18 Stormusslor i Uppsala län 
36 Naturhistoriska riksmuseet – Flat dammussla 
37 Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län | Länsstyrelsen Uppsala 

http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/4863/Rapporter_publicerade_av_andra/LstC18_2006Musslor_stora_Uppsala0405_180.pdf
https://www.nrm.se/download/18.4a8bf74015c9db7e5961b0ff/1498117445676/07+Flat+dammussla.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/ansvarsarter-och-ansvarsnaturtyper-i-uppsala-lan.html
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Tabell 10.  Ansvarsarter observerade inom Örsundaåns avrinningsområde. 

Organismgrupp Svenskt namn Vetenskapligt namn 

Däggdjur utter Lutra lutra 

lo Lynx lynx 

Fiskar asp Aspius aspius 

Fåglar rördrom Botaurus stellaris 

nattskärra Caprimulgus europaeus 

kornknarr Crex crex 

ortolansparv Emberiza hortulana 

havsörn Haliaeetus albicilla 

Kärlväxter toppjungfrulin Polygala comosa 

mosippa Pulsatilla vernalis 

vanlig backsippa Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris 

Lavar brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea 

Mossor ullgrimmia Grimmia laevigata 

platt spretmossa Herzogiella turfacea 

aspfjädermossa Neckera pennata 

filthättemossa Orthotrichum urnigerum 

Storsvampar duvspindling Cortinarius caesiocanescens 

blårödling Entoloma bloxamii 

violgubbe Gomphus clavatus 

vintertagging Irpicodon pendulus 

bombmurkla Sarcosoma globosum 

prakttagging Steccherinum robustius 

rökpipsvamp Urnula craterium 

Insekter ängsskäreplattmal Agonopterix bipunctosa 

barkrödrock Ampedus cinnabarinus 

silverfläckad sorgfluga Anthrax trifasciatus 

bibagge Apalus bimaculatus 

prickvingad svävfluga Bombylius medius 

grönhjon Callidium aeneum 

platt gångbagge Cerylon deplanatum 

väddnätfjäril Euphydryas aurinia 

franscitronbi Hylaeus difformis 

mindre träfjäril Lamellocossus terebra 

svartfläckig blåvinge Maculinea arion 

sidengult ängsmott Paratalanta hyalinalis 

asppraktbagge Poecilonota variolosa 

korthornad ögonbagge Pseudanidorus pentatomus 

grön aspvedbock Saperda perforata 

jättesvampmal Scardia boletella 

nässelsnärjevivel Smicronyx smreczynskii 
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Tidigare restaureringsarbeten eller miljöförbättrande åtgärder i berörda åar 

Vånsjöbro 
Dammen vid Vånsjöbro raserades under en högflod på 80-talet. Dammresten utgjorde dock även 
fortsättningsvis ett vandringshinder för fisk. Efter en åtgärd på 2010-talet kan fisk numera passera 
och når därmed upp till Härnevi kvarn31 38. 

Relevanta LONA-projekt inom Örsundaåns avrinningsområde 
• Biotopvårdsplan för Arnebobäcken och Örsundaån i centrala Heby (startår 2021)39. 

• Klimatanpassad vattenförvaltning av Vansjön och Nordsjön (startår 2021)40.  
Detta är det senaste i en rad LONA-projekt som drivits av föreningen VNV och Heby kommun 
och andra för att arbeta mot övergödning, igenväxning och skapande av nya våtmarker i 
avrinningsområdet.  
Projektet är tänkt att leda till ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Planerad verksamhet 
är bland annat reglering av Vansjön och anläggande av en dammbyggnad vid utloppet och 
anläggande av faunapassage för att möjliggöra vandring av fisk och andra vattenlevande djur 

• Grönstrukturplan för Heby kommuns orter (startår 2016)41 

Julmyra 
Vid Julmyra Horse Center har genomförts åtgärder mot övergödning, bland annat fosfordammar och 
svackdiken42, inom ramen för LIFE IP Rich Waters.  

 

Framtida restaureringsarbeten 

Prövning och planering för åtgärder i Vansjön-Nordsjön pågår i dagsläget.  

  

 

38 Fria vandringsvägar i Örsundaån (fiskejournalen.se) oktober 2013 
39 Biotopvårdsplan för Arnebobäcken och Örsundaån i centrala Heby - lona.naturvardsverket.se 
40 Klimatanpassad vattenförvaltning av Vansjön och Nordsjön - lona.naturvardsverket.se 
41 Grönstrukturplan för Heby kommuns orter - lona.naturvardsverket.se 
42 Minskad övergödning från hästgårdar - LIFE IP Rich Waters  

https://www.fiskejournalen.se/fiskenyheter/fria-vandringsvagar-i-orsundaan/
https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/7752
https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/7759
https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/3795
https://www.richwaters.se/vara-projekt/minskad-overgodning-fran-hastgardar/


  23 

Effektiv tillgång till vattenkraftsel (elproduktion/reglerförmåga) 

I detta avsnitt redovisas uppgifter om de kraftverk som omfattas av den nationella planen. Enligt 
Havs- och vattenmyndighetens vägledning43 bör berörda verksamhetsutövare bidra med de uppgifter 
som är specifika för de enskilda vattenkraftverken 

Det kan exempelvis vara uppgifter om: 

• berörda vattenkraftverk och tillhörande regleringsdammar samt gällande tillstånd och villkor,  
• särskilda driftsförhållanden vid vattenkraftverken som kan ha betydelse för 

miljöanpassningar 
• om det kan vara aktuellt med effektivisering i berörda vattenkraftverk.  

 

Verksamhetsutövarens uppgifter om Vilstena kraftverk 

Tekniska uppgifter om anläggningen 

Tillstånd Dom 1977-01-20 i mål VA 254/76 

Vattenhushållningsbestämmelser Dämningsgräns: +34,20 m 

Sänkningsgräns: +33,92 m 

(uppgifter tagna från vattendom 1977) 

Avbördningsförmåga  

Maximal slukförmåga 2,205 m3/s 

Minsta drivvattenföring 0,221 m3/s 

Effekt 66 kW 

Årsproduktion 330 000 kWh  

Fallhöjd 3,8 m 

Antal luckor och avbördningsförmåga 1 

Reglerförmåga  

 

Historik 
Vilstena har varit i släkten Almblads ägo sedan 1922. Fram tills den gamla fördämningen brast 1966 
drevs såg och kvarn. När den gamla dammen byggdes har nuvarande verksamhetsutövare inte säkra 
uppgifter på, men den fanns på plats när nuvarande kvarn byggdes 1822. Nuvarande damm och bro 
byggdes 1976 

Drift och skötsel: 
Kraftverket är ett strömkraftverk som enbart går på överskottsvatten, dammen regleras ej. När 
vattnet inte räcker för drift går turbinen på tomgång så att det alltid finns ett flöde genom den. 
Verksamhetsutövaren har kontinuerlig övervakning av vattenflöde och -nivå.  

Annan verksamhet på platsen 
Vilstena fiskodling har drivits sedan 1991 och har ett tillstånd upp till 40 000 kg/år. Det som odlas nu 
är ungefär lika delar regnbågslax och havsöring till utsättning efter kusten, från Norrköping till 
Älvkarleby. Öringen föds upp till 500 g innan leverans för bättre resultat. 

Genom fiskodlingen går det ca 150 liter/sekund så länge flödet i ån är tillräckligt, vid torra perioder 
pumpas även vatten runt till odlingsdammarna. 

  

 

43 Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen (havochvatten.se) 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/vagledning-om-samverkan-infor-provning-enligt-nationella-planen.html
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Verksamhetsutövarens uppgifter om Kvarnbreds kraftverk 

Tekniska uppgifter om anläggningen 

Tillstånd Urminnes hävd 

Vattenhushållningsbestämmelser Vattenytan kan regleras 17 cm vid drift 

Avbördningsförmåga Ca 0,5 m3/s via överfall 

Maximal slukförmåga turbiner 0,48 m3/s 

Minsta drivvattenföring Ca 0,35 m3/s 

Effekt (installerad effekt) 25 kW 

Årsproduktion 33 MWh (medelvärde över 10 år) 

Fallhöjd 5,1–5,5 m 

Antal luckor och avbördningsförmåga (används om dammen behöver tömmas vid t ex 
renoveringar), > 1m3/s. 

Reglerförmåga -  

 

Historik 
I 1554 Historik och års jordebok upptages en mjölnare vid byn Bred. Senare kallas hans kvarn 
”Qwarnabre” och den utgör skatt såsom för ett halvt hemman. I mitten av 1600-talet ändrades 
namnet till Ribbingebäck, efter Gustaf Ribbing, men namnet Kvarnbred för kvarnen har bestått. 

I husförhörslängder och mantalslängder finns det dokumenterat att det sedan 1700-talet har funnits 
mjölnare på Kvarnbred. Det finns även en förteckning över ”mjölnare vid Qvarnbred i Ribbingebäck 
Skogstibble socken från 1700-talet till 1900-talet”. I boken ”Ribbingebäck, en historia om sätesgården 
som blev konvalescenthem” (Bröderna Johanssons boktryckeri, Stockholm 1933) finns en historisk 
genomgång av området och verksamheter. Bland annat nämns att år 1866 var tegelbruk, såg och 
kvarn på Ribbingebäck i livlig verksamhet. Kontinuerlig vattenverksamhet i form av kvarn, såg och 
elkraft kan sedan 1700-talet bestyrkas. 

Betydande arbete för att försörja såg och kvarn med vatten utfördes 1852 då ny fåra i berget 
”krutades” ut vid Stennässjöns utlopp. Att vattenverksamheten har varit livlig vid Kvarnbred i mitten 
av 1800-talet framgår i petitioner mellan ägaren och landshövdingen. Bedömningen är att nuvarande 
kvarnbyggnad är uppförd vid denna tid, av tegel från Ribbingebäcks egna tegelbruk. 

Fram till 1907 ingick Kvarnbred i sätesgården Ribbingebäck, då den styckades av och fick sin första 
kvarnägare. 

Vattendrift av kvarnen användes in på 1960-talet. Fram tills att sågverksamheten lades ner på 1970-
talet kunde den delvis drivas av vattenkraft. 1980 installerades nuvarande turbin för 
elkraftsgenerering. 

Drift och skötsel 
Vid hålldammen i Kvarnbred är regleringen automatiserad där en flottör ger signal till start och stopp 
av kraftverket baserat på vattennivån vid dammen. Kraftverket startar när vattennivån är ca 1 cm 
lägre än bräddavloppets lägsta punkt. Det tar då ca 45 minuter att sänka nivån 17 cm (vid låg 
tillrinning), vilket är den totala regleringsamplitud som används vid Kvarnbred.  

I och med att ån vid Kvarnbred är liten har vattenverksamheten endast kunnat bedrivas när 
tillgången på vatten varit tillräcklig. Detta inträffar för det mesta vid höstens regn och vid vårfloden 
när snön smälter, men kan också inträffa vid andra årstider i samband med stor nederbörd eller vid 
snösmältningsperioder under vintern. Dygnsreglering av vattenflödet vid Stennässjöns utlopp har 
förekommit för att kunna spara på vattnet tills när det behövs som bäst. 
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När vattenflödet är lägre än ca 0,05 m3/s (enligt kraftverket som flödesmätare) stängs kraftverket ner 
för den månaden och vattnet går ut via breddavlopp och genom marken till Lillån. Med nuvarande 
turbin sker detta när kraftverket går mindre än 3 ggr per dag. Detta sker typiskt på sen vår, eller tidig 
försommar. När vattenflödet sedan är ca 0,15 m3/s återstartas kraftverket igen. Detta sker typiskt 
under hösten. Vid regniga somrar har kraftverket även varit i bruk när vattenflödet varit inom 
ovanstående intervall. 

Vid behov av renovering av dammvallar eller av kraftverket kan dammen tömmas via dammlucka i 
separat fåra. Luckan återsätts när arbetet är avslutat och dammen fylls på igen.  
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Andra allmänna intressen  

I detta avsnitt redovisas underlag om andra allmänna intressen som kan beröras av eventuella 
miljöanpassningar, exempelvis kulturmiljövärden och potentiellt förorenade områden, uppgifter om 
friluftslivsvärden och vattenförsörjning med mera. 

Kulturmiljövärden 

Riksintresse för kulturmiljövård och kommunala kulturminnesvårdsprogram 
Inom Örsundaåns avrinningsområde finns sju områden som är utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövården44 enligt MB 3 kapitlet 6§. Inom avrinningsområdet finns också 26 områden som 
pekats ut i kommunala kulturminnesvårdsprogram45 46. Sju av dessa sammanfaller helt eller delvis 
med riksintresseområdenas utbredning.  

Riksintressen bevakas i planering och prövning. Inom riksintresse måste särskild hänsyn tas till 
aspekter och objekt som har betydelse för de värden som riksintresset pekar ut. Ett område av 
riksintresse får inte påtagligt skadas. I värdebeskrivningarna till riksintressena framgår vad som skulle 
kunna orsaka påtaglig skada.  

De kommunala kulturminnesvårdsprogrammen innebär inget juridiskt åtagande, men omfattar de 
kulturmiljöer som kommunen pekat ut som bevarandevärda. Syftet är att programmen ska utgöra 
underlag för kommunens planering. Områdena har tagits fram i samverkan mellan berörd kommun, 
Upplandsmuseet och länsstyrelsen och benämns även ”Områden av regionalt intresse för 
kulturmiljövården”. 

  
Figur 12.  Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, områden av regionalt intresse för 
kulturmiljövård samt områden utpekade som särskilt värdefulla vatten ur kulturmiljösynpunkt. 

 

44 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
45 Bygd att vårda: kulturminnesprogram för Uppsala län. 3 Kulturmiljöer i Enköpings och Håbo kommuner. 
Upplands forminnesförening 1984.  
46 Kulturminnesvårdsprogram Heby kommun 1986. (Ett nytt Kulturminnesvårdsprogram (KMP) för Heby 
kommun är under framtagande, det berör samma områden som KMP86 plus kommunens tätorter). 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
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Kvarnbred ligger precis norr om riksintresset Åloppe, en av östra Sveriges viktigaste stenåldersmiljöer 
av central betydelse för kunskapen om den gropkeramiska kulturen.  

Vilstena är beläget i norra spetsen av ett område av regionalt intresse för kulturmiljövården, Altuna. 
Området motiveras av en förhistorisk centralbygd med bebyggelsekontinuitet in i nutid där 
Örsundaån utgjort en viktig kommunikationsled. 

Tabell 11.  Sammanställning av områden utpekade som Riksintresse respektive som regionalt intresse för 
kulturmiljövården. 

Riksintresse Område av regionalt intresse 

ID Namn ID Namn 
  

En 1 Altuna   
En 2 Skattmansöåns dalgång   
En 3 Österunda 

C47 Åloppe En 4 Åloppe 

C48 Fjärdhundrabygden En 5 Fjärdhundrabygden 

  En 6 Skutters skans 

  En 7 Torstuna 

C49 Härnevi En 8 Härnevi   
En 9 Långtora 

C50 Örsundaåns dalgång En 10 Enköping 

C51 Gryta En 11 Gryta-Salnecke 

  En 12 Giresta 

C54 Härkeberga och Litslena En 18 Härkeberga-Litslena   
KMV1701 Heby- Västerlövsta 

U29 Örsundaåns dalgång KMV1702 Örsundaåns dalgång 

  KMV1703 Kättbo 

  KMV1704 Skattmansö 

  KMV1705 Vittinge kyrkby   
KMV1706 Grimle- Gillberga 

  KMV1707 Ramsjö 

  KMV1708 Axsjö   
KMV1709 Starfors- Sör Starfors 

  KMV1710 Arnebo   
KMV1711 Molnebo   
KMV1712 Vansjö   
KMV1713 Mårtsbo 

Särskilt värdefulla vatten ur kulturmiljösynpunkt 
Inom Örsundaåns avrinningsområde är tre områden utpekade som särskilt värdefullt vatten ur 
kulturmiljösynpunkt4748. Vilstena kraftverk är beläget i norra spetsen av området Örsundaåns övre 
dalgång (Figur 12). 
  

 

47 Kartor: Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
48 Information om utpekandet: Värdefulla vatten (havochvatten.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html
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Tabell 12.  Sammanställning av områden utpekade som särskilt värdefullt vatten ur kulturmiljösynpunkt. 

OMRID Område Beskrivning 

C:ny:325 Skattmansöåns 
dalgång 

Ovanligt väl bibehållet och hävdat odlings- och beteslandskap. Ett 
flertal intressanta industrilämningar från 1700- och 1800-talen, 
däribland kvarnar, lämningar av Skattmansö järnbruk och en 
imponerande stenvalvsbro. 

C:ny:212 Örsundaåns 
dalgång 

Odlingslandskap utmed viktig forntida kommunikations-led med ett 
rikt innehåll av fornlämningar, byar, äldre bebyggelse och 
herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung. (fornlämningsmiljöer, 
kyrkor, kvarnmiljöer). 

RI:U:029 Örsundaåns 
övre dalgång 

Dalgångsbygd med bebyggelsekontinuitet från stenålder. Örsundaån 
med meanderlopp och bäckravin. Flera äldre stenvalvsbroar finns 
bevarade. 

 

Bevarandeprogram för odlingslandskapet 
Länsstyrelsen upprättade på 1990-talet ett program för bevarande av odlingslandskapets natur- och 
kulturmiljövärden. Programmet bygger på befintligt inventeringsmaterial, vilket beskriver kända 
värdefulla områden i länet49. Bevarandeprogrammet redovisar, värderar och preciserar kombinerade 
natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Syftet med programmet är att utgöra underlag för 
den fysiska planeringen. 

 
Figur 13.  Områden utpekade i bevarandeprogram för odlingslandskapet 

Inom Örsundaåns avrinningsområde finns 14 områden som pekats ut i bevarandeprogrammet (Figur 
13). Vilstena kraftverk är beläget inom det område som kallas Altuna50 

 

49 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
50 Odlingslandskap i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 1993:4. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e


  29 

Fornlämningar 
Inom Örsundaåns avrinningsområde finns en stor mängd forn- och kulturlämningar. Många av dessa 
har på olika sätt anknytning till Örsundaåns vatten. Forn- och kulturlämningar hittas i 
Riksantikvarieämbetets system för fornminnesinformation Fornsök51. 

Fornlämning kallas lämningar efter människors verksamhet som är äldre än 1850, har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel. Regelverket gällande fornlämningar har ändrats två gånger sedan 2014, 
vilket innebär att kulturmiljöregistrets statusklassificeringar inte alltid är korrekta utan måste 
kontrolleras. Det är Länsstyrelsen som, med utgångspunkt i kulturmiljölagens rekvisit, avgör om en 
lämning är fornlämning eller inte.  

På platser där det funnits förutsättningar att utvinna vattenkraft finns ofta en mycket lång 
kontinuitet av verksamheter. Det är relativt vanligt att det finns medeltida belägg för att verksamhet 
pågått på en plats där det idag utvinns kraft. Det innebär att dessa miljöer ofta innehåller många 
olika lager av lämningar från olika tiders verksamhet, där vissa delar kan vara att betrakta som 
fornlämning. Andra lämningar kan succesivt ha inkorporerats i dagens miljö, t ex kan en dammvall 
gradvis ha byggts på. Det gör att det kan vara svårt att direkt avgöra om några delar av en anläggning 
omfattas av skyddslagstiftningen. 

Till följd av vattenmiljöernas ofta komplexa karaktär kan registrering i fornminnesregistret saknas för 
objekt som kanske borde omfattas av skydd. Vid planering av arbeten är det därför viktigt att komma 
ihåg att anläggningsdelar som kan antas vara äldre än 1850 kan omfattas av skydd som fornlämning. 

Om sådana anläggningar berörs av åtgärder bör verksamhetsutövaren samråda med Länsstyrelsen 
om behovet av tillstånd för ingrepp i fornlämning eller av arkeologiska insatser. 

 

Vattenanknutna kulturmiljöer i Örsundaåns avrinningsområde 
Länsstyrelsen har tagit fram en rapport med inventering och värdering av vattenanknutna 
kulturmiljöer i Örsundaåns avrinningsområde52. I rapporten beskrivs och värderas totalt 23 
kulturmiljöområden utefter Örsundaån. Av dessa utgör knappt hälften kulturmiljöer med kvarnar, 
sågar och tegelbruk, medan resterande utförs av bland annat ett hammarområde, säterier och by- 
och gårdstomter. Det totala kulturmiljövärdet utefter ån bedöms i rapporten som högt. 

Nedan ges en beskrivning av kulturmiljöerna vid de berörda anläggningarna. Beskrivningen av miljön 
vid Vilstena är huvudsakligen baserad på den beskrivning som görs i rapporten. Kulturmiljön vid 
Kvarnbred omfattades dock inte av inventeringen. 

 

  

 

51 Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/ 
52 Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län. Örsundaåns avrinningsområde. Länsstyrelsens 
meddelandeserie 2016:11.  

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=_2016_11&esc_context=33&esc_-org=lss%3Acounty%2FC
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Beskrivning av kulturmiljövärden vid berörda kraftverk  

Vilstena 
Området bedöms ha ett värde för kulturmiljön.  

Äldsta skriftliga belägg för Vilstena är från år 1376 "i Whilostene"53 då byn bestod av två frälsegårdar. 
Enligt en äldre lantmäteriakt från 1690-talet har Vilstena by54 legat på åns västra sida, idag finns inga 
synliga spår efter bebyggelse på platsen.   

Äldsta skriftliga belägg för kvarn på platsen är från år 1562. På 1630-talet omtalas att det funnits 
kvarn här som hörde till Flosta säteri och därefter ska kvarnen ha hört till Säva. En sågbyggnad finns 
omnämnd på Laga skifteskarta från 1840-talet. 

  

Figur 14.  Detaljkarta över Vilstena kraftverk med information om kulturhistoriska lämningar och möjlig 
fornlämning (bytomt). 

Vid Vilstena finns idag en välbevarad kvarn med tillhörande såg55. Dagens kvarnbyggnad är uppförd 
på 1820-talet, de två övre våningarna byggdes på 1920-talet. Kvarndriften upphörde 1959. De så 
kallade gröpkvarnarna och hisspelet finns fortfarande kvar i kvarnen. 
Sågbyggnaden ligger i direkt anslutning till kvarnen och drevs med samma axel och utnyttjade 
därmed samma vattenkraft som denna. Sågen finns belagd på karta från 1860.  

Förutom såg och kvarn finns vid Vilstena två bostadshus samt ekonomibyggnader belägna på åns 
östra sida. Byggnaderna uppförda omkring sekelskiftet 190056. Norr om det norra bostadshuset är en 
liten rödfärgad timmerbyggnad som utgör ett före detta kvarnstall som tidigare stått nere vid 
kvarnen. 

De rödfärgade kvarn- och sågbyggnaderna med tillhörande bostadshus och uthus bildar ett enhetligt 
intryck. Kvarn- och såghuset och dess maskinella utrustning, samt dammen och dammspegeln utgör 
viktiga komponenter för läsbarheten av den kulturhistoriska miljön och de välbevarade kvarn- och 
sågbyggnaderna har ett pedagogiskt värde.  

 

53 Det medeltida Sverige (DMS) Det medeltida Sverige - Riksarkivet 
54 L1939:2637/Altuna 266 
55 Kvarn: L1944:4144, såg: L1944:4226 
56 Enligt verket Svenska gods och gårdar från 1940 

https://riksarkivet.se/det-medeltida-sverige
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Rester efter den medeltida bebyggelsen och aktiviteter som hör samman med den äldre kvarn- och 
sågdriften kan finnas kvar i ån och i åkanten. Sådana lämningar, ovan eller under mark, kan utgöra 
fornlämning, under förutsättning att de tillkommit före 1850. Även eventuella delar av 
dammkonstruktionen som tillkommit före 1850 kan utgöra fornlämning. 

 

Kvarnbred  
Området bedöms ha ett värde för kulturmiljön. 

Kvarnbred var en kvarn under gården Ribbingebäck (fd Bred). På platsen har det funnits ett torp och 
en kvarn under lång tid. I skriftliga källor nämns Bred kvarn första gången på 1500-talet. Torpet 
Kvarnbred finns markerat på karta från 1681 och i husförhörslängder finns belägg för att mjölnare 
bott i torpet åtminstone sedan mitten av 1700-talet. I slutet av 1700-talet omnämns en såg. 
Vattendrift av kvarnen har enligt uppgift använts in på 1960-talet. Sågverksamheten lades ned på 
1970-talet. Nuvarande kvarnbyggnad uppfördes sannolikt under mitten av 1800-talet. 

 
Figur 15.  Detaljkarta över Kvarnbreds kraftverk med information om fornlämning (fornborg). 

Trots att kvarn- och såghuset idag är delvis förfallet utgör byggnaden, samt dammen och 
dammspegeln viktiga komponenter i den kulturhistoriska miljön. Dammen, kvarn- och sågbyggnaden 
samt andra spår efter äldre verksamhet bidrar till platsens läsbarhet och gör det möjligt att sätta in 
miljön i sitt kulturhistoriska sammanhang. 

Lämningar ovan eller under mark efter äldre bebyggelse och verksamheter kan finnas i området. 
Dessa kan utgöra fornlämning, under förutsättning att de tillkommit före 1850. Även eventuella delar 
av dammkonstruktionen som tillkommit före 1850 kan utgöra fornlämning.  

En fornlämning i form av en fornborg57 är belägen uppe på en höjd mindre än 100 m sydväst om 
Kvarnbred. Kvarnbred ligger även strax norr om riksintresse Åloppe, en av östra Sveriges viktigaste 
stenåldersmiljöer av central betydelse för kunskapen om den gropkeramiska kulturen. Det kan 
därmed även finnas ännu ej kända förhistoriska lämningar i området som utgör fornlämning.  

 

57 (L1942:7043/Skogs-Tibble 72:1) 
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Byggnadsminnen 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen 
samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna 
ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt 
kulturmiljölagen.  

Inom Örsundaåns avrinningsområde finns fyra beslutade byggnadsminnen och fråga är väckt om att 
byggnadsminnesförklara ytterligare ett. Inget av dem finns i direkt anslutning till berörda kraftverk.  

Kyrkliga kulturminnen 
Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte 
ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen och skyddas genom 4 kapitlet 
kulturmiljölagen. Inom Örsundaåns avrinningsområde finns 14 kyrkor som är äldre än 1940.  

 

Potentiellt förorenade områden: 

Länsstyrelsen har information om potentiellt förorenade områden i databasen EBH-stödet. Om det 
blir aktuellt med provtagning kan länsstyrelsen ha mer detaljerad information att ta del av.  

Det kan vara så att verksamhetsutövaren behöver ta prover för att utreda föroreningssituationen 
innan man får göra grävarbeten. Det är kommunens miljökontor som är tillsynsmyndighet.   

Kvarnbred 
Vid Kvarnbred har tidigare funnits en kvarn och ett sågverk. Impregnering av virke samt 
kvicksilverbetning i kvarnen har förekommit, men det var en liten verksamhet som skedde under en 
kort tidsperiod. Länsstyrelsen har ingen uppgift om att provtagning ska ha utförts i mark. Provtagning 
har utförts i inomhusluft och inget kvicksilver uppmättes över detektionsgränsen. Objektet har 
tilldelats riskklass 4, liten risk.   

 

Figur 16.  Potentiellt förorenade områden vid Kvarnbreds kraftverk.   
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Vilstena  
Vid Vilstena har tidigare funnits såg och kvarn. Kvicksilverbetning har förekommit i kvarnen. Objektet 
har tilldelats riskklass 3, måttlig risk. Länsstyrelsen har ingen uppgift om att provtagning ska ha 
utförts.  

 

Figur 17.  Potentiellt förorenade områden vid Vilstena kraftverk.   

 

Friluftsliv 

Ett flertal anordningar för friluftslivet (rastplatser) finns i anslutning till markerad vandringsled i 
naturreservatet Hårsbäcksdalen58. Naturreservatet har som delsyfte att tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. Ett preciserat syfte är att bevara ett för allmänheten attraktivt 
besöksområde som stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. Ett prioriterat 
bevarandevärde är naturupplevelse. 

Även vid andra naturreservat inom avrinningsområdet finns parkeringar och rastplatser 

  

 

58 Skyddad natur (naturvardsverket.se), kartskiktet Leder och anordningar 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Vattenförsörjning 

Inom Örsundaån finns ett antal vattenskyddsområden (Figur 18). I Heby kommun pågår en revidering 
av vattenskyddsområdet Lövåsen. 

 
Figur 18.  Vattenskyddsområden inom Örsundaåns avrinningsområde.   

Klimatanpassning 

Klimatanpassning handlar om att ta höjd för framtida klimatförändringar och på så sätt skapa både 
ett mer robust och mer resilient samhälle. Det är framför allt viktigt att beakta framtida 
klimatförändringar i arbeten som sker sällan och leder till bestämmelser som råder över lång tid.  

Klimatförändringarnas effekter kommer på olika sätt att påverka dammar, vattendrag och miljöerna 
runt dessa, bland annat genom förändrade flöden och flödesregimer över årstiderna men även på 
andra sätt. Framtida klimatförändringar leder också till mindre snösmältning, mer lågflöden, 
värmeböljor samt större behov av vatten i landskapet vilket påverkar både växter och djur men även 
produktion av livsmedel och skogsbruk med mera. 

SMHI har tagit fram underlagsrapporter för alla län med både observerade värden samt scenarier för 
framtida klimatförändringar. I rapporten för Uppsala län59 finns bland annat information om total och 
lokal medeltillrinning under de olika årstiderna samt tillrinningens årsdynamik.  

I rapporten anges att: 
”För länet ses en ökning av årstillrinningen med ca 10 % vid slutet av seklet för de flesta vattendrag, 
något mindre för Tämnarån.  

  

 

59 Rapporten i sin helhet finns här: Framtidsklimat i Uppsala län (2015, SMHI) 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e9004/1539932731106/Framtidsklimat_i_Uppsala_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_20.pdf
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Den största förändringen av totala tillrinningen väntas för vinterperioden eftersom nederbörden 
väntas öka och vintrarna förväntas bli mildare. Mot mitten av seklet ses en generell ökning över länet 
men med variationer. Ökningen fortsätter mot slutet av seklet. För Tämnarån, Forsmarksån och 
Olandsån ses en ökning på ca 40 % vid seklets slut (RCP4.560). För RCP 8.5 ligger dessa vattendrag på 
ca 60 % vid seklets slut. Ökningen är större för Fyrisån och Örsundaån.   

Tillrinningen varierar mellan år och under året beroende på hur nederbörd, temperatur, snötäcke, 
markfuktighet och avdunstning varierar och samspelar. För vattendragen ses dock vanligen en 
återkommande dynamik under året. Förändringar i årstidsförloppen kan ha stor betydelse för 
vattenförsörjning, miljö och biologisk mångfald, översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion. 

Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och vårflödestopparna har förvunnit helt. Det beror 
på mer nederbörd under vintern och högre temperaturer gör att nederbörden inte lagras som snö 
utan rinner av vintertid. Därmed uteblir också vårflödestoppen. 

Diagrammet (Figur 19) visar medelvärden och därmed framträder de typiska dragen tydligare men 
variationen mellan år är stor.” 

 

Figur 19.  Medelvärden för tillrinningens årsdynamik i Örsundaån. Svart linje representerar referensperioden 
1963–1992 och de två övriga linjerna representerar framtidsperioden 2069-2098. Blå linje avser medelvärden 
av beräkningar enligt RCP4.5 och röd linje representerar motsvarandeför RCP8.5. (SMHI 2015). 

Tillrinningens årsdynamik förändras i och med klimatförändringarna (Figur 19). Framtidsscenarierna 
för Örsundaån visar på ökad tillrinning vintertid, vilket beror både på ökad nederbörd och på att 
nederbörden faller som regn i stället för som snö till följd av de mildare vintrarna. Under sommaren 
kommer avrinningen i stället att minska. Mer om hur Örsundaån påverkas i ett förändrat klimat finns 
i rapporten Framtidsklimat i Uppsala län. 

  

 

60 RCP = Representative Concentration Pathways är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna 
benämns med den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2. I 
länsrapporterna finns RCP 8,5 och RCP 4,5 med. Mer detaljer om antagandena som ligger till grund för dessa 
finns på s.2 i rapporten. 
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Värdetrakter för Grön infrastruktur 

I handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län61 har länsstyrelsen identifierat värdetrakter i 
landskapet, det vill säga landskapsavsnitt som innehåller högre tätheter av naturtypens biologiska 
värden än vad som finns i det omgivande landskapet. 

I Örsundaåns avrinningsområde finns en av värdetrakterna för inlandets vattenytor, Örsundaån-
Sävaån. I nordöst finns en av värdetrakterna för våtmark, Tämnaren-Heby. Mindre delar av 
avrinningsområdet ingår även i värdetrakter för skogsmark.  

 
Figur 20.  Värdetrakter som identifierats i handlingsplan för Grön infrastruktur 

 

Andra regleringar  

Strandskydd 
Örsundaån med biflöden omfattas av generellt strandskydd för land- och vattenområde intill 
100 meter från strandlinjen enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Även sjöar inom tillrinningsområdet 
omfattas av generellt strandskydd på 100 meter. Vid Alstasjön råder utvidgat strandskydd om 
300 meter på land62. För små vattendrag inom avrinningsområdet gäller strandskydd på 25 meter 63. 
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap 13 § 
miljöbalken. Inom samhällen som Heby, Örsundsbro, Vittinge, Skyttstennäs och Balsbo finns 
områden där strandskyddet upphävts inom detaljplan. 

 

61 Grön infrastruktur i Uppsala län – Länsstyrelsen 2019 
62 Länsstyrelsen i Uppsala län, Beslut om utvidgat strandskydd i Enköpings kommun Uppsala län, beslutat 2014-
12-17, dnr 511-2621-14 
63 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Upphävande av strandskydd beslutat 1999-06-04, dnr 231-8108-98 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=C_2019_03&esc_context=33&esc_-org=lss%3Acounty%2FC
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/strandskydd/LstU_strandskydd_beslut_1999_upphavande.pdf
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Landskapsbildsskydd.  
Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken men fortfarande gäller där 
det inte upphävts av länsstyrelsen. Skyddet syftar till att skydda och vårda naturmiljön, framför allt 
den visuella upplevelsen landskapet.  

 
Figur 21.  Områden med förordnande för skydd av landskapsbilden  

Inom Örsundaåns avrinningsområde finns fyra områden med förordnande för skydd av 
landskapsbilden64. Inom områdena Altuna, Fröshult-Simtuna och Härnevi-Österunda, Rönna krävs 
länsstyrelsens tillstånd för bland annat nybyggnad, upplag och dragning av luftledning65. Inom 
området Örsundaåns mynning krävs länsstyrelsens tillstånd för bland annat nybyggnad, till- eller 
ombyggnad, upplag, dragning av luftledning, anläggande av vägar och broar samt trädfällning66.  

Vilstena kraftverk ligger i norra delen av objektet Altuna.  

  

 

64 Länsstyrelsens webbGIS: Strandskydd och Landskapsbildsskydd mm i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
65 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Förbud mot nybyggnad och upplag m m inom vissa områden i Fjärdhundra 

kommun, beslutat 1968-09-12, dnr III R19-54-1967 
66 Länsstyrelsen i Uppsala län, Förordnande till skydd för landskapsbilden, beslutat 1970-07-14, dnr IIIR13-40-69 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=26ab810421ac4b44a9137d1bd9e328a7
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Information om processen 

Dialog med andra aktörer  

Under framtagandet av nulägesbeskrivningen har arbetsversion och internremissversion delgivits 
berörda verksamhetsutövare, som har haft möjlighet att inkomma med synpunkter och 
kompletteringar. Avsnittet Effektiv tillgång till vattenkraftsel utgörs av uppgifter från 
verksamhetsutövarna.  

Innan färdigställande skickades nulägesbeskrivningen för synpunkter till olika aktörer, till exempel 
berörda kommuner, fiskevårdsföreningar, hembygdsföreningar och ideella naturvårdsföreningar. 
Även berörda verksamhetsutövare fick vid samma tillfälle ytterligare en möjlighet att inkomma med 
sina synpunkter och kompletteringar.  
Syfte med att skicka ut nulägesbeskrivningen för synpunkter var att ge alla berörda möjlighet till 
inspel på och komplettering av nulägesbeskrivningen innan den färdigställs. 
I denna version har de inkomna svaren inarbetats. 

I den fortsatta samverkansprocessen kommuniceras den färdigställda nulägesbeskrivningen med 
verksamhetsutövarna och tillgängliggörs på Länsstyrelsens webb.  

Nulägesbeskrivningen kommer att ingå som en del i den redovisning av samverkansprocessen som 
länsstyrelsen ska göra efter att samverkan avslutats. Redovisningen kommer att kommuniceras och 
tillgängliggöras på lämpligt sätt.  

 

Brister/avsaknad av underlag 

Enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning kan, i samband med att nulägesbeskrivningen tas 
fram, även brister i underlag eller avsaknad av underlag beskrivas, samt hur detta underlag skulle 
kunna kompletteras eller tas fram.  

I arbetet med att ta fram nulägesbeskrivningen för Örsundaån har behoven som beskrivs nedan 
uppmärksammats. 

 

Otillräcklig kunskap om förekomst av strömsträckor 
Strömsträckor är en livsmiljö som är ovanlig i Upplands flacka landskap. Uppdämning medför ofta att 
strömsträckor försvinner genom att de blir överdämda och därför ersätts av lugnvatten.  

I de vattenförekomster i Örsundaån som berörs av kraftverk saknas underlag om förekomst av 
strömsträckor. Därför är det osäkert om påverkan av överdämning uppströms dammarna medverkar 
till att den ekologiska statusen är sämre än god. Skulle omfattningen av överdämda strömsträckor 
vara liten har överdämningen troligen mindre påverkan på ekologisk status, medan det motsatta 
råder om förekomsten av strömsträckor skulle vara stor.  

Länsstyrelsen gör därför bedömningen att förekomst och areal av eventuella strömsträckor i berörda 
vattenförekomster är något som behöver utredas. 

Relativt gamla uppgifter från provfisken 
Underlagen från provfisken är i vissa fall relativt gamla. Länsstyrelsen bedömer dock att kännedomen 
om vilka fiskarter/typer av fiskar som förekommer i Örsundaån är tillräckligt god, och att det faktum 
att vissa provfiskeunderlag är relativt gamla inte bör ha någon avgörande betydelse för det fortsatta 
arbetet. 
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https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=_2016_11&esc_context=33&esc_-org=lss%3Acounty%2FC
https://riksarkivet.se/det-medeltida-sverige
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e9004/1539932731106/Framtidsklimat_i_Uppsala_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_20.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=C_2019_03&esc_context=33&esc_-org=lss%3Acounty%2FC
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/strandskydd/LstU_strandskydd_beslut_1999_upphavande.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/strandskydd/LstU_strandskydd_beslut_1999_upphavande.pdf
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=26ab810421ac4b44a9137d1bd9e328a7




Detta dokument utgör den nulägesbeskrivning som beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om samverkan inför
prövning enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften.
I nulägesbeskrivningen sammanställs befintliga underlagsmaterial om de värden och allmänna intressen som är relevanta för
samverkansprocessen. De flesta underlagen redovisas även på karta i anslutning till texten. Nulägesbeskrivningen innehåller också
information från verksamhetsutövarna om driften av respektive vattenkraftverk.
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