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Sammanställning av befintliga underlag för prövningsgrupp Tämnarån - 
en del av arbetet med Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. 
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Inledning 

 

Figur 1: Översiktskarta över prövningsgrupp 54_1 Tämnarån. De två anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med 
trianglar. 

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 Tämnarån (54_1).  

I nulägesbeskrivningen sammanställs information från befintligt underlagsmaterial. De flesta av 
underlagen visas även på karta i anslutning till texten.  

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

 

1 Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen - Omprövning för moderna miljövillkor - 
Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten (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
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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Avgränsningar 

Eftersom de två vattenkraftsanläggningar som berörs av NAP finns i huvudfåran, nedströms 
Tämnaren, ligger fokus i denna nulägesbeskrivning på Tämnarån från Tämnaren till utloppet i havet 
och utelämnar till stor del sådant som rör biflödena.  

Nulägesbeskrivningen ska vara övergripande och beskriva nuläget. Den går inte in på vilka 
miljöåtgärder som kan komma att bli aktuella vid kraftverken.  

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

Beskrivning av avrinningsområdet 

Tämnarån rinner upp i Heby kommuns skogs- och jordbrukslandskap, och har en total längd av 
95 km. Vretaån, eller Harboån som den heter i sin övre del, mynnar först i Sörsjön och därefter i 
Tämnaren. Nedströms Tämnaren sträcker sig ån ca 50 km genom Tierpsslätten och passerar 
Tämnarån ett antal dammar på sin väg till mynningen i Lövstabukten vid Karlsholmsbruk.  

 

Figur 2 Detaljkarta. De två anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 
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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 Tämnarån en medelvattenföring på cirka 10 kubikmeter per sekund (m3/s), 
karaktäristiska flöden ses i Tabell 1: Typiska flöden vid Tämnaråns mynning i havet hämtade från 
SMHIs vattenweb. och Tabell 2.  

Tabell 1: Typiska flöden vid Tämnaråns mynning i havet hämtade från SMHIs vattenweb. 2 

Flöde Total 
vattenföring (m³/s) 

Total 
stationskorrigerad vattenföring (m³/s) 

Femtioårsflöde (HQ50) 87,8 87,9 

Tioårsflöde (HQ10) 64,7 64,7 

Medelhögvattenflöde 
(MHQ) 

41,2 41,2 

Medelflöde (MQ) 9,99 9,99 

Medellågvattenflöde 
(MLQ) 

1,48 1,48 

Tabell 2: Typiska flöden just nedströms Husbykvarn hämtade från SMHIs vattenweb, sub-id för delavrinningsområde 10482. 

Flöde Total 
vattenföring (m³/s) 

Total 
stationskorrigerad vattenföring (m³/s) 

Femtioårsflöde (HQ50) 44,7 44,8 

Tioårsflöde (HQ10) 32,9 32,9 

Medelhögvattenflöde 
(MHQ) 

20,9 20,9 

Medelflöde (MQ) 6,13 6,12 

Medellågvattenflöde 
(MLQ) 

1,02 1,03 

 

  

 

2SMHI Vattenwebb https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Riksintresse för naturvård: 

Riksintressen 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. 

Tämnarån berörs av två områden utpekade som riksintresse för naturvården enligt MB 3 kapitlet 6§3. 
Beskrivningarna ordnas nedan från norr till söder. Riksintressen för kulturmiljövård beskrivs i 
avsnittet Andra allmänna intressen. 

 

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

Torslundaområdet 
Sankängarna utmed Tämnarån från Vallby till Tolfta utgör ett av de största sankmarksområdena i 
Norduppland av typen igenväxande betes - och slåttermark. Det består av betade strandängar, 
igenväxande fuktängar och kärrmarker, som översvämmas på våren. I området finns också enstaka 
smärre skogspartier. Fågellivet är rikt. Antalet rastande fåglar är stort. 

 

3 Information om riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat mm finns exempelvis i kartverktyget 
skyddad natur: https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Tämnaren 
Tämnaren är en grund, näringsrik lerslättsjö med kalkhaltigt vatten och Upplands största sjö. Sjön har 
utsatts för mänsklig påverkan, bland annat genom två kraftiga sänkningar (ca 1870 och 1950) och i 
senare tid en höjning av vattenståndet eftersom Uppsala kommun sedan 1977 använder Tämnaren 
som extra vattenreservoar. Sjön är stadd i igenväxning.  

Tämnaren med Sörsjön är en välkänd fågelsjö. Sjön och dess lövträdsrika strandområden har ett rikt 
fågelliv, både av häckande och rastande arter. Strandområdet är omväxlande med hävdade 
odlingsmarker, lundväxtrika barrskogsmarker och smärre strandängar Sjöns omgivningar är 
omväxlande med åkermarker, naturbetesmark och igenväxande hagar. Många olika slag av 
våtmarker och barr- och blandskogar finns också. Ängs- och hagmarkerna samt lövskogen i området 
hyser en rik och intressant flora särskilt i anslutning till delar med gynnsammare berggrund (kalksten 
och grönsten). 

  

Natura 2000-områden och naturreservat  

Tämnaren är, tillsammans med den sammanhängande och söder om liggande Sörsjön, en av landets 
finaste fågelsjöar. Sjöarna är uppdelade på två Natura 2000-områden; Tämnaren öst i Uppsala och 
Tierps kommuner samt Tämnaren Väst i Heby kommun. På Tämnarens sydöstra strand finns också 
naturreservatet och Natura 2000-området Kalvnäset  

I området Tämnaren Öst ingår två naturreservat; en mycket liten del av reservatet Iggelbo i Tierps 
kommun samt hela reservatet Långnäset i Uppsala och Tierps kommuner. Naturreservatens yta utgör 
dock endast en mindre del av Natura 2000-området.  
Tämnaren Väst består av naturreservatet Aspnäs samt västra delen av sjöarna Tämnaren och 
Sörsjön. I sydost ingår även strandskogen längs sjöarnas kant. 
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Figur 4: Områden utpekade som Natura 2000 (SCI=habitatdirektivet, SPA= fågeldirektivet) samt områden skyddade som 
naturreservat. 

Bevarandesyftet med Natura 2000-område Tämnaren Öst och Tämnaren Väst är att bevara eller 
återställa gynnsamt tillstånd för de prioriterade bevarandevärden som anges nedan. 

• Naturtyperna naturligt näringsrika sjöar, fuktängar, taiga, lövsumpskogar och svämlövskog 
(Tämnaren Öst).  

• Naturtyperna naturligt näringsrika sjöar, silikatgräsmarker, fuktängar, taiga, nordlig 
ädellövskog och trädklädd betesmark (Tämnaren Väst).  

• Arten citronfläckad kärrtrollslända.  
• Arter inom fågeldirektivet: rördrom, sångsvan, brun kärrhök, fiskgjuse, småfläckig sumphöna, 

kornknarr, trana, grönbena, fisktärna, svarttärna, sparvuggla, spillkråka och törnskata.  
• Övriga arter av våtmarksfåglar för vilka Tämnaren utgör en viktig rast- och/eller häckningslokal: 

sädgås, bläsand, snatterand, brunand, årta, skedand, storskrake och skrattmås. 
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Utpekande som värdefullt vatten för natur och fiske  

Tämnaren och Sörsjön är även utpekade som värdefulla vatten av naturvårdsverket4. Det som tas 
upp i beskrivningen är bland annat Tämnarens limnologi, rika fauna och värden som fågellokal, både 
för häckning och rastning. 

 

 

Figur 5: Detaljkarta över Tämnaren. Områden utpekade som värdefulla vatten samt områden skyddade som naturreservat. 

 

  

 

4 Information om värdefulla vatten finns i länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i 
Uppsala län (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
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Områden utpekade i naturvårdsprogram och naturvårdsplan5 

Längs Tämnarån har ett antal områden pekats ut i Naturvårdsprogram för Uppsala län. Några av 
dessa omfattar vattnet eller ån i sig. Västra delen av Tämnaren är utpekad i Naturvårdsplan för 
Västmanlands län.  

 

Figur 6: Områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län 1987 och Naturvårdsplan för Västmanlands län 1985. 

Områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län, från norr till söder: 

• Området kring Tämnarån norr om Näs (60.26) mycket högt värde. 
Bevarandevärden: K (fornlämningar, odlingslandskapet), L (betydelsefullt landskap), Z 
(fågellivet, rik molluskfauna) 

• Tämnaråns ravin strax öster om Stav (60.54) högt värde. 
Bevarandevärden: G (utbildad ravin), L (betydelsefull del i omgivande landskap), Z (fågellivet) 

• Sankängar runt Tämnarån från Vallby till Tolfta (60.93) mycket högt värde.  
Bevarandevärden: B (kärrmarker och fuktängar), L (betydelsefullt landskap), Z (djur och 
fågellivet) 

 

5 Information om naturvårdsprogram och -plan finns i länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och 
vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
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• Bäckraviner och betesmarker öster om Gryttjom (60.104) högt värde. 
Bevandevärden: G (utbildade raviner), K (fornlämningarna), L (betydelsefull del i omgivande 
landskap) 

• Tämnaren med angränsande stränder (60.112) högsta värde. 
Bevarandevärden: B (ädla lövträd, lundpartier, örtrika partier), F (strövmöjligheterna), L (Utsikt 
över klarvattenyta, hävdade odlingsmarker växlande med lövträdsrika skogspartier), Z 
(fågellivet i och kring sjön, molluskfaunan) 

Västra delen av Tämnaren ligger i Heby kommun, som tidigare hörde till Västmanlands län. Tämnaren 
är därför utpekad även i Naturvårdsplan för Västmanlands län: 

• Tämnaren (17:33) klass 1 (högsta värde). 
Bevarandevärden: B (strandängar, betade hagmarker och lövskog, delvis ädellövskog med 
intressant vegetation och delvis rik flora), F (flera utflyktsmål i anslutning till sjön), G (diabas- 
och marmorförekomster), Z (rikt fågelliv i sjön, på stränderna och i lövskogen) 

Tabell 3: Förklaring till bokstavsbeteckningar i beskrivningar av bevarandevärden. 

Beteckning Förklaring 

B Botanik 
F Rörligt friluftsliv 
G Geovetenskap 
H Hydrologi och limnologi 
K Kultur- och odlingslandskap 
L Landskapsbild 
Z Zoologi 

 

Områden utpekade i våtmarksinventeringen 

Längs Tämnarån har ett antal områden pekats ut i våtmarksinventeringen6. Några av dessa omfattar 
vattnet eller ån i sig. I Tabell 4 listas dessa områden från norr till söder. 

Tabell 4: Områden längs Tämnarån som pekats ut i våtmarksinventeringen.  

Objektnamn ObjektID Naturvärdesklass 

Strandområde SO Karlholm 8084 Vissa naturvärden 

Mader kring Tämnarån omedelbart S Karlholm 7718 Vissa naturvärden 

Tämnaråns mader mellan Tierp och Tolfta 6197 Mycket högt naturvärde 

Tämnaråns mader S Skämsta 4 km NNO Tierps kyrka 5988 Högt naturvärde 

Mader kring Tämnarån vid Torslunda 1 km NNO 
Tierps kyrka 

6313 Högt naturvärde 

FD Våtmark O Tämnaren 17 km NNV Björklinge 6116 Låga naturvärden 

Stränder runt Tämnaren 13 km O Östervåla 6096 Högt naturvärde 

Stränder runt Tämnaren 6 km NO Harbo 19336 Mycket högt naturvärde 

Sörsjön 10 km SO Östervåla 6153 Högt naturvärde 

Sörsjön 6 km O Harbo 20973 Mycket högt naturvärde 

 

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

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 7: Områden utpekade i våtmarksinventeringen. 

 

Fridlysta arter 
Information om befintliga artfynd i området kan hittas i Artportalen7. 

  

 

7 https://www.artportalen.se/ 

https://www.artportalen.se/


  14 

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer  

I Tämnarån har 24 av 25 vattendragssträckor sämre än god ekologisk status. Tämnarån 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 Tämnaråns avrinningsområde finns också flera sjöar. Den största är 
Tämnaren, som står i förbindelse med Sörsjön. De har båda sämre än god status, orsakad av 
sjösänkningar och övergödning. Övergödningen märks tydligt på förhöjda fosforhalter, begränsat 
siktdjup och höga halter av klorofyll som är ett mått på mängden alger som finns i sjön. 

Övergödning 
För att minska övergödningen i Tämnaråns åtgärdsområde behöver först och främst alla enskilda 
avlopp åtgärdas till minst normal skyddsnivå. Strukturkalkning, anpassade skyddszoner, 
fosfordammar och ansvarsfull spridning av stallgödsel är åtgärder inom jordbruket som effektivt 
minskar utsläppen av fosfor och kväve. Området runt sjön Tämnaren är i stort behov av åtgärder, 
men även andra delar i ån behöver åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen. För att 
Karlholmsfjärden ska nå god ekologisk status är det viktigt med åtgärder även i Tämnaråns nedre del.  

Konnektivitet  
Konnektivitet (förekomst av vandringshinder) beskriver möjligheten till spridning och fria passager 
för djur, växter, sediment och organiskt material i vattenförekomster. Konnektiviteten bedöms längs 
med vattenförekomsten (i uppströms och nedströms riktning), samt från vattenförekomsten till 
omgivande landområden. Vandringshinder utgörs av tillexempel dammar (undantaget naturliga, 
såsom bäverdammar), vattenkraftverk, felaktigt placerade vägtrummor med mera. I sammanlagt elva 
vattendragsförekomster och två sjöar inom Tämnaråns avrinningsområde bidrar vandringshinder till 
att ekologisk status inte kan nås.  

Samtliga vandringshinder i Tämnaråns avrinningsområde utgörs av dammar. Det finns tre definitiva 
och två partiella vandringshinder i Tämnaråns huvudfåra mellan havet och Tämnaren. Mellan 
mynningen i havet och sjön Tämnaren är cirka en tredjedel av fallhöjden uppdämd. Strömsträckorna 
är koncentrerade till de nedre delarna, framförallt nedströms nedersta vandringshindret, samt 
mellan andra och tredje vandringshindret. Kraftproduktion sker vid Husby, Ullfors och Strömsberg.  

I Tabell 5 redovisas ekologisk status, status för konnektivitet och flödesförändringar. Den ekologiska 
statusen för vattenförekomsterna i Tämnaråns huvudfåra är måttlig med undantag för Tämnaren 
som har en otillfredsställande status. Risk att god status inte uppnås pga. flödesförändringar finns i 
vattenförekomsten Tämnarån Enstabäcken – Svartån. I Figur 8: Klassificeringen av konnektiviteten i 
Tämnarån. har konnektiviteten klassificerats som god i Tämnaråns mynning. För resterande delar av 
Tämnaråns huvudfåra har konnektiviteten klassificerats som antingen måttlig eller dålig. 
Vattenförekomsten Tämnarån Enstabäcken - Svartån där anläggningarna Ullfors och Husbykvarn 
ligger har klassificerats som dålig med avseende på konnektivitet. Samtliga förekomster i Tämnarån 
riskerar att inte nå god ekologisk status (Figur 9: Risk att god miljöstatus inte kommer att uppnås i 
Tämnarån.).  

Strömsträckor är ofta viktiga delar av vattendragen. Flera arter har behov av strömsträckor för sin 
reproduktion. I Bilaga 1 finns en karta som visar både vandringshinder och strömförhållanden. 
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Tabell 5: Ekologisk status, status för konnektivitet och flödesförändringar. Ordning från mynningen i havet till Tämnaren. 

Vattenförekomstens 
namn 

Vatten-ID Ekologisk status Konnektivitet Flödesförändringar 

Tämnarån mynningen –  
Sandbyån (länk) 

WA27932970 Måttlig God - 

Tämnarån Sandbyån –  
Roknöbäcken (länk) 

WA58584789 Måttlig Dålig - 

Tämnarån Rocknöbäcken – 
Enstabäcken (länk) 

WA63172065 Måttlig Måttlig - 

Tämnarån Enstabäcken –  
Svartån (länk) 

WA20238516 Måttlig Dålig Otillfredsställande 

Tämnarån Svartån –  
Tämnaren (länk) 

WA86825440 Måttlig Måttlig - 

Tämnaren (sjö) (länk) WA83444072 Otillfredställande Måttlig - 

 

 

Figur 8: Klassificeringen av konnektiviteten i Tämnarån.  

 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27932970
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58584789
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63172065
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20238516
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86825440
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA83444072
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Figur 9: Risk att god miljöstatus inte kommer att uppnås i Tämnarån. 

Övriga miljöproblem 
Sjön Tämnaren har problem med syrgasbrist under vintern, stora mängder fisk flyr nedströms i ån. 
Massdöd av fisk är återkommande. Fisk som flyr nedströms kan fastna på fel sida om en damm och 
hindras då från att ta sig uppströms igen. Vid utbredd syrgasbrist kan art- och populations-
sammansättningen förändras. Möjligheten att återkolonisera en sträcka kan därför vara viktig.  

 

Förekommande fiskarter 

Många fiskarter har vandringsbehov under delar av sin livscykel. Olika arter påverkas på olika sätt av 
vandringshinder och fiskpassager eftersom typ av vandring (upp- och/eller nedströmsvandring), 
storlek och simkapacitet varierar mellan arterna8. Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut ett 
antal fiskarter som målarter för fiskpassager vid bristande konnektivitet9. Flera av dessa fiskarter har 
hittats i Tämnarån (Fel! Hittar inte referenskälla.).  

 

8 Calles m fl 2013 Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar 
9 HaV 2020b Vägledning för fisk- och faunapassager 
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I Tabell 6redovisas arter som påträffats i kraftverkens påverkansområde (vattenförekomsterna 
WA63172065, WA20238516, WA86825440 och WA83444072)10. I nedre delen av Tämnarån vandrar 
även id, vimma, öring och flodnejonöga upp från havet för lek.  

Dagens kunskap om fisksamhället i Tämnarån bygger på få, och i vissa fall gamla, provfisken samt 
uppgifter från fiskevårdsområden och kraftverksägare.10 11 

Tabell 6: Fiskarter som påträffats i de vattenförekomster som är påverkade av kraftverken (WA63172065, WA20238516, 
WA86825440 och WA83444072) samt deras vandringsbehov. Vandringsförmåga har bedömts utifrån hur arterna klarar 
fiskvägar, detta beror mycket på fiskvägstyp och -konstruktion. 

Ålen skyddas av ett EU-direktiv och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en 
ålförvaltningsplan för att förbättra ålens situation. Vandringshinder i vattendrag är en viktig orsak till 
ålens minskning. Ål nyttjar t.ex. den nyligen anlagda i fiskvägen vid Strömsberg11. Sjön Tämnaren 
utgör en god uppväxtmiljö för ål. 

 

10 Det finns ett tiotal elfiskelokaler registrerade i SERS - Statistik provfiske i vattendrag (slu.se) samt i Svenskt 
Sjöprovfiskeregister NORS. 
11 Kommunikation med kraftverksägaren i Strömsberg 

Art Namn 
Vandrings- 
förmåga 

Vandringsbehov 
Annan vattenförekomst 
påverkad av 
vandringshinder 

Lek-
vandring 

Annan uppströms-
vandring 

Nedströms-
vandring 

Abborre Perca fluviatilis medel Vår 
Höst för övervintring, 
födosök 

 
Svartån (uppströms), 
Tämnaren,   

Benlöja Alburnus alburnus medel Vår   
Tämnaren, Förekomst 
nedströms 

Gädda Esox lucius medel Vår 
Kortare rörelser under 
hela året 

Återvandring 
efter lek 

Svartån (uppströms), 
Tämnaren 

Gärs 
Gymnocephalus 
cernuus 

låg Vår   
Tämnaren, Förekomst 
nedströms 

Gös Sander lucioperca låg Vår  
Återvandring 
efter lek 

Tämnaren (och vid 
kraftverk) 

Id Leuciscus idus medel Vår    

Lake Lota lota medel 
Sen höst 
– vinter 

Höst och vår 
Vinter - tidig 
vår 

Förekomst nedströms 

Mört Rutilus rutilus medel Vår Höst för övervintring 
Vandring för 
övervintring 

Tämnaren, Förekomst 
nedströms 

Björkna Blicca bjoerkna  Vår    

Ål Anguilla anguilla medel  Sommarhalvåret 
Vår - höst  
8-20 grader 

Förekomst nedströms 

Brax Abramis brama  Vår Födosök  Upp-/nedströms 

Sten-
simpa 

Cottus gobio låg                     Ej stort vandringsbehov Förekomst nedströms 

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/
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Förekomst av musslor 

I Tämnaråns avrinningsområde har totalt fyra arter av stormusslor påträffats: större dammussla, 
allmän dammussla, flat dammussla och spetsig målarmussla. Ån har troligen ett ovanligt stort 
bestånd av musslor.  

Den rödlistade arten flat dammussla (NT i Sverige, VU globalt) är en relativ ovanlig mussla som finns i 
hela ån nedströms Tämnaren12. Värdfisk för larver av flat dammussla är stensimpa och möjligen 
gärs13. 

 

Förekomst av utpekade ansvarsarter, förutom musslor: 

• Karlholm, S kyrkan: vimma och utter 

• Strömsberg: större agatsnäcka 

• Bron vid Tolfta kyrka: större agatsnäcka 
 

Fiskevårdsområden 

Tre fiskevårdsområden (FVO) finns mellan Tämnaren och havet. Tämnarens FVO omfattar sjön 
Tämnaren och utloppet ner till Sjölunda. Övre Tämnareåns FVO sträcker sig från Sjölunda till Stymne, 
strax norr om Västland, och Nedre Tämnaråns FVO sträcker sig från Stymne till åns mynning i havet. 

 

Tidigare restaureringsarbeten eller miljöförbättrande åtgärder 

Tämnarån är ett av de vattendrag i länet som prioriteras högst för åtgärder. År 2009 startade 
länsstyrelsen projektet En Levande Karholmsfjärd där ett av syftena var att arbeta för fria 
vandringsvägar mellan havet och sjön Tämnaren. Projektet pågick under tre år och omfattade bland 
annat tillsyn av dammanläggningar, utredningar av restaureringsbehov och anläggande av fiskvägar. 
Nedan beskrivs de åtgärder som hittills genomförts. Diskussioner pågår om hur de kvarvarande 
dammar som inte omfattas av den nationella planen ska kunna förses med fiskpassager som 
underlättar fiskvandring. 

Storådammen Karlholm 
Tämnaråns allra nedersta del består av två förgreningar, Lillån och Storån. Lillån flyter genom 
Karlholms samhälle och är den mindre av grenarna. I samhället, i Lillån, finns en dammanläggning 
med dammluckor som utgör vandringshinder för fisk. I Storån finns en dammanläggning som tidigare 
utgjort vandringshinder.  

Tierps kommun fick 2013 tillstånd till att anlägga en fiskväg (omlöp) förbi dammen i Storån (dom 
2013-06-17, M 6780-11). Omlöpet färdigställdes 2014 och innebär att det nu är fria vandringsvägar 
förbi Storådammen, som tidigare utgjorde det första vandringshindret från havet räknat. 
Anläggningen ingår inte i prövning enligt den nationella planen. 

Damm och kraftverk vid Västland 
Idag finns det första vandringshindret från havet räknat vid Västland. Det består av en tröskel 
(skibord) under en äldre stenbro. Vid Västland finns ett kraftverk som inte varit i drift sedan 2016. 
Dammen avsänktes under 2017 genom att luckorna öppnades permanent. Luckor och manöverdelar 
vid dammen togs bort under 2018. Trots avsänkning utgör kvarvarande dammdelar vandringshinder 
under de flesta förhållanden.  
Anläggningen ingår inte i prövning enligt den nationella planen. 

 

12 Stormusslor i Uppsala län 
13 Naturhistoriska riksmuseet – Flat dammussla 

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
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Damm och kraftverk vid Strömsberg 
Vid Strömsberg finns ett kraftverk med en dammanläggning. Kraftverk och dammar har genomgått 
en fullständig prövning enligt miljöbalken och fick tillstånd 2015 (dom 2015-03-10, M 755-14). 
Domen anger bland annat krav på fiskväg och minimitappning förbi kraftverket. Det finns en fiskväg 
(slitsränna) som byggdes 2019.  
Anläggningen ingår inte i prövning enligt den nationella planen. 

Utredning biotopvård Tämnarån 
År 2010 sammanställdes, på uppdrag av länsstyrelsen, en biotopvårdsplan för Tämnarån14. Planen 
omfattar biotopkartering, bedömning av befintliga och möjliga arealer för lek- och uppväxtområden, 
biotopförbättringsförslag samt förslag till förbättring av lugnvattenmiljöer. 

 

Framtida restaureringsarbeten 

Tierps kommun har planer på att titta på förutsättningarna att kunna ordna fiskpassage förbi 
Ubblixbo. En förstudie ska enligt planerna starta under hösten 2021 eller under 2022. Misstanke 
finns om att det finns en hel del ledningar i marken som skulle försvåra grävarbeten.  

Dämmet vid Ubblixbo tillhör inte Tierps kommun, men eftersom kommunen har ett bad intill 
dämmet vill man gärna undersöka förutsättningarna att öka rekreationsvärdena vid badet samtidigt 
som fiskvandring möjliggörs. 

 

  

 

14 Biotoprestaureringsplan för Tämnarån, Terra-Limnogruppen AB, 2010-12-30. (Bilaga 2 till detta dokument) 
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Effektiv tillgång till vattenkraftsel (elproduktion/reglerförmåga) 

I detta avsnitt redovisas uppgifter om de kraftverk som omfattas av den nationella planen. Enligt 
Havs- och vattenmyndighetens vägledning (utkastversion) bör verksamhetsutövare bidra med 
informationen. 

Det kan exempelvis vara uppgifter om: 

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

miljöanpassningar 
• om berörda vattenkraftverk är betydelsefulla för reglerförmågan,  

(se Energimyndighetens rapporter ER 2016:11 ”Vattenkraftensreglerbidrag och värde för 
elsystemet”, och ER 2014:12 ”Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet”) 

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

Verksamhetsutövarens uppgifter om Husbykvarns kraftverk 

För anläggningen finns en gällande vattendom (avgörande Österbygdens vattendomstol i mål Ans.D. 
28/1943). Vattendomen reglerar högsta tillåtna vattenhöjd till +29,65 m i ett lokalt höjdsystem.  

Dammanläggningen är en sättdamm med en motordriven planlucka, dammens avbördningsförmåga 
är 32,2 m³/sek15 vid dämningsgränsen enligt gällande vattendom.  

Kraftverkets slukförmåga är cirka 7,8 m³/sek.  

Kraftverket fungerar bra, kraftverket och planluckan styrs elektroniskt via givare (pegel) efter 
vattenhöjden uppströms i dammen. Vattenytor regleras följaktligen via kraftverket, planluckan och 
sättar.  

Kraftverket har en turbin av typen dubbel Francis.  

Anläggningens installerade effekt är 340 kW. Fallhöjden är 6,0 m.  

Den genomsnittliga kraftproduktionen har under de senaste 15 åren varit 910 MWh årligen.  

Kraftverkets intag från dammen skyddas av ett stående galler med grindrens. 

Verksamhetsutövarens uppgifter om Ullfors kraftverk 

Historik 
Ullforsbruk anlades 1647 av Hinrich Lemmens, en hammare och masugn vid forsen Ullfors. 1734 
köptes det av Charles de Geer. Släkten de Geer ägde det till 1920. Köptes då av Stora Kopparberg AB. 
Järnhanteringen upphörde 1929. 

Bångbo Kraft förvärvade fallrätten 1989. Den gamla fallfärdiga kvarnen från 1850-talet revs 1990. 

Dom för uppförande av ny kraftstation beviljades Bångbro Kraft, fick 1989 VA 11/89. Förlängning av 
arbetstiden erhölls 4/11 1994, VA 62/94. 

Nilsson Kraft förvärvade fastigheten Ullfors 1:6 1996. 1999 startade elproduktionen.  

Produktion 
Medelårsproduktionen 1999 – 2018 är ≈ 350 000 kWh, maxproduktion 2012 = 542 011 kWh, 
minproduktionen 2016 = 174 358 kWh. Tre stycken turbiner med generatorer 55-30-15 kW, max 
uteffekt ≈ 80 kW. 

 

15 Verksamhetsutövarens uppgift. Länsstyrelsen har i möte påpekat att uppgiften om avbördningsförmåga 
verkar låg. Ingen reviderad siffra har inkommit. 
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Fallhöjden som utnyttjas i kraftverket är ca 3,5 m. Reglerings amplitud är 0,2 m. Rensgaller finns och 
har en fri öppning om 22 mm. 

Avbördningsförmåga damm. 
Automatlucka 9 mᶟ/s. Turbiner ≈ 5 mᶟ/s. 50 brädsättar 17 mᶟ/s. 9 st manuella spettluckor 32 mᶟ/s. 
Lilla sågutskovet 5 mᶟ/s. Totalt 68 mᶟ/s. 

Driften regleras av nivåvakter i damm som automatiskt styr turbin pådrag. 

Normal driftreglering dammnivå sker med upp till 9 mᶟ/s av automatluckan. 

Enligt SMHI är vattenflödet vid Näs (5 km uppströms havet) max 72 mᶟ/s, medel 32 mᶟ/s, medel låg 
1 mᶟ/s, lägst 0,08 mᶟ/s. 

Nederbördsområde Ullfors 818 km². Avdunstning av en grund sjö som Tämnaren ligger på mellan 
0.3–0,5 cm/dygn en varm sommardag enligt SMHI. 

Vid torra år som 2016, 2017, 2018 och 2020 är tillrinningen till Ullfors så liten att vi måste stänga 
intagsluckorna till stationen, läckvattnet genom stängd turbin är större än tillflödet, för att hålla 
damm nivån uppe. 

Under bolagets verksamhetstid från 1999 har aldrig spettluckorna behövts öppnas.  

Maximal avbördning som har upplevts är alltså under 36 mᶟ/s i Ullfors. Det är trånga partier i ån 
nedom Tämnarens utlopp som till stor del begränsar avbördningsmängden. 
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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 regionala intresseområden för kulturmiljön: 
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. 

Längs Tämnarån finns tre områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården16 enligt 
MB 3 kapitlet 6§. Efter samma sträcka finns också fem regionalt utpekade värdefulla 
kulturmiljöområden17, varav tre sammanfaller med riksintresseområdenas utbredning. Utförligare 
beskrivningar av riksintresseområdena kan hämtas på länsstyrelsens webbplats. 

Båda de berörda anläggningarna, Husbykvarn och Ullfors kraftverk, är belägna inom riksintresset 
Tierpsslätten samt området av regionalt intresse för kulturmiljövården med samma benämning. 

Karlholms bruk 
Utpekat både som riksintresse för kulturmiljövård och regionalt intresseområde för kulturmiljön 

Järnbruk under Lövsta bruk. Välbevarad enhetlig bruksmiljö av vallonbrukskaraktär och enhetlig 
bebyggelse från 1720-talet och framåt. Arbetarbostäder längs bruksgatorna, herrgårdsbyggnader, 
klockstapel, brukskyrka, bruksdamm och en intakt Lancashiresmedja från 1880-talet. Den senare 
utgör även byggnadsminne.  

Västlandsområdet 
Utpekat som regionalt intresseområde för kulturmiljön 

Centralbygd med fornlämningar från brons- och järnålder, sockenkyrka från 1800-talet och 
välbevarade bymiljöer med bebyggelse huvudsakligen från 1800-talet. I området ingår även 
Västlands bruk med intressant bebyggelse från 1700- och 1800-talen samt länets största bevarade 
slaggstensbro.  

Strömsbergs bruk 
Utpekat både som riksintresse för kulturmiljövård och regionalt intresseområde för kulturmiljön 

Upplands enda järnbruk där alla de komponenter som bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 
1800-talet finns bevarade. Tätt samlade kring Tämnarån ligger den gamla klensmedjan och 
masugnen, vars äldsta delar härrör från 1700-talets mitt, samt kolhus, rostugnar, Lancashiresmedja, 
våghus, verkstad, kvarnen och det gamla sågverket från 1800-talets förra hälft. Herrgården på västra 
sidan om bruksdammen och industribebyggelsen på den norra, medan arbetarlängorna ligger öster 
om dammen. 

Tolfta:  
Utpekat som regionalt intresseområde för kulturmiljön 

Kyrkomiljö. Medeltida kyrka med väl bibehållna kalkmålningar. Representativ prästgårdsmiljö från 
1800-talet samt värdefull frikyrkobyggnad. Kyrkan är belägen på en kraftig åskulle och syns vida 
omkring. 

 

16 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
17 Bygd att vårda, regionalt kulturmiljöprogram Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner, Uppsala 1984. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
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Tierpsslätten 
Utpekat både som riksintresse för kulturmiljövård och regionalt intresseområde för kulturmiljön 

Sammanhållet odlingslandskap i centralbygd som utgör ett värdefullt, sammanhängande 
kulturlandskap, där spår av bygdens framväxt kan följas under de senaste 4000 - 5000 åren. 
Lämningar från stenålder och bronsålder, många järnåldersgravfält samt Husby- och Tunanamn 
vittnar om bygdens betydelse under förhistorisk tid. Ruinen efter gårdskyrkan vid Husbyborg samt 
Tierps sockenkyrka från 1300-talet utgör viktiga minnesmärken från medeltiden. Tierps kyrka var en 
av medeltidens största landskyrkor. Utmed Tämnarån finns Torslunda stenåldersboplats med 
boplatslämningar från brons- och järnålder och samt flera järnåldersgravfält med högar. Vid Gryttjom 
finns en av länets förnämsta stenvalvbroar från 1700-talet. 

  

Figur 10: Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§, områden av regionalt intresse för 
kulturmiljövård samt områden utpekade som särskilt värdefulla vatten av Riksantikvarieämbetet. 

Särskilt värdefulla vatten (Riksantikvarieämbetet) 
Tämnaråns dalgång är utpekad som särskilt värdefullt vatten av Riksantikvarieämbetet18, med 
motiveringen att landskapet utmed Tämnaråns dalgång innehåller miljöer av stort kulturhistoriskt 
värde, till exempel fornlämningar, medeltida kyrkor, bebyggelse och bruksmiljöer.  

 

18 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
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Områdesbestämmelser och q i detaljplan  
Kommuner kan utfärda områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen för att kulturhistoriska 
värden ska bevaras. Inom dessa områden gäller varsamhetsbestämmelser och utökad lovplikt vid 
förändring av den bebyggda miljön samt för vissa träd och parker. 

Tierps kommun har utfärdat områdesbestämmelser inom två områden längs Tämnarån: Strömsbergs 
bruk och Ullfors bruk, där syftet är att bruksmiljöns höga kulturhistoriska värden ska bevaras. 
Flertalet av de äldre husen är q-markerade, till exempel kraftstationen vid Ullfors, viket innebär att 
de inte får rivas.  

När underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader blir aktuellt kan byggnadsvårdsbidrag sökas 
från länsstyrelsen. En q-markering ökar möjligheten att bidrag medges. Byggnadsvårdsbidrag skulle 
även kunna medges för upprustning av andra delar av kraftverksanläggningen, om det handlar om 
åtgärder som stärker kulturhistoriska värden.  

Vattenanknutna kulturmiljövärden i Tämnaråns avrinningsområde  
Det som framför allt präglar de vattenanknutna kulturmiljöerna längs med Tämnarån är de 
vallonbruk som ligger som ett pärlband från Karlholms bruk i norr till Odensfors i söder. De flesta är 
mycket välbevarade anläggningar och utgör pedagogiska exempel. I övrigt är landskapet påverkat av 
de stora dikningsföretagen. Andra vattenanknutna verksamheter har liten grad avsatt tydliga spår i 
landskapet. 

Beskrivningarna av vattenanknutna kulturmiljöer är tagna från en rapport i manusform19. Inventering 
pågick 2009–10. Projektets resurser var små och beskrivningarna av områdena är därför inte helt 
kompletta. Länsstyrelsen har därför kompletterat beskrivningarna av Ullfors och Husbykvarn. 
Länsstyrelsens bedömning har lagts till vid samma områden.  

En revideringsinventering av fornlämningar genomfördes 2011 - 201320. Sedan 
revideringsinventeringen genomfördes har lagstiftning eller vägledning gällande fornlämningar 
ändrats (2014 och 2021). Det innebär att de statusklassificeringar som finns i kulturmiljöregistret21 
särskilt när det gäller lämningar från historisk tid, inte alltid är korrekta utan måste kontrolleras. 

Länsstyrelsen bedömer att det föreligger en risk att okända fornlämningar finns under mark vid både 
Ullfors och Gryttjom. För att klargöra om så är fallet kan Länsstyrelsen komma att bekosta 
arkeologiska utredningar. Vid sådan utredning genomförs begränsade markundersökningar med 
syfte att fastställa förekomsten av fornlämning.  

Om fornlämning påträffas krävs Länsstyrelsens tillstånd för åtgärder som bedöms att påverka 
fornlämningen. Sådana tillstånd kan villkoras med krav på arkeologiska för- och slutundersökningar 
av de delar av fornlämningen som berörs av åtgärd. Kostnaden för arkeologiska för- och 
slutundersökningar belastar markägare eller annan som ansvarar för planerad markåtgärd.  

 

19 Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsens rapportserie 2010 - Vattenanknutna kulturmiljövärden inom 
Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2010 (utkastversion). (Bilaga 5 till detta dokument) 
20 Underlaget finns t ex i Planeringskatalogen: https://ext-geodatakatalog-
forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/ 
21 Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/ 

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://app.raa.se/open/fornsok/
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Figur 11: Vattenanknutna kulturmiljövärden i Tämnaråns avrinningsområde. Kulturmiljöer som inte ligger vid Tämnaråns 
huvudfåra mellan Tämnaren och havet har utelämnats. 

Karlholms bruk 
Bruksmiljön är arkitektur- och teknikhistorisk intressant, med genomförd idealplan av vallonbruks-
karaktär och enhetlig bebyggelse från 1720-talet och framåt. Bruksdammen är omfattande och ger 
bruket en karaktäristisk prägel. Flera dämmen finns inom området för att reglera flöden till bla kvarn 
och smedja. 

Området bedöms som kulturhistoriskt särskilt värdefullt.  

Västlands bruk 
Herrgårdsanläggningen och kvarnen (uppförda i slaggsten), ett dämme samt delar av bron utgör 
bevarade anläggningar från tiden då bruket nyttjade vattenkraften för sin produktion. De flesta 
bruksbyggnader revs då den industriella verksamheten upphörde 1902. Som en del av det 
brukssystem som vallonbruken utgör är Västlands bruk värdefullt.  

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 
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Bolstan 
Invid fallet i Bolstan finns en typisk vattenhjulsdriven kvarnbyggnad bevarad. Kvarnbyggnaden finns 
upptagen redan på 1600-talskartan.  
Länsstyrelsens kommentar: Enligt revideringsinventeringen 2013 har en hjulkvarn stått något längre 
mot norr. Den ovan omtalade byggnaden är enligt foto i Upplandsmuseets arkiv en kontorsbyggnad 
till Wästlands gjuteri. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Vad (Öster/Väster) 
Bystrukturen i Östervad stämmer väl överens med 1600-talets karta. Här fanns också enligt samma 
karta ett flertal kvarnar lokaliserade längs med ån. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Strömsberg 
Inom området finns masugn, rostugnar, kolhus, smedja, kvarn, sågverk, damm och 
herrgårdsanläggning från 1700- och 1800-talen. Området är välbevarat och alla komponenter som 
tillhör en bruksmiljö finns bevarade. 

Området bedöms som kulturhistoriskt särskilt värdefullt. 

Fors 
Bebyggelsemiljö med kvarnlämning och äldre bro. En skalbyggnad med rekonstruerad 
vattenhjulsdriven kvarn finns på platsen intill bron. Bevarad bebyggelsemiljö i närområdet. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Gryttjom 
Kvarn- och kraftstationsmiljö samt generationer av vägmiljöer.  
För detaljkarta och förteckning av forn- och kulturlämningar hänvisas till Bilaga 3 

Miljön är idag huvudsakligen en kraftstationsmiljö, där kraftstationen med tillhörande anläggningar 
dominerar ravindalen. Rester av tidigare kvarnmiljö finns i stenkonstruktioner och kvarnsten och 
kvarnarna finns också dokumenterade på gamla kartor. Området har goda förutsättningar för att 
även kunna hysa lämningar efter äldre vattenanknutna småindustrier.  

Husbykvarn nämns i skriftliga källor första gången 1334.En karta från1640 visar att tre kvarnar funnits 
vid Gryttjom. Tre kvarnar redovisas på 1691 års karta intill och öster om bron, och den kartan visar 
att den södra vattenrännan användes till kvarndrift. Häradskartan från 1863 visar att platsen alltjämt 
nyttjades för kvarndrift och att en såg var belägen på norra stranden nordväst om bron. 

 

Figur 12: Stenvalvsbron i Gryttjom. Bron är belägen strax intill Husbykvarns kraftverk.   
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Byn Gryttjom omtalas första gången 1409. Byn ligger intill den gamla landsvägen, som funnits i 
samma sträckning sedan åtminstone 1600-talet, vilket kan ses i flera generationer av broar över 
Tämnarån, samt i flera vägsträckningar och minnesmärken. Den stenvalvbro som anlades över 
åravinen 1782, står i samma sträckning. Den är uppförd med fyra spann och en av länets bäst 
bevarade stenvalvbroar. 

Ett par hundra meter söder om Tämnarån återfinns kronogården Husbyborg och en medeltida 
kyrkoruin. Husbyarna hade en administrativ funktion under yngre järnålder, och tillsammans med 
den stora mängden gravhögar belägna vid åkröken ca 500 meter nedströms, visar det områdets 
betydelse under yngre järnålder. 

Kulturhistorisk värdering: 
Kraftstationen brukas fortfarande, liksom vägarna (den äldsta bron nyttjas för gång- och cykeltrafik), 
kvarnverksamheten är övergiven. Väghistoriskt finns mycket goda förutsättningar, liksom nyttjandet 
av ån för småindustri att förmedla den kulturhistoriska berättelsen.  

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt.  

Länsstyrelsens bedömning:  
Bedömningen vid inventeringen 2009-10 var att utrivning av dammen är en tydlig hotbild mot 
kulturmiljön och skulle påverka miljön som helhet negativt, vilket Länsstyrelsen instämmer med.  

Stenvalvbron har tillkommit före 1850 och representerar en ålderdomlig vägsträcka. Den uppfyller 
därigenom kriterier för fornlämning. Det lagskyddade fornlämningsområdet bedöms vara 50 meter 
stort utanför bron. Det innebär att tillstånd krävs inför markingrepp inom 50 meter från bron. 
Stenvalvbron har ett mycket högt värde i kulturmiljön och är en viktig del av de utpekade värden 
med bäring på äldre vägnät som omnämns i beskrivningen av riksintresseområdet. En rivning av bron 
skulle medföra mycket stor skada på kulturmiljön och på riksintresseområdet i denna del. Det är inte 
troligt att länsstyrelsen skulle ge tillstånd till ingrepp i brons konstruktion.  

Ullfors bruk 
Bruksmiljö. 
För detaljkarta och förteckning av forn- och kulturlämningar hänvisas till Bilaga 4 

Ullfors omnämns i skrift första gången 1326. Här bildade Tämnarån en stark ström över en tröskel 
ner mot Tierpsslätten. Ullfors bruk anlades 1647–1649 och var ett stångjärnsbruk som tillämpade 
vallonsmide. Masugnsdriften upphörde 1886 och järntillverkningen avslutades 1929. Flertalet 
produktionsbyggnader revs på 1930-talet och idag saknas industribyggnaderna (järnverk, sågverk och 
tegelbruk). I gengäld har annan bebyggelse och den stora lantgården bevarats nära nog intakt från 
1800-talets slut med smedsstugor och brukshus. 

När bruket anlades fanns redan en damm som betjänade kronans kvarnar. En ny damm byggdes och 
nedanför den anlades en masugn och en hammare. Hytt- och hammarområdet var beläget intill och 
väster om vägen samt söder om ån. Enligt en karta från 1743 låg masugnen i områdets SV del och 
stångjärnshammaren något längre mot söder. Det finns inga synliga lämningar efter dem. Platsen för 
hammarsmedjans skorsten är utmärkt med stenar i marknivå. I områdets sydvästra del finns ett 
fundament för kranen som lyfte gösarna (råjärn från masugnen). Idag finns en paddock inom hytt- 
och hammarområdet. 

Enligt 1640 års karta fanns en skvaltkvarn invid ån, och enligt en karta från 1768 fanns en såg på 
platsen. Enligt häradskartan från 1863 fanns ett tegelbruk norr om dammen, efter vilket det idag inte 
finns några idag synliga spår. Inom området finns också fyra offerkällor. 

Kulturhistorisk värdering: 
Området har ett högt kunskapsvärde och goda förutsättningar finns för att kommunicera den 
kulturhistoriska berättelsen. Bruket är väl skyltat och tillgängligt för allmänheten.  

Området bedöms som kulturhistoriskt särskilt värdefullt.  
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Länsstyrelsens bedömning:  
Bedömningen vid inventeringen 2009-10 var att åtgärder för misstänkt förorenade områden skulle 
kunna påverka äldre brukslämningar samt att en utrivning av dammen kan påverka den 
kulturhistoriska miljön, vilket Länsstyrelsen instämmer i. Bruksdammen är en viktig komponent för 
att bruksmiljön i Ullfors fortsatt ska vara fortsatt avläsbar och möjlig att förstå. Dammen avspeglar 
ett bärande värde för riksintresseområdet och en utrivning skulle riskera att skada 
riksintresseområdet påtagligt i denna del.  

Lämningar ovan eller under markytan från bruksmiljöns olika komponenter (hammarområdet, 
kvarnen, tegelbruket och sågen), utgör fornlämning under förutsättning att de tillkommit före 1850. 
De är då skyddade enligt kulturmiljölagen. Detta gäller även dammkonstruktionen om dess 
dämmande funktion skulle upphöra. Det lagskyddade fornlämningsområdet kring varje fornlämning 
är i detta fall 50 meter stort. Det innebär att inom detta område krävs tillstånd för alla ingrepp i mark 
eller vatten. 

Odenfors 
Uppgift om kvarnlämning vid Odenfors gård. De fysiska spåren på platsen är få och otydliga. 

Området bedöms som kulturhistoriskt mindre värdefullt.  

Ubblixbo 
Damm för reglering av Tämnaren som sänktes under 1950-talet. Invid dammen finns också en 
kraftstation. Vallar finns längs ån från Storängen och söderut till Ubblixbo. Området bedöms ha ett 
värde som ett tydligt exempel på en omreglering av landskapet. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 
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Potentiellt förorenade områden: 

Länsstyrelsen har mer information om objekten i databasen EBH-stödet. Vid planering av eventuell 
provtagning har länsstyrelsen mer detaljerad information att ta del av. Även kommunens miljökontor 
behöver kontaktas inför provtagning. 

Ullfors bruk 
Ullfors bruk är ett gammalt järnbruk och här kan finnas föroreningar i form av metaller och arsenik. 
Föroreningar från järnbruk kan generellt finnas över en stor yta. Här har också funnits en kvarn. 
Länsstyrelsen känner inte till om betning förekommit vid kvarnen men om så har varit fallet kan 
föroreningar i form av kvicksilver förekomma. Ullfors Tegelbruk finns också i området. Vid gamla 
tegelbruk kan generellt föroreningar förekomma eftersom man ofta fyllde igen lergroparna med 
avfall. Länsstyrelsen har ingen information om ifall det har förekommit här. Kolningsplatsen har 
Länsstyrelsen ingen information om med avseende på föroreningar.  

Länsstyrelsen har ingen information om ifall några provtagningar med avseende på föroreningar har 
gjorts vid objekten som nämns ovan. Det är troligt att verksamhetsutövaren kommer att behöva 
utföra en undersökning i marken innan man får gräva här. Kommunens miljökontor är 
tillsynsmyndighet.  

 

Figur 13: Potentiellt förorenade områden vid Ullfors kraftverk.   

Husby kvarn:  
Här har funnits en gammal kvarn. Länsstyrelsen känner inte till om betning förekommit vid kvarnen 
men om så har varit fallet kan föroreningar i form av kvicksilver förekomma. I området finns också en 
gammal deponi som Länsstyrelsen bara har lite information om. Vid gamla deponier kan många olika 
typer av föroreningar förekomma.  

Länsstyrelsen har ingen information om ifall några provtagningar med avseende på föroreningar har 
gjorts här. Det är troligt att verksamhetsutövaren kommer att behöva utföra en undersökning i 
marken innan man får gräva här. Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet. 
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Figur 14: Potentiellt förorenade områden vid Husbykvarns kraftverk.   

 

Friluftsliv 

Upplandsstiftelsen har tillsammans med Tierps kommun arbetat med en kanotled i Tämnarån22. Det 
har varit ett projekt som har pågått sedan 2018 och ska avslutas under 2021. Projektet har fått stöd 
via Landsbygdsfonden och Leader Nedre Dalälven.  

Friluftslivets värden är höga längs ån eftersom det finns en led, anläggningar samt såväl natur- som 
kulturvärden. Hänsyn kan behöva tas till friluftslivets värden. 

Badplatser finns vid Ubblixbo och Ullfors 

 

Vattenförsörjning 

Tämnarån berörs av flera vattenskyddsområden för grundvattentäkter. Både Tämnarån, Tämnaren 
och de berörda grundvattenresurserna längs ån är också utpekade i förslag till regional 
vattenförsörjningsplan som vattenresurser som Länsstyrelsen anser att det ska tas hänsyn till i 
samhällsplaneringen. Vattenförsörjningsplanen är inte juridiskt bindande.  

 

 

22 http://www.leadernedredalalven.se/nygammal-kanotled-i-tamnaran 
http://www.upplandsstiftelsen.se/leader/tamnarans-kanotled__5688 

http://www.leadernedredalalven.se/nygammal-kanotled-i-tamnaran
http://www.upplandsstiftelsen.se/leader/tamnarans-kanotled__5688
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Riksintresse anläggningar för dricksvattenförsörjning  

Stynsbergs pumpstation och överföringsledning från Tämnarån till Fyrisån är av riksintresse för 
anläggningar för vattenförsörjning enligt 3 kap. 8 § miljöbalken23. Anläggningarna hänger ihop med 
Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar och Uppsala kommuns dricksvattenförsörjning. De ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller försvåra möjligheterna att använda 
dem för avsett ändamål. 

 

Klimatanpassning 

SMHI har tagit fram underlagsrapporter för alla län med både observerade värden samt scenarier för 
framtida klimatförändringar. I rapporten för Uppsala län24 finns bland annat information om total och 
lokal medeltillrinning under de olika årstiderna samt tillrinningens årsdynamik.  

I rapporten anges att: 
”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 (RCP4.525). För RCP 8.5 ligger dessa vattendrag på 
ca 60 % vid seklets slut. Ökningen är större för Fyrisån och Örsundaån.”   

Den största förändringen i lokal tillrinning sker under vintern då mer nederbörd förväntas samt att 
vintrarna blir mildare. Tillrinningens årsdynamik varierar och kan ha stor betydelse för 
vattenförsörjning, biologisk mångfald, översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion.  

 

 

23 Havs- och vattenmyndighetens beslut 2016-09-16, dnr 2852-2016: 
https://www.havochvatten.se/download/18.5665afb41572747bd32853c9/1474272854743/Beslut%20RI%20U
ppsala.pdf 
24 Rapporten i sin helhet finns här: Framtidsklimat i Uppsala län (2015, SMHI) 

25 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. 

https://www.havochvatten.se/download/18.5665afb41572747bd32853c9/1474272854743/Beslut%20RI%20Uppsala.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.5665afb41572747bd32853c9/1474272854743/Beslut%20RI%20Uppsala.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e9004/1539932731106/Framtidsklimat_i_Uppsala_L%C3%A4n_Klimatologi_nr_20.pdf
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Figur 15: Visar att vårflödestoppen inte kommer att bli lika tydlig i framtiden i Tämnarån (SMHI 2015).  

Översvämningskartering  

Det finns en översvämningskartering för Tämnarån26 på sträckan från Harbo till mynningen i 
Bottenhavet. Karteringen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015. 
Flödena i karteringen har anpassats till förväntade flöden år 2098 och är på så vis klimatanpassade.  

 

Andra regleringar  

Strandskydd 
Strandskydd, 100 m råder längs Tämnarån.  

Landskapsbildsskydd.  
Det finns ett förordnande för skydd av landskapsbilden vid Tierps kyrkby. Det innebär att 
Länsstyrelsens tillstånd krävs för byggnader, vägar, luftledningar etc. Det bedöms inte påverka 
omprövningen om ingen anläggning finns inom landskapsbildsskyddsområdet.  

Vattenskyddsområden 
Se under vattenförsörjning.  

 

26 Hela karteringsrapporten: Översvämningskartering utmed Tämnarån (2015, MSB) 
Kartor till karteringsrapporten: https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-

kartor/oversvamningskartering.html 

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-vattendrag/tamnaran-2015.pdf
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
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Figur 16: Områden med landskapsbildsskydd samt vattenskyddsområden.   
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Information om processen 

Dialog med andra aktörer  

Denna nulägesbeskrivning har i utkastversion presenterats på ett samverkansmöte, då med 
beteckningen bakgrundsbeskrivning. Inför mötet skickades inbjudan ut brett till en mängd olika 
aktörer, till exempel Tierps kommun, berörda fiskevårdsföreningar, hembygdsföreningar och ideella 
naturvården. Mötet annonserades också i tidningen Norra Uppland.  

Syfte med samverkansmötet var att ge alla berörda möjlighet till inspel på och komplettering av 
nulägesbeskrivningen innan den färdigställs. 

När samverkansprocessen börjar gå mot sitt slut kommer nulägesbeskrivningen att ingå som en del i 
den redovisning av samverkansprocessen som länsstyrelsen ska göra. Redovisningen kommer att 
kommuniceras och tillgängliggöras på lämpligt sätt.  

 

Brister/avsaknad av underlag 

I samband med nulägesbeskrivningen kan även brister/avsaknad av underlag beskrivas och hur detta 
underlag skulle kunna tas fram. Nedan redovisas sådana brister/behov som identifierats. 

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 Tämnarån 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 Tämnarån 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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Underlag som använts 
HaV 2020a Vägledning för fisk- och faunapassager: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-
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