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Projektområde 
Tämnarån är ett av Uppsala läns största vattendrag och avvattnar länets näst största sjö, Tämnaren. 
Avrinningsområdet är 1210 km2 och utgörs till största del av skogsmark samt åker- och ängsmark. 
Runt vattendraget utgörs dock till största del av jordbruksmark. Vattendraget är till stora delar flackt 
och rätat men är ett av länets mest artrika. Förekomster av flodnejonöga, vimma, id samt stationära- 
och havsvandrande bestånd av öring är exempel på några av de mer skyddsvärda arterna. 
Vattendraget hyser således stora biologiska värden och flertalet åtgärder är genomförda och 
planerade i vattendraget samt dess biflöden. Tämnarån har en relativt bred problembild där 
konnektivitet utgör den enskilt största hotet mot vattendragets biologiska värden. År 2010 
konstruerades ett omlöp runt nedersta vandringshindret i Karlholm och under 2020 färdigställdes 
fiskvägen i Strömsberg. Mellan dessa åtgärder ligger projektområdet Västland där en damm utgör ett 
vandringshinder för fisk.     
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Orsak till åtgärder 
Dammen vid Västland ligger 10 km upp i Tämnarån från mynningen i havet. Vid låg- och mellanflöden 
utgör dammen ett vandringshinder för fisk. Vattendraget hyser stora värden för biologisk mångfald, 
däribland lekvandrande arter av fisk som sedan 2010 når upp till Västland. En fiskväg är i 
konstruktion 6,5km uppströms vid Strömsberg varför det är av största vikt att säkra möjlighet för 
fiskvandring förbi Västland. Vidare är flertalet åtgärder planerade i Tämnarån med biflöden som 
exempelvis biotoprestaurering samt etablering av kantzoner. Även Tämnaråns FVOF är intresserade 
av att bedriva eget fiskevårdsarbete i ån. Med bakgrund av detta ligger föreslagen åtgärd väl i linje 
med länsstyrelsens övriga åtgärdsarbete i Tämnarån.  

Vad vi vill förbättra 
Projektet syftar till att förbättra Tämnaråns konnektivitet och därigenom förbättra förutsättningarna 
för fiskvandring. Uppströms dammen tillgängliggörs strömvattenbiotoper i exempelvis Östra Vad 
samt vandringsmöjligheter för fisk upp till fiskvägen i Strömsberg och vidare upp i vattendraget. 
Föreslagen åtgärd är en upptröskling av dammen i Västland med hjälp av block samt billa upp en bit 
av dammen. Detta kommer att förbättra åns konnektivitet samt förbättra befintlig strömsträcka 
nedströms dammen vilket kommer förbättra vattendragets ekologiska funktion i stort.  

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Föreslagen åtgärd ska förankras med markägare och nödvändiga tillstånd ska erfordras. Totalt berörs 
ca 100 m vattendrag av åtgärden.  

- Tillstånd & ansökningar 
- Inköp av material (block & sten) 
- Hyra av entreprenör/maskier 
- Markägarkontakter 
- Projektledning 
- Rapportskrivning 

Planerad uppföljning  
Uppföljning kommer att ske genom elfiske. Redovisning sker genom författande av en rapport. 

I samverkan med 
Sportfiskarna, berörda markägare samt Tämnaråns FVOF. 
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