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Projektområde 
Där Rödån och Gumbaldeån möts och börjar samflöda övergår namnet på ån till Tutenån. Åarna 
meandrar till stor del naturligt genom barrskogsmark. Bottensubstratet domineras av sand, grus och 
sten. På vissa ställen rinner åarna över berg. Fiskevård har regelbundet utförts i åarna och havsöring 
har varit målarten för åtgärderna. Dock finns fortfarande långa sträckor vilka saknar lämpliga 
strukturer och substrat för havsöring. Under torra somrar torkar åarna ut. Tutenån mynnar över 
sandbotten.  
 
Orsak till åtgärder 
På Gotland sker det mesta av havsöringens lek i mindre vattendrag som sällan är bredare än två 
meter. En del vattendrag är inte längre än några hundra meter vilket innebär att det är få platser där 
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fisken kan leka. Olika skogs- och jordbruksåtgärder har också medfört att den vattenhållande 
kapaciteten har försämrats vilket gör att många bäckar torkar ut under sommarhalvåret. 

En stor del av den vuxna öringpopulationen på Gotland består av så kallade yngelutvandrare. Under 
torra somrar när vattendragen torkar ut helt medför det att de öringar som kläcks vandrar ut i havet 
redan som yngel. Många åar på Gotland kan genom biotopvård nära mynningen fungera 
som ”yngelutvandringsåar” vilket visat sig vara ytterst viktigt för öringbestånden runt ön. 

I samband med kraftiga vattenflöden transporteras stora mängder fint material nedåt i systemen. 
Denna materialtransport medför att lekplatser successivt pålagras och till slut blir odugliga för 
öringen. Därför bör underhåll av befintliga och nyanlagda lekplatser ske kontinuerligt. Även 
åtgärder i vattendraget för att skapa högre strömhastighet vid lekplatser, framförallt vid låga 
vattenflöden, bidrar till att pålagringen av fint material begränsas. 

Vad vi vill förbättra 
Vi vill förbättra hydromorfologin för att skapa bättre livsmiljöer för vattendragslevande arter och i 
synnerhet för havsöring. Målet är att skapa förutsättningar för en hög biologisk mångfald och ökad 
rekrytering av havsöring. 

Vi förväntar oss att åtgärderna ger bättre: 

• Lekplatser 
• Uppehållsplatser 
• Födotillgång 
• Yngelutvandring (-överlevnad) 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
I planeringsarbetet ingår att förankra åtgärder, söka nödvändiga tillstånd och upphandla material 
och tjänster. Utformningen av de faktiska åtgärderna kommer avvägas mot andra intressen. Totalt 
berörs cirka 2,5 kilometer vattendragssträcka av biotopvårdsåtgärder.  

De aktiviteter som planeras är i huvudsak: 

• Avlägsna oönskade vattenväxter på lekplatser för att göra dem mer lämpliga för lek. 
• Luckring av befintliga lekplatser för att eliminera fint material för att göra dem lämpliga för 

lek. 
• Komplettering av grus till lekplatser för att göra dem lämpliga för lek. 
• Nyanläggning av lekplatser för att öka antalet lekplatser. 
• Stenutläggning för att koncentrera strömmar och förbättra/öka öringens uppväxtplatser och 

ståndplatser. 
• Återskapa tidigare djuphöljor som fyllts ut av sediment för att förbättra/öka öringens 

uppväxtplatser och ståndplatser. 

Tidplan: 

• 2023 
o Markägarförankring 
o Rehabilitering Gumbaldeån 
o Underhåll/justering Tutenån 
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• 2024 
o Rehabilitering Rödån 
o Underhåll/justering Tutenån och Gumbaldeån. 

Planerad uppföljning  
Ingen planerad uppföljning inom detta projekt.  

I samverkan med 
Extern samverkan kommer att ske med Sportfiskarna, berörda fastighetsägare och Lau 
strandförening.  

Länkar 
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/tjanster/publikationer/atgardsplan-for-fiskevard-i-gotlands-
lan-2007-2010.html 

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/tjanster/publikationer/forslag-pa-biotopvardande-insatser-for-
havsoring-i-14-vattendrag-pa-gotland.html 
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