
Nulägesbeskrivning
Sagån
Framtagen inom NAP-samverkan

Prövningsgrupp
61_13



 
 
Du hittar nulägesbeskrivningen som pdf-fil
på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/uppsala/nap

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/nap


Nulägesbeskrivning Sagån  1 
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Inledning 

 
Figur 1. Översiktskarta över prövningsgrupp 61_13 Sagån. De tre anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med 
trianglar. 
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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 Sagån (61_13).  

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. 

Avgränsningar 
Fokus i nulägesbeskrivningen ligger på Sagåns huvudfåra, från Sala till mynningen i Mälaren, och 
utelämnar till stor del sådant som rör biflöden. De tre vattenkraftsanläggningar som berörs av NAP 
finns i huvudfåran relativt nära Sagåns mynning (Figur 2).  

 
Figur 2. Detaljkarta. De tre anläggningar som omfattas av NAP, Strömsnäs, Strömsberg och Nykvarn, är utmärkta med 
trianglar. Backa kvarn, som är ett vandringshinder men inte omfattas av NAP, är utmärkt med en kvadrat. 

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. 

 
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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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, 
naturreservat, forn- och kulturlämningar et c.  

Beskrivning av avrinningsområdet 
Sagåns källflöden finns i de norra delarna av Sala kommun, från Klasbomyren i nordöst till sjön 
Storljusen i nordväst. Storljusen är unik på så vis att vatten från sjön rinner både söderut, mot Sagån, 
och norrut, mot Dalälven. Sagåns sammanlagda längd är 70 km, med källflöden inräknade2 och 
avrinningsområdet omfattar 857 km2 i Sala, Heby, Västerås och Enköpings kommuner3 (Figur 1). 
Sagån mynnar i Oxfjärden i Mälaren och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde.  

I Sagån finns tre vattenkraftsanläggningar som berörs av NAP: Nykvarn, Strömsberg och Strömsnäs 
och endast en ytterligare damm som är vandringshinder i huvudfåran, Backa kvarn (Figur 2).  
Uppströms den översta vattenkraftsanläggningen, Strömsnäs kraftverk, finns inga vandringshinder 
för fisk i åns huvudfåra och utöver gruvdammsystemet endast ett fåtal i åns biflöden.  

 
Figur 3. Flyttat och rätat vattendrag i anslutning till Gräskärret, Sala4. Foto: Viktor Kärvinge, 2021-03-22 

Avrinningsområdets gränser har historiskt flyttats på grund av gruvdriften i Sala5. På några ställen 
tvingades den naturliga nordliga avrinningen med hjälp av vallar ner mot Sala för gruvdriftens behov. 
Gruvdammsystemet innebär att bäckar flyttats, sänkts eller dämts (Figur 3). Korta delar mellan 
markavvattningsåtgärder och dämningar har ändå en naturlig karaktär, exempelvis bäcken från 
Långmossen, Nybo Sala6, eller korta delar av Skvalån, mellan dammarna uppströms Sala.  

 
2 Vattendragsregister SMHI Hydrologi_102 Svenskt Vattendragsregister..pdf (smhi.se), Sagån – Wikipedia 
3 Sagåns åtgärdsområde - underlag till åtgärdsprogram (bilaga till Sammanställning av åtgärdsområden). Norra 
Östersjons vattendistrikt 2017 
4 Gräskärret (hembygd.se) 
5 Sala silvergruvas vattensystem, En inventering av dess dammar och kanaler, Länsstyrelsen Västmanland 1988) 
6 Bäcken från Långmossen rinner ut i Hjulbäcken https://viss.lansstyrelsen.se/ Hjulbäcken 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.164706!/Hydrologi_102%20Svenskt%20Vattendragsregister..pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sag%C3%A5n#:%7E:text=Sag%C3%A5n%20%C3%A4r%20en%20%C3%A5%20i%20Uppland%20och%20V%C3%A4stmanland,%C3%A4n%20det%20mer%20k%C3%A4nda%20grannvattendraget%20Svart%C3%A5n%20i%20V%C3%A4ster%C3%A5s.
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f56fa10/1574768320522/SE3_132_Sagan.pdf
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2017/sammanstallning-av-atgardsomraden-norra-ostersjons-vattendistrikt-2017.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2017/sammanstallning-av-atgardsomraden-norra-ostersjons-vattendistrikt-2017.html
https://www.hembygd.se/shf/plats/171267
https://studylibsv.com/doc/236679/sala-silvergruvas-vattensystem
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58840424
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Nedströms Sala är landskapet flackt och hela åfåran sänkt för jordbruket. Forsande partier har ersatts 
av grunddammar (som numer är upptrösklade) med syfte att hålla en lägsta vattennivå i ån.  

Sagån har tre biflöden som heter Lillån. Nordligast är den sträcka av Skvalån som rinner genom Sala, 
från Långforsen till mynningen i Sagån, som även heter Lillån7. Längst nedströms är Lillån8 som 
mynnar i Sagån vid Nynäs/Ekensberg (strax uppströms Nykvarn). Den tredje Lillån9 mynnar i Sagån 
vid Sevalla/Bostället, ungefär 7 km uppströms Strömsberg.  

 

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

Typiska flöden 

Vid mynningen i Mälaren har Sagån en medelvattenföring på cirka 6 kubikmeter per sekund (m3/s). I 
tabell 1 redovisas karaktäristiska flöden vid Sagåns mynning. Flödesberäkningarna är modellerade 
data som ger en ger en uppskattning av vattenflödet i Sagån. Modelleringen är gjord av SMHI på 
nationell nivå 10, det kan därför finnas skillnader mellan de data som presenteras i tabellen och 
uppmätta flöden. 

Tabell 1. Typiska flöden vid Sagåns mynning hämtade från SMHIs vattenweb11,  
sub-id för delavrinningsområde är 8709.  

Flöde Total 
vattenföring [m³/s] 

Total 
stationskorrigerad vattenföring [m³/s] 

Femtioårsflöde (HQ50) 63,7 86,9 

Tioårsflöde (HQ10) 50,1 66,9 

Medelhögvattenflöde (MHQ) 36,3 46,6 

Medelflöde (MQ) 6,73 7,59 

Medellågvattenflöde (MLQ) 0,40 0,46 
  

 
7 https://viss.lansstyrelsen.se/ Skvalån: Lillån 
8 https://viss.lansstyrelsen.se/ Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, Åbylundsbäcken, Tomtabäcken 
9 https://viss.lansstyrelsen.se/ Lillån: Lillån, Särbobäcken, Ringvallabäcken, Myrbäcken 
10 Utvärdera modellresultat för sötvatten | SMHI - Vattenwebb 
11 Delavrinningsområde 8709, Modelldata per område | SMHI - Vattenwebb. Hämtningsdatum 2022-04-29 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA65304127
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49319905
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA62536288
https://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/
http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Skyddade områden och naturvårdsintressen 
 

Utpekande som värdefullt vatten  
Tre sjöar högt upp i avrinningsområdet, Ljömsebosjön, Storljusen och Helgonmossdammen, pekades 
år 2006 ut som värdefulla vatten ur fisk-/fiskesynpunkt 1213. Det värde som låg till grund för 
utpekande av dessa områden var flodkräfta.  
 
I Ljömsebosjön upptäcktes signalkräftor 2009 och flodkräftan är därmed att betrakta som utdöd i 
sjön. I Storljusen genomfördes kräftprovfiske 2017, då endast 8 flodkräftor fångades i 180 burar. 
Information om aktuell situation för flodkräftorna i Helgonmossdammen saknas.  

 
Figur 4. Detaljkarta över avrinningsområdets norra del. Områden utpekade som värdefulla vatten ur fisk-/fiskesynpunkt. 

 

Riksintresse för naturvård 
I Naturvårdsverkets kartskikt över riksintressen för naturvård14 enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6§ finns 
två områden inom Sagåns avrinningsområde. Av dessa är det ena, Kalkområdet vid Sala och 
Långforsen strax väster om Sala stad, fortfarande aktuellt.  
Det andra området, som kallas Harsjön, Stensjön, är upphävt och ligger felaktigt kvar i 
Naturvårdsverkets kartskikt.  

Strax söder om Sagåns mynning i Mälaren ännu ett riksintresseområde, Ängsöarkipelagen.  

Utöver riksintressen enligt 3 kap MB finns tre Natura 2000-områden inom avrinningsområdet. 
Samtliga Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kap 8 § MB.  
 

 
12 Information om värdefulla vatten finns i länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i 
Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
13 Information om utpekande av värdefulla vatten: Värdefulla vatten (havochvatten.se) 
14 Information om riksintressen finns exempelvis i kartverktyget skyddad natur: 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.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
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 5. Områden utpekade som Riksintresse naturvård enligt MB 3 kap 6 §. Anläggningar som omfattas av NAP är 
utmärkta med trianglar. 

Kalkområdet vid Sala och Långforsen 
Det här riksintresset täcker ett större område (454 ha) med urkalksten. Området har mycket rik 
kalkflora både i skog och på öppna hällmarker. Naturbetesmarkerna vid Sala gruvby består av öppen 
hagmark och blandlövhage med art- och individrika växtsamhällen. Det finns ädellövskog och ett 
våtmarkskomplex med topogent kärr15. 

Ängsöarkipelagen 
Riksintresseområdet omfattar 7 200 ha, varav 2 900 ha land och 4 300 ha vatten. Området utgör ett 
representativt odlingslandskap med representativa naturbetesmarker i form av sötvattenstrandäng, 
öppen hagmark, ekhage, blandlövhage och annan träd och buskbärande hagmark. Art- och 
individrika växtsamhällen. Våtmarksdelen utgörs av värdefull sjöstrand i form av limnogen 
strandsumpskog. Värdefull fågel- och insektsfauna knuten till betesmarker, våtmarker och lövskogar. 
Fågelskär.16 

 
15 Registerblad 1999-02-04, Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län, Områdesnummer: NRO 
19014, Områdesnamn: Kalkområdet vid Sala. Se https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ eller direktlänk 
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203546 
16 Registerblad 1999-02-11, Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län, Områdesnummer: NRO 
19026, Områdesnamn: Ängsöarkipelagen. Se https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ eller direktlänk 
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203552 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203546
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/203552
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Naturreservat och Natura 200017 
Inom avrinningsområdet finns 15 naturreservat varav tre även är Natura 2000-områden. Natura 
2000-området Salakalken är endast delvis skyddat som naturreservat. Inget av reservaten bedöms 
påverkas av åtgärder vid de kraftverk som berörs av NAP.  

Sagån är av central betydelse för Natura 2000-området Ängsö, som ligger i Mälaren strax söder om 
Sagåns mynning. I bevarandeplanen18 för området är fisken asp utpekad. För att aspen i Natura 2000-
området ska få gynnsam bevarandestatus är det viktigt att den kan vandra upp i Sagån.  

Fria vandringsvägar i Sagån nämns även som viktiga för bevarandet av fisken asp i Ridö-
Sundbyholmsarkipelagens bevarandeplan19, även om det Natura 2000-området ligger längre från 
Sagåns utlopp. 

 
Figur 6. Områden utpekade som Natura 2000 (SCI=habitatdirektivet, SPA= fågeldirektivet) samt områden skyddade som 
naturreservat. Anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 

Det finns en pågående reservatsbildning av Ekeby mosse i Salas västra utkant i direkt anslutning till 
Långforsen. Området är utpekat både i rikkärrsinventeringen, som ett medianrikkärr, och i 
våtmarksinventeringen. Områdets hydrogeologi är påverkad av Långforsdammen. 

 
17 Information om naturreservat och Natura 2000 finns t ex hos Naturvårdsverket, 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
18 Bevarandeplan Ängsö https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/254985 
19 Bevarandeplan Ridöarkipelagen https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/285417 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/254985
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/285417
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Tabell 2. Områden inom Sagåns avrinningsområde som är skyddade som naturreservat respektive utpekade som Natura 
2000 (SCI=habitatdirektivet, SPA= fågeldirektivet).  

Naturreservat Natura 2000 Bevarandevärden 
Hillingsberget   Äldre barrskog på kalkrik mark, gammal tallskog och gles 

tallskog. 
Lungdals rikkärr   Kalkpåverkad våtmark och fastmark. Skog med lång 

kontinuitet. Storsvampar knutna till barrblandskog på 
kalkgrund 

Härsta   Äldre, delvis örtrik, naturskogsartad barrskog med varierande 
dominans av gran och tall  

Ölstabrändan,  
C län 

Ölstabrändan 
SCI, SPA 

Natura 2000-områdets främsta bevarandesyfte är att bevara 
ett område med naturtyperna taiga (delvis av typen 
lövbränna), skogsbevuxen myr samt öppna mossar och kärr, 
med deras flora och fauna.   

Ölstabrändan,  
U län 
Bruskebo   Värdena är knutna till gammal barrskog med stående död ved, 

lågor och högstubbar samt till områdets våtmarkern. 
Katrinelund   Katrinelund är ett av Västmanlands läns artrikaste områden. 

Natur-värdena är främst kopplade till den rika förekomsten av 
dolomit 

Boda   Äldre, naturskogsartad barrskog med varierande dominans av 
gran och tall och inslag av triviallöv. 

Aspenstorp Salakalken  
SCI 

Natura 2000-områdets främsta bevarandesyfte är att bevara 
områdets kalkhällmarker och hällebräcka, samt att bevara 
områdets unika förekomst av kalkpräglad taiga.   Mergölen 

 
Vållen  
SCI 

Natura 2000-områdets främsta bevarandesyfte är att bevara 
områdets artrika silikatgräsmark. 

Gullvalla   Hasselbestånd med åtföljande lundvegetation. 

Tärna   Äldre orörd naturskog som består av mogen lövträdsrik 
barrskog med tallar som på sina håll är över 100 år gamla. 

Bispebo   Naturvärden som är knutna till gammal skog, av naturtypen 
västlig taiga, och dess livsmiljöer för skyddsvärda arter.   

Tååsen 
 

Naturvärdena är framförallt knutna till den rika förekomsten 
av asp, den storblockiga terrängen och förekomsten av död 
ved. 

Hemfallet   Områdets förhållandevis orörda äldre barrblandskogsbestånd, 
lövrika barrskogar och triviallövskogsbestånd h 

 

.  
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Biotopskyddsområden 
Inom Sagåns avrinningsområde finns 46 skogliga biotopskyddsområden, varav fyra i Uppsala län och 
42 i Västmanlands län. Av dessa är ett område en örtrik sumpskog, tre är alkärr och ett område är en 
källa med omgivande våtmarker, samtliga i Västmanland. Övriga områden är skogliga biotopskydd 
utan koppling till våta miljöer20. 

 
Figur 7. Områden skyddade som skogligt biotopskydd. Anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 

  

 
20 Skogsstyrelsen - Skogens pärlor (https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/), 
alternativt på https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Områden utpekade i naturvårdsprogram och naturvårdsplan 

Inom Sagåns avrinningsområde har ett antal områden pekats ut i Naturvårdsprogram för Uppsala län 
respektive i Naturvårdsplan för Västmanlands län21. Några av de utpekade områdena omfattar 
vattnet eller ån i sig, och dessa listas nedan i Tabell 3 och Tabell 4.   

 
Figur 8. Områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län 1987 och Naturvårdsplan för Västmanlands län 2015. 
Anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 

 

Tabell 3. Områden utpekade i Naturvårdsprogram för Uppsala län, från norr till söder: 

Objektnamn ObjektID Skyddsvärde Bevarandevärde 
Sagåns ravin och sidoraviner 
kring Bred 

81.90 Högt värde Geovetenskap, Hydrologi och 
limnologi, Landskapsbild  

Sagåns ravin mellan Nykvarn 
och Målhammar 

81:115 Högt värde Geovetenskap, Landskapsbild  

 
  

 
21 Information om naturvårdsprogram och -plan finns i via respektive länsstyrelses webbGIS: Karttjänster och 
geodata, Länsstyrelsen Uppsala; Karttjänster och geodata, Länsstyrelsen Västmanland 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Tabell 4. Områden med vattenanknytning som pekats ut i Naturvårdsplan för Västmanlands län, ordnade från norr till 
söder). 

Objektnamn ObjektID Skyddsvärde Bevarandevärde 
Storljusen Sa:23 Högsta värde Limnologi, zoologi 
Skvalan och Skvalkällan Sa:31 Högt värde Botanik, Limnologi 
Sagån del av  Sa:56 Högt värde Limnoligi 
Lergroparna Sa:64 Högt värde Friluftsliv, Limnologi, Zoologi  
Lillån Sa:53 Högt värde Limnologi 
Storängsbäcken Sa:76 Mycket högt 

värde 
Limnologi 

Husta källa Sa:77 Mycket högt 
värde 

Geologi, Limnologi 

Lillån vid Lågbo Sa:84 Högt värde Botanik, Geologi, Limnologi 
Lillån vid Ransta säteri Sa:85 Högt värde Geologi, Limnologi 
Lillån vid Eriksberg Vä:25 Högt värde Limnologi 
Område vid Sevalla Vä:26 Mycket högt 

värde 
Botanik, Geologi, Landskapsbild, 
Limnologi, Zoologi 

Område norr om 
Strömsnäs 

Vä:31 Högt värde Geologi, Limnologi 

Sagån söder om 
Strömsnäs 

Vä:32 Mycket högt 
värde 

Geologi, Landskapsbild, Limnologi, 
Zoologi 

Lillån vid Frögärde Vä:36 Mycket högt 
värde 

Botanik, Geologi, Landskapsbild, 
Limnologi, Zoologi 

Strömsträcka vid Björksta i 
Lillån 

Vä:37 Högt värde Limnologi, Zoologi 

Biflöde till Lillån vid 
Björksta 

Vä:38 Högt värde Limnologi 

Strömsträckor vid Nynäs i 
Lillån 

Vä:94 Mycket högt 
värde 

Limnologi, Zoologi 

Sagån vid Nykvarn Vä:95 Högsta värde Geologi, Landskapsbild, Limnologi, 
Zoologi 

Områden utpekade i våtmarksinventeringen och rikkärrsinventeringen 
Inom Sagåns avrinningsområde har ett antal områden pekats ut i våtmarksinventeringen22 och 
Västmanlands rikkärrsinventering23. Några av dessa omfattar vattenförekomster i avrinningsområdet 
eller Sagån i sig. I Tabell 5 listas dessa områden från norr till söder. 

Tabell 5. Områden längs Sagån som pekats ut i våtmarksinventeringen (v) och rikkärrsinventeringen (r).  

Objektnamn ObjektID Naturvärdesklass 
Myrmarker runt Stensjön 5 km NO Broddbo (v) U12G0I09 Mycket högt naturvärde 
Olof-Jons damm 3 km SO Broddbo (v) U12G0I08 Högt naturvärde 
Skvalån och linsjömossen 8.5 km NV Sala (v) U11G9H04 Högt naturvärde 
Långforsen och Ekebymosse 3 km V Sala (v) U11G9I01 Mycket högt naturvärde 
Ekeby mosse Sala (r) 11G9I018 Klass 1, högsta värde 
Bysjön 5 km O Salbohed (v) U11G8H01 Högt naturvärde 
Östersjön 6 km O Salbohed (v) U11G8H02 Vissa naturvärden 
Lillån vid Lågbo 3,5 km VSV Ransta (v) U11G6I01 Vissa naturvärden 
Ängsösundet 4,5 km NO Ängsö (v) U11H1C01 Vissa naturvärden 

 
22 Information om våtmarksinventeringen finns exempelvis i kartverktyget skyddad natur: 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
23 Information om rikkärrsinventeringen finns i Länsstyrelsen Västmanlands externa webb-GIS 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Figur 9. Områden utpekade i våtmarksinventeringen och Västmanlands läns rikkärrsinventering. Anläggningar som 
omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 

Värdetrakter för grön infrastruktur 
Inom arbetet med grön infrastruktur24 har värdetrakter för våtmarker pekats ut. Tre olika 
värdetrakter berör Sagåns avrinningsområde. Av dessa är det bara en som mer än marginellt 
omfattar avrinningsområdet, ”De centrala våtmarkstrakterna - östra området” som sträcker sig 
norrifrån ner till de västra delarna av Sala tätort.  

 

 
24 Handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län. Rapport 2019:10 

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2019/handlingsplan-for-gron-infrastruktur-i-vastmanlands-lan.html
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Figur 10. Värdetrakter för våtmarker som pekats ut i arbetet med grön infrastruktur. Anläggningar som omfattas av NAP är 
utmärkta med trianglar. Backa kvarn, som inte omfattas av NAP, är utmärkt med en kvadrat. 

Fridlysta arter 
Bestämmelser om fridlysta arter finns i 4-9 §§ artskyddsförordningen.  
Information om artfynd i området kan hittas via Artportalen25 och information om olika arter finns på 
Artdatabankens webb26.  

En sökning på arter inom Sagåns avrinningsområde för den senaste 10-årsperioden (2011-2021) gav 
över 5000 fynd. En stor del av dessa kan dock inte knytas till någon vattenförekomst. För arter som är 
knutna till vatten gäller att hänsyn kan behöva tas i samband med åtgärder för miljöanpassning.  

  

 
25 https://www.artportalen.se/ 
26 https://artfakta.se/ 

https://www.artportalen.se/
https://artfakta.se/artbestamning
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Statusklassificering och miljökvalitetsnormer  
Bakgrund 
Sagåns avrinningsområde påverkas av övergödning, försurning, föroreningar och fysiska ingrepp. I 
merparten (22 av 24) av Sagåns vattenförekomster är den ekologiska statusen måttlig eller sämre27 i 
förvaltningscykel 3 (2017-2021). Sagån är ett av två vattendrag i Mälardalen som uppvisar signifikant 
ökande fosfortrender28; hela 15 vattenförekomster har en sämre status med avseende på 
näringsämnen. Vattenkemiska tidsserier och kiselalgsprovtagning pekar på att Sagån är övergödd och 
i behov av övergödningsåtgärder. Tre vattenförekomster29 är försurningspåverkade men statusen för 
kvalitetsfaktorn försurning är god eftersom kalkningsåtgärder pågår. 

I Sagån finns mätvärden som indikerar kraftig påverkan från föroreningar i tre vattenförekomster. En 
av dessa är WA65304127 Skvalån: Lillån som rinner genom Sala och vidare in i Sagån. Halterna av bly, 
kadmium och zink är mycket höga i Ekeby damm som ligger inom förekomsten, samt i Pråmån som 
inte har status som vattenförekomst men är ett konstgjort vattendrag med utlopp i Ekeby damm. De 
höga metallhalterna påvisades vid vatten- och sedimentprovtagning i samband med 
åtgärdsutredning av Sala Silvergruva. Föroreningar från Gamla hyttan i Sala ger förhöjda halter av bly 
och kadmium i Sagån i centrala Sala.30.  

Status för kvalitetsfaktorerna konnektivitet, hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd är måttlig 
eller sämre i hela 21 av 24 vattenförekomster. 

Den fysiska påverkan i Sagåns nedre del kan framförallt kopplas till markavvattning inom jordbruket 
samt produktion av småskalig vattenkraft31. 

Tabell 6 visar klassning av ekologisk status samt status för konnektivitet och hydrologisk regim för de 
två nedersta vattenförekomsterna i Sagån, där de tre kraftverk som berörs av NAP finns.  

Tabell 6. Statusklassning av ekologisk status, konnektivitet och hydrologisk regim. Förvaltningscykel 3 (2017-2021) 

Vattenförekomstens namn Id i VISS Ekologisk status Konnektivitet Hydrologisk 
regim 

Sagån: mellan Oxfjärden/Mälaren och 
"Ekensberg" 

WA63741869 Måttlig (m a p fisk och kiselalger) Otillfredsställande Måttlig 

Sagån: mellan "Ekensberg" och "Bostället" WA36879550 Måttlig (m a p fisk och kiselalger) Dålig Måttlig 

Konnektivitet  
Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver förekomst av vandringshinder (t ex dammar och 
vägtrummor) samt möjlighet till fri passage och spridning för djur, växter och organiskt material. 
Konnektivitet bedöms utmed hela vattenförekomsten samt i uppströms och nedströms riktning. I 
bedömningen ingår bara vandringshinder skapade av människan. Andra, av naturen skapade, hinder 
(te x bäverdammar) betraktas som naturliga.  

I Sagån baseras status för konnektivitet på SMHI:s dammregister samt resultat från länsstyrelsens 
biotopkartering. För några vattenförekomster saknas information om passerbarhet för fisk, då utgör 
istället uppgifter från experter på länsstyrelsen (efter fältbesök) grund för bedömningen.  

I Sagåns huvudfåra från Mälaren upp till Ekeby damm i Sala finns idag fyra dammar som är definitiva 
vandringshinder.  

I Sagåns nedersta vattenförekomst, Sagån: mellan Oxfjärden/Mälaren och ”Ekensberg", har 
konnektiviteten klassats som otillfredsställande (Tabell 6). Högst upp i denna vattenförekomst finns 

 
27 Alla utom WA77283668 Stensjön och WA46138689 Silvköparen. https://viss.lansstyrelsen.se/ 
28 Mälaren - Tillståndsutvecklingen 1965–2011, SLU på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund, Rapport 
2013:1 
29 WA91777422 Storljusen, WA88619701 Skvalån: Skvalån, Storljusbäcken och WA77283668 Stensjön 
30 WA64045607, Sagån: Sagån, Hillingbäcken. https://viss.lansstyrelsen.se/ 
31 WA63741869 Sagån: mellan Oxfjärden/Mälaren och "Ekensberg", WA36879550 Sagån: mellan ”Ekensberg” 
och ”Bostället”. https://viss.lansstyrelsen.se/ 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://pub.epsilon.slu.se/11297/17/sonesten_l_etal_140929.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/
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Nykvarndammen som är ett definitivt vandringshinder för öring.Nykvarndammen är det nedersta 
vandringshindret i Sagån, vandringsbenägna fiskarter har dock möjlighet att vandra fritt inom en stor 
del av vattenförekomsten och vidare ut i Mälaren. 

I vattenförekomsten Sagån: mellan ”Ekensberg" och "Bostället", som ligger direkt uppströms 
Nykvarndammen, har konnektiviteten bedömts som dålig (Tabell 6). I denna vattenförekomst finns 
tre definitiva vandringshinder, dammarna vid Backa kvarn, Strömsberg och Strömsnäs, vilka bedöms 
påverka vandringsbenägna fiskarter negativt. Sammantaget bedöms mer än 95 % av 
vandringsbenägna fiskarter som t ex asp, faren och vimma sakna möjlighet att vandra fritt inom, upp-
eller nedströms vattenförekomsten. 

 
Figur 11. Klassificering av konnektiviteten i Sagån i Förvaltningscykel 3 (2017-2021). De kraftverk som berörs av NAP är 
utmärkta med trianglar. Backa kvarn, som är ett definitivt vandringshinder men inte berörs av NAP, är utmärkt med en 
kvadrat. 

 

  



Nulägesbeskrivning Sagån  18 

Hydrologisk regim 
Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim beskriver mänsklig påverkan på vattenflödet genom exempelvis 
dämning och reglering. Det har inte varit möjligt att statusklassa hydrologisk regim utifrån HaV´s 
vägledning och SMHI:s klassningsverktyg32 då flödesdata saknats för Sagåns nedre delar. 
Bedömningen av hydrologisk regim baseras istället på information från statusklassning av fisk och 
konnektivitet som indikerar att flödet i de två nedersta vattenförekomsterna i Sagån inte är optimalt 
för vandringsbenägna fiskarter. Den hydrologiska regimen är bedömd till sämre än god (Tabell 6), 
vilket betyder att åtgärder för att återskapa eller förbättra hydrologisk regim behöver vidtas. Vilka 
åtgärder det kan handla om behöver utredas vidare. 

Nykvarndammens utskov består av två separata skibord av betong samt luckor som leder vatten 
genom kvarnen till en turbin. Vid vissa flöden kan de två fårorna nedanför skiborden bli utan vatten, 
om allt vatten leds via luckorna till turbinen. Dessa fåror utgör en stor andel av vattenförekomstens 
strömbiotoper. 

Bedömning av risken att god status inte uppnås  
För de vattenförekomster som påverkas av anläggningar som omfattas av NAP, Sagån: mellan 
Oxfjärden/Mälaren och ”Ekensberg” och Sagån: mellan ”Ekensberg” och ”Bostället”, görs samma 
bedömning av risk att god status inte uppnås vad gäller vattenkraften, nämligen följande:  

• Vattenkraftens påverkan på konnektiviteten (hur vandringsbenägna fiskarter rör sig i 
vattendraget) är betydande och innebär risk för sänkt status av kvalitetsfaktorerna fisk och 
konnektivitet i vattendrag. 

• Vattenkraftens påverkan på den hydrologiska regimen (hur vattenflödet/nivån påverkas av 
dämning, reglering) bedöms vara betydande men mer utredning kan behövas. Påverkan 
innebär risk för sänkt status av kvalitetsfaktorerna fisk och hydrologisk regim i vattendrag. 

Förslag på åtgärder i VISS 
I databasen VISS har åtgärder för att möjliggöra upp- och nedströmspassage för fisk samt återskapa 
eller förbättra hydrologisk regim föreslagits vid Nykvarn, Backa kvarn, Strömsberg och Strömsnäs. 
Observera att åtgärderna i VISS är på en övergripande nivå och att de i de allra flesta fall behöver 
utredas ytterligare. Finns bättre åtgärder som eliminerar samma påverkan ska dessa åtgärder väljas i 
första hand. 

Föreslagen miljökvalitetsnorm 
Under perioden 1/3 – 30/4 2021 genomförde Vattenmyndigheterna samråd med förslag till 
miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft (arbetet med normsättningen utfördes 
under cykel 3, 2017–2021). Under juni–november 2021 hanterar Vattenmyndigheten inkomna 
samrådssynpunkter och reviderar samrådsdokumenten. Under december 2021 beslutar 
Vattendelegationen om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för 
förvaltningsperioden 2021–2027.  

För Sagån är föreslagen miljökvalitetsnorm (beslutas i december 2021, se ovan) att god ekologisk 
status ska uppnås för kvalitetsfaktorerna fisk, konnektivitet, och hydrologisk regim, med tidsfrist till 
2027. 

 

32 SMHI:s klassningsverktyg för hydrologisk regim: https://vattenwebb.smhi.se/regel/ 

https://vattenwebb.smhi.se/regel/
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Figur 12. Risk att god miljöstatus inte kommer att uppnås i Sagån. De kraftverk som berörs av NAP är utmärkta med 
trianglar. Backa kvarn, som är ett definitivt vandringshinder men inte berörs av NAP, är utmärkt med en kvadrat. 

Biotopkartering 

En biotopkartering av Sagån gjordes 2008. De avsnitt av ån som inventerades var sträckan från 
Mälaren upp till Backa kvarn samt en sträcka av de högre källflödena, från Olof-Jons damm till 
Storljusen. Av de biotopkarterade sträckorna är det enbart ca 400 m nedströms Nykvarndammen 
som idag är klassad som strömmande (5-50% strömmande)33. Vid biotopkarteringen var de båda 
åfårorna nedströms Nykvarndammen nästan helt utan vatten. Vid elfiskelokalen nedströms Nykvarn 
har rikligt med fintrådiga grönalger påträffats vilket visar att flödet ofta är lågt. 

Strömvattenanknutna naturvärden finns i de delar av huvudfåran som också är påverkade av 
vattenkraften. Värdefulla strömpartier finns ner- och uppströms Strömsnäs och Strömsbergs 
vattenkraftverk. 

 
33 Länsstyrelsen Västmanland, Biotopkarteringsdatabasen, eller webbGIS: Karttjänster och geodata, 
Länsstyrelsen Västmanland 

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Figur 13. Sträckor inom Sagåns avrinningsområde där biotopkartering gjordes 2008. Anläggningar som omfattas av NAP är 
utmärkta med trianglar. Backa kvarn, som är ett definitivt vandringshinder men inte berörs av NAP, är utmärkt med en 
kvadrat. 

Under hösten 2021 utförde WSP en biotopkartering enligt nya metoden34 av i Sagåns huvudfåra 
mellan Sevalla och Nykvarn (vattenförekomst WA36879550, Sagån: mellan "Ekensberg" och 
"Bostället") på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland. Karteringsrapporten redovisar en 
samanställning av hydromorfologiska typer och förutsättningar i vattenförkomsten, förekommande 
vandringshinder, strömförhållanden samt redovisar statusklassning av konnektivitet och morfologiskt 
tillstånd35. 

 
34 Biotopkartering vattendrag, Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag, meddelande 
2017:09, Länsstyrelsen i Jönköpings län: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e933404c/1526068746344/2017-09 
Biotopkartering vattendrag.pdf 
35 Biotopkartering av vattendrag 2021, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsens rapportserie 2022:07 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e933404c/1526068746344/2017-09%20Biotopkartering%20vattendrag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e933404c/1526068746344/2017-09%20Biotopkartering%20vattendrag.pdf
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Figur 14. Numrering och hymotyp för delsträckor av den del av Sagåns huvudfåra som biotopkarterades 202135. De 
kraftverk som berörs av NAP är utmärkta med trianglar. Backa kvarn, som är ett definitivt vandringshinder men inte berörs 
av NAP, är utmärkt med en kvadrat. 

Nyligen gjordes också en pilotstudie där man, utifrån kartmaterial, översiktlig inventerade möjliga 
strömsträckor inom hela Sagåns avrinningsområde36. Resultaten är ännu ej färdigställda/publicerade 
och ska ses främst som en hjälp i att avgöra vilka platser som bör undersökas närmare i fält. 

Förekommande fiskarter 
Alla fiskarter vandrar i olika omfattning. Åtgärder för upp- och nedströmsvandring anpassas utifrån 
vilka fiskarter som förekommer (eller har förekommit) på platsen37. Havs och vattenmyndigheten har 
pekat ut ett antal målarter för fiskpassage vid bristande konnektivitet38. Många av dessa arter 
förekommer i Sagån. I Tabell 7 redovisas påträffade fiskarter och var i Sagån de förekommer.  

Dagens kunskap om fisksamhället i Sagåns huvudfåra bygger bland annat på långa tidsserier med 
elfisken nedströms Nykvarndammen samt enstaka provfisken i anslutning till Strömsberg, Strömsnäs 
och på andra platser i ån (t ex Väsby kvarn, Kinsta kvarn och Lillån i Sala). Den nedre delen av Sagån, 
nedströms Nykvarn, är allmänt känt för sin höga artrikedom och nyttjas frekvent av sportfiskare.  

Nedströms Nykvarn har Länsstyrelsen i Västmanland utfört undersökningar som visar att asp och 
flodnejonöga leker i vattendraget. På platser i Lillån i Sala där strömsträckor restaurerats eller 
dammar rivits har lake påträffats vid elprovfiske. Dessa strömsträckor står i direkt anslutning med  
Sagåns huvudfåra. Färna och id finns i Sagåns övre delar mellan Sala och Sevalla. 

 
36 Översiktlig skrivbordsinventering av ett vattendrags naturvärdespotential (NVP-analys), Pilotstudie på Sagåns 
avrinningsområde, Västmanlands län, april 2021, Svensk Naturvård, 2021-04-29 (utkast). 
37 Calles m fl 2013 Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar 
38 Havs- och vattenmyndigheten: Vägledning för fisk- och faunapassager 

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html#:%7E:text=V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20fisk-%20och%20faunapassager%20V%C3%A4gledningen%20f%C3%B6r%20fisk-,av%20Havs-%20och%20vattenmyndigheten%20i%20samarbete%20med%20SLU.
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Tre av de i Sagån förekommande fiskarterna är upptagna på den svenska rödlistan39. 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.  

Tre av fiskarterna; asp, flodnejonöga och id, berörs av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som 
beslutas av Havs- och Vattenmyndigheten40. Dessa arter är helt beroende av strömmande vatten för 
sin långsiktiga överlevnad och påverkas därför av vattenkraftverk. 

Tabell 7. Förekommande fiskarter i Sagån och deras vandringsbehov41. Vandringsförmågan42 bedöms utifrån hur bra fisken 
klarar fiskvägar, detta beror mycket på fiskvägstyp och -konstruktion43.  

 
  

 
39 Rödlistade arter i Sverige 2020 - artdatabanken.se 
40 Programlista för arter med åtgärdsprogram - Havs- och vattenmyndigheten  
41 HaV Rapport 2013:11 Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum, s 41. 
42 Vandringsförmågan kan variera mellan olika fiskarter, storlek på fisken och vattnets temperatur. 
43 HaV 2020b: Vägledning för fisk- och faunapassager, Bilaga 5.4. Fiskinformation/målarter, s 2-5. 

Art Vandrings-
behov 

Vandring Förekomst i Sagån (nutid) 

Lekvandring 
(vanligen 
uppströms) 

Annan 
uppströms-
vandring 

Nedströms-
vandring 

Abborre Normalt vår 
Höst, för 
övervintring  

Sagån (nedströms Nykvarn, 
nedströms Strömsnäs, vid Väsby 
kvarn), Lillån, Sevalla (vid Kinsta 
kvarn), Lillån, Nykvarn (vid Nynäs) 

Asp Stort 
tidig vår (lek i 
april)  

återvandring 
efter lek Sagån (nedströms Nykvarn) 

Benlöja Normalt    

Sagån (nedströms Nykvarn, 
nedströms Strömsnäs, vid Väsby 
kvarn) 

Braxen Normalt    Sagån (nedströms Nykvarn) 
Faren Normalt vår   Sagån (nedströms Nykvarn) 

Flod-
nejonöga Stort 

höst eller vår 
(lek vår/ 
sommar)   Sagån (nedströms Nykvarn) 

Färna Stort vår   Hela Sagåns huvudfåra 

Gädda Normalt vår 
kortare rörelser 
under hela året 

återvandring 
efter lek Sagån (nedströms Nykvarn) 

Gärs Mindre vår   
Sagån (nedströms Nykvarn), Lillån, 
Nykvarn (vid Nynäs) 

Id Medel Vår   Hela Sagåns huvudfåra 

Lake Normalt 
sen höst – 
vinter höst och vår 

vinter - tidig 
vår 

Sagån (nedströms Nykvarn), Lillån, 
Nykvarn (vid Nynäs) 

Mört Normalt vår 
höst, för över-
vintring 

vandring för 
övervintring 

Sagån (nedströms Nykvarn, 
nedströms Strömsnäs 

Nors Normalt tidig vår   Sagån (nedströms Nykvarn) 
Sand-
krypare Normalt     I biflöde till Sagån 
Sarv Mindre    Sagån (nedströms Nykvarn) 

Ål Stort  sommar 
vår - höst  
8–20 grader Sagån (nedströms Nykvarn) 

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/atgardsprogram-for-hotade-arter-och-naturtyper/programlista-for-arter-med-atgardsprogram.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
https://www.havochvatten.se/download/18.40a55144171bffaa8187d77d/1589898609381/bilaga-5-4-fiskinformation-malarter.pdf
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Tabell 8. Källor för förekommande fiskarter 

Fiskarter Källa  
abborre, asp, benlöja, 
färna, gädda, gärs, lake, 
mört, sandkrypare, ål 

Elfiskeregistret, SERS www.slu.se/institutioner/akvatiska-
resurser/databaser/elfiskeregistret/ 

braxen, nors, sarv Länsstyrelsen i Uppsala län 
faren www.sportfiskarna.se, (sportfiskerekord) 

flodnejonöga Inventering Länsstyrelsen i Västmanlands län. Inventering av 
flodnejonöga. Rapport 2008:10 

 

Tabell 9. Vetenskapliga namn för de fiskarter som redovisas i tabell 7. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Abborre Perca fluviatilis  
Asp Leuciscus aspius 
Benlöja Alburnus alburnus 
Braxen Abramis brama 
Faren Ballerus ballerus 
Flodnejonöga Lampetra fluviatilis 
Färna Squalius cephalus 
Gädda Esox lucius 
Gärs Gymnocephalus cernuus 
Id Leuciscus idus 
Lake Lota lota 
Mört Rutilus rutilus 
Nors Osmerus eperlanus 
Sarv Scardinius erythrophthalmus 
Sandkrypare Gobio gobio 
Ål Anguilla anguilla 

Ål  
Ålen skyddas av ett EU-direktiv och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en förvaltningsplan 
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).44  

Ål har på senare år fångats på bottenmete i Ekeby dammar vid ett par tillfällen samt i ån mellan 
Nykvarn och Backa45. Det finns också historiska belägg för ål högt upp i Sagåns vattensystem, i 
Silvköparen i Sala, i en undersökning gjord 193246 (Figur 15).  

 
44 Nationell förvaltningsplan för ål, JO2008/3901, Jordbruksdepartementet 2008-12-09.  
45 Muntlig uppgift, Johan Lund 
46 Carl H Schager, länsfiskekonsulent. Beskrivning av undersökta insjöar i Västmanlands län, 1932 

http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/
http://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/
http://www.sportfiskarna.se/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:851916/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:851916/FULLTEXT01.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.19fef33c13a77c96b19134a/1352105325201/nationell-alforvaltningsplan.pdf
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Figur 15. Förekomst av ål i inventerade sjöar i Västmanlands län 1932. Trianglar markerar förekomst av ål. 

Sandkrypare 
År 2020 upptäckte Länsstyrelsen i Västmanlands län DNA-spår av den ovanliga fisken sandkrypare i 
vattenprover från två dammar i Sagåns huvudfåra. Vid elfiske år 2021 kunde sandkryparen verifieras 
vid Väsby kvarn i Sevalla.  

Sandkryparen är en utpräglad bottenfisk som tidigare bara påträffats i sydligaste Sverige. Arten 
förekommer på sand- och stenbottnar i klara sjöar och strömmande vatten. Leken sker i maj-juni.  

 
Figur 16. Sandkrypare funnen vid rivna Väsby kvarn, Sevalla, i Sagån 2021. Foto: Malin Kjellin  
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Förekomst av musslor 
I Sagåns avrinningsområde har totalt fyra arter av stormusslor hittats: allmän och flat dammussla 
samt äkta och spetsig målarmussla. Flat dammussla och äkta målarmussla är rödlistade (hotkategori 
NT i Sverige). Spetsig (40 st) och äkta målarmussla (4 st) samt allmän dammussla (37 st) påträffades 
vid besök nedströms det nedersta vandringshindret vid Nykvarn vid en inventering 200547. År 2006 
gjordes en större inventeringsinsats med besök av 13 lokaler i vattendrag inom avrinningsområdet, 
men ingenstans hittades då levande musslor. Ett skal av flat dammussla på en lokal vid Sevalla var 
det enda musselfyndet48.  

Den begränsade förekomsten av stormusslor beror förmodligen på omfattande rensningar i Sagån, 
men kan även bero på situationen för fisk i ån. Musslorna är beroende av tillräckligt välmående 
värdfiskbestånd för sin reproduktion.  
Att så få musslor påträffats vid inventering skulle också kunna vara ett resultat av svårigheter att se i 
det mycket grumliga vattnet. Dock användes även Lutherräfsa vid inventeringen 2006, men trots det 
påträffades inga levande musslor.  

  

 
47 Berglund J et al. 2006 Länsstyrelsens meddelandeserie 2006:18 Stormusslor i Uppsala län 
48 Berglund J. 2006. Stormusslor i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanland län, Rapport 2006:27.  

http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/4863/Rapporter_publicerade_av_andra/LstC18_2006Musslor_stora_Uppsala0405_180.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:863731/FULLTEXT01.pdf
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Fiskevårdsområden 
Inom Sagåns avrinningsområde finns idag tre fiskevårdsområdesföreningar (fvof).  
År 1993 bildades Väsby-Breds fvof, som omfattar Sagåns huvudfåra mellan Väsby kvarn och Breds 
kvarn. Samma år bildades även Silvergruvans fvof som omfattar åtta sjöar runt Sala tätort. År 1994 
bildades Ljömsbosjöns fvof, vilken enbart omfattar själva Ljömsbosjön. Samtliga 
fiskevårdsområdesföreningar omfattar allt fiske. 

Silvergruvans fvof bedriver en aktiv fiskevård för att sälja fiskekort till allmänheten. Föreningen sätter 
årligen ut fångstfärdig fisk för fritidsfiskets räkning i förekommande put-and-takevatten. Inom 
området har även annat fiskevårdsarbete påbörjats i syfte att öppna upp vandringsvägar för fisk. 
Även Sagåns vattenråd har varit delaktiga i detta arbete. 

Ljömsebosjöns fvof är även det en aktivt förvaltad förening men har inte samma utåtriktade arbete 
som Silvergruvans fvof. Väsby-Breds fvof är en fungerande förening men bedriver ingen aktiv 
fiskevård i dagsläget. 

Inom avrinningsområdet ligger även sjön Storljusen med en aktiv fiskevårdsförening som har visat 
intresse för att ombildas till fiskevårdsområdesförening. I Storljusen förekommer det bland annat 
flodkräftor, vilka föreningen arbetar aktivt för att värna och vårda. 

 

 
Figur 17. Fiskevårdsområden inom Sagåns avrinningsområde. 
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Tidigare restaureringsarbeten eller miljöförbättrande åtgärder 
Sagån är starkt påverkad av mänsklig aktivitet och större naturvärden och skyddsvärda arter är glest 
förekommande, framförallt i åns övre delar. Restaureringsarbeten/naturvård i vatten har historiskt 
skett i liten utsträckning i Sagåns avrinningsområde. 

En del åtgärder för minskad övergödning har genomförts. Effekterna av dessa åtgärder är till största 
delen kopplade till att uppnå de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna av miljökvalitetsnormerna och 
har mindre betydelse för kommande omprövningar av vattenkraften.  

Sedan 2018 har Sagåns vattenråd genomfört en del vattenvårdande åtgärder med fokus på biologisk 
mångfald och konnektivitet. I Lillån i Sala (Lillån: Skvalån i VISS) har ett antal dammrivningar och 
trösklingar genomförts. I Sagåns huvudfåra har grunddammar trösklats (dammar inom Sagåns 
sänkningsföretag 1968), och efter åtgärder 2020 är grunddammarna inte längre vandringshinder för 
fisk. År 2021 revs Herr kvarn i Sevalla. I Hjulbäcken49, som mynnar i Sagån i höjd med Bispebo, har 
vandringshinder rivits eller trösklats och våtmarker återskapats; Myran( 2 ha), 
Dragkärret/Långmossen (5 ha) samt Dragmansbosjön (där totalt 35 ha sjö återskapas stegvis).  

I Ingbobäcken, som mynnar i Sagån mellan Ölsta och Skälby, högt upp i avrinningsområdet, har ett 
antal vandringshinder åtgärdats/rivits. Det finns även andra platser inom avrinningsområdet där 
kvarndammar rasat eller rivits. Exempel på sådana platser är Kinsta kvarn i Sevalla Lillå (Ranstaån) 
eller hela strömsträckan genom Sevalla där Väsby kvarndamm revs/rasade på 1960-talet.  

Framtida restaureringsarbeten 
Det finns planer på fortsatt arbete för fria vandringsvägar för fisk inom Lillån i Sala. Vattenvård 
planeras även i flera andra biflöden till Sagån. Åtgärder i huvudfåran är främst kopplade till åtgärder i 
dammar. Det finns en till exempel en förstudie kring åtgärder för Backa kvarn. 

Uppströms Sala, i Lillån/Skvalåns delavrinningsområde, ligger Långforsen. Vid eventuella åtgärder vid 
Långforsen måste säkerställas att Ekeby mosse inte påverkas negativt. Långforsen och eventuella 
åtgärder där påverkar inte de anläggningar som berörs av NAP och påverkas inte heller av åtgärder 
vid dessa anläggningar.  

 

  

 
49 https://viss.lansstyrelsen.se/ Hjulbäcken 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58840424
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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 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 Strömsnäs kraftverk 
Uppgifter från verksamhetsutövaren: 

Tillstånd Urminnes hävd 
Vattenhushållningsbestämmelser Fast nivå, inget reglerbart 
Avbördningsförmåga ca 7-8 m3/sekund 
Maximal slukförmåga ca 6 m3/sekund 
Minsta drivvattenföring ca 0,5 m3/sekund 
Effekt 200 kW 
Årsproduktion Ca 400 MWh  
Fallhöjd 4,40 m 
Antal luckor och avbördningsförmåga 4 st till turbin och 2 st till avbördning 
Reglerförmåga Ingen uppfattning 

Verksamhetsutövarens uppgifter om Strömsbergs kraftverk 
Uppgifter från verksamhetsutövaren: 

Tillstånd Vattendom 1925 (Ans.D. 30/1924) 
Vattendom 1951 (Ans.D. 36/1950) 

Vattenhushållningsbestämmelser Automatisk nivåreglering av dammen 
Avbördningsförmåga ca 150 m3/sekund 
Maximal slukförmåga turbiner 4 m3/sekund 
Minsta drivvattenföring 0,2 m3/sekund 
Effekt 205 kW 
Årsproduktion ca 790 MWh 
Fallhöjd 7 m 
Antal luckor och avbördningsförmåga 4 st, totalt 150 m3/sekund 
Reglerförmåga VU har inte lämnat någon uppgift 

Verksamhetsutövarens uppgifter om Nykvarns kraftverk 
Uppgifter från verksamhetsutövaren: 

Tillstånd Urminnes hävd 
Vattenhushållningsbestämmelser  
Avbördningsförmåga  
Maximal slukförmåga turbiner ca 1 m3 
Minsta drivvattenföring ca 0,3 m3 
Effekt 40 kW 
Årsproduktion ca 100 MWh 
Fallhöjd ca 4 m 
Antal luckor och avbördningsförmåga Inga som nämvärt påverkar avbördningsförmåga 
Reglerförmåga  
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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 
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. 

 
Figur 18. Översiktskarta. Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§, områden av 
regionalt intresse för kulturmiljövård samt områden utpekade i Lst U Kulturminnesvårdsprogram. Anläggningar som 
omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 
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Inom Sagåns avrinningsområde finns fyra områden som pekats ut som riksintresse för 
kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§5051: Sala silvergruva och Sala bergstad (U16), Bred (C53), 
Östanbro (U28) och Östanbro (C55). Två av de berörda anläggningarna, Strömsberg och Nykvarn, är 
belägna inom riksintresse för kulturmiljövård (Bred respektive Östanbro), samt inom område av 
regionalt intresse för kulturmiljövård med samma benämning.  

Mer information om områden av regionalt intresse för kulturmiljövård finns under rubriken 
Kommunala kulturminnesvårdsprogram. 

 
Figur 19. Detaljkarta. Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§, områden av regionalt 
intresse för kulturmiljövård samt områden utpekade i Lst U Kulturminnesvårdsprogram. Anläggningar som omfattas av NAP 
är utmärkta med trianglar. 

Sala silvergruva och Sala bergstad (U16) 
Gruvmiljön vid den för Sverige mycket betydelsefulla Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta 
dammsystem och lämningar efter gruvby som är unika för landet.  
Ytterligare beskrivning finns i Bilaga 1.  

  

 
50 U_riksintressen.pdf (raa.se) https://www.raa.se/app/uploads/2018/07/U_riksintressen.pdf 
51 C_riksintressen.pdf (raa.se) https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/C_riksintressen.pdf 

https://www.raa.se/app/uploads/2018/07/U_riksintressen.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/C_riksintressen.pdf
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Bred (C53) 
Även regionalt intresseområde för kulturmiljön (Bred En21). 
Herrgårdslandskap i dalgång som sedan medeltiden präglats av sätesgårdar med underlydande 
frälsehemman och kvarnar.   

Uttryck för riksintresset:  
Sätesgårdarna Skälby, Äsplunda och Strömsberg, de teknikhistoriskt intressanta vattenkvarnarna vid 
Backa, Bred och Strömsberg, samt Breds nyklassicistiska kyrka. I området ingår även stensättningar 
och skålgropar från bronsåldern, samt höggravfält från järnåldern. 

Östanbro (U14 och C55) 
I Uppsala län även regionalt område för kulturmiljön (Östanbro En 24). 
Fornlämningsmiljö av central betydelse invid Eriksgatan vilken varit en viktig knutpunkt under såväl 
förhistorisk som historisk tid. (Herrgårdsmiljö) (Forn- och medeltida vägmiljö) 

Uttryck för riksintresset:  
Bygdens betydelse tydligt manifesterad av storhögar utmed Sagån, som tillika bildar landskapsgräns 
med historiskt viktig åpassage kopplad till Eriksgatan. "Östens hög", en ca 60 m i diameter stor s.k. 
kungshög och en av Mälardalens största, dominerar området. Flera gravfält och boplatslämningar 
från bronsålder och järnålder samt skålgropsförekomster och två fornborgar. Målshammars gård 
med flyglar från 1600-talet, park och runsten.  

Eriksgatans vadställe över Sagån med fornborg och storhögar från järnåldern på ömse sidor om ån, 
rester av stenvalvsbro samt kvarnmiljö.  
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Utpekande som särskilt värdefulla vatten 
Inom arbetet med miljökvalitetsmålen sammanställdes 2006 områden med Sveriges mest värdefulla 
sötvattensmiljöer ur natur-, fisk-/fiske- och kulturmiljövårdssynpunkt.  
Syftet med sammanställningen var att få underlag för arbete med skydd och restaurering enligt 
miljökvalitetsmålets delmål 1 och 252. 

Sagåns dalgång från Sörsätra till mynningen i Mälaren är utpekad som särskilt värdefullt vatten ur 
kulturmiljövårdssynpunkt53, med motiveringen att längs åns sträckning finns många miljöer av stort 
kulturhistoriskt intresse. Även Sala silvergruvas vattensystem, dvs Sala Silvergruva med tillhörande 
vidsträckta dammsystem till delar från 1500-talet, avsedda för gruvans kraftförsörjning är utpekat 
som särskilt värdefullt vatten. 

 

 
Figur 20.Områden utpekade som särskilt värdefulla vatten ur kulturmiljövårdssynpunkt. Anläggningar som omfattas av NAP 
är utmärkta med trianglar. 

  

 
52 Information om utpekande av värdefulla vatten: Värdefulla vatten (havochvatten.se) 
53 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 

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
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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 länet54. Bevarandeprogrammet redovisar, värderar och preciserar kombinerade 
natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Syftet med programmet är att utgöra underlag för 
den fysiska planeringen. 

Inom Sagåns avrinningsområde finns 33 utpekade områden i bevarandeprogrammet, varav 32 är 
belägna i Västmanlands län och ett i Uppsala län55 (Figur 21). Kraftverken i Strömsnäs och Strömsberg 
ligger direkt intill området som kallas Hanvad-Broby56, och kraftverket i Nykvarn är beläget inom 
området som kallas Östanbro57. 

 
Figur 21. Bevarandeprogram för odlingslandskapet. Anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta med trianglar. 

Fornlämningar 
Inom Sagåns avrinningsområde finns en stor mängd forn- och kulturlämningar. Många av dessa har 
på olika sätt anknytning till Sagåns vatten. Forn- och kulturlämningar hittas i Riksantikvarieämbetets 
system för fornminnesinformation Fornsök58. 

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, 

 
54 Underlaget finns t ex i Planeringskatalogen: PlaneringsKatalogen (lansstyrelsen.se) 
55 Länsstyrelsens webbGIS: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
56 http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/vastmanland/dokumentarkiv/kulturmiljo/bev_prog.pdf#page=364 
57 http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/vastmanland/dokumentarkiv/kulturmiljo/bev_prog.pdf#page=395 
58 Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/ 

https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/vastmanland/dokumentarkiv/kulturmiljo/bev_prog.pdf#page=364
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/vastmanland/dokumentarkiv/kulturmiljo/bev_prog.pdf#page=395
https://app.raa.se/open/fornsok/
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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. 
Ytterligare information finns i Bilaga 1. 

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 Sagåns avrinningsområde finns sju beslutade byggnadsminnen, inget av dem finns i direkt 
anslutning till berörda kraftverk. 
Ytterligare beskrivning finns i Bilaga 1.  

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 Sagåns avrinningsområde finns 13 kyrkor som är äldre än 1940. Tolv av dessa är belägna i 
Västmanlands län och en i Uppsala län.  
Ytterligare beskrivning finns i Bilaga 1. 

Kommunala kulturminnesvårdsprogram 
Kulturlandskapet är ett resultat av människors verksamhet under lång tid. Att kunna uppleva 
kontinuiteten i utvecklingen är ett värde i sig. Att definiera en värdefull miljö är svårt då den ger sig 
till känna i en obestämd känsla av kvalitet, karaktär, historisk äkthet och kontinuitet. För att kunna 
hantera en känslig miljö bör man känna till hur miljön växt fram och vilka faktorer som skapat den. 
Detta underlättar bedömningen av vilka miljöegenskaper som är angelägna att bevara.  

De kommunala kulturminnesvårdsprogrammen innebär visserligen inget juridiskt åtagande, men 
omfattar de kulturvärden som kommunen pekat ut som bevarandevärda miljöer. Syftet är att utgöra 
underlag för kommunens planering. I Västmanlands län har programmen tagits fram i samverkan 
mellan berörd kommun, Västmanlands läns museum och länsstyrelsen. I Uppsala län har områdena 
tagits fram i samverkan mellan berörd kommun, Upplandsmuseet och länsstyrelsen och benämns 
även ”Områden av regionalt intresse för kulturmiljövården”. 
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Inom avrinningsområdet är i Uppsala län Bred och Östanbro utpekade som områden av regionalt 
intresse för kulturmiljövården5960 Dessa berör kraftverken Strömsberg och Nykvarn. I Västmanlands 
län är 41 områden av varierande storlek, bland dem Nykvarn – Igelsta och Sala gruva utpekade i 
Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram61 (Figur 18).  

Kulturhistoriskt värdefulla broar 
Vid Nykvarn och Bredsdal finns två ur kulturhistoriskt perspektiv värdefulla broanläggningar. Bron vid 
Bredsdal är även omnämnd som nationellt värdefull i Trafikverkets Nationella plan för 
kulturhistoriskt intressanta broar62. 

Om det krävs åtgärder i någon av dessa anläggningar bör en stenkonservator med kompetens inom 
broanläggningar konsulteras. 

Vattenankutna kulturmiljöer i Sagåns avrinningsområde 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har tagit fram en rapport med inventering och värdering av 
vattanankutna kulturmiljöer in Sagåns avrinningsområde63 .  

I den norra delen av området präglas de vattenanknutna kulturmiljöerna främst av gruvmiljöer från 
1500-talet med tillhörande verksamhet kring Sala Silvergruva. På grund av verksamhetens stora 
behov av vatten konstruerades ett omfattande dammsystem och kanaler. I områdets södra delar 
finns förutom några större frälsegårdar med tillhörande dagsverkstorp och vattenverk även några 
kulturhistoriskt viktiga vägmiljöer som korsar vattendraget. 

Nedan ges en beskrivning av kulturmiljöerna vid de berörda anläggningarna. Beskrivningarna är 
huvudsakligen baserade på de beskrivningar som görs i rapporten. Länsstyrelsen har senare 
kompletterat beskrivningar och lagt till bedömningar gällande Strömsberg och Nykvarn.  

 

Strömsnäs säteri 
Strömsnäs blev tidigt säteri med många tillhörande dagsverkstorp, inklusive både såg och kvarn. Av 
en karta från 1763 framgår att det framför och öster om den flygelomgärdade huvudbyggnaden 
sträckte sig en barockträdgård. Idag finns endast rudimentära rester kvar av denna barockträdgård, 
en av ruddammarna samt delar av allén. Av de många torpen finns endast två byggnader kvar. Den 
ena utgörs av kvarnstugan belägen invid och öster om kvarnen. Verksamheten vid kvarn och såg 
lades ned 1951 och byggnaderna har idag funktionen av en mindre kraftstation. Dammen är omkring 
60 meter lång och är uppbyggd av sten, jord och betong. Uppströms vid huvudbyggnaden bildas en 
dammspegel som är viktig för upplevelsen av kulturmiljön kring Strömsnäs. 

På Strömsnäs gård förvaras en stenyxa från stenålder, påträffad vid harvning på någon av de 
närbelägna åkrarna.  

Gården Hanvad ligger i Västmanland, på den västra åbrinken. Det ursprungliga Hanvad låg en knapp 
kilometer uppströms Strömsnäs och är registrerad i kulturmiljöregistret som en bytomt 
(L2004:3136). På en av de äldre kartorna (1640-tal) finns uppgifter om att gården hade både såg, 
kvarn och hammarsmedja knutet till ägorna. På en något yngre karta (1689) uppges två tullkvarnar 
belägna på ungefär samma plats som tidigare anläggningar.  

 

 
59 Länsstyrelsens webbGIS C län: Underlag för mark- och vattenanvändning i Uppsala län (lansstyrelsen.se) 
60 Bygd att vårda: kulturminnesprogram för Uppsala län. 3 Kulturmiljöer i Enköpings och Håbo kommuner. 
Upplands forminnesförening 1984.  
61 Länsstyrelsen webbGIS U län: Extern karttjänst för Länsstyrelsen i Västmanlands län (lansstyrelsen.se) 
62 http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363511/FULLTEXT01.pdf 
63 Vattenanknutna kulturmiljövärden - Köpings- och Sagåns avrinningsområden | Länsstyrelsen Västmanland 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9ff5d99bf7a540d8b802113bd450249e
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7807aadc2ab547798a2918cf2433c0f3
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363511/FULLTEXT01.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2013/vattenanknutna-kulturmiljovarden---kopings--och-sagans-avrinningsomraden.html
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Figur 22. Kartutsnitt som visar registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister inom området söder om 
Strömsnäs säteri, med Strömsnäs såg och kvarn (numer Strömsnäs kraftverk) centralt i bilden. 

Kulturhistorisk värdering 
Områdets kärnvärden relaterade till vatten utgörs av de större gårdarnas tydliga koppling till vattnet 
och befintliga dammspeglar. Vattnet har utgjort en stor etableringsfaktor för de större gods och 
gårdar som tidigt etableras längs med Sagån. Upplevelsevärdet bedöms som stort då de fysiska 
lämningarna är tydliga. Kulturmiljön är avläsbar i landskapet vilket gör det möjligt att sätta in den i 
sitt kulturhistoriska sammanhang. Utifrån befintliga byggnader och miljöer finns förutsättningar att 
kommunicera den kulturhistoriska berättelsen på platsen. Miljön nyttjas idag för boende och är ett 
levande jordbruk. De fysiska lämningarna ligger dock illa till vad gäller tillgänglighet då de ligger på 
och invid tomtmark. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Länsstyrelsens bedömning 
Strömsnäs kraftverk ligger i ett område som är känsligt för förändringar i den fysiska miljön. 
Bruksdammen är en viktig komponent och en utrivning av dammen skulle innebära negativa 
konsekvenser för den kulturhistoriska miljön. Lämningar ovan eller under mark från bruksmiljöns 
olika komponenter kan utgöra fornlämning under förutsättning att de tillkommit före 1850. Även 
uppgifterna om såg, kvarn och hammarsmedja längr norrut vid det ursprungliga Hanvad indikerar att 
det kan finnas ytterligare anläggningar i området. Detta innebär att det kan komma att bli aktuellt 
med arkeologisk utredning och/eller undersökning inför ingrepp i miljön.  

Strömsbergs säteri och kvarn 
Strömsberg bildades av den nu försvunna medeltida byn Uphusa som omnämns 1370. Uphusa 
skattehemman blev säteri 1635 genom en donation. Under en period låg Strömsberg under 
Strömsnäs ägo men blev åter självständigt säteri på 1670-talet. Nuvarande herrgård utgörs av en 
gulputsad nyklassicistisk huvudbyggnad flankerad av två kvadratiska flyglar 1700-talet, samt två 
timrade magasinsbyggnader. På andra sidan vägen ligger de faluröda ekonomibyggnaderna.. 
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Figur 23. Kartutsnitt som visar registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister kring Strömsbergs kvarn. 

Strömsbergs kvarn och såg ligger invid Sagån väster om Strömsbergs gård. Åtminstone sedan 1630 
omtalas arrenderande mjölnare till en kvarn, men den har troligen betydligt äldre anor. Den 
nuvarande bebyggelsen består av en välbevarad industrianläggning från 1889 med kvarn, såg och 
kraftstation. Till kvarnen hör en välbevarad kvarngård med bostadshus från 1880-talet och ett 
kvarnstall. Ett utpekat vandringshinder utgörs av dammen till den kombinerade sågen, kvarnen och 
kraftstationen. Konstruktionen är en 60 meter lång betongdamm med en väg på toppen. 

Längs Sagån mellan Strömsnäs och Strömsbergs ägor finns ett stort antal lämningar från brons och 
järnåldern i form av gravar och gravfält, stensträngar och husgrunder. 

Kulturhistorisk värdering 
Det finns förutsättningar att kommunicera den kulturhistoriska berättelsen på platsen. 
Upplevelsevärdet bedöms som stort då de fysiska lämningarna är tydliga. Sagåns breddare lopp norr 
om Strömsberg bildar en dammspegel som förstärker miljöns historiska dimension. Kulturmiljön är 
avläsbar i landskapet vilket gör det möjligt att sätta in den i sitt kulturhistoriska sammanhang. Idag 
nyttjas området för boende, småindustri och för kraftuttag. En allmän väg korsar fortfarande 
kvarnområdet vilket gör det lättare att uppleva delar av miljön kring vattnet. Vissa av de fysiska 
spåren ligger illa till vad gäller tillgänglighet då de ligger på och invid tomtmark. 

Området bedöms som kulturhistoriskt värdefullt. 

Länsstyrelsens bedömning 
Strömsbergs kraftverk ligger i ett område som är känsligt för förändringar i den fysiska miljön. 
Riksintressets värden kopplade till Strömsberg, både gården och kvarnen, får inte påtagligt skadas. 
Bruksdammen är en viktig komponent för att bruksmiljön ska vara fortsatt avläsbar och möjlig att 
förstå och en utrivning skulle riskera att skada riksintresseområdet påtagligt i denna del. 

Den kända fornlämningsmiljön samt Strömsbergs anor från före 1850 gör det möjligt att det kan 
finnas ännu ej kända lämningar som kan utgöra lagskyddad fornlämning. Lämningar ovan eller under 
mark från bruksmiljöns olika komponenter kan utgöra fornlämning under förutsättning att de 
tillkommit före 1850. Detta innebär att det kan komma att bli aktuellt med arkeologisk utredning 
och/eller undersökning inför ingrepp i miljön. 
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Nykvarn 
Platsens stora betydelse under järnålder markeras idag tydligast av två stora kungshögar på ömse 
sidor om ån, Östens hög och Blotsvens hög. Rester efter ytterligare storhögar finns registrerade vid 
Nykvarn på båda sidor om Sagån. Indikationer finns på ytterligare rester av gravhögar som inte är 
registrerade i kulturmiljöregistret, dels närmast söder om vägen intill brofästet på 
Västmanlandssidan, dels intill Sagån på Upplandssidan64 . Platsens betydelse under förhistorisk tid 
och medeltid är nära knuten till den viktiga kommunikationsleden där den forna Eriksgata passerar 
Sagån och landskapsgränsen. Under 1700-talet passerade landsvägen Sagån vid Nykvarn, men 
huvudvägen flyttas på 1800-talet från Nykvarn nedströms till Östanbro. 

 
Figur 24. Kartutsnitt som visar registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister kring Nykvarn 

Kring bromiljön uppstod tidigt ett litet centrum med gästgiveri, skola och en dammanläggning till 
kvarn (nu kraftstation). Namnet Nykvarn omnämns skriftligen första gången 1573 och Nykvarns krog 
omnämns 168864. Enligt karta från 1709 är kvarnen belägen i mitten av ån. Miljön kring bron är tätt 
bebyggd med kvarn, bostadshus, gästgiveri och andra byggnader. Den nuvarande kvarnen uppfördes 
troligen 1846. Bron över Sagån utgörs av en stenvalvsbro i två spann av grovt huggen sten. På 
mittvalvets stenar är årtalet 1764 respektive 1765 inristat. Broarna har under senare år grundligt 
renoverats med bidragsmedel från Länsstyrelsen. 

Kulturhistorisk värdering 
Det finns stora förutsättningar att kommunicera den kulturhistoriska berättelsen på platsen. 
Upplevelsevärdet bedöms som stort då de fysiska lämningarna är tydliga. Kulturmiljön är avläsbar i 
landskapet vilket gör det möjligt att sätta in den i sitt kulturhistoriska sammanhang. Miljön nyttjas 
idag för rekreation och transport. De fysiska lämningarna är tillgängliga då de ligger i en besöksmiljö. 

Området bedöms som kulturhistoriskt mycket värdefullt. 

Länsstyrelsens bedömning 
Nykvarns kraftverk ligger i ett område som är mycket känsligt för förändringar i den fysiska miljön, 
både med hänsyn till Eriksgatan sträckning och den kringliggande fornlämningsmiljön men också 

 
64 Sagåpassagen. Utredningsrapporter från Arkeologikonsult AB 1995:7. Rapporten finns t ex tillgänglig i 
Riksantikvarieämbetets Fornsök: https://pub.raa.se/visa/aktivitet/arkeologisktuppdrag/4623c6f3-d6e4-4c88-
ae10-0b8d41117f0c 

https://pub.raa.se/visa/aktivitet/arkeologisktuppdrag/4623c6f3-d6e4-4c88-ae10-0b8d41117f0c
https://pub.raa.se/visa/aktivitet/arkeologisktuppdrag/4623c6f3-d6e4-4c88-ae10-0b8d41117f0c
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gäller det kvarnmiljön i sig. Bron och bruksdammen är båda viktiga komponenter för förståelsen av 
den kulturhistoriska miljön och en utrivning av dessa skulle riskera att skada riksintresseområdet 
påtagligt i denna del. 

Den kända fornlämningsmiljön samt Nykvarns anor från före 1850 gör det möjligt att det kan finnas 
ännu ej kända lämningar som kan utgöra lagskyddad fornlämning. Lämningar ovan eller under mark 
från bruksmiljöns olika komponenter kan utgöra fornlämning under förutsättning att de tillkommit 
före 1850.Detta innebär att det kan komma att bli aktuellt med arkeologisk utredning och/eller 
undersökning inför ingrepp i miljön. 

Behov av ytterligare utredningar gällande kulturmiljö 
Då åtgärder ska utformas kan kompletterande kulturmiljöutredningar komma att behövas om miljön: 

• Har konstaterats vara värdefull eller särskilt värdefull i Länsstyrelsens dokumentationer 
• Ingår i eller gränsar till byggnadsminnesförklarad miljö 
• Berör eller ligger i närheten av känd fornlämning eller berör lämningar där 

fornlämningsstatusen är oklar 
• Berörs av motivering eller uttryck för riksintresse för kulturmiljövården 
• Ingår i nationellt särskilt värdefullt vatten avseende kulturmiljö 

Utredningarna behöver klargöra hur åtgärderna kan utformas för att negativ inverkan på kulturmiljön 
ska kunna minimeras. 

 

Potentiellt förorenade områden: 
Förorenade eller misstänkt förorenade områden kartläggs av länsstyrelse och kommuner. Det görs 
enligt MIFO-modellen65, där MIFO står för metodik för inventering av förorenade områden. Varje 
område ges en riskklass beroende på kemikaliernas farlighet, föroreningsnivån, förutsättningarna för 
spridning och människors känslighet/naturmiljöns skyddsvärde. Riskklasserna är 1 – mycket stor risk, 
2 – stor risk, 3 – måttlig risk och 4 – liten risk.  

Inom Sagåns avrinningsområde finns tre objekt med riskklass 1; Gamla Hyttan i Sala (objekt 101759), 
Sala Bly AB (Pressgjuteriet) (objekt 101546) och Sala Silvergruva (inkl. Bronäsgruvan) samt Pråmån 
(objekt 101520). Dessa områden beskrivs översiktligt i Bilaga 2, objektnumret avser nummer i 
databasen EBH-stödet. I Sala finns även ett antal objekt inom riskklass 2 och lägre.  

I närheten av de kraftverk som berörs av NAP finns tre misstänkt förorenade områden i Uppsala län, 
två objekt (149904, 149725) i riskklass 3 vid Strömsberg och ett objekt (149907) i riskklass 3 i 
Bredsdal. Vid dessa områden har inga provtagningar gjorts, enligt vad som går att se i EBH-stödet. 
Det kan innebära att verksamhetsutövaren behöver ta prover för att utreda föroreningssituationen 
innan man får göra grävarbeten. Det är kommunens miljökontor som är tillsynsmyndighet.   

Inför tillståndsansökan om utrivning av Herrkvarn togs sedimentprover uppströms, i anslutning till 
och nedströms området för åtgärden66. På samma sätt kan det bli aktuellt med provtagning av 
sediment i samband med genomförande av eventuella miljöanpassningsåtgärder kopplade till NAP.  

Ytterligare information finns i Bilaga 2. 

  

 
65 MIFO-metodiken. Länsstyrelsen Stockholm 2013 
66 Liten miljökonsekvensbeskrivning, Återställning av Sagån vid Herrkvarns damm, Västerås kommun, 
Norconsult, 2018-07-02 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1842894
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Friluftsliv 
Salakalken är riksintresse för friluftsliv och områdets avgränsning sammanfaller i stort med gränsen 
för Natura 2000-området Salakalken. I riksintresset ingår södra delen av Långforsen med 
Långforsbadet och ett kallbadhus. I badets närhet bedrivs även kanotuthyrning och 
restaurangverksamhet (Måns-Ols). Motorbåtstrafik är förbjuden i den del av sjön som ligger inom 
riksintresset. Vintertid är Långforsen en populär sjö, både för skidåkning och för skridskoåkning. 

Vid Sagåns utlopp i Mälaren finns Ängsöarkipelagen som också är utsett till riksintresse för friluftsliv. 

 
Figur 25. Badplatser samt område utpekat som riksintresse för friluftslivet. Anläggningar som omfattas av NAP är utmärkta 
med trianglar. 

Badplatser 
Avrinningsområdets nordligaste badplats är Hillinge, nordost om Saladamm. Silvköparens bad finns 
nordväst om Sala och i Långforsen i Sala tätort finns två badplatser. Öster om Hökåsen finns 
badplatsen Hökåsengropen. Ingen av badplatserna påverkas av nationella planen67.  

  

 
67 Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) 

https://badplatsen.havochvatten.se/badplatsen/karta/
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Vattenskyddsområden 
Inom Sagåns avrinningsområde finns två vattenskyddsområden, båda belägna långt från Sagåns 
huvudfåra. Det ena är Vallrum Sala, en grundvattentäkt mellan Ransta och Munga68. En revidering av 
vattenskyddsområdet i Vallrum är planerad där vattenskyddsområdet föreslås bli betydligt större än 
idag. Under 2021 kommer ett samråd om fastställande av vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter att genomföras.  

Det andra är ett vattenskyddsområde inom Västerås stad där endast den del som ligger strax öster 
om Hökåsen är inom Sagåns avrinningsområde. Vattenskyddsområdet i sin helhet omfattar skydd av 
både yt- och grundvatten för ett flertal uttagspunkter, men den del som faller inom Sagåns 
avrinningsområde gäller grundvattnet inom skyddszonen för infiltrationsområdet söder om den s.k. 
Hökåsengropen (Badsjön)69.  

Inget av dessa vattenskyddsområden påverkas av genomförandet av den nationella planen. 

Vattenförsörjning 
Två kommunala vattentäkter finns inom Sagåns avrinningsområde. Sala kommuns grundvattentäkt i 
Vallrum som omfattas av Sala Vallrums vattenskyddsområde, och Västerås stads grundvattenbrunnar 
vars primära skyddszon ligger på båda sidor om gränsen mellan Sagåns och Svartåns 
avrinningsområde och som omfattas av Västerås stads vattenskyddsområde.  

Alla län kring Mälaren är på något sätt beroende av Mälaren för dricksvattenförsörjning. I den 
regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala län är Mälaren utpekad som regionalt prioriterad för 
dricksvattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv, både som ytvattentäkt och som ytvatten för 
konstgjord infiltration. I Uppsala läns vattenförsörjningsplan finns inga utpekade 
grundvattenförekomster för dricksvattenförsörjning inom området kring Sagån. 

För Västmanlands län finns ännu ingen fastställd regional vattenförsörjningsplan. Arbetet med att ta 
fram en sådan har dock påbörjats.   

  

 
68 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2005122#Vallrum%20Sala 
69 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2043672#V%C3%A4ster%C3%A5s%20stad 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2005122#Vallrum%20Sala
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2043672#V%C3%A4ster%C3%A5s%20stad
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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 framförallt 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, större behov av vatten i landskapet vilket påverkar både växter och djur men även 
produktion av livsmedel och skogsbruk med mera. 

 
Figur 26. Medelvärden för tillrinningens årsdynamik vid Sagåns mynning. 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 motsvarande för RCP8.5. Illustration från (SMHI 2015). 

Tillrinningens årsdynamik förändras i och med klimatförändringarna (Figur 26). Framtidsscenarierna 
för Sagån visar på ökad tillrinning vintertid, vilket beror både på ökad nederbörd och på att 
nederbörden faller som regn istället för som snö till följd av de mildare vintrarna. Under sommaren 
kommer avrinningen istället att minska. Mer om hur Sagån påverkas i ett förändrat klimat finns i 
rapporten Framtidsklimat i Västmanlands län70. 

Översvämningskartering  
SMHI gjorde 2019, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland, en översvämningskartering längs 
Sagån på sträckan från strax uppströms Sala till mynningen i Mälaren. I karteringen har 100-årsflödet 
och 200-årsflödet klimatanpassats för den flödessituation som förväntas gälla vid slutet av seklet. 
Mer information om karteringen finns på Geodataportalen71 (sök på översvämning Sagån) samt i 
rapporten Översiktlig översvämningskartering längs Sagån72. 

  

 
70 Framtidsklimat i Västmanlands län (SMHI, 2015) 
71 https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Geodataportalen/ 
72 Översiktlig översvämningskartering längs Sagån på sträckan strax uppströms Sala till mynningen i Mälaren 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95725!/Framtidsklimat_i_V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_19.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Geodataportalen/
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/klimatanpassning/SMHI_Rapport_2019_28_%C3%96versiktlig_%C3%96K_Sag%C3%A5n_version_1.0.pdf
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Andra regleringar  
Strandskydd 
Sagån och dess tillflöden omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 kap 18 § miljöbalken. 
Sagån och de tre biflödena som heter Lillån omfattas av strandskydd på 100 m, övriga vatten inom 
avrinningsområdet omfattas av strandskydd på 25 m73. Det finns inget utvidgat strandskydd inom 
avrinningsområdet.  

Landskapsbildsskydd.  
Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform som inte finns i miljöbalken. Skyddet syftar till att 
skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av ett landskap. I Uppsala län finns två 
områden (Strömsnäs74 och Sagåns dalgång75) inom Sagåns avrinningsområde som omfattas av skydd 
för landskapsbilden enligt 19§ i gamla Naturvårdslagen (NVL). Inom dessa områden krävs 
länsstyrelsens tillstånd för bland annat nybyggnad, anläggande eller väsentlig ombyggnad av vägar 
och broar etc. 

Även om skyddsformen inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i 
berörda områden (lag 1998:811 om införande av miljöbalken).  

Skyddsformen landskapsbildsskydd förekommer inte i Västmanlands län.  

  

 
73 Länsstyrelsen i Västmanlands län, Upphävande av strandskydd beslutat 1999-06-04, dnr 231-8108-98 
74 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2011004#Strömsnäs 
75 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2011020#Sagåns%20dalgång 

http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Dokumentarkiv/strandskydd/LstU_strandskydd_beslut_1999_upphavande.pdf
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2011004#Str%C3%B6msn%C3%A4s
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/sknat/?nvrid=2011020#Sag%C3%A5ns%20dalg%C3%A5ng
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Information om processen 

Dialog med andra aktörer  

Under framtagandet av nulägesbeskrivningen har utkastversion och internremissversion delgivits de 
berörda verksamhetsutövarna, 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 färdigställts.  
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 Sagån har behoven som beskrivs nedan 
uppmärksammats. 

Potentiellt förorenade områden 
Vid de tre misstänkt förorenade områden som nämns i nulägesbeskrivningen och som ligger i 
Uppsala län har inga provtagningar gjorts, efter vad som går att se i EBH-stödet. Det kan innebära att 
verksamhetsutövaren behöver ta prover för att utreda föroreningssituationen innan man får göra 
grävarbeten. 

Behov av ytterligare utredningar gällande kulturmiljö 
Då åtgärder ska utformas kan kompletterande kulturmiljöutredningar komma att behövas om miljön: 

• Har konstaterats vara värdefull eller särskilt värdefull i Länsstyrelsens dokumentationer 
• Ingår i eller gränsar till byggnadsminnesförklarad miljö 
• Berör eller ligger i närheten av känd fornlämning eller berör lämningar där 

fornlämningsstatusen är oklar 
• Berörs av motivering eller uttryck för riksintresse för kulturmiljövården 
• Ingår i nationellt särskilt värdefullt vatten avseende kulturmiljö 

Utredningarna behöver klargöra hur åtgärderna kan utformas för att negativ inverkan på kulturmiljön 
ska kunna minimeras. 
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Bilaga 1 Kulturmiljö 
I denna bilaga redovisas ytterligare information om de kulturmiljövärden som nämns i 
huvuddokumentet men inte finns i direkt geografisk anslutning till de tre kraftverk som berörs av 
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 
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. 

 

Figur 1. Översiktskarta. Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§, områden av regionalt 
intresse för kulturmiljövård samt områden utpekade i Lst U Kulturminnesvårdsprogram. Anläggningar som omfattas av NAP 
är utmärkta med trianglar. 

Inom Sagåns avrinningsområde finns fyra områden som pekats ut som riksintresse för 
kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§12: Sala silvergruva och Sala bergstad (U16), Bred (C53), 
Östanbro (U28) och Östanbro (C55).  

Två av de anläggningar som omfattas av den nationella planen, Strömsberg och Nykvarn, är belägna 
inom riksintresse för kulturmiljövård (Bred respektive Östanbro), samt inom område av regionalt 
intresse för kulturmiljövård med samma benämning. 

 

1 U_riksintressen.pdf (raa.se) https://www.raa.se/app/uploads/2018/07/U_riksintressen.pdf 
2 C_riksintressen.pdf (raa.se) https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/C_riksintressen.pdf 

https://www.raa.se/app/uploads/2018/07/U_riksintressen.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/C_riksintressen.pdf
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Figur 2. Detaljkarta. Områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården enligt MB 3 kap 6§, områden av regionalt 
intresse för kulturmiljövård samt områden utpekade i Lst U Kulturminnesvårdsprogram. 

Sala silvergruva och Sala bergstad (U16) 
Gruvmiljön vid den för Sverige mycket betydelsefulla Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta 
dammsystem och lämningar efter gruvby som är unika för landet. Stadsmiljö som illustrerar 1600-
talets stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen och en av landets få "bergsstäder". 

Uttryck för riksintresset: 
Gruvområdet. Prestigerik industrianläggning med till driften hörande byggnader från skilda sekel. 
Lämningar efter den på 1500-talet uppförda Sala gruvby. Tjänstebostäder, gruvlavar samt småskalig 
gruvarbetarbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen.  
Dammsystemet. Vidsträckta fördämningssystem, till delar från 1500-talet, avsedda för gruvans 
kraftförsörjning.  
Bergsstaden. Den regelbundna rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära 
kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad. Småskalig bebyggelse i trä 
och puts. 

Bred (C53) 
Även regionalt intresseområde för kulturmiljön (Bred En21). 
Herrgårdslandskap i dalgång som sedan medeltiden präglats av sätesgårdar med underlydande 
frälsehemman och kvarnar.  
Ytterligare beskrivning finns i Nulägesbeskrivning Sagån.  
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Östanbro (U14 och C55) 
I Uppsala län även regionalt område för kulturmiljön (Östanbro En 24). 

Fornlämningsmiljö av central betydelse invid Eriksgatan vilken varit en viktig knutpunkt under såväl 

förhistorisk som historisk tid.  

Ytterligare beskrivning finns i Nulägesbeskrivning Sagån.  

Fornlämningar 
Fornlämning kallas lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som är äldre än 1850, 
har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel. Så kallade ”övriga kulturhistoriska lämningar” har inte detta skydd, men 
omfattas av generella hänsynsbestämmelser i miljöbalken, i skogsvårdslagen (30 §) och i 
kulturmiljölagens 1 kapitel. Lagstiftning eller vägledning gällande fornlämningar har ändrats 2014 och 
2021. Det innebär att de statusklassificeringar som finns i kulturmiljöregistret, särskilt när det gäller 
lämningar från historisk tid, inte alltid är korrekta utan måste kontrolleras. Det är Länsstyrelsen som, 
från fall till fall, avgör om en lämning är fornlämning eller inte. Forn- och kulturlämningar hittas i 
Riksantikvarieämbetets system för fornminnesinformation Fornsök3. 

Inom Sagåns avrinningsområde finns en stor mängd forn- och kulturlämningar. Många av dessa har 
på olika sätt anknytning till Sagåns vatten.  

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. Vissa delar kan vara att betrakta som 
fornlämning och därmed omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen. Andra lämningar kan succesivt ha 
inkorporerats i dagens miljö, så som fallet kan vara med en dammvall som gradvis byggts på under 
historiens lopp. I sådana fall kan det vara svårt att direkt avgöra om några delar av anläggningen 
omfattas av skyddslagstiftningen.  

Till följd av vattenmiljöernas ofta komplexa karaktär saknas ofta en registrering i fornminnesregistret 
av objekt som kanske borde omfattas av skydd. Vid planering av arbeten är det därför viktigt att vara 
medveten om att anläggningsdelar som kan antas vara äldre än 1850 kan omfattas av skydd som 
fornlämning. Om sådana anläggningar berörs av anpassningsåtgärder bör verksamhetsutövaren 
samråda med Länsstyrelsen om behovet av tillstånd för ingrepp i fornlämning eller av arkeologiska 
insatser. 

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. 

Byggnadsminnen skyddas genom beslut från Länsstyrelsen enligt 3 kapitlet kulturmiljölagen och 
omfattas av särskilda skyddsbestämmelser. Information om byggnadsminnen finns hos både 
Länsstyrelsen och i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.  

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av 
dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet. 

Åtgärder och ändringar av byggnadsminne kräver tillstånd från Länsstyrelsen. För att Länsstyrelsen 
ska kunna bevilja tillstånd krävs noggranna utredningar, väl underbyggd argumentation och en 
långtgående anpassning av åtgärdernas utformning till platsens skyddade kulturvärden. 

 

 

3 Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/ 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Följande beslutade byggnadsminnen i Västmanland län finns inom avrinningsområdet: 

• Sala silvergruva, Sala stad och kommun. 

• Före detta badhuset med tillhörande solgård, Sala stad och kommun. 

• Norrmanska eller Collianderska gården, Sala stad och kommun. 

• Videbo före detta prästboställe, Sala stad och kommun. 

• Hallsta by, Romfartuna socken, Västerås kommun. 

• Frövi före detta översteboställe, Skultuna socken, Västerås kommun. 

• Hedensbergs gård, Tillberga socken, Västerås kommun. 

Inga byggnadsminnen är beslutade i Uppsala län inom avrinningsområdet. 

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. Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är 
skyddade genom ett särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade kyrkotomter eller 
begravningsplatser krävs tillstånd för ändringar oavsett byggnadens ålder. 

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har 
sålts till annan ägare. 

Inom Sagåns avrinningsområde finns 13 kyrkor som är äldre än 1940. Tolv av dessa är belägna i 
Västmanlands län och en i Uppsala län.  
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Bilaga 2 Föroreningssituationen 
I denna bilaga redovisas mer information om de potentiellt förorenade områden som nämns i 
huvuddokumentet men inte är belägna i direkt geografisk anslutning till de tre kraftverk som berörs 
av Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. 
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Data från provtagningar vid Herrkvarn 

Inför tillståndsansökan om utrivning av Herrkvarn togs sedimentprover i tre punkter; uppströms, i 
anslutning till och nedströms området för åtgärden1. I Tabell 1 redovisas uppmätta koncentrationer 
av olika metaller. 

Tabell 1. Värden för klassning samt uppmätta koncentrationer för de tre provpunkterna vid Herrkvarn1.  

(NC1 - uppströms Herrkvarn, NC2 – i direkt anslutning till åtgärden vid Herrkvarn, NC3 – nedströms område för åtgärd.)  

Metaller  
[mg/kg TS] 

Tillstånd, metaller i limniska sediment  

Ämne Klass 1 
mycket  
låg halt 

Klass 2 
låg halt 

Klass 3 
medelhög 
halt 

Klass 4 
hög halt 

Klass 5 
mycket 
hög halt 

NC1 NC2 NC3 

Arsenik (As) > 5 5-25 25-100 100-500 > 500 1,35 1,3 1,81 

Kadmium (Cd) < 0,8 0,8-2 2-7 7-35 > 35 2,16 < 0,10 1,6 

Kobolt (Co)      32,4 15 27,2 

Krom (Cr) < 10 10-20 20-100 100-500 > 500 28,3 29,9 21,4 

Koppar (Cu) < 15 15-25 25-100 100-500 > 500 49,4 25,8 22,1 

Kvicksilver (Hg) < 0,15 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5 > 5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

Nickel (Ni) < 5 5-15 15-50 50-250 > 250 33 22,4 25,1 

Bly (Pb) < 50 50-150 150-400 400-2000 > 2000 298 115 184 

Vanadin (V)      35,9 40,2 29 

Zink (Zn) < 150 150-300 300-1000 1000-5000 > 5000 517 118 289 

 

  

 

1 Liten miljökonsekvensbeskrivning, Återställning av Sagån vid Herrkvarns damm, Västerås kommun, 
Norconsult, 2018-07-02 
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Objekt med riskklass 1 inom Sagåns avrinningsområde  

Inom Sagåns avrinningsområde finns tre objekt med riskklass 1; Gamla Hyttan i Sala (objekt 101759), 
Sala Bly AB (Pressgjuteriet) (objekt 101546) och Sala Silvergruva (inkl. Bronäsgruvan) samt Pråmån 
(objekt 101520). Objektnumret avser nummer i databasen EBH-stödet 

Gamla hyttan i Sala, objekt 101759 
Området vid Gamla hyttan norr om Sala tätort, öster om Sagån, är ca 80 ha stort och sträcker sig 
ca 2 km efter ån. Föroreningarna i området har undersökts i olika omgångar. En huvudstudie med 
åtgärdsutredning och riskvärdering genomfördes mellan 2016 och januari 2018, och det är aktuellt 
med fortsatta utredningar för området.2  

SalaBly AB (Pressgjuteriet), objekt 101546 
I en byggnad som tidigare användes som anrikningsverk bedrivs sedan 1946 pågående 
gjuteriverksamhet av blyprodukter. Mark och grundvatten i området är förorenat av äldre 
verksamheter vid gruvan3. Området kring Sala Bly omfattas av de åtgärder som kommunen genomför 
på gruvområdet inom åtgärdsprojektet Sala Silvergruva och Pråmån, se nedan. 

Sala Silvergruva (inkl. Bronäsgruvan) samt Pråmån, objekt 101520 
Vid Sala silvergruva finns föroreningar som kommer från den verksamhet som bedrivits inom 
gruvområdet. Området avrinner mot Sagån genom Pråmån, ett konstgjort vattendrag mellan 
gruvområdet och Ekeby damm inne i Sala.  

Den historiska verksamheten som bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av främst 
bly, zink, kadmium och kvicksilver i ytjorden (inkluderat fyllnadsmassor). Från gruvområdet har 
metallerma transporterats nedströms genom Pråmån ned till Ekeby damm.  

I Pråmån är bottensedimenten främst påverkade av zink och bly, men höga halter av kadmium och 
kvicksilver förekommer. Medan provtagningar av ytvatten i Pråmån visar på förhållandevis höga 
halter av flera metaller, med påslag längs Pråmån, är halterna ut från Ekeby damm generellt lägre. 
Det innebär att Ekeby damm fungerar som en fälla4.  

Sala kommun har beviljats statligt bidrag för åtgärder på utpekade delområden vid Sala Silvergruva 
samt för muddring av Pråmån. Arbetet inleddes 2019 och förberedelser och åtgärder kommer att 
pågå fram till slutet av 2028 enligt nuvarande tidsplan. Mer information om pågående arbeten med 
utredningar och åtgärder finns på Sala kommuns hemsida2.  

  

 

2 Förorenade områden - Miljöenheten - Sala kommun 
3 MIFO-blankett upprättad 2000-05-23 reviderad 2002-05-23 
4 Riskvärdering Sala silvergruva och Pråmån, Golder Associates, 2014-12-15, 

https://www.sala.se/info/4351
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Halter nedströms Sala 

Det finns begränsat med undersökningar som visar på hur de förorenade områdena i Sala påverkar 
vattnet nedströms. Det som finns är dels den provtagning som genomförs inom Sagåns 
recipientkontroll för övervakning av utsläpp från avloppsreningsverket i Sala, dels den provtagning av 
sediment som genomfördes i samband med utrivningen av Herrkvarn (Tabell 1).  

I Tabell 2 visas ett urval av analysresultaten inom recipientkontrollen5 från första halvåret 2018, för 
parametrar som visat förhöjda halter vid Sala silvergruva. Resultat visas från tre mätpunkter; 
referenspunkten S0, uppströms avloppsreningsverket, och två mätpunkter nedströms 
avloppsreningsverket S1 och S36. 

Urvalet har gjorts så att endast det analysresultat med högst halt för respektive parameter vid 
respektive provtagningspunkt redovisas. Det framgår i tabellen att uppmätta halter överskridit den 
referenshalt7 som motsvarar risk för effekter i känsliga vatten, när störningar i ekosystemet kan 
förekomma, för tre av fyra analysparametrar. Det är också tydligt att det finns en föroreningskälla 
redan uppströms avloppsreningsverket 

Tabell 2. Urval av analysresultat inom recipientkontrollen för Hedåker och Sala reningsverk från första halvåret 2018. 
 De värden som visas i tabellen är de analysresultat med högst halter för respektive parameter.  

Provtagnings-
punkt 

Provtagnings-
datum 

Värde Parameter Referenshalt7  
(risk för effekter i känsliga 
vatten) 

S0 2018-06-20 0,93 µg/l Arsenik (As) >5 µg/l 

S1 2018-06-20 0,81 µg/l Arsenik (As) >5 µg/l 

S3 2018-06-20 0,77 µg/l Arsenik (As) >5 µg/l 

S0 2018-05-17 0,12 µg/l Kadmium (Cd) > 0,1 µg/l 

S1 2018-04-13 0,12 µg/l Kadmium (Cd) > 0,1 µg/l 

S3 2018-04-13 0,15 µg/l Kadmium (Cd) > 0,1 µg/l 

S0 2018-06-20 6 µg/l Bly (Pb) > 1 µg/l 

S1 2018-04-13 4 µg/l Bly (Pb) > 1 µg/l 

S3 2018-05-17 7,3 µg/l Bly (Pb) > 1 µg/l 

S0 2018-05-17 31 µg/l Zink (Zn) > 20 µg/l 

S1 2018-04-13 28 µg/l Zink (Zn) > 20 µg/l 

S3 2018-04-13 35 µg/l Zink (Zn) > 20 µg/l 

 

 

5 Kling S. (2020). Recipientkontroll 2017–2019 Hedåker och Sala avloppsreningsverk. Calluna AB. 
6 Koordinater för punkterna: (RT90): S0: 6644866, 1545415; S1: 6644720, 1545512; S2: 6643790, 1545930 
7 Metaller i sjöar och vattendrag (slu.se) 

http://info1.ma.slu.se/Miljotillst/Metaller/metaller.ssi




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.

BESÖK BÄVERNS GRÄND 17
 

RING 010 - 223 30 00
 

LÄS LANSSTYRELSEN.SE/UPPSALA
 

MEJLA UPPSALA@LANSSTYRELSEN.SE


	Sagån Nulägesbeskrivning
	Inledning
	Bakgrund
	Avgränsningar
	Beskrivning av avrinningsområdet

	Vattenmiljö
	Typiska flöden
	Skyddade områden och naturvårdsintressen
	Utpekande som värdefullt vatten
	Riksintresse för naturvård
	Kalkområdet vid Sala och Långforsen
	Ängsöarkipelagen

	Naturreservat och Natura 200016F
	Biotopskyddsområden
	Områden utpekade i naturvårdsprogram och naturvårdsplan
	Områden utpekade i våtmarksinventeringen och rikkärrsinventeringen
	Värdetrakter för grön infrastruktur

	Fridlysta arter
	Statusklassificering och miljökvalitetsnormer
	Bakgrund
	Konnektivitet
	Hydrologisk regim
	Bedömning av risken att god status inte uppnås
	Förslag på åtgärder i VISS
	Föreslagen miljökvalitetsnorm

	Biotopkartering
	Förekommande fiskarter
	Ål
	Sandkrypare

	Förekomst av musslor
	Fiskevårdsområden
	Tidigare restaureringsarbeten eller miljöförbättrande åtgärder
	Framtida restaureringsarbeten

	Effektiv tillgång till vattenkraftsel (elproduktion/reglerförmåga)
	Verksamhetsutövarens uppgifter om Strömsnäs kraftverk
	Verksamhetsutövarens uppgifter om Strömsbergs kraftverk
	Verksamhetsutövarens uppgifter om Nykvarns kraftverk

	Andra allmänna intressen
	Kulturmiljövärden
	Riksintresse för kulturmiljövård
	Sala silvergruva och Sala bergstad (U16)
	Bred (C53)
	Östanbro (U14 och C55)

	Utpekande som särskilt värdefulla vatten
	Bevarandeprogram för odlingslandskapet
	Fornlämningar
	Byggnadsminnen
	Kyrkliga kulturminnen
	Kommunala kulturminnesvårdsprogram
	Kulturhistoriskt värdefulla broar
	Vattenankutna kulturmiljöer i Sagåns avrinningsområde
	Strömsnäs säteri
	Strömsbergs säteri och kvarn
	Nykvarn

	Behov av ytterligare utredningar gällande kulturmiljö

	Potentiellt förorenade områden:
	Friluftsliv
	Badplatser
	Vattenskyddsområden

	Vattenförsörjning
	Klimatanpassning
	Översvämningskartering
	Andra regleringar
	Strandskydd
	Landskapsbildsskydd.


	Information om processen
	Dialog med andra aktörer
	Brister/avsaknad av underlag
	Potentiellt förorenade områden
	Behov av ytterligare utredningar gällande kulturmiljö


	Underlag som använts
	Vägledningar
	Digitala underlag och karttjänster:
	Figurförteckning
	Förteckning över fotnoter


	Bilaga 1 Kulturmiljö
	Bilaga 2 Föroreningar

