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Inledning 
Enligt 11 kap 27§ Miljöbalken ska alla som bedriver en tillståndståndspliktig verksamhet 
för produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Detta 
ska genomföras genom en nationell plan. Den nationella planen för moderna miljövillkor 
för vattenkraften (NAP) ska se till att prövningarna ger största möjliga miljönytta samtidigt 
som man säkerställer en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. För att genomföra 
detta ska prövningarna ske samlat inom ett avrinningsområde. Detta har gjorts genom att 
skapa prövningsgrupper och dela in dessa prövningsgrupper i en tidsplan. Bakgrunden till 
nationella planen är bland annat att man ska tillgodose de krav som följer av EU:s 
vattendirektiv samt för att följa energiöverenskommelsen från 2016. 

Enligt 42a§ i förordning om vattenverksamheter (1998:1388) ska Länsstyrelsen i god tid 
innan det datum som ansökan ska lämnas in för prövning samverka kring det underlag som 
krävs för att säkerställa en effektiv prövning. Samverkansprocessens syfte är bland annat 
att tillgodose kraven på en ansökans innehåll enligt 22 kap 1§ Miljöbalken samt att se till 
att alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor. 
Samverkan ska ske i den omfattning som Länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn 
till syftet med samverkan och förutsättningarna i prövningsgruppen. När 
samverkansprocessen (Figur 1) har avslutats har Länsstyrelsen ansvar för att göra en 
redovisning av processen som kommer att göras tillgänglig för allmänheten.  

Fylleån ingår i prövningsgrupp 100_1 och ska lämna in ansökan till prövning senast den 1 
september 2022 till Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. I Fylleån har 
samverkansprocessen inletts med ett möte mellan Länsstyrelsen och verksamhetsutövare 
på plats vid respektive anläggning under februari och mars 2021.  

Länsstyrelsen har sammanställt denna nulägesbeskrivning för att till verksamhetsutövarna 
tillhandahålla befintlig kunskap som kan underlätta framtagandet av en ansökan inför den 
kommande prövningen. Verksamhetsutövarna har bidragit med kompletterande uppgifter 
gällande den egna verksamheten och dess förutsättningar. Nulägesbeskrivningen behandlar 
endast det nuvarande samlade kunskapsläget kring Fylleån och tanken är att den ska ge en 
gemensam bild av avrinningsområdet som kan ligga till grund för analysen av vilka 
miljöanpassningsåtgärder som kan krävas vid respektive anläggning.  

Nästa steg i samverkansprocessen är analysfasen där Länsstyrelsen tillsammans med 
verksamhetsutövare analyserar och bedömer behov av miljöanpassningar vid respektive 
anläggning. Verksamhetsutövaren ansvarar för att ta fram detaljerade förslag på 
miljöanpassningar. 
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Figur 1. Illustration över samverkansprocessen.  
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Områdesbeskrivning 
Fylleåns avrinningsområde är till ytan 394 km2 och ligger inom Hallands och Kronobergs 
län och kommunerna Halmstad, Hylte, Laholm och Ljungby. Fylleån sträcker sig från 
källområdena i Kronobergs län och har sitt utlopp i Laholmsbukten strax söder om 
Halmstad. De största sjöarna är Femmen, Stora Frillen, Simlången och Fullhövden, och 
några av de större biflödena är Ulvsnäsabäcken, Trönningeån, Assman och Skifteboån 
(Figur 2). Medelflödet vid Fylleåns mynning är 8,5 m3/s. Fylleåns dalgång har en starkt 
skiftande karaktär från sprickdalssjöar som Simlångssjöarna, till snabbt forsande partier 
som Tolarpsfallen, Norteforsen och Danska fall. Fylleån ligger i skogs-och myrrika 
områden med ökat inslag av slättmark i de kustnära delarna. Sjöandelen i området är 
relativt liten och vattenföringen uppvisar stora säsongsvariationer.  

Skogsbruk dominerar markanvändningen i avrinningsområdet med inslag av jordbruk 
längre ner i det kustnära området. I det kustnära området finns också påverkan från tätorter. 
Området är utsatt för hög deposition av försurande ämnen.  

Den ekologiska statusen för de flesta vattenförekomsterna i Fylleån bedöms ha måttlig 
status. Fylleån från mynningen till Brearedssjön bedöms dock ha otillfredsställande 
ekologisk status. Framförallt är orsaken bristande konnektivitet för fisk. Andra orsaker är 
försurning och i delar även övergödning. Fyra vattenförekomster bedöms ha god ekologisk 
status. Miljökvalitetsnormen för samtliga vattenförekomster är god ekologisk status till år 
2027 eller 2033. 

Fylleån har mycket höga naturvärden och är av riksintresse för naturvården för sin genuina 
laxstam av stort fiskeribiologiskt värde och en mycket artrik bottenfauna. Delar av ån är 
även riksintresse för friluftsliv. Fylleån är utpekat Natura 2000-område till Ryaberg, en 
bituppströms Simlångssjöarna med bland annat anledning av lax och naturtypen mindre 
vattendrag. Ån är en av länets mest artrika och hyser många arter inklusive flera rödlistade 
och hotade arter. I anknytning till Fylleån ligger ytterligare tre Natura 2000-områden, 
Brogård, Ullasjöbäcken och Årnarp, som innehåller vissa vattenanknutna bevarandevärden. 
Brogård hyser bland annat svämlövskog. Ett flertal naturreservat gränsar också till 
huvudfåran och biflöden. Fylleån är också utpekat som nationellt särskilt värdefull både för 
naturvård och fiske samt ingår i Ramsarkonventionens värdefulla våtmarksområden. Ån 
hyser utöver lax även andra viktiga arter att beakta som havsöring, ål, havsnejonöga och 
flodpärlmussla. 

I anslutning till Fylleån och dess biflöden återfinns ett stort antal äldre boplatser, 
gravplatser och torp- och bebyggelselämningar, liksom många orter och samhällen, som 
vittnar om vattnets betydelse för lokaliseringen av bosättningar. I de kuperade 
skogsmarkerna som omger Fylleåns övre lopp finns lämningar från förindustriell 
järnproduktion. I Fylleåns avrinningsområde finns ett stort antal vattenanknutna lämningar. 
Dessa inkluderar såväl mjölkvarnar som sågar och mindre kraftanläggningar. Längs med 
Fylleån har det även legat ett antal mindre och större industrier som dragit nytta av 
vattenkraften. Historiska kartor och lämningar i ån tyder på att Fylleån länge varit 
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Figur 2. Översiktskarta över ett urval av vattendrag och sjöar i Fylleåns avrinningsområde. 

viktiga fiskevatten. I ån har också tidigare funnits lämningar från vad som troligen var en 
medeltida anläggning för fast fiske. Flottning har tidvis förekommit i Fylleån, men inte i 
sådan omfattning att allmän flottningsled utlystes.  

I Fylleån finns fyra vattenkraftverk som producerar el idag, Fyllinge kvarn, Marbäck, 
Linebergsmöllan och Lingforsen kraftstation (Figur 3). Samtliga anläggningar ligger i 
Fylleåns huvudfåra. Den totala elproduktionen uppgår till ca 3,6 GWh/år. Utöver dessa så 
finns ytterligare två anläggningar, Skavsjö och Knorrasjö, som är anmälda till NAP men 
som ej längre är i drift. Det finns dessutom andra kända vattenanläggningar i 
vattensystemet som inte omfattas av NAP, men som kommer att behöva vidta 
miljöanpassningsåtgärder.  
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Figur 3. Översiktskarta över Fylleåns avrinningsområde med anläggningar som ingår i NAP utmärkta med trianglar.  
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Vattenförhållanden 
Flödesstatistik 
Fylleåns avrinningsområde är ett avrinningsområde med en sjöandel på ca 4 %. 
Medelnederbörden i avrinningsområdet är 1150 mm/år. Vattenföringen är normalt högst på 
vinterhalvåret, med det högsta medelflödet under december månad. Tillfälliga flödestoppar 
kan förekomma under stora delar av året, men är mer vanligt förekommande under 
vinterhalvåret. Lägsta medelvattenflödet inträffar i maj. I Figur 4 ses medelflödet fördelat 
per månad för fyra punkter i avrinningsområdet; mynningen ovanför Trönningeån 
(Fylleåns mynning), Marbäck (Fylleåns huvudfåra), Brearedsjön vid utloppet till Fylleån 
samt inloppet till Gyltingesjön (Figur 2). 

I Tabell 1 anges medellågvattenföringen (MLQ), medelvattenföringen (MQ) och 
medelhögvattenföringen (MHQ) vid de fyra punkterna i avrinningsområdet. MLQ är 
medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring, MHQ är medelvärdet av varje års 
högsta dygnsvattenföring och MQ är medelvärdet av varje års medelvattenföring. Data är 
hämtad från SMHIs vattenwebb1 och är modellerade värden som inte beaktar eventuell 
påverkan från vattenkraft och andra typer av regleringar. 

Figur 4. Medelflöde per månad med standardavvikelse på fyra punkter i avrinningsområdet. Y-axeln visar flöde (m3/s) 
och x-axeln årets månader. Medelvärdet är sammanräknat av månadsmedelvärden för perioden 2004-2019.  

1 SMHI (u.å). Modelldata per område. https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ [2021-02-01] 
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Tabell 1. Medelhögvattenföring (MHQ), medelvattenföring (MQ) och medellågvattenföring (MLQ) vid de 
fyra punkterna i avrinningsområdet. Data är hämtad från SMHIs vattenwebb och perioden för beräknade 
medelvärden är 1981-2010. 

Varaktighetskurvor är ett annat sätt att beskriva vattenföringen. I en sådan rangordnas alla 
värden på vattenföring från högsta till lägsta. Detta visar hur vanligt förekommande en viss 
vattenföring är. I diagrammet nedan visas varaktighetskurvan tillsammans med MLQ, MQ 
och MHQ vid Fylleåns mynning (Figur 5). Diagram för de resterande tre punkterna i 
avrinningsområdet redovisas i Bilaga 1.  

Figur 5. Varaktighet av flöden vid Fylleåns mynning över tid. Y-axeln visar flöde (m3/s) och x-axeln andel tid i procent (%). 
Data är hämtad från SMHIs vattenwebb och är beräknade dygnsvärden för perioden 2004-2019. Värdena för MHQ, MQ 
och MLQ finns i tabell 1. 

Hydrologisk påverkan 
Fylleåns avrinningsområde har sedan mitten på 1800-talet utsatts för hydrologisk 
påverkan i form av sjösänkningar, sjöhöjningar, skogsdikningar och åkerdikningar, vilket 
starkt påverkar Fylleån idag. Orsaken till förändringarna beror på att man efter en period 
av hungersnöd på 1860-1870 talet ville komma igång med att skapa mer åkermark och 
samtidigt plantera skog på de dominerande ljungmarkerna runt Fylleån. Båda 
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verksamheterna krävde omfattande utdikningar. Det har bland annat medfört att vattnet i 
ån nu har ett snabbare förlopp än vad som varit ursprungligen2. 

Sjöarna i avrinningsområdet har förändrats betydligt; Fullhövden, Kvarnsjön och 
Transjön är höjda. Femmen och Stora Frillen har sänkts betydligt. Även Lilla Hjortsjön, 
Sandsjön, Håknasjön, Övre- och Nedre Dovasjön är sänkta. Ett antal mindre, namnlösa 
sjöar, är troligen också sänkta I princip alla större våtmarker är utdikade, t ex är 
Hagasjömossen, Lommasjömossen och Hunnaflymossen sannolikt utdikade sjöar. 

Andra utdikade mossar är bl a Jöns Hanssons mosse, Bäckamossen, Broddaredsmossen 
och Långhultamossen. I Assman är Storsjön och Säfseredssjön sänkta och utloppen 
utgrävda. Assman har grävts ut till kanal nästan hela vägen från Säfseredssjön till bron 
vid väg 571. Fördjupning av Assman upp mot Hylteberg har också genomförts. Lillsjön 
som låg i Esmared tömdes helt och försvann efter grävningarna i Assman. Mossen söder 
om kyrkvägen i Hertered, som Ulfsnäsbäcken rinner igenom, har dikats ut kraftigt och på 
1930 talet grävdes Ulfsnäsbäcken ut till en kanal från kyrkvägen och ca 1 km nedströms.2 

Strömsträckor och fallprofiler 
Strömsträckor är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och utgör viktiga habitat, 
lek- och uppväxtplatser för till exempel lax, havsöring, havsnejonöga och flodpärlmussla. 
Även olika insekter, fåglar, mossor och kärlväxter trivs vid strömmande vatten.  

Dammar för vattenkraft och andra ändamål har i alla tider anlagts vid forsar och 
strömsträckor för att utnyttja så stor fallhöjd som möjligt. Därför har en stor del av landets 
strömsträckor dämts in och strömhabitat har försvunnit. De indämda områdena har bildat 
en mer sjöliknande biotop. 

Vattnets hastighet ökar med vattendragets lutning och i Figur 6 visas strömsträckor i 
Fylleån med 0,25–4% lutning. GIS-analysen har tagits fram av Vattenmyndigheterna och 
lutningsintervallet fångar upp de sträckor som kan utgöra lämpliga uppväxtområden för 
flera fiskarter. I en rapport från ICES finns uppgifter om att vid elfiske efter havsöring 
påträffades flest individer inom lutningsintervallet 0,40%-3%3.  

Det finns även strömmande vatten i sträckor med högre lutning som inte visas i kartan. 
Strömmande vatten kan även återfinnas i omgrävda och rätade vattendrag med tidigare 
svag lutning, då fallhöjden koncentrerats på en kortare sträcka än tidigare. Den 
ursprungliga lugnflytande karaktären kan därför delvis ha ombildats till strömsträckor. 
Dessa sträckor kan dock vara utsatta för en stor påverkan på grund av rensning att de 
saknar naturliga livsmiljöer för växter och djur.  

2 Information från Fylleåns vattenråd, remissvar, 2021-09-12 
3Vattenmyndigheterna (u.å). Bilaga 1 Metodbeskrivning för genomförda beräkningar och 
avvägningar 
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.6ce5045216a58f96d2f35fd5/1559731282271/B
ilaga%201%20Metodbeskrivning.pdf [2021-02-01] 

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.6ce5045216a58f96d2f35fd5/1559731282271/Bilaga%201%20Metodbeskrivning.pdf
https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.6ce5045216a58f96d2f35fd5/1559731282271/Bilaga%201%20Metodbeskrivning.pdf
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Figur 6. Det finns en stor areal strömsträckor i Fylleåns avrinningsområde. Markerade sträckor på kartan är vattendrag 
som identifierats i lutningsintervallet 0,25%-4% som anges som strömsträckor. 

För Fylleån och Skifteboån har även fallprofiler tagits fram (Bilaga 2). Fallprofilerna är 
gjorda utifrån Lantmäteriets höjddata och illustrerar vattendragens fallprofil, tillgängliga 
strömsträckor samt de eventuella sträckor som däms in av dammar. 
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Vandringshinder 
Förutom de anläggningar som är anmälda till NAP så finns det ofta andra artificiella 
vandringshinder i vattendragen. Vandringshinder kan utgöras av dammar för andra syften 
än vattenkraft t ex kvarn – eller sågverksamhet, bevattning, sjöreglering eller av ålkistor 
och vägtrummor. I de fall det finns andra vandringshinder som inte ingår i NAP kommer 
de att hanteras inom ordinarie tillsyn.  

Länsstyrelsen har sammanställt passerbarheten vid vandringshinder i Fylleån utifrån 
befintligt underlag (Figur 7). Underlaget kommer från biotopkarteringar4 och lokal 
kännedom. I vissa fall har fältbesök genomförts. Klassificeringen som har valts för 
bedömningen av passerbarhet förbi hinder är uppdelad i fem kategorier: 

• Passerbart för all fisk – innebär att hindret bedöms vara passerbart även för de mest
svagsimmande arterna både för upp- och nedströmspassage.

• Passerbart för starksimmande fisk – hindret bedöms vara passerbart för
starksimmande arter såsom lax och öring, samt för ål i uppströms riktning.

• Definitivt hinder – vandringshindret bedöms vara mycket svårpasserbart eller ej
passerbart för uppströmsvandrande fisk.

• Okänd – passerbarheten är okänd och behöver undersökas.
• Övriga hinder – hinder som ligger i biflöden som ej ligger i nära anslutning till

NAP-objekten, passerbarhet redovisas inte.

4 Länsstyrelsen i Hallands län (2013), Biotopkartering av Fylleån, (Rapport 2013:18), 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201318-biotopkartering-av-fyllean.html
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Figur 7. Passerbarhet vid kända vandringshinder i Fylleåns avrinningsområde. Bedömningarna baseras främst på 
bedömning av uppströmspassage. NAP-anläggningarna är utmärkta med rosa trianglar. För hinder som ligger i 
biflöden som ej är i nära anslutning till NAP-objekt redovisas inte passerbarheten.
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Statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s 
alla vatten; sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Alla medlemsländer i EU har 
infört vattendirektivet i sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att 
genomföra alla delar i direktivet. I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 
2004 genom 5 kap. miljöbalken, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön, och förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Arbetet med 
vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment 
återkommer. Bland annat ingår att klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa 
miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en 
viss tidpunkt. 

Vattenkraftsverksamhet har en betydande påverkan på flera av de kvalitetsfaktorer som 
bedöms i statusklassningen. Genom dammar uppstår en barriäreffekt som påverkar upp-
och nedströms vandring av fisk samt begränsar nedströms transport av sediment och 
organiskt material. Påverkan bedöms genom kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vattenkraft har 
också en påverkan på det naturliga flödesmönstret i vattensystemet genom reglering av 
nivåer och flöden vilket bedöms genom kvalitetsfaktorn hydrologisk regim. Drift och 
utbyggnad av vattenkraft har även påverkat den fysiska miljön genom rensningar, 
överdämning, kanaliseringar och torrläggning. Den fysiska påverkan bedöms 
genomkvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. Andra följdeffekter av vattenkraft kan vara 
förändringar av erosion, vattentemperatur och vattenkvalitet. 

Vattenkraftens påverkan på konnektivitet, hydrologi och morfologi har effekter på 
biologin. Bottenfauna och fisksamhällen förändras och strömvattenkrävande arter kan 
försvinna eller reduceras i antal. Även interaktionen mellan vatten- och landmiljön 
påverkas och ekosystemens struktur och funktion i strandnära områden förändras eller 
uteblir. 

I Fylleåns avrinningsområde finns det 19 vattendrag och 6 sjöar som är 
ytvattenförekomster5. Av dessa ytvattenförekomster har 4 god ekologisk status, 19 har 
måttlig ekologisk status och 2 har otillfredsställande ekologisk status (Figur 8). Ekologisk 
status anger vattenförekomstens miljötillstånd och är en sammanvägd bedömning av olika 
kvalitetsfaktorer som beskriver växt och djurlivet, vattenkvalitet och de fysiska 
förhållandena i vattnet och dess närmiljö. Klassningarna följer Havs-och 
Vattenmyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar6.  

Miljökvalitetsnormerna för alla ytvattenförekomster (sjöar och vattendrag) i Fylleåns 
avrinningsområde är god ekologisk status med tidsfrist 2027 eller 2033(Bilaga 3). 

5 VISS (u.å.). Fylleån – Huvudavrinningsområde. 
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&watertype=AW&quantity=
Count&area=2%2C3&tab=&managementCycleName=Cykel_3 [2021-03-01] 
6 Havs- och vattenmyndigheten (u.å.). Nationell vägledning. 
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-
vagledning.html [2021-03-01] 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&watertype=AW&quantity=Count&area=2%2C3&tab=&managementCycleName=Cykel_3
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&watertype=AW&quantity=Count&area=2%2C3&tab=&managementCycleName=Cykel_3
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning.html
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Miljökvalitetsnormerna för vatten är de bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 
vattenförekomst som råder och anger den lägsta godtagbara status som ska uppnås vid en 
utsatt tidpunkt så att ekosystemen fungerar.  

Samråd av förslag på nya miljökvalitetsnormer pågick 1 november 2020–30 april 2021. 
Det innebär att statusklassificeringar och miljökvalitetsnormer kan ha ändrats innan beslut 
fattades i december 2021. Aktuell information om vattenförekomsterna finns i VISS. 

De främsta orsakerna till att vattenförekomsterna i Fylleån har sämre än god status beror på 
fisk som saknar fria vandringsmöjligheter på grund av vandringshinder och/eller naturliga 
livsmiljöer på grund av påverkan av vattendragen genom markavvattning. är även 
påverkad av försurning och kalkning pågår i många vattenförekomster för att bevara den 
biologiska mångfalden i vattnen. Övergödning bidrar också till sämre ekologisk status i 
delar av avrinningsområdet. 

Av samtliga vattenförekomster i Fylleån bedöms 13 ha en bristande konnektivitet i upp- 
och nedströms riktning och en status som är sämre än god (Figur 9). Detta på grund av 
förekomsten av en eller flera av människan byggda vandringshinder inom 
vattenförekomsten eller i anslutande vattenförekomster. 44% av vattenförekomsterna har 
en bristande konnektivitet på grund av vattenkraft, 36% på grund av okända eller 
föråldrade hinder (som gamla kvarnar eller sågverk) och 12% på grund av annan påverkan 
(exempelvis vägtrummor). 

Många vattenförekomster är även påverkade av morfologiska förändringar, främst på 
grund av jordbruksverksamhet och markavvattning. 48% är påverkade av jordbruk, 24% av 
annan påverkan och 12% av okända eller föråldrad påverkan. Dessa vattenförekomster 
saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur på grund av mänskliga 
verksamheter som t ex rensning, uppodlad mark och hårdgjorda ytor.  

28% av vattenförekomsterna har en förändrad hydrologi på grund av jordbruksverksamhet 
och 4% på grund av annan påverkan. Hydrologisk regim beskriver hur människan har 
påverkat växter och djur genom förändringar av i flödesvolym, flödesdynamik och 
flödesenergi. Vattenkraftens påverkan på hydrologin har inte bedömts i Fylleån på grund 
av att underlag saknas. 

52 % av vattenförekomsterna har en bristande konnektivitet som påverkar fisk negativt. I 2 
av vattenförekomsterna har fisk god status, i 13 måttlig status och i 2 otillfredsställande 
status (Figur 10). De flesta fiskklassningarna baseras på rimlighetsbedömningar utifrån 
bristande konnektivitet och morfologiska förändringar7.  

Under avsnittet ”Verksamheter” så finns mer utförliga beskrivningar av klassningen för 
respektive vattenförekomst där det finns en anmäld NAP-anläggning. 

 
7 Havs- och vattenmyndigheten (u.å.). Statusklassificering och hantering av osäkerhet. 
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/54441/V%C3%A4gledning%20statusklassificering_
ARBETSMATERIAL_20181217.pdf [2021-03-01] 

https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/54441/V%C3%A4gledning%20statusklassificering_ARBETSMATERIAL_20181217.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/54441/V%C3%A4gledning%20statusklassificering_ARBETSMATERIAL_20181217.pdf
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Figur 8. Ekologisk status i Fylleåns avrinningsområde. De flesta vattenförekomsterna har måttlig ekologisk status. 
Huvudfåran från mynningen till Brearedssjön samt vattendraget Assman har otillfredsställande ekologisk status och 
sjöarna i Simlångsdalen har god ekologisk status. 
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Figur 9. Status för kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag. Statusen varierar i avrinningsområdet men generellt har 
de nedre och övre delarna av Fylleån dålig status för konnektivitet. Några biflöden har också dålig status 
(Assarpsbäcken, Lillån, Vekaån och Skifteboån) och några måttlig (Årnarpsbäcken, Ulvsnäsabäcken) eller god status 
(Trönningeån och Hällabäcken). Sjöarna i Simlångsdalen och Femmen har måttlig status för konnektivitet. 
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Figur 10. Status för kvalitetsfaktorn fisk. Randiga sträckor visar de vattenförekomster där det finns elfiskedata som 
använts till klassningen. För övriga vattendrag har fisk expertbedömts till måttlig status utifrån förekomsten av 
vandringshinder och/eller morfologiska förändringar. De flesta vattendrag har måttlig status för fisk förutom 
huvudfåran från mynningen till Brearedssjön samt vattendraget Assman som har otillfredsställande status. Ett par sjöar 
har god status för fisk (Attavarasjön och Gyltigesjön). 
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Skyddade områden, naturvärden och friluftsliv 
Det här avsnittet redogör för de skyddade områden, naturvärden och värden kopplade till 
friluftsliv som finns i prövningsområdet. Här presenteras endast de områden som har en 
koppling till vatten och där värdena kan påverkas av vattenkraftsverksamhet (Figur 11). 
Det finns fler skyddade områden i avrinningsområdet med andra värden som inte är 
vattenanknutna och därför inte presenteras här. Utöver de presenterade områdena kan det 
även längs med ån finnas sträckor med öppna eller skogsklädda ytor med höga naturvärden 
som är beroende av vattendynamiken i ån. Information om biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, objekt med naturvärden och sumpskogar går att se i 
Skogsstyrelsens verktyg Skogens pärlor8. I Länsstyrelsens kartverktyg9 finns exempelvis 
information från Våtmarksinventeringen. 

Natura 2000 
Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden och har som syfte att bevara biologisk 
mångfald genom att skydda värdefulla naturtyper och arter. Bevarandeplaner tas fram av 
länsstyrelsen för varje område och beskriver de ekologiska behov och åtgärder som behövs 
för att uppnå gynnsam bevarandestatus. För att göra åtgärder och bedriva verksamheter 
som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt krävs tillstånd 
enligt 7 kap 28a § miljöbalken. Detta gäller även för åtgärder och verksamheter som 
bedrivs utanför området.  

Fylleån är en del av Natura 2000-området Fylleån SE0510132 Området omfattar 
åsträckorna och sjöarna mellan mynningen vid Trönninge och Ryaberg samt biflödet 
Assman upp till naturreservatet Gårdshult. Utmed Fylleån finns dessutom Natura 2000-
områdena Brogård SE0510096 och Årnarp SE0510097 som ligger vid Fylleåns stränder. 

Fylleån SE0510132 

Arter och naturtyper som kan påverkas av vattenkraftverk 
1029 Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera  
1106 Lax, Salmo salar 
1355 Utter, Lutra lutra  
1979 Brynia, Bryhnia scabrida  
3260 Mindre vattendrag 

Beskrivning av området 
Fylleån är ett medelstort vattendrag som rinner från det småländska höglandet via fyra 
sprickdalssjöar till det halländska slättlandet. Natura 2000-området omfattar åsträckan och 
sjöarna mellan Ryaberg och havet samt biflödet Assman upp till naturreservatet Gårdshult. 
Fylleån är ett av länets mest artrika. Ån och dess stränder hyser många arter inklusive flera 
rödlistade och hotade arter. Av särskilt intresse är de havsvandrande fiskarna ål, lax, 
havsnejonöga, flodnejonöga och havsöring. Fylleån är ett av få vattendrag som har kvar ett 
naturligt vildlaxbestånd som skiljer sig genetiskt från andra vattendrags laxstammar. 

 
8 Skogens pärlor (2022) https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor [2022-02-24] 
9 Informationskarta Halland (u.å) https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-
tjanster/karttjanster-och-geodata.html [2022-02-24] 

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Därför är Fylleåns laxstam högt prioriterad i Länsstyrelsens arbete. Flera fåglar födosöker 
och häckar inom området. Bland fåglarna häckar t.ex. forsärla, strömstare och drillsnäppa.  

Bevarandemål  
Bevarandestatusen är otillfredsställande för mindre vattendrag, flodpärlmussla, lax men 
tillfredsställande för brynia och utter. För att långsiktigt säkerställa naturtyp och arter finns 
långsiktiga bevarandemål. Det pågår en revidering av befintlig bevarandeplan och mål för 
Fylleån som kommer att finnas tillgänglig våren 2022.   

Brogård SE0510096 

Arter och naturtyper som kan påverkas av vattenkraftverk 
3260 Mindre vattendrag 
91E0 Svämlövskog 
1979 Brynia, Bryhnia scabrida 

Beskrivning av området  
Natura 2000-området Brogård är beläget någon kilometer öster om Halmstad och gränsar i 
norr mot Fylleån. Fylleån flyter här fram i mycket vackra meanderslingor och fossila 
strandterrasser finns bevarade från en tid då Fylleån var betydligt mäktigare än nu. 
Stranden utmed ån kantas av al- och buskvegetation, vilket ger en mycket vacker 
inramning åt vattendraget. Det finns flera nyckelbiotoper inom och i närheten av området. 
Hela Natura 2000-området är naturreservat. Utmed Fylleån strand finns t. ex. svämlövskog 
och mossan, brynia. 

Bevarandemål och bevarandestatus 
Bevarandestatusen är otillfredställande för brynia. Bevarandemål för vattenanknutna 
värden i Brogård kommer att inkluderas i bevarandeplanen för Fylleån som håller på att 
revideras. Den beräknas bli klar under våren 2022. 

Årnarp SE0510097 

Arter och naturtyper som kan påverkas av vattenkraftverk 
1979 Brynia, Bryhnia scabrida. 

Beskrivning av området 
Årnarp är beläget ca 3 km öster om Halmstad och utgörs av delvis översilade 
lövblandskogar och kulturbetesmarker i nordsluttningar mot Fylleån. Källflöden 
förekommer på en del håll vilket ger upphov till en artrik mossflora. Bland annat hittas 
mossan, brynia här. Ras och jordblottor i den branta nedre delen av sluttningen har skapat 
ytterligare möjligheter för mossflorans expansion. Området har även ett rikt fågelliv. Hela 
Natura 2000-området är naturreservat och flera nyckelbiotoper är utpekade inom och i 
närheten av området. 

Bevarandemål och bevarandestatus 
Bevarandestatusen är otillfredställande för brynia. Bevarandemål för vattenanknutna 
värden i Årnarp kommer att inkluderas i bevarandeplanen för Fylleån som håller på att 
revideras. Den beräknas bli klar under våren 2022. 
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Figur 11. Natura 2000 och naturreservat i Fylleåns avrinningsområden. Områden och naturvärden som saknar relevant 
vattenanknytning visas inte i kartan. 

Naturreservat 
Naturreservat är områden med höga naturvärden eller värden för friluftslivet som är 
skyddade på lång sikt. Vad man får göra i ett naturreservat bestäms av syftet med skyddet 
och områdets föreskrifter. I avrinningsområdet finns en mängd naturreservat, t ex Hagön 
och Trönninge ängar vid mynningen i havet, Brogård och Årnarp i närheten av Skedala, 
Danska fall och Gårdshult invid biflödet Assman, Ullasjöbäcken, Alenäs vid Frilleån. 
Nedan nämns de där ån är ett betydande inslag eller där vattenkraft bedöms kunna påverka 
naturvärdena (Figur 11). 

Det planerade naturreservatet Fylleåns dalgång kommer att sträcka sig från naturreservatet 
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Brogård10 till Tolarpsfallen. Området syftar bland annat till att skydda de höga 
naturvärdena i vattendraget och då särskilt värdefulla element som två kraftiga forsar, flera 
strömsträckor, lek- och uppväxtområden för lax och en lång rad skyddsvärda arter bl.a. 
nattsländor, dagsländor, skalbaggar och utter. Av särskild betydelse är den akut hotade 
sjökrimmerlaven som endast är känd från två platser i hela landet. Den växer på tidvis 
överspolad silikatsten vid Fylleån och är sannolikt känslig för reglering av vattenflödet. 

Naturreservaten Gårdshult11 och Danska Fall12 omfattar delar av Assman med värdefulla 
forsar. När Danska Fall bildades var Assman försurningspåverkad men ån kalkas numera. I 
området finns uppväxtmiljöer för lax. 

Naturreservatet Veka (norra)13 omfattar en bit av Vekaån. Här finns lake och ål. 

Naturreservatet Ullsajöbäcken14 omfattar en lång slingrande del av Ullasjöbäcken. 

Vid Transjön finns naturreservatet Prosteköp15 som omfattar en skogs- och myrmosaik 
som sträcker sig ut till sjökanten, samt delar av Transjön. Det finns klockgentiana på sjöns 
stränder.  

Nationellt värdefulla vatten 
Nationellt värdefulla vatten pekades ut som ett led i arbetet med miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag16. De nationellt värdefulla vattnen pekades ut på grund av höga värden 
inom natur, fiske eller kulturmiljö i eller i anslutning till vattnet. Urvalet av områden som 
hamnade i högsta klassen (nationellt särskilt värdefulla vatten) och i näst högsta klassen 
(nationellt värdefulla vatten) gjordes av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och 
Riksantikvarieämbetet.  Klassificeringen har inget skydd i sig själv men är ett erkännande 
av vattendragens värden i ett nationellt perspektiv.  

Fylleån är nationellt särskilt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt från mynningen och 
hela vägen till Sävsjön nära Femsjö samt dessutom en del av Assman (Figur 12). 
Bedömningen grundar sig på att det är en till stor del oreglerad sprickdalså med forsar och 
fall, att det finns lax, havsöring, havsnejonöga och bottenfauna med höga naturvärden samt 
att det finns badplatser, vandringsled och möjlighet till kanoting. Hela Assman och 

 
10 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Brogård. 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/brogard.html [2021-03-01] 
11 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Gårdshult. 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/gardshult.html  
[2021-03-01] 
12 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Danska fall. 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/danska-fall.html [2021-03-01] 
13 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Veka.  
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/veka.html [2021-03-01] 
14 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Ullasjöbäcken 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/ullasjobacken.html  
[2021-03-01] 
15 Länsstyrelsen i Hallands län (u.å.). Prosteköp. 
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besoksmal/naturreservat/prostekop.html [2021-03-01] 
16 Havs- och vattenmyndigheten (2020). Värdefulla vatten. www.havochvatten.se/data-kartor-och-
rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html och [2021-03-01] 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/brogard.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/gardshult.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/danska-fall.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/veka.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/halmstad/ullasjobacken.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besoksmal/naturreservat/prostekop.html
http://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html
http://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/kartor-och-gis/karttjanster/karttjanster-fran-oss/vardefulla-vatten.html


 

26 
 

bäckarna öster om sjöarna vid Simlångsdalen är klassat som nationellt värdefullt vatten ur 
naturvårdssynpunkt. 

Från mynningen i havet till Ryaberg är Fylleån samt dessutom biflödena Trönningeån, 
Assarpsbäcken och Årnarpsbäcken nationellt särskilt värdefullt vatten ur fiskesynpunkt. 
Bedömningen grundar sig på att ån hyser en ursprunglig laxstam, havsöring, havsnejonöga 
och ål. 

Figur 12. Nationellt särskilt värdefulla vatten i Fylleåns avrinningsområden.  
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Riksintressen som rör naturvård, friluftsliv och kulturmiljö 
Områden av riksintresse är områden med värden som är av betydelse från allmän synpunkt, 
och som ska skyddas mot åtgärder som kan skada deras värden (Figur 13). Riksintressen 
enligt 3 kap. kan pekas ut för olika ändamål, till exempel naturvård, friluftsliv, 
kulturmiljövård, energiproduktion, och mineralutvinning. Vid konflikt mellan olika 
riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken ska dessa vägas mot varandra. Riksintressen kan 
också pekas ut med stöd av 4 kapitlet miljöbalken. Dessa har ett ännu starkare skydd.  

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
Stora delarna av Fylleån ingår i riksintresse för naturvården, område NN18 Simlångsdalen-
Tönnersjöheden.  

Simlångsdalen-Tönnersjöheden har omfattande geovetenskapliga värden och inom området 
finns en unik koncentration av ostörda våtmarkskomplex, präglade av den höga 
humiditeten och närheten till havet. Området hyser en rik flora och fauna. I anslutning till 
våtmarkerna finns på flera ställen värdefulla urskogsartade skogar.  

Fylleån är med sin genuina stam av lax av stort fiskeribiologiskt värde och ån hyser även 
en mycket artrik bottenfauna. Laxstammen bedöms ha mycket stort skyddsvärde. 

De nedersta delarna av Fylleån och dess mynning är dessutom del av det stora 
riksintresseområdet NN19 Laholmbukten - Eldsbergaåsen – Genevadsån – Lagan.  

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
Stora delar av Fylleån ingår i område av riksintresse för friluftslivet, FN 12 Simlångsdalen-
Fylleåns dalgång. Ett naturskönt, omväxlande och sjörikt område i Hallands inland som 
genom sin tillgänglighet och mångsidighet är av mycket stort värde för det rörliga 
friluftslivet.  

I området ges en provkarta på i Halland förekommande landskapstyper från det skogrika 
inlandet på höjdplatåer, till lövskogsklädda sjösluttningar och vida ådalgångar med 
kuperade odlingsmarker.  

Området är viktigt för friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter som 
naturupplevelser, vandring, skidåkning, skridskoåkning, bad, fritidsfiske, kanot, bär- och 
svampplockning. 

Den nedersta delen av Fylleån och mynningen är del av riksintresseområdet FN 14 
Laholmsbukten, ett område med mycket landbaserade och vattenknutna friluftsmöjligheter. 

Riksintresse för kulturmiljö 3 kap. 6 § miljöbalken 
Inom huvudavrinningsområdet finns två riksintresseområden för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 
§ miljöbalken. Riksintressena Stjärnarp [N 36] och en mindre del av Eldsbergaåsen [N 37] 
ligger inom Halmstad kommun17.  

 
17 Riksantikvarieämbetet (2013). Riksintresse för kulturmiljövården – Hallands län (N). 
https://www.raa.se/app/uploads/2013/09/N_riksintressen.pdf [2021-03-01] 

https://www.raa.se/app/uploads/2013/09/N_riksintressen.pdf
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Inga av NAP-objekten ligger inom riksintresseområdena. 

Riksintressen enligt 4 kapitlet i miljöbalken 
Fylleån närmast havet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kapitlet 2 § 
miljöbalken. 

Fylleån med tillhörande käll- och biflöden är enligt 4 kapitlet 6 § miljöbalken skyddad från 
vattenkraftsutbyggnad. 

Natura 2000-områdena Fylleån, Brogård och Årnarp är riksintresse enligt 4 kap. 8 § 
miljöbalken. 

 
Figur 13. Riksintressen i Fylleåns avrinningsområden. 
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Förekommande arter 
Skyddade och hotade arter 
I och intill ån finns en lång rad skyddsvärda arter som kan påverkas av vattenkraft (Tabell 
2 och Bilaga 4). Artuppgifterna som redovisas nedan är hämtade från en rad databaser som 
Artportalen, musselportalen och elfiskeregistret, men Länsstyrelsen har sökt fram dem 
genom den interna GIS-applikationen Artsök. Uppgifter om vattenkraftens påverkan på 
arterna kommer från rapporten Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för 
hydromorfologisk påverkan18, från ArtDatabankens artfakta19 samt i förekommande fall 
från Åtgärdsprogram för hotade arter (utter20, flodpärlmussla21, havsnejonöga22, 
klockgentiana23 och brynia24).  

Totalt har 20 arter som är rödlistade19 eller som omfattas av någon form av skydd, och som 
är känsliga för reglering eller vandringshinder, observerats i eller i nära anslutning till 
vattendrag i Fylleåns avrinningsområde sedan 1990. 

Sjökrimmerlav finns vid Brogård, på block i ån nära brofästet på norra sidan av ån. Man 
känner bara till två aktuella lokaler för arten i Sverige, båda finns i Halland, och den är 
sällsynt också utanför Sverige. Då arten växer på tidvis överspolad sten är arten potentiellt 
hotad av vattenståndsreglering. Sjökrimmerlav är rödlistad som akut hotad (CR).  

Strandlummer växer på stränder vid Simlången (nordvästra stranden) och Fyllesjö samt på 
hedmark vid havet och nära Kölsbäcken (Älmås). Strandlummer växer på naken, fuktig 
och näringsfattig jord och är konkurrenssvag. Den gynnas av att översvämningar och 
isrörelser skapar bar mark. Strandlummer är fridlyst enligt 9 § Artskyddsförordningen, 
rödlistad som nära hotad (NT) och finns upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 5. 

Vildris växer på finkorniga sediment och finns på flera platser längs Fylleån från 
mynningen till Simlångsdalen. Arten påverkas negativt av vattenreglering som leder till 
stora skillnader i vattenstånd, men spridningen gynnas av att det ibland finns frilagda 
bottnar. Vildris är rödlistad som sårbar (VU). 

Storlom häckar i sjöar på låga öar eller skär, och är känslig för förändringar i vattenståndet 
under häckningstid. En höjning riskerar att dränka bona, en kraftig avsänkning att fåglarna 
inte kan nå boet från vattnet. Observationer som tyder på häckning har under 2000-talet 
gjorts i flera sjöar: Simlången, Brearedssjön, Gyltigesjön, Attavarasjön, Skällåsasjön, Stora 
Ullasjön och Kvarnsjön. Det är inte klarlagt hur ofta häckningarna lyckats, och vad de 

 
18 Havs- och vattenmyndigheten (2017). Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för 

hydromorfologisk påverkan i vattendrag, Rapport 2017:15.  
19 ArtDataBanken SLU (u.å.). Artfakta. www.artfakta.se. [2020-11-01] 
20 Naturvårdsverket (2006). Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra). Rapport 5614 
21 Havs- och vattenmyndigheten (2020). Åtgärdsprogram för flodpärlmussla. Rapport 2020:19. 
22 Havs- och vattenmyndigheten (2020) Åtgärdsprogram för havsnejonöga. Rapport 2020:08. 
23 Naturvårdsverket (2007). Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana. Rapport 5686. 
24 Naturvårdsverket (2015). Åtgärdsprogram för brynia, 2015-2019 (Bryhnia scabrida). 
 Rapport 6715. 

http://www.artfakta.se/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5614-X.pdf
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2020-05-29-atgardsprogram-for-flodparlmussla.html
https://www.havochvatten.se/download/18.473751eb16fd38f6a805a989/1586268660904/rapport-2020-8-atgardsprogram-havsnejonoga.pdf
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/5600/atgardsprogram-alkonblavinge-klockgentiana
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6700/atgardsprogram-brynia/
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berott på när de misslyckats. Storlom är fridlyst enligt 4§ Artskyddsförordningen. 

Klockgentiana finns på flera platser, främst i övre delarna av avrinningsområdet vid 
Fullhövden, Kvarnsjön och Transjön men även vid Simlången och längs med Assman. 
Klockgentiana är konkurrenssvag och behöver fuktiga, näringsfattiga växtplatser med viss 
grad av störning. Den växer ofta vid sjö- och åstränder där den gynnas av att 
översvämningar och isrörelser skapar bar mark, men missgynnas om den dränks under 
vegetationsperioden. Klockgentiana är fridlyst enligt 8§ artskyddsförordningen, rödlistad 
som starkt hotad (EN) och omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter23.  

Rödlånke växer vid Fylleåns strand ca 600 meter uppströms utloppet i havet, vid 
Trönninge ängar samt vid Hagön. Rödlånke växer på lerig mark vid stränder av sjöar och 
åar, vid diken, dammar och andra trampade blöta ställen i betesmarker. Arten behöver 
högflöden som skapar bar mark. Rödlånke är rödlistad som missgynnad (NT). 

Utter rör sig långa sträckor längs med vattendrag. Det finns observationer i Fylleån från 
mynningen i havet och hela vägen upp förbi Femmen i källområdet. Det finns också 
observationer från flera biflöden, t ex Trönningeån, Hällabäcken, Skifteboån och Assman. 
Utter verkar således förekomma i hela avrinningsområdet. Sedan början av 2000-talet har 
utter återkommit till Halland efter decenniers frånvaro, och uttern förekommer nu i hela 
länet. Det är inte helt klarlagt hur utter påverkas av vattenkraft, men några risker är att 
reglering leder till minskad födotillgång och att dammarna medför ökad risk för 
trafikdödlighet i de fall uttern måste gå över en väg för att passera dammanläggningen. 
Minst tre uttrar har blivit trafikdödade vid större vägar i Fylleåns avrinningsområde (2008, 
2018, 2019). Utter är fridlyst enligt 4 och 5 §§ Artskyddsförordningen, rödlistad som nära 
hotad (NT), finns upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och bilaga 4 och omfattas 
av åtgärdsprogram för hotade arter20. 

Brynia är en mossa som växer i åkanten vid Lågagård, Natura 2000-områdena Brogård och 
Årnarp, samt nära Norteforsen. Brynia missgynnas sannolikt av reglering. Brynia omfattas 
av åtgärdsprogram för hotade arter24 och finns upptagen i art- och habitatdirektivets 
bilaga 2. Sverige och Halland kan anses ha ett särskilt ansvar för att bevara arten då hela 
den europeiska beståndet finns i Norge och Sverige och Halland hyser en betydande del av 
den svenska populationen. 

I Fylleån finns fem kända rödlistade sländor vars larver lever i ån och är känsliga för 
reglering. Trots att många bottenfaunaprover tagits i avrinningsområdet är det glest mellan 
provtagningslokalerna, så det är möjligt att arterna finns på fler platser än vi känner till, 
och det kan också finnas fler skyddsvärda arter. De fem arter vi känner till är dagsländan 
Baetis liebenauae (Lillån), nattsländorna Baraea maura (Fylleån vid Skedala) och 
Wormaldia occipitalis (bäckar i närheten av Sutarebo och Sundsholm), bäcksländorna 
Brachyptera braueri (Fylleån nedströms sjöarna vid Simlångsdalen) och Nemoura 
dubitans (Assman). Samtliga är rödlistade i kategorierna sårbar (VU) eller nära hotad 
(NT). 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över skyddade och hotade arter 

Art Förekomst Känslig för 
påverkan 

Baetis liebenauae 
(dagslända) Endast observerad i Lillån Reglering 

Beraea maura 
(nattslända) 

Endast observerad i Fylleån vid Skedala vid ett tillfälle år 
1999 Reglering 

Brachyptera braueri 
(bäckslända) I Fylleån nedströms sjöarna vid Simlångsdalen. Reglering 

Brynia I Fylleån vid Lågagård, Brogård, Årnarp och Norteforsen. Reglering 

Bäcknejonöga Fylleåns mynning till Skedala, Trönningeån, Assarpsbäcken 
och Årnarpsbäcken 

Reglering, 
vandringshinder 

Flodpärlmussla Mellan Snöstorp och Fyllebro, men utbredningen är 
otillräckligt undersökt. 

Reglering, 
vandringshinder 

Havsnejonöga Huvudsakligen nedströms Fyllinge kvarn, ett fynd strax 
uppströms 

Reglering, 
vandringshinder 

Klockgentiana Främst i övre delarna i Fullhövden, Kvarnsjön och Transjön 
men även vid Simlången och längs med Assman Reglering 

Lake Spridd i systemet upp till Ryaberg Reglering, 
vandringshinder 

Lax Fylleån nedströms Linneberg, samt enstaka fynd uppströms. 
Dessutom Assarpsbäcken, Trönningeän 

Reglering, 
vandringshinder 

Nemoura dubitans 
(bäckslända) Assman Reglering 

Rödlånke Invid Fylleån vid Fylleåns utlopp, Trönninge ängar samt på 
Hagön. Reglering 

Sjökrimmerlav Intill naturreservatet Brogård Reglering 
Sjötåtel Transjön Reglering 

Smålom Älggölen långt upp i avrinningsområdet, ett fynd som tyder 
på möjlig häckning (1995) Reglering 

Storlom Flera platser, bl.a.Kvarnsjön, Stora Ullasjön, Simlången och 
Brearedssjön Reglering 

Strandlummer Vid Simlången och Fyllesjö Reglering 
Utter Spridd i hela systemet Reglering 

Vildris På flera platser längs Fylleån från mynningen till 
Simlångsdalen Reglering 

Wormaldia occipitalis 
(nattslända) Larver i bäckar i närheten av Sutarebo och Sundsholm. Reglering 

Ål Hela Fylleån upp till Bårared samt flera biflöden, bl.a. 
Trönningeån, Ulvsnäsabäcken, Lillån och Skifteboån. 

Reglering, 
vandringshinder 

 

På följande sidor redogörs för de hotade arter som finns i Fylleån och som har ett stort 
vandringsbehov. Flodpärlmussla som är beroende av vandrande lax eller öring för sin 
reproduktion beskrivs också här. Behovet av åtgärder är stort för att bibehålla eller 
återetablera livskraftiga bestånd. Öring beskrivs närmare i avsnittet ”Förekommande 
fiskarter”.  

Utöver dessa finns flera andra arter som har ett vandringsbehov. Vid bedömning av 
åtgärder vid respektive anläggning behöver man ta hänsyn till alla förekommande arter 
med vandringsbehov.  
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Lax 

Ekologi 
Laxen har en anadrom livscykel, det vill säga att den vandrar upp från sina 
uppväxtområden i havet till sötvatten för att reproducera sig. Leken sker över grusbottnar i 
strömmande vatten under oktober - november. Äggen ligger begravda i gruset tills ynglen 
kläcks i april - maj. Inledningsvis lever ynglen av gulesäcken i 1–2 månader, men 
laxungen, stirren, övergår sedan till att äta mindre kräftdjur, blötdjur och insekter. 
Laxungen stannar i 1–3 år i vattendraget innan den smoltifierar och vandrar mot havet 
under april - maj.  

Uppväxtområdena ligger i Nordsjön och Atlanten varifrån de flesta återvänder efter ett till 
två år. I Fylleån börjar laxen stiga i maj månad, men flertalet individer vandrar upp under 
augusti - september. 

Laxstammen i Fylleån bedöms vara genetiskt ursprunglig. Inga utsättningar av främmande 
laxstammar har så vitt känt genomförts i Fylleån. Däremot genomfördes utsättningar av 
smolt av Fylleå-stam under 1980-talet25.  

Utbredningsområde 
Olika källor nämner olika historiska utbredningsstopp för laxen i Fylleån. Uppgifter finns 
om att lax fångades i Skifteboån under 1910-talet26 och andra uppgifter nämner 
Brearedssjön som gränsen för laxens utbredning27. Biotopkarteringar av Fylleån och 
Skifteboån visar att det inte finns några naturliga definitiva vandringshinder som hindrar 
laxens vandring till Skifteboån. I Fylleån är det mer sannolikt att laxens utbredning 
begränsats av fysiska faktorer som t ex vattendragets morfologi, altitud, lutning och/eller 
strömhastighet. I en studie av 18 vattendrag som saknar definitiva vandringshinder visades 
att utbredningsstoppet i genomsnitt låg på en altitud på 58,3 meter och 95% 
konfidensintervall på mellan 40 - 77 meter. Den maximala altituden som registrerats var 
127 meter27.  

Elprovfisken har vid enstaka tillfällen påvisat laxreproduktion uppströms Linebergsmöllan. 
1989 fångades lax vid Simlångsbro nedströms Brearedssjön. Åren 1995, 2018 och 2019 
fångades ett mindre antal laxungar i Lillån vid gamla järnvägsbron. I nedre Assman 
fångades lax vid ett provfiske 202028. Det har dock förekommit att lax har lyfts förbi 
Linebergsmöllan varför det inte kan uteslutas att den laxreproduktions som påvisats genom 
elfiske är ett resultat av detta. Sannolikt utgör därför Linebergsmöllan det faktiska hindret 
för uppvandrande lax i dag, även om det inte går att utesluta att lax i sporadiska fall kunnat 
passera.  

 
25 Länsstyrelsen i Hallands län (1994). Den naturreproducerande laxens situation i Halland. Dnr 
380-727-93 
26 Hans Schibli, personlig kommunikation 
27 David Spjut & Erik Degerman (2016). Lax på västkusten (Opublicerad rapport) 
28 SLU (u.å.). Svenskt elfiskeregister (SERS). https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-
forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-
elfiskeregister-sers/ 

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
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Betydelsefulla reproduktionsområden 

Figur 14. Karta över lax- och öringhabitat från biotopkartering 2007 och äldre inventeringar mellan 1983-1992. Övrigt 
inventerat vatten är det vatten som ingick i inventeringen men inte klassades som habitat. 

Produktionen av laxsmolt skattades 1999 till 7 000 - 12 000 st och den tillgängliga 
uppväxtarealen för lax till ca 17,8 hektar. Samtidigt gjordes bedömningen att om 
fiskevårdande åtgärder genomfördes skulle produktionen potentiellt kunna öka till 27 200 
laxsmolt och uppväxtarealen för lax kunna öka till 19,8 hektar. Skattningen utgick från de 
förutsättningar som rådde 1999, och avser endast den laxförande vattendragssträckan upp 
till Linebergs kraftstation. I Trönningeån beräknades den tillgängliga arealen 
uppväxtområde för lax uppgå till 0,3 hektar29.   

29 Fiskeriverket (1999). Västkustens laxåar. (Fiskeriverket Information 1999:9) 
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En mer sentida beräkning av smoltproduktionen i Fylleån menar att antalet utvandrande 
smolt är 4 859 från Fylleån och 45 från Trönningeån30.  

Enligt den biotopkartering som utförts av stora delar av Fylleåns vattensystem finns totalt 
16 hektar lämpliga lekområden för lax, varav 85 % i Fylleån (Figur 14). Förutom i Fylleån 
finns lämpliga lekbottnar i Lillån, bäcken vid Sundsholm, Hällabäcken, Årnarpsbäcken och 
Timmersbäcken. Arealen uppväxtområden för lax uppgår enligt karteringen till 34 hektar 
varav 70 % finns i Fylleån. Bra uppväxtmiljöer finns också i Skifteboån, Lillån, 
Ulvsnäsabäcken, Hällabäcken, bäcken vid Sundsholm, Vekaån, Assman och Kölsbäcken31. 
Karteringen utfördes från mynningen i havet upp till Uttersjön samt ett större antal 
biflöden. 
På den nuvarande laxförande sträckan av Fylleån (upp till Linebergs kraftstation) finns de 
viktigaste reproduktionsområde för lax på sträckan mellan Fyllinge kvarn och Marbäcks 
kraftstation. Kärnområdena är en kort sträcka nedströms Tolarpsfallen och en sträcka 
nedströms Marbäck och det finns dessutom betydande arealer reproduktionsområden 
mellan Fyllinge kvarn och Nygård. Lax påträffas även i vissa biflöden, t ex Trönningeån 
och Årnarpsbäcken.  

Uppströms Linebergsmöllan finns sträckvis goda reproduktionsområden upp till 
Brearedssjön samt i Fylleåns huvudfåra uppströms Gyltigesjön och i Skifteboån upp till 
Skavsjön.  

Ål 

Ekologi 
Ålen är en katadrom fiskart, d.v.s. den leker i saltvatten, men har sin uppväxt i sötvatten. 
Leken, som sker i södra delen av Sargassohavet, har aldrig observerats, men bedöms börja 
i mars och pågår troligen ända fram till juli. Sannolikt dör den vuxna ålen efter leken. 
Larverna förs med Golfströmmen till Sverige och omvandlas under tiden till glasålar, som 
är i stort sett helt genomskinliga. Under sommarhalvåret vandrar de därefter upp i 
vattendragen där den huvudsakliga tillväxten sker. I vattendragen övergår de successivt till 
en så kallad gulål med gulbrun färg. Efter minst sex år och som mest 30 år sker ytterligare 
en omvandling till blankål. Ålen upphör i samband med detta att äta och påbörjar sin 
vandring mot Sargassohavet.  

Ålen är främst aktiv under den mörka delen av dygnet. Ålens föda utgörs av såväl 
bottendjur som musslor, snäckor och maskar som kräftdjur, insekter och fiskar. Ål finns, 
eller har åtminstone funnits, i alla svenska vatten utom i fjällområdena och ovanför större 
naturliga vandringshinder. Ålen är rödlistad som akut hotad (CR) och mängden glasål som 
tar sig till svenska vattendrag har minskat med 99%32. Ålens utbredningsområde begränsas 
idag av dammanläggningar och för att rädda den europeiska ålen antog EU år 2007 en 
rådsförordning, (EG) nr 1100/2007, om åtgärder för återhämtning av beståndet av 
europeisk ål. Som ett resultat av förordningen tog Sverige fram en förvaltningsplan, vars 

30 David Spjut & Erik Degerman. (2016). Lax på västkusten. (Opublicerad rapport) 
31 Länsstyrelsen i Hallands län (2013). Biotopkartering av Fylleån. (Meddelande 2013:18). 
32 ArtDatabanken. (2019). Artfakta. Artfakta. SLU Artdatabanken. 
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/206063 
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målsättning är att 90 % av all blankål som för närvarande naturligt skulle kunna produceras 
i svenska vatten, ska överleva och bidra till reproduktionen. Planen innehåller åtgärder som 
fokuserar på: 1) förbud att fiska ål, 2) öka överlevnaden vid passage av vattenkraftverk, 3) 
stödutsättningar och 4) ökad kontroll.  

I Fylleån är områden uppströms Linebergsmöllan undantagna förbudet att fiska ål enligt 1 
kap. 8 § FIFS 2004:37. I biflödet Ulvsnäsabäcken är områden uppströms Nortorp 
undantagna förbudet.  

Utbredningsområde 
Fyllinge kvarn, Marbäcks kraftverk och Linebergsmöllan bedömdes vid en inventering 
2014 som partiella vandringshinder för uppströmsvandrande ålyngel33.  

I Fylleån uppströms Linebergsmöllan finns så vitt känt inga naturliga definitiva 
vandringshinder för uppvandrande ålyngel. I ett yttrande 1973 rörande överledning av 
vatten från Lagans vattensystem till Fylleån skriver t f fiskeriintendent Curt Johansson att 
ål är den art som har ekonomiskt störst betydelse i sjöarna (fr o m) Lilla Lången till Nedre 
Dovasjön34. Detta visar att ål tidigare haft möjlighet att naturligt vandra mycket högt upp i 
Fylleåns vattensystem. 

I Assmans nedre del finns en följd av naturliga hinder som vid biotopkartering bedömts 
som definitiva för uppvandrande ålyngel. Vid Gårdshult uppströms dessa hinder fångades 
emellertid ål vid elfiske 1991 och 199535.  

Betydelsefulla uppväxtområden 
Uppströms Lingforsen kraftstation finns en mängd sjöar som bedöms vara viktiga 
uppväxtlokaler för ål.  

Havsnejonöga 

Ekologi 
I Sverige förekommer tre arter av nejonöga: havsnejonöga (Petromyzon marinus), 
flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och bäcknejonöga (Lampetra planeri). Av dessa så är 
havsnejonöga mest hotad och är rödlistad som starkt hotad (EN). Arten är en utpekad 
Natura 2000-art och ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Konventionen för skydd av den 
marina miljön i Nordostatlanten, OSPAR, listar havsnejonögat som en hotad art, och de 
länder som ingår i nätverket, däribland Sverige, förbinder sig att skydda arten och dess 
livsmiljöer.  

Havsnejonöga är en uråldrig art som är över 400 miljoner år gammal. Arten, som tillhör 
djurklassen rundmunnar, fanns innan dinosauriernas tid och har fortlevt i ganska oförändrat 
skick enligt jämförelse med fossila fynd. Havsnejonögat kan bli 120 cm lång och väga över 

33 Lars-Göran Pärlklint, Ekoll AB & Viking Bengtsson, Yrkesfiskarna (2015) Projekt 
ålinventering.  
34 Fiskeriintendenten i Nedre södra distriktet. Yttrande till Vänersborgs tingsrätt. Dnr 487-73.  
35 SLU (u.å.). Svenskt elfiskeregister (SERS). https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-
forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-
elfiskeregister-sers/ [2021-02-01] 

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
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2,3 kg. Utseendet är karakteristiskt med sju hål som leder in till gälarna (Figur 15). De 
saknar ben och ryggraden är uppbyggd av brosk, de har inte heller fjäll som fiskar utan en 
slemmig hud med bakteriedödande innehåll. 

Havsnejonögat har en livscykel på upp till 10 år och är en art som vandrar mellan sött och 
salt vatten. Leken sker i vattendrag vid midsommartid och framåt. Arten går upp i 
vattendrag där lek skett tidigare genom att de känner doften av feromoner som artens larver 
utsöndrar. Studier visar på att de väljer lekplatser där strömhastigheten är 0,3 till 2 m/s36 
vilket i Halland ofta sammanfaller med de lokaler där laxen leker. Havsnejonögonen hjälps 
åt att bygga meterstora lekgropar genom att flytta tegelstensstora stenar på bottnen med 
hjälp av sugmunnen (Figur 16). Genom att flytta runt stenar så luckras bottnarna upp och 
blir syresatta vilket även gynnar laxarnas lek på hösten. Leken inleds då 
vattentemperaturen nått 15 grader och sker ofta i fullt solljus. Efter leken dör det vuxna 
nejonögat. 

Figur 15. Havsnejonöga. På sidan ses artens karakteristiska sju gälöppningar som runda hål. 

Efter parningen bäddas äggen in i sand, grus och stenar på botten. Efter ca två veckor 
kläcks äggen och larverna stannar i några veckor i lekgropen innan de följer med strömmen 
till ett lämpligt habitat där de gräver ner sig i sedimentet. Larverna livnär sig genom att 
filtrera vattnet på föda. Efter 5–8 år som larv sker en omvandling (metamorfos) till 
blodsugande parasiter som ger sig ut till havs för att växa till. Havsnejonögats habitat är 
därför känsliga för onaturliga vattenregleringar och vid torrläggning eller situationer där 
sediment spolas bort. Detta kan få stora konsekvenser för överlevnaden av flera 
generationer havsnejonöga. Ute i havet suger den sig fast på större fiskar och däggdjur. Det 
är viktigt att det finns tillgång till stora värddjur i havet, ett nejonöga på två kg behöver ett 
bytesdjur som väger 40 – 80 kg. Efter något år i havet ger de sig upp i vattendragen för att 
leka. I samband med lekvandringen slutar havsnejonögat äta och går då på de 
energiresurser de har. Den stora energiåtgången och de kroppsliga förändringarna i 

36 Maintland, P.S. (2003). Ecology of the river, Brook and sea lamprey, Conserving Natura 2000, 
Rivers Ecology. (Series No 5 English Nature). 
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samband med leken när muskelmassan bryts ner medför att simförmågan sjunker kraftigt 
vilket gör att även små hinder kan vara svårpasserbara. Trots detta anses arten inte vara 
svagsimmande men den klarar inte av att hoppa utan kan bäst passera naturliga 
vattendragshinder med variabel bottenstruktur. 

Utbredningsområde 
Havsnejonöga förekommer regelbundet endast längs västkusten i Sverige och den största 
delen av beståndet finns i Halland och i Västra Götalands vattendrag där leken sker under 
sommaren. Arten förekommer även sällsynt längs Skånes och Blekinges kuster och 
sporadiskt i övriga Östersjön. Populationen har dramatiskt minskat under senare år och 
antalet lekmogna individer beräknas nu endast vara runt 100 stycken totalt i landet37,. 

Figur 16. Till vänster hjälps två havsnejonögon åt att bygga en lekgrop. Stenarna flyttas med hjälp av sugmunnen. Till 
höger en hane och hona som skvätter se upp sand och grus under parningen, på vilket äggen klibbar sig fast och faller 
till botten i lekgropen 

Vid inventeringar i Fylleån har havsnejonöga registrerats leka nedströms Fyllinge kvarn. 
Inventering av lekande individer gjordes första gången 2008 och då observerade man en 
hane i en grop och en tom grop nedströms Fyllinge kvarn. Elfiske utfördes också efter 
larver av havsnejonöga (200 m uppströms Fyllebro) och då fångades 8 
havsnejonögonlarver och 15 flod/bäcknejonögonlarver38. 

Inventering har därefter utförts årligen 2015-2020 nedströms Fyllinge kvarn. Varje år har 
ett fåtal lekgropar observerats. År 2019 registrerades inga lekande par och år 2020 
observerades endast en hane på plats nedströms kraftverket. 2018 och 2019 genomfördes 
elfiske och flyttning av havsnejonögalarver nedströms Fyllinge kvarn inför byggandet av 
Södra infarten. Förekomsten av larver visar på att lek tidigare år har fungerat i 
vattendraget.  

Även lekgropar av flodnejonöga observerades 2008 nedströms Fyllinge kvarn38 ytterligare 
inventeringar behöver göras för att säkra förekomsten. Ett åtgärdsprogram för arten är 
under framtagande på Havs- och vattenmyndigheten. 

37 Havs och Vattenmyndigheten. (2020). Åtgärdsprogram för havsnejonöga. (Rapport 2020:08). 
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Betydelsefulla reproduktions och uppväxtområden 
Idag leker havsnejonöga nedströms Fyllinge kvarn. Ovan Fyllinge kvarn finns stora arealer 
potentiella lek- och uppväxtområden för lax, öring och havsnejonöga38. Havsnejonöga 
leker på samma platser som laxen fast vid midsommartid och därefter (Figur 17). Idag kan 
havsnejonöga inte passera Fyllinge kvarn då arten har svårt att klara fisktrappor som är 
byggda för lax- och öring. Uppväxtområden utgörs av sträckor med stabila sedimentbankar 
av finare grus och sand. 

Figur 17. Fynd av lekgropar och uppväxtområde för havsnejonöga finns nedströms Boberg. Potentiella lekbottnar för 
havsnejonöga är markerade som lila sträckor. Kartunderlaget är från biotopkartering och inventering av lax- och 
öringhabitat (Figur 14). Havsnejonöga leker på samma platser som laxen. 

38 Länsstyrelsen i Hallands län. (2009). Inventering av havs- och flodnejonöga i Halland 2008. 
(Rapport 2009:19). 
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Flodpärlmussla 

Ekologi 
Flodpärlmusslan är en av åtta sötvattenlevande stormusslor som finns i svenska vatten. 
Den kan bli upp till 16 cm lång och lever nedgrävd till två tredjedelar i bottensubstratet. 
Vattnet ska vara klart, syrerikt, näringsfattigt och ha pH-värden över 6,2. Arten växer 
långsamt och musslorna kan bli mycket gamla. En mussla på 20 mm är 8–10 år gammal 
och vid könsmognad efter 15–20 år är den ca 50 mm. 

Flodpärlmusslan fortplantar sig under sommaren då hanmusslan i juni−juli släpper ut sina 
spermier i vattnet. Honorna får i sig spermierna med inströmningsvattnet, äggen befruktas 
och utvecklas till glochidielarver inne i honmusslan. Efter 4–6 veckor stöts glochidierna ut 
och förs med vattnet där de hakar sig fast i gälarna på unga öring eller lax där de lever som 
parasiter. Flodpärlmusslan behöver alltså ett reproducerande bestånd av lax och/eller öring 
för sin fortplantning. Studier har visat att fler glochidier fäster på havsvandrande öring 
jämfört med stationär öring och att dessa även har en högre tillväxt39. 

När glochdierna är omkring 0,5 mm stora har de utvecklats till små musslor som släpper 
taget från fiskens gälar och faller till botten och gräver ner sig. Då musslan är drygt 10 mm 
börjar den sticka upp ur bottensubstratet och bli synlig. Musslan fortplantar sig under 80 år 
och har en årlig produktion av 4 miljoner glochidier varav endast en på hundra miljoner 
etablerar sig som en liten mussla i bottnen. Flodpärlmusslor är effektiva filtrerare och 
pumpar kontinuerligt vatten för att få syre och föda vilket bidrar till att vattnet renas. Föda i 
form av små partiklar av organiskt material (detritus, bakterier, alger m.m.) samlas upp på 
gälarna och förs in i matsmältningsapparaten. 

Utbredningsområde 
Flodpärlmussla finns spridd i ca 600 vattendrag i Sverige och är rödlistad som starkt hotad 
(EN). Populationen har försvunnit från drygt en tredjedel av vattendragen sedan början av 
1900-talet och föryngring sker endast i en tredjedel av vattendragen där musslan finns idag. 

I Fylleån har flodpärlmussla troligen funnits i hela systemet, men det är oklart var och i 
vilken mängd det finns flodpärlmusslor numera. Det första sentida fyndet av 
flodpärlmussla gjordes 2020 av Fylleåns vattenråd då ett fåtal gamla individer 
observerades glest utspritt på botten nedströms Fyllinge kvarn (Figur 18). Inventeringen 
kommer att fortgå kommande år.  

Flodpärlmusslan har potential att nyttja hela vattensystemet för sin utbredning. Vissa 
områden är inte inventerade ännu och här kan flodpärlmussla finnas kvar.  

39Havs och Vattenmyndigheten. (2020). Åtgärdsprogram för flodpärlmussla. (Rapport 2020:19). 
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Figur 18. Fynd av flodpärlmussla (levande och skal) i Fylleåns avrinningsområde. Idag återfinns levande flodpärlmussla 
nedströms Fyllinge kvarn. 
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Förekommande fiskarter 
Fiskbeståndets sammansättning och utbredning i Fylleåns vattensystem kan beskrivas 
genom de elprovfisken40 som genomförts i strömmande vatten och de nätprovfisken41 som 
utförts i sjöar i vattensystemets övre del. Sammantaget har undersökningarna i Fylleåns 
vattensystem påvisat förekomst av 23 fiskarter; lax, öring, abborre, braxen, bäcknejonöga, 
elritsa, färna, gädda, gös, havsnejonöga, id, lake, mört, nejonöga (obestämd), regnbåge, 
ruda, sarv, siklöja, skrubbskädda, småspigg, storspigg, sutare och ål (Tabell 3).  

Regnbåge har planterats ut i Yasjön och gös har satts ut i Gyltigesjön och Simlången.  

I Fylleåns vattensystem finns några potentiella flodkräftvatten, men förekomst har inte 
verifierats genom provfisken.  

Tabell 3. Artförekomst i Fylleåns avrinningsområde redovisat per delsträcka. *Endast påträffade vid 
sjöprovfisken, **Uppgift hämtad från Västkustens laxåar42.  
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Nedströms Fyllinge 
kvarn X X X  X X X X  X X X X X     X X X  X 

Fyllinge kvarn – 
Marbäcks krv X X X  X X  X  X X X X X      X   X 

Marbäck krv- 
Linebergsmöllan X X X   X  X    X X          X 

Uppströms 
Linebergsmöllan X X X X  X  X X  X X X  X X X X    X X 

 

Öring beskrivs närmare nedan. Öring utgör värdfisk till den hotade flodpärlmusslan och är 
en viktig art för sportfisket. 

Öring 

Ekologi 
Öring förekommer i både strömlevande, insjövandrande och havsvandrande bestånd. 
Havsöringen i Fylleån har liksom laxen en anadrom livscykel, där fortplantningen sker i 
rinnande vatten varefter öringen som smolt vandrar ut i havet för att tillväxa. Öringen 
vandrar upp för lek under framförallt sensommar och höst. Till skillnad mot lax utnyttjar 
öringen även små bäckar för lek- och uppväxt. I dessa bäckar kan produktiviteten vara 

 
40 SLU (u.å.). Svenskt elfiskeregister (SERS) https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-
forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-
elfiskeregister-sers/ [2021-02-01] 
41 SLU (u.å.). Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS) 
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-
biobanker/nationellt-register-over-sjoprovfisken--nors/ [2021-02-01] 
42 Fiskeriverket information 1999:9 

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/databas-for-fisk-i-vattendrag-svenskt-elfiskeregister-sers/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/nationellt-register-over-sjoprovfisken--nors/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/nationellt-register-over-sjoprovfisken--nors/
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mycket hög. Leken äger vanligen rum under oktober - november över grus- och stenbäddar 
där rommen grävs ned i bottenmaterialet. Kläckningen sker under april - maj året därpå. 
Öringungarna tillbringar vanligen 2 - 3 år i vattendragen innan de smoltifierar och vandrar 
ut i havet. Yngre öringungar, stirr, livnär sig till stor del på insekter, mindre kräftdjur och 
snäckor medan öringar som vandrat ut i havet nästan uteslutande lever av fisk. Till skillnad 
mot lax uppehåller sig havsöringen tämligen stationärt i kustområdet. Öring bildar lokala 
bestånd som återvänder till födelsevattnet för att leka, men homingbeteendet är inte lika 
starkt som hos lax. 

Utbredningsområde 
Havsöringens nuvarande utbredning i Fylleån är sannolikt detsamma som laxen, d v s upp 
till Linebergsmöllan. Historiska källor saknas, men havsöring påträffas på högre altitud än 
laxen vilket skulle kunna innebära att den rört sig högre upp i vattensystemet.   

Uppströms Linebergsmöllan har elfisken visat på stationär öring i Fylleån och i ett flertal 
biflöden, t ex Skifteboån, Kölsbäcken och Hällabäcken43.   

Betydelsefulla reproduktionsområden 
Havsöring reproducerar sig i Fylleåns huvudfåra, men de viktigaste lek- och 
uppväxtområdena återfinns i biflöden som Assarpsbäcken och Årnarpsbäcken.  

Uppströms Linebergsmöllan finns ett stationärt öringbestånd upp till kraftstationen vid 
Lingforsen. Uppströms Lingforsen har inga öringar påträffats, men det finns endast ett känt 
elfiske. Med hänsyn till att det finns betydande arealer goda uppväxtområden uppströms 
Bygget är det troligt att det även här finns ett stationärt öringbestånd.  

Förvaltning av fisket 
I Fylleåns vattensystem finns sex fiskevårdsområden44.  

• Fylleåns FVOF förvaltar fisket i Fylleån från mynningen i havet upp till Marbäcks 
kraftstation. 

• Ullasjöarnas FVOF förvaltar fisket i Stora Ullasjön och Lilla Ullasjön samt en del 
av Ullasjöbäcken. 

• Yasjöns FVOF förvaltar fisket i Yasjön, Yakalven, Ältasjö, Svartagölen och 
Svartasjön samt mellanliggande vattendragssträckor.  

• Allgunnen-Frillens FVOF förvaltar fisket i Stora Allgunnen, Lilla Frillen, Stora 
Frillen m fl sjöar.  

• Transjön och Svansjöns FVOF förvaltar fisket i Transjön, Stora Svansjön m fl 
sjöar.  

• Kvarnsjön-Fullhövdens FVOF förvaltar fisket i Kvarnsjön och Fullhövden samt 
utloppsbäcken ned till Transjön.  

 
43 SLU (u.å.). Svenskt elfiskeregister (SERS). [2021-02-01] 
44 Svenska fiskeregler (u.å.). Fiskekartan. https://fiskekartan.se/ [2021-02-01] 

https://fiskekartan.se/
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Främmande arter 
Främmande arter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige 
och som genom människan flyttats hit. När främmande arter sprider sig i miljön kan 
arterna orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människans 
hälsa och för samhället. Nedan beskrivs några förekommande främmande arter i Fylleåns 
avrinningsområde. Informationen är hämtad från SLU Artdatabanken45. 

Fylleån är det vattendrag i länet som är hårdast drabbat av gul skunkkalla (Figur 19), en 
invasiv art som sprider sig via frön nedströms i vattendraget. Då växten har varit populär 
att ha i trädgårdsdammar och bäckar har en del förvildade exemplar sannolikt grävts upp 
och flyttats uppströms vilket gör att skunkkalla nu finns i många biflöden högt upp i 
vattensystemet, och ända ut till kusten. Arten hör inte hemma i Europa och den bildar täta, 
stora bestånd som tränger undan inhemska växter. I delar av Fylleån förekommer även vit 
skunkkalla, denna är inte en EU-listad art men har samma invasiva växtsätt som sin 
släkting. 

Figur 19. Gul skunkkalla. 

Jättebalsamin är en annan vanligt förekommande växt längs med Fylleån, framför allt mer 
kustnära. Det finns även några förekomster av jätteloka registrerade i närheten av Fylleån, 
men växten bedöms inte vara så vanlig utmed vattendraget. Arterna hör inte hemma i EU 
och konkurrerar med inhemska växter om plats och solljus. Jätteloka kan även påverka 
erosionen utmed vattendrag då den kväver all annan vegetation som binder jorden. Både 

45 SLU Artdatabanken. Artfakta. https://artfakta.se/naturvard/lists/35-fr%C3%A4mmande-arter 

https://artfakta.se/naturvard/lists/35-fr%C3%A4mmande-arter
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jätteloka och jättebalsamin växer utmed vattendrag och sprider sina frön i vattnet. 

Precis vid Fylleåns mynning växer ett mindre bestånd av sjögull, en invasiv flytbladsväxt 
som inte hör hemma i EU. Denna har tendenser att breda ut sig kraftigt i lugnare vatten, 
men då beståndet är så nära mynningen till havet är risken för spridning relativt liten.  

Signalkräfta påträffades första gången i Halland 1992 och sedan dess har arten spridit sig 
successivt till hela länet. Arten hör inte hemma i EU och sprider kräftpest till den svenska 
flodkräftan. I Fylleåns avrinningsområde observerades den först i Lillån vid Sydhult 1999, 
idag finns observationer från Trönningeån, Assman, Fylleån, Lillån och Ullasjöbäcken. 

En död utlekt puckellaxhona påträffades hösten 2017 i Fylleåns nedre delar. Levande 
exemplar har observerats i Ätran och Högvadsån 2017 och 2019, då fångades det även 
exemplar i nät i Laholmsbukten. Förekomst av puckellax kan leda till konkurrens om föda 
och utrymme. Puckellax (kommer ursprungligen från Norra Stilla havet och Norra Ishavet) 
kan även bära på sjukdomar eller parasiter som kan spridas till inhemska arter. En spridning 
av puckellaxen kan även få genetiska effekter hos inhemska arter. 

  



Miljöövervakning och restaureringsarbeten 
Kalkspridning 
Hallands län tillhör det område i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Förklaringen 
är en kombination av näringsfattiga och försurningskänsliga jordar och högt nedfall av 
försurande ämnen (sulfat och oorganiska kväveföreningar). Försurningen har orsakat 
omfattande biologiska skador i sjöar och vattendrag. För att bevara den biologiska 
mångfalden i försurade vatten kalkas många sjöar och vattendrag i länet. 

Fylleåns källområden var försurningspåverkade redan på 1950-talet. Mörten slogs ut i flera 
sjöar och reproduktionen av abborre upphörde. Under 1960- och framför allt 1970-talet 
drabbades även Fylleåns huvudfåra hårt. Åns ursprungliga laxstam var under denna tid 
nära att utrotas. Även biflödena var innan kalkning kraftigt försurningspåverkade.  

Inom Fylleåns avrinningsområde har länsstyrelsen ett åtgärdsområde för kalkning; Fylleån. 
De främsta motiven för kalkning i sjöarna är mört men även flodkräfta i Yasjön (osäkert 
om flodkräfta finns kvar). Lax är målart i Fylleåns nedre delar (upp till Simlången). I 
Fylleåns övre delar samt biflödena Ullasjöbäcken, Lillån, Assman och Vekaån är det 
främst öring och värdefull bottenfauna som är motiv för kalkningen. Bottenfaunan är 
mycket artrik och Fylleån betraktas som ett av de värdefullaste vattnen i södra Sverige i 
detta avseende. Under senare år har uttern återkommit. 

Kalkningen i Fylleån startade 1982 då doseraren i Ryaberg uppströms Simlångssjöarna 
togs i drift (Figur 20). Samma år kalkades sjön Lilla Frillen och 1984 påbörjades mera 
omfattande sjökalkningar. 1991 inleddes våtmarkskalkning av de tre biflödena Lillån, 
Ullasjöbäcken och Vekaån. Under perioden 1987–2013 var en doserare i drift i 
Ullasjöbäcken. År 2005 installerades en doserare i biflödet Assman.  

Kalkningen är ett samarbete mellan flera olika aktörer, där länsstyrelsen har det regionala 
ansvaret och beviljar stadsbidrag till kommunerna som är huvudmän och ansvarar för det 
praktiska genomförandet. 

Kalkningen var som mest omfattande under mitten på 1990-talet till början på 2000-talet. 
Under toppåren spreds över 3 000 ton kalk per år inom Fylleåns avrinningsområde. Idag 
sprids i genomsnitt knappt 1 500 ton kalk per år. Totalt har det spridits 78 700 ton kalk i 
vattensystemet sedan kalkstart. Den sammanlagda kostnaden för kalkspridningen de 
senaste 20 åren ligger på ca 21,5 Mkr.  
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Figur 20. Kalkmängder som spridits inom de åtgärdsområden som ligger i Fylleåns avrinningsområde till och med 2020. 

Effektuppföljning 
Länsstyrelsen gör vattenkemiska och biologiska undersökningar för att kontrollera att 
kalkningen fungerar bra och att målen med kalkningen nås. I Fylleåns vattensystem ingår 
följande typer av biologiska undersökningar: bottenfauna, fisk i vattendrag (elfiske), fisk i 
sjöar (nätprovfiske) och kiselalger (Figur 21).  

Miljöövervakning 
Inom den regionala miljöövervakningen utförs vattenkemisk provtagning en gång per 
månad i Fylleån vid Fyllebro samt i biflödet Trönningeån vid Trönninge. Provtagningen 
ingår i delprogrammet Mynningsstationer, vars syfte främst är att beskriva den tidsmässiga 
utvecklingen av halter och transporter av olika ämnen (framförallt näringsämnen) i 
huvudvattendrag till kustvattnet. Provtagningen startade i januari 1971 i Fylleån och i 
oktober 1976 i Trönningeån. 

Svartesjön ingår i det nationella miljöövervakningsprogrammet Trendsjöar. I Svartesjön 
görs vattenkemiska undersökningar fyra gånger per år och regelbundna undersökningar av 
bottenfauna, växtplankton samt makrofyter. Syftet med övervakningsprogrammet är främst 
att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön.  

Utöver den miljöövervakning som utförs regionalt av länsstyrelsen kan det finnas 
ytterligare övervakning som utförs av andra aktörer till exempel vattenråd och kommuner. 
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Figur 21. Karta över Länsstyrelsens provtagningsstationer i Fylleåns avrinningsområde. 

Tabell 4. Antal stationer för vattenkemiska och biologiska undersökningar inom kalkningsuppföljningen i 
Fylleåns åtgärdsområde. 

Antal provtagningsstationer 

Bottenfauna 9 

Elfiske i vattendrag 13 

Nätprovfiske i sjöar 5 

Kiselalger i vattendrag 4 

Vattenkemisk provtagning 32 
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Restaurering och biotopförbättrande åtgärder 
År 2007 biotopkarterades Fylleån och ett urval av biflöden på uppdrag av Länsstyrelsen46. 
Därigenom identifierades dels värdefulla områden som limniska nyckelbiotoper och 
lämpliga lekmiljöer för lax och dels områden där åtgärder kan behövas som 
vandringshinder, sträckor som rensats på sten och block samt sträckor som saknar 
skyddszoner mot omgivande mark.  

I biflödet Trönningeån (mynnar i Fylleån nära mynningen i havet) pågår LIFE-projektet 
GoodStream (2015–2022)47. Inom detta genomförs åtgärder för att öka konnektiviteten, 
minska närsaltsbelastningen, och öka den biologiska mångfalden. Projektet drivs av 
Hushållningssällskapet i Halland, och även Halmstads kommun och Länsstyrelsen deltar.  

Sedan slutet av 80-talet har flertalet restaureringar och biotopförbättrande åtgärder 
genomförts i Fylleåns avrinningsområde för närmare 31,6 miljoner kronor. I 

Tabell 5 redogörs för de åtgärder som rapporterats in till databasen Åtgärder i vatten 
(ÅiV)48 samt vissa kompletteringar. Tabellen är inte komplett och omfattar inte alla 
åtgärder som utförts av olika aktörer. 

Tabell 5. Åtgärder som rapporterats in till databasen Åtgärder i vatten (ÅiV)49 samt vissa kompletteringar. 
Totalkostnaden är omräknad till dagens värde med konsumentprisindex (KPI). 

Åtgärdsplats Beskrivning Startår Huvudman Totalkostnad 

Kalkning 
Totalkostnaden är 
beräknad på 
2000-2020 

1982- Halmstads 
kommun 24 162 000 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Anläggande av 
kammartrappa 1987 Halmstads 

kommun 551 000 

Fylleån - Marbäcks 
bruk  

Anläggande av 
kammartrappa 

1993-
1994 

Halmstads 
kommun 63 000 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Byggkostnad 
smoltledare 1996 Halmstads 

kommun 67 000 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Anläggning av 
smoltledare vid 
Fyllinge kvarn 

1997 Halmstads 
kommun 66 000 

Fylleån - Bobergs 
kvarn  

Utrivning av 
raserad 
kvarndamm  

1998 Halmstads 
kommun 65 000 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Inlösen av 
fiskerätt 2008 Halmstads 

kommun 596 000 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Förstudie 
projektering 2009 Halmstads 

kommun 19 000 

Fylleån - Marbäcks 
bruk  

Anläggande av 
kammartrappa 2010 Halmstads 

kommun 39 000 

 
46 Länsstyrelsen i Hallands län (2013), Biotopkartering av Fylleån, Rapport 2013:18 
47 Hushållningsällskapet (u.å.). LIFE - Goodstream. http://goodstream.se/ [2021-06-14] 
48 Åtgärder i vatten (u.å.). Nationell databas för åtgärder i vatten. 
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/ [2021-02-05] 
49 Åtgärder i vatten (u.å.). Nationell databas för åtgärder i vatten. 
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/ [2021-02-05] 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/201318-biotopkartering-av-fyllean.html
http://goodstream.se/
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/
https://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/
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Åtgärdsplats Beskrivning Startår Huvudman Totalkostnad 

Fylleån - Fyllinge 
kvarn 

Byggkostnad 
utrivning av fast 
laxfiskeanordning 

2010 Halmstads 
kommun 289 400 

Fylleån - Marbäcks 
bruk  

Ombyggnad av 
kammartrappa 2011 Halmstads 

kommun 627 000 

Trönningeån 
Byggande av 
omlöp vid 
sågverksdammen 

2012 Stjernarps 
gods AB 2 535 000 

Fylleån - Lingforsen 
kraftverk  

Tillståndsprövnin
g av ännu ej byggt 
omlöp 

2015-
2018 

Halmstads 
kommun 127 000 

Trönningeån 

Utrivning av 
vandringshinder 
(damm) samt 
byggande av 
kompensationsvå
tmarker 

2016 Hushållningss
ällskapet 1 293 000 

Ulfsnäsabäcken 

Borttagning, 
upptröskling och 
omledning förbi 
vandringshinder  

2016-
2019 

Halmstads 
kommun 285 000 

Fylleån - Marbäcks 
bruk 

Fiskräknare + 
installation 2016 Länsstyrelsen i 

Halland 722 000 

Trönningeån 

Utrivning av 
mindre 
vandringshinder 
vid Långeby 

2016 
eller 
2017 

Hushållningss
ällskapet  

Summa    31 506 400 
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Effektiv tillgång till vattenkraftsel 
Vattenkraft är en viktig resurs för Sveriges elproduktion. Den totala 
vattenkraftsproduktionen i Sverige ligger runt ca 65 TWh50 vilket motsvarar ca 45% av 
Sveriges elproduktion. Vattenkraftens främsta fördelar är att den är fossilfri samtidigt som 
den är planerbar.  

Utöver elproduktionen har vattenkraften en viktig roll att genom sitt reglerbidrag skapa 
balans i energisystemet. Ett kraftverks reglerbidrag är dess bidrag till balanseringen av 
produktion och användning i elsystemet genom ökning eller minskning av effektbidraget, 
beroende på variationerna i efterfrågan.51 Det är vattenkraftens reglerfunktion som gör den 
unik i energisystemet. För att ett kraftverk ska bidra med reglerkraft krävs att det har en 
förmåga att anpassa produktionen efter när efterfrågan är som störst. Energimyndigheten 
tillsammans Svenska kraftnät och Havs och vattenmyndigheten har delat in de svenska 
kraftverken i tre klasser efter sitt reglerbidrag, där klass 1 har störst betydelse för 
reglerbidraget och klass 3 den lägsta. I Sverige är de 208 största 
vattenkraftsanläggningarna av betydelse för reglerförmågan och står för 94 procent av 
produktionen51. Övriga vattenkraftsanläggningar har en marginell betydelse som 
reglerkällor. 

I Fylleån finns fyra elproducerande anläggningar idag (Fyllinge kvarn, Marbäck, 
Linebergsmöllan och Lingforsen kraftstation). Baserat på uppgifter i anmälan till NAP 
produceras i de 4 NAP anläggningar ca 3,6 GWh. I Tabell 6 visas medelårsproduktionen 
för de anläggningar som ingår i NAP.  

Tabell 6. Elproduktion per anläggning. 

Anläggning Elproduktion per år 
[MWh] 

Lingforsen kraftstation 406 
Skavsjön 0 
Linebergsmöllans kraftverk 1150 
Marbäcks kraftstation 1800 
Fyllinge kvarn 267 
Knorrasjön 0 
Summa 3623 

 
Kraftverken i Fylleån bedrivs huvudsakligen som så kallade strömkraftverk. Det innebär 
att kraftverket drivs på det tillrinnande vattnet och att överskottsvatten släpps förbi 
kraftverket. Det saknas en klar definition av hur stor magasineringen eller regleramplituden 
kan vara vid ett kraftverk som definieras som strömkraftverk. På det hela taget är Fylleåns 
reglerbidrag försumbart då elproduktionen till största delen förlitar sig på det tillrinnande 
vatten. Samtliga kraftverk är klass 3 gällande reglerförmåga. 

 
50 Energimyndigheten (2019). Energiläget 2021. 
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/?currentTab=1#mainheading [2021-02-01] 
51 Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Havs- och Vattenmyndigheten (2016). Vattenkraftens 
reglerbidrag och värde för elsystemet. Rapport ER 2016:11 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/?currentTab=1#mainheading
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Vattenkraftanläggningar som har marginell betydelse som reglerkällor på nationell nivå 
kan dock ha stor betydelse ur ett elberedskapsperspektiv. Dessa vattenkraftanläggningar 
kan stå för regleringen i små lokala nät (så kallade önät) och om de har 
dödnätsstartförmåga så kan de utgöra startpunkten för uppbyggnaden av önät. 
Länsstyrelsen har fått in uppgifter om att ingen av anläggningarna har möjlighet till ödrift 
idag.  
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Kulturmiljö 
I anslutning till Fylleån och dess biflöden återfinns ett stort antal äldre boplatser, 
gravplatser och torp- och bebyggelselämningar, liksom många orter och samhällen, som 
vittnar om vattnets betydelse för lokaliseringen av bosättningar. Bland dessa kan nämnas 
sluttningarna ned mot ån vid sätesgården Skedala, där en rad fornlämningar och 
fyndigheter berättar om kontinuitet i bosättningen under hela forntiden. I åns dalgång finns 
också flera exempel på välbevarad äldre gårdsbebyggelse, särskilt längs med Simlången. I 
de kuperade skogsmarkerna som omger Fylleåns övre lopp finns lämningar från 
förindustriell järnproduktion, en viktig näring under medeltiden då Halland tillhörde 
Danmark.  

I Fylleåns avrinningsområde finns ett stort antal vattenanknutna lämningar. Dessa 
inkluderar såväl mjölkvarnar som sågar och mindre kraftanläggningar. Lämningarna kan 
innefatta grundmurar från byggnader, kvarnstenar, rester av murar till dammar och fall, 
vattenvägar, vattendelare, rester av rännor och stenlagda bottnar. Dessutom finns det inom 
området ett antal broar, brofästen och bropelare, samt äldre vägsträckningar. Särskilt väl 
nyttjad för kraftdrivna verksamheter har biflödet Skifteboån varit, längs med ån finns bland 
annat två kvarnlämningar som kan ha anlagts på 1700-talet eller ännu tidigare. Även vid 
Fylleån har funnits ett antal kraftdrivna verksamheter. Bland dessa finns Nybyggets 
tullkvarn, omnämnd första gången 1864, samt en kvarnanläggning i närheten av Bygget 
som inkluderar välbevarad kvarnbebyggelse och sågverk. Välbevarade kvarnanläggningar 
finns också längre ned i åns lopp, vid godset Stjärnarp och vid Fyllinge.  

Längs med Fylleån har det legat ett antal mindre och större industrier som dragit nytta av 
vattenkraften. Bland de större kan nämnas Marbäcks bruk, en bruksmiljö från 1600-talet 
innehållande ett före detta pappersbruk med tillhörande industribyggnader, tjänstebostäder 
och kontorsbyggnader. Pappersbruket är ett av fyra så kallade träsliperier som anlades 
under 1880-talet i Halland. Här tillverkades papper genom att slipa trä till massa istället för 
som tidigare bearbeta restavfall av linne och bomull, så kallat lump. Pappersbruket var i 
drift fram till 1959.   

Lingforsens kraftverk tillkom år 1931 i en tid då elektriciteten, i efterdyningarna av 
importstoppet på andra bränslen som kom med första världskriget, utvecklades till en 
viktig resurs för drift av motorer och belysning. Behovet av kraft medförde att mindre, 
enkla kraftverk byggdes i åar och bäckar över hela landet, inte minst i Halland. Även då 
kriget var över ökade efterfrågan på el, vilket ledde till att utbyggnaden av mindre 
kraftverk likt det i Lingforsen fortsatte. 

Historiska kartor och lämningar i ån tyder på att Fylleån länge varit viktiga fiskevatten, 
bland annat finns vid Ängabäcken, intill Grytsjön, lämningar efter en ålkista på en plats 
som på skifteskartor markerats som fiskeplats för ål. Enligt äldre lantmäterikartor skall det 
också ha legat ett laxfiske i Fylleån vid Fylleholm. I ån har också tidigare funnits 
lämningar från vad som troligen var en medeltida anläggning för fast fiske.  
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Flottning har tidvis förekommit i Fylleån, men inte i sådan omfattning att allmän 
flottningsled utlystes. I huvudsak rörde det sig om flottning av massaved till ovan nämnda 
pappersbruk i Marbäck. 

Information om vattenanknutna kulturmiljöer, områdesbeskrivningar, fornlämningar, 
byggnadsminnen, riksintresseområden, utpekade miljöer i kommunala kulturmiljöprogram 
och nationellt särskilt värdefulla vatten för kulturmiljö hittar du i Länsstyrelsernas 
informationskartor för Halland52. 

Fornlämningar 
Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagens 2 kap. Övriga kulturhistoriska 
lämningar har inte detta skydd, men omfattas av generella hänsynsbestämmelser i 
Miljöbalken, 30 § Skogsvårdslagen och Kulturmiljölagens 1 kap.  

Vid planering av arbeten är utgångspunkten att undvika inverkan på fornlämningar. Om 
kända fornlämningar ändå berörs av arbeten krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning från 
Länsstyrelsen. Tillståndet kan villkoras med att arkeologiska undersökningar genomförs på 
verksamhetsutövarens bekostnad. 

Inom avrinningsområdet finns en stor mängd forn- och kulturlämningar. Fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade i Fornminnesregistret, Fornsök53. 
Lämningarna är av varierande slag som bosättningsmiljöer och gravplatser från olika tider, 
spår från jordbrukets utveckling genom fossil åkermark, hägnadssystem med mera, 
industrihistoriska lämningar, färdvägar, broar, gränsmarkeringar och mycket annat. 

Boplatsindikationer längs vattendrag och sjöar är där det fanns god tillgång till föda, vilket 
är exempel på hur vatten ända sedan äldsta tid varit en förutsättning för människans 
bosättningsmönster. Här kan nämnas den stora förhistoriska boplatsen vid Brogård, som 
närmast var att betrakta som en landsby. Boplatsen etablerades under järnålder, kring år 0, 
och var i bruk i cirka 400 år.  

Några stenvalvsbroar finns registrerade som fornlämningar i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister, bland annat vid Skärkered, Simlångsdalen och Mahult. Ytterligare ett 
tiotal stenbroar har bedömts som Övriga kulturhistoriska lämningar.  

Vid Tofta finns ett småindustriområde som utgörs av fyra husgrunder, en dikesränna, en 
eventuell dammvall samt en stensatt strandskoning. Enligt Fornminnesregistret har det här 
funnits en textilindustri från år 1805 fram till 1820-talet samt en kvarn. Rörelsen drevs av 
mamsell Richardy. Kvarnen fanns kvar efter att textilindustrin lagts ner. Väster om 
industriområdet finns en äldre färdväg.  

Lämningar efter järnframställningsplatser längs vattendrag är flera i de inre delarna av 
huvudavrinningsområdet. I området runt Lingforsen kraftstation finns ett antal 

 
52 Länsstyrelserna (u.å.) Informationskarta Halland. https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116 [2021-01-16] 
 
53 Riksantikvarieämbetet (u.å.). Fornsök. https://app.raa.se/open/fornsok/ [2021-01-01] 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
https://app.raa.se/open/fornsok/
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blästbrukslämningar i form av slaggvarpar.  

Längs Fylleån och några av dess biflöden har inventeringar av kulturlämningar 
genomförts. Dessa har påvisat en mängd lämningar efter såväl nyare som äldre tiders 
kvarnverksamheter, bland annat skvaltkvarnar.  

På platser där det funnits förutsättningar att utvinna vattenkraft finns ofta en mycket lång 
kontinuitet av verksamheter. Medeltida belägg för att verksamhet pågått på en plats där 
kraft utvinns idag är generellt vanligt. Det gör att dagens kvarnmiljöer ofta innehåller 
många olika lager av lämningar från olika tiders kvarnverksamhet. Även på platser där det 
förekommit järnframställning har många gånger vidareutvecklats till kvarnplatser. Det 
finns gott om bevarade bebyggelselämningar efter senare tiders nu nedlagda torp och 
småbruk. 

Kommunala kulturmiljöprogram 
De utpekade miljöerna i de kommunala kulturmiljöprogrammen är många, men ingen av 
NAP-anläggningarna är belägna inom dessa. 

Andra kulturvärden inom huvudavrinningsområdet 
Många av de områden som pekats ut som värdefulla naturområden, som naturvårdens 
riksintressen, naturreservaten och Natura 2000-områden omfattar även kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och anläggningar. Miljön vid Fylleån bär spår av människans tidiga 
bosättningsmönster och de öppna betesmarkerna invid ån vittnar om långvarig hävd. Vid 
godset Årnarp, ned mot Fylleån, finns en välhävdad betesmark som tidigare utgjort delar 
av den gamla ängsmarken. Även vid Gårdshult hävdas markerna, här bland annat genom 
lieslåtter. Här finns även lämningar efter kvarnverksamhet i form av grundrester efter 
Gårdshults övre och nedre kvarnar.  

Värderingsmodell 
Länsstyrelsen har under flera år i olika sammanhang arbetat med att ta fram ett underlag 
och kunskap kring vattenanknutna kulturmiljöer. Det kulturhistoriska värdet är knutet till 
en miljös möjlighet att ge förståelse och kunskap kring hur platser använts och i vilka 
sammanhang. Miljöerna kan skapa en bild av hur människor i alla tider brukat landskapet. 
De materiella kulturvärdena kan vara byggnadstekniker, material och landskapsstrukturer. 
De immateriella spåren berör hantverkskunskap, traditioner och seder vilka ger en inblick i 
människors livsvillkor.  

I samband med projektet VaKul bedömdes områden och objektens kulturhistoriska värden 
utifrån skala A-C. När det gäller objekten har i vissa fall ingen bedömning gjorts, ”Ej 
bedömt”. Bedömningskriterier finns i bilaga 5. 

Bedömningarna av områden är övergripande och vägledande och utgår i huvudsak från 
befintlig kunskap. I samband med fältstudier kan kunskapen fördjupas för att ge ytterligare 
information att grunda bedömningen på. 

De kulturhistoriska bedömningarna utförs i huvudsak ur ett länsperspektiv men också ur 
nationellt perspektiv i den mån det är möjligt. Bedömningarna grundar sig i huvudsak på 
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det historiska förloppet i landskapet (det sammanslagna området) med anknytning till 
vatten. Bedömningarna av områden: 

A: Område av mycket högt kulturhistoriskt värde 

B: Område av särskilt kulturhistoriskt värde 

C: Område av kulturhistoriskt värde 

Kriterierna för hur ett område skall klassas medför att många områden lämnas som ej 
bedömda. Även om det vore önskvärt att så många områden som möjligt bedömdes utifrån 
kulturhistoriskt värde är uppfattningen att det vore mindre lämpligt att ge områden med ett 
mindre antal kända objekt en låg klassning då det eventuellt finns objekt inom området 
som ännu ej är inventerade. 

De objekt som ingår i den tidigare genomförda Bebyggelseinventeringen har även de 
klassats enligt skala A-C, även dessa bedömningsgrunder finns i bilaga 5. 

I Halland genomfördes en Industriminnesinventering mellan åren 2002–2004. Avsikten 
med denna var att kartlägga det äldre beståndet av industriella verk och anläggningar inom 
länet.  

Inventeringen delades upp i tre olika delar, dels en allmän inventering av byggnader och 
anläggningar med industriell anknytning, dels en inventering av länets nuvarande tre 
handelshamnar samt dels en inventering av länets övriga hamnar. Inventeringen av objekt 
med industriell anknytning utgör Industriminnesinventeringens huvuddel och är aktuell i 
detta sammanhang. Fem av miljöerna som ingår i prövningarna enligt NAP omnämns i 
Industriminnesinventeringen. Här användes en klassificering av kulturhistoriska värden 
som i samband med VaKul omvandlades till att motsvara Bebyggelseinventeringens 
klassificering, A-C.  

Värderingen för respektive NAP-objekt kan ses i Tabell 7 Motivering till klassificeringen 
och mer utförlig information kan hittas under avsnittet ”Verksamheter”. 

Tabell 7. Värdering av miljöer omkring NAP-anläggningar. 
Värdering Namn Vatten Inventering 

A Fyllinge kvarn Fylleån Industriminne, VaKul, 
Sweco 

Ej bedömd Knorrasjön Knorrsjön  

C Marbäcks bruks 
kraftstation Fylleån Industriminne, VaKul 

C Linebergsmöllans 
kraftstation Fylleån Industriminne, Va Kul 

C Lingforsen kraftstation  Fylleån Industriminne, VaKul 

B Skavsjö såg- och 
kraftverk  Skifteboån Industriminne, VaKul 
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Kunskapsinhämtning 
Kommande och pågående utredningar 

• Undersökningar av PFAS/PFOS i Kistingebäcken genomförs av Naturvårdsverket, 
Halmstads kommun och Hushållningssällskapet 2015-2021. 

• I biflödet Trönningeån pågår LIFE-projektet GoodStream (2015-2022). Projektet 
drivs av Hushållningssällskapet i Halland. Halmstads kommun och Länsstyrelsen 
deltar. Åtgärder genomförs för att öka konnektiviteten, minska 
närsaltsbelastningen, och öka den biologiska mångfalden. 

• Länsstyrelserna i Halland och Kronobergs län utför en så kallad 
metasamhällsanalys på fisksamhälle i Fylleåns avrinningsområde. Med hjälp av 
en prediktiv metasamhällsanalys går det att få detaljerad information om vad som 
styr artförekomster, samt möjligheten att modellera olika scenarion för att bedöma 
miljönytta och effekt av till exempel restaurering, fiskpassager och 
klimatförändringar. 

• Bevarandeplanen för Natura2000-området Fylleån (inkl. naturvärderna från 
Brogård och Årnarp som kan påverkas av vattenkraft) är under revidering av 
Länsstyrelsen i Halland och kommer skickas på remiss till våren 2022. 

• Länsstyrelsen i Halland har beställt en statusklassning av hydrologiska 
kvalitetsfaktorer av SMHI.  

• Länsstyrelsen i Kronoberg genomför en kulturinventering av vattenanknutna 
kulturmiljöer inom den norra delen av Fylleån 

Kunskapsluckor kulturmiljö 
Kunskapsläget inom huvudavrinningsområdet är bristfälligt när det gäller bilden av det 
övergripande kulturlandskapet, sjöar, biflöden och präglande verksamheter. I samband med 
VaKul projektet genomfördes inga fördjupade inventeringar av Fylleåns 
huvudavrinningsområde. Däremot hade inventering av kulturlämningar vid Fylleån 
genomförts år 2007. År 2016 genomfördes även en granskning och värdering av utpekade 
objekt i Ulfsnäsabäcken på uppdrag av Halmstad kommun. Kommunen uppdrog även åt 
Sweco att år 2019 genomföra en granskning och värdering av ett antal objekt vid Fylleån.  

Det behöver förtydligas hur det omgivande landskapets förutsättningar har skapat 
möjligheter som kommit att prägla vilka verksamheter som etablerats i anslutning till sjöar 
och vattendrag. Vattendragen har under alla tider varit viktiga för människors bosättning, 
försörjning och transport och har genom århundraden bidragit till att forma en regions 
särpräglade och variationsrika kulturmiljö.  

När det gäller de anläggningar som ingår i prövningsgruppen kan olika kompletterande 
inventeringar/kunskapsunderlag behöva tas fram.  

Det saknas fortfarande kunskap om många anläggningar, lämningar efter äldre 
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verksamheter och andra spår efter mänsklig närvaro vid vattendragen. Detta gäller inte 
minst avrinningsområdenas mindre vattendrag och biflöden. Många lämningar som per 
definition utgör fornlämningar saknar uppgift i fornminnesregistret. Det är mycket troligt 
att det fortfarande finns omfattande kulturlämningar som ännu inte registrerats i 
fornminnesregistret.   
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Verksamheter 
Informationen om anläggningarna har inhämtats från anmälan till NAP, befintliga domar, 
från platsbesök tillsammans med verksamhetsutövare, samt genom kompletterande frågor. 

Informationen rörande kulturmiljö för anläggningarna har hämtats från 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och bebyggelseregister, Hallands 
landsbeskrivning 1729, Häradsekonomiska kartan för Hallands län (1920-tal), historiska 
kartöverlägg, Industriminnesinventering i Hallands län, Lantmäteriets historiska kartor 
samt från de kulturmiljöinventeringar som Länsstyrelsen utfört inom projektet VaKul. 

Fyllinge kvarn 
Fyllinge kvarn är belägen ca 6 km uppströms Fylleåns mynning. 

Figur 22. Fyllinge kvarn 

Kulturmiljö och historia 
Vid Fyllinge kvarn har det funnits kvarnplats sedan medeltiden. År 1520 finns uppgifter 
om kunglig bot efter att man skadat kvarndammen vid Fyllinge. Under 1600-talet ligger 
kvarnen under Stjärnarps gods men kom under nästa århundrade att tillhöra säteriet i 
Skedala. Kvarnen friköps senare och från 1850 kom den i familjen Tullgrens ägo. Fyra 
generationer drev kvarnen vidare fram till 2003, efter det har anläggningen endast använts 
för elproduktion.  
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Kvarnen finns med på en storskifteskarta över Snöstorps by upprättad år 1780. På kartan 
syns dammen som ett svagt böjt streck över ån. Detta var troligen en pålverksdamm och 
hade en mer diagonal sträckning över ån. Under tidigt 1800-tal byggdes dammvallen om. 
På laga skifteskarta från 1834 syns dammen delvis utritad och har ungefär samma 
sträckning som idag. Fram till 1900-talet tillkom även ett flertal byggnader. Vattenflödet 
var jämnare under 1800-talet och första halvan av 1900-talet vartefter omfattande 
utdikningar har lett till snabbare och kraftigare flödesförändringar då mossarna uppströms 
inte längre har samma magasineringsförmåga. Kvarnen elektrifierades senare för att 
möjliggöra modernare teknik i kvarnen samt att för att kunna leverera el till nätet. 

I efterdyningarna av en översvämning 1912 kom dammen att byggas om och repareras i 
omgångar 1913-1914 samt slutligen 1923-1926 till nuvarande dammvall i betong.  

Kvarnen byggdes senast ut år 1936 och då byggdes även ett separat bostadshus. Tidigare 
hade kvarn och bostadsdel inrymts i samma byggnadskropp. Det finns också en äldre 
utbyggnad av kvarnen åt motsatt håll norr ut från inloppskanalen synlig i 
väggkonstruktionen. Ursprunglig del över inloppskanalen syns på kartor fram till 1830-
talet. 

Kvarnen var betydelsefull som spannmålskvarn, men även för fisket. Här ska ha funnits ett 
fast fiske under lång tid. 1986 byggdes en laxtrappa. Inloppskanalen har delvis byggts om 
närmast kvarnen och i samband med det ska en rustbädd av stockar ha påträffats. Den har 
fungerat som stöd för den äldre kanalens stensatta sidor. Kanalen är uppströms fortsatt 
stensatt.  

Kulturhistoriskt värde 
• A 

Kvarnmiljön med byggnader, dammvall och damm är mycket välbevarade och uppvisar 
spår efter en lång kontinuitet av kvarnverksamhet vilket ger miljön ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde.  

Om omfattande förändringar planeras behöver anpassningar av åtgärderna genomföras i 
samarbete med antikvarisk kompetens. 

Nuvarande anläggning 
Anläggningen har en installerad effekt på 59 kW och en medelårsproduktion på 267 MWh. 
Fallhöjden är 2,36 m vid medelvattenföring, anläggningen har två francisturbiner, med en 
sammanlagd slukförmåga om 2,4 m3/s, minsta drivvattenföring är ca 0,3–0,4 m3/s. 
Anläggningen sköts manuellt.  

Dammen är en överfallsdamm utan luckutskov. Det fanns tidigare en öppning för ett fast 
laxfiske som inlöstes av Länsstyrelsen 2008. Det finns en teknisk fiskväg anlagd 1987 som 
ligger längs med dammen, vilket gör att sista steget blir en 90 graders vinkel för fisken att 
passera. Fiskvägen hålls alltid öppen så länge det finns tillräckligt med vatten för att det 
ska nå dammkrönet. Ett minimitappningshål ska säkerställa att vatten alltid går genom 
fiskvägen. Enligt verksamhetsutövaren har trappan bäst funktion vid låg till 
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Figur 23. Anläggningsskiss över Fyllinge kvarn. Anläggningen består av en damm (1), en teknisk fiskväg (2), fingaller (3), 
intagskanal (4), kraftverksintag med grovgaller (5), kraftverksbyggnad (6) och utloppskanal (7). 

medelvattenföring. Vid flöden som överstiger medelvattenföring spolas trappan över i 
sidled. I dessa situationer hoppar laxen istället över dammvallen närmast byggnaderna. 
Innan den tekniska fiskvägen/laxtrappan byggdes hoppade de flesta laxarna upp där den nu 
står, då det var djupast avstamp nedanför dammen vid denna. När det fasta laxfisket inte 
nyttjades och fångstgrindarna inte var isatta gick laxen upp genom detta utom vid lågvatten 
MLQ och lägre. Placeringen av detta laxfiske var noga utprovad genom historien då det i 
klippan är naturliga steg upp till där den fanns och det var där laxen vill gå upp. Det fasta 
fisket var placerat på samma ställe även i föregående dammvall.   

Vanligtvis står kraftverket still 1–2 veckor/år i juni-juli på grund av för lågt flöde. Så länge 
tillrinning finns hålls vattennivån vid dammkrönet, då detta ger den högsta fallhöjden för 
kraftverket. Med nuvarande generator och elinstallationer kan kraftverket ej köras i ö-drift. 

Högflöden rinner över dammkrönet, dock kan man behöva justera ner driften i turbinerna 
och enbart köra med den ena turbinen vid extrema högflöden då avbördningen är för låg 
och vattnet stiger kraftigare nedströms än uppströms dammen.   

Ett fingaller med 11 mm spaltvidd finns vid intagskanalens start, detta används under 
smoltutvandringen. Vid intaget till kraftverket finns ett grovgaller. Intagskanalen är ca 80 
m lång. Utloppskanalen är ca 50 m innan den mynnar i naturfåran.  

Planen för verksamheten är fortsatt drift och eventuellt återstart av kvarnen. 
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Figur 24. Fingaller vid intagskanalens början. 

Tillstånd och villkor 
Kraftverket, som det ser ut idag, lagligförklarades den 14 oktober 192954. En 
kammartrappa i betong har tillkommit sedan dess. Laxfisket som omnämns i domen är 
inlöst och har gjutits igen. Den 12 juli 1996 omprövades vissa villkor för anläggningen55. I 
de nya villkoren föreskrivs smoltgaller med stavavstånd om 11 mm under tiden 15 mars till 
15 maj varje år samt en minimitappning om 300 l/s. Minimitappningen ska släppas genom 
ett hål upptaget i dammkroppen och hålet ska vara utfört så att dess överkant ligger minst 
500 mm under dammkrönet. Vidare nämns i domen att det måste ske en fördjupning av 
bottnen på uppströmssidan av dammkroppen för att lösningen med minimitappningshålet 
ska fungera. Vid tillsynsbesök under 2018 har Länsstyrelsen bedömt att någon fördjupning 
inte genomförts, utan området kring röret på uppströmssidan såg snarare ut att vara 
förhöjt56. Ärendena har avslutats utan vidare tillsynsåtgärder med hänvisning till att kravet 
om minimitappning kan uppfyllas om anläggningen sköts så att vattennivån hålls vid  

54 Västerbygdens vattendomstol, 14 oktober 1929, AM 44/1928 
55 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 12 juli 1996, VA 48/95:5 (målnumret är 
felaktigt noterat som VA 48/96:5 i domen) 
56 Länsstyrelsens ärende dnr 535-388-20 samt dnr 535-4211-18 
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dammkrönet och frågan om minimitappningshålets utformning har hänskjutits till den 
omprövning som ska ske inom ramen för den nationella planen. Det finns även ett villkor 
som säger att förnyad omprövning enligt 15 kap. 3 § vattenlagen av villkor om 
minimitappningshål och smoltgaller får ske tidigast 30 år efter det att domen vunnit laga 
kraft. 

Figur 25. Damm med teknisk fiskväg till vänster i bilden. 
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Vattenförvaltning 

Figur 26. Fyllinge kvarns, Marbäcks kraftstations och Linebergsmöllans kraftverks lokalisering och utbredning av 
vattenförekomsten WA53648000. 
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Fyllinge kvarn är anlagd i vattenförekomsten Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) 
WA5364800057 (Figur 26). Den sammanvägda klassningen för vattenförekomsten är 
otillfredsställande ekologisk status. Utslagsgivande för bedömningen är kvalitetsfaktorn 
fisk som bedöms till otillfredsställande status utifrån data från elfiske och förekomsten av 
vandringshinder i vattensystemet. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2033 för 
fisk och konnektivtet. 

Fyllinge kvarn är en av tre anläggningar som utgör vandringshinder i vattenförekomsten, 
de andra två är Marbäcks kraftverk och Linebergsmöllans kraftverk. Anläggningen har en 
teknisk fiskväg.. Status för konnektivitet i upp- och nedströms riktning i vattenförekomsten 
är klassad till dålig. I vattensystemet finns fler vandringshinder som begränsar möjligheten 
för fiskar och andra vattenlevande organismer att förflytta sig naturligt i upp- och 
nedströms riktning till anslutande vatten.  

Vattenförekomsten bedöms till god status gällande morfologiskt tillstånd men har en 
påverkan från indämning av vattenkraftsanläggningar, vilka påverkar vattendragsfårans 
form och kanter. Hydrologisk regim saknar klassning. 

Vattenkraftens eventuella påverkan på hydrologisk regim är inte bedömd då det saknas 
hydrologiska data. SMHI ansvarar för klassningen av regleringspåverkan.  

57 VISS (u.å.). Fylleån (Mynningen-Brearedssjön). 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000 [2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000
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Marbäcks kraftverk 
Kulturmiljö och historia 
På historiska kartöverlägg från 1800-talets början anges platsen för dagens kraftstation som 
hemmanet Marbäcks ägor. Något längre norrut anges pappersbruket från 1840. 
Trämassefabriken är dokumenterad på häradskartan från 1920.   

Den putsade tegelbyggnaden, med mönstermurning och uppdragna gavlar, som utgör 
kraftstationen är uppförd i två plan och byggdes ursprungligen för direktdrift av träsliperiet 
som ligger i direkt anslutning. I början av 1900-talet försågs kraftverket med en generator 
för elproduktion.58 De två byggnaderna har försetts med vatten via varsin tub. Mot åsidan 
finns utbyggnader av trä. Det finns en träbyggnad uppförd över den f.d. utloppskanalen och 
som vilar på järnvägsunderreden. Den vinklade dammbyggnaden är gjord av sten och 
betong. 

Vid Marbäcks bruk har det under lång tid bedrivits industriell verksamhet, bl.a. fanns en 
varmförzinkningsanläggning 1960 – 1981. Flera undersökningar av förekomsten av 
tungmetaller har gjorts sedan anläggningen lades ned. Sammantaget konstateras att det 
inte går att påvisa någon påverkan på ån av de metallföroreningar som industrin orsakade, 
men att marken lokalt är förorenad. 

Kulturhistoriskt värde 
• C 

Nuvarande anläggning 
Anläggningen har en installerad effekt på 350 kW och en medelårsproduktion på 1800 
MWh. Fallhöjden är 7,5 m, anläggningen har en francisturbin, slukförmågan är 6,3 m3/s, 
minsta drivvattenföring ca 1 m3/s. Anläggningen sköts med automatik där vattenytan i 
dammen mäts med pegel och styrsystemet reglerar flödet genom turbinen samt reglerar 
flödet genom utskovslucka i dammen. Vattenflödet i Fylleån fluktuerar snabbt och när 
kraftverket går att köra förekommer ofta överskottsvatten som ej går genom kraftverket. 
Vid högvatten dras sättare för att kunna hålla sig inom dämningsgränsen. Juli-augusti är 
det vanligt förekommande att det är för lågt flöde för att driva kraftverket. Anläggningen 
kan ej köra i ö-drift.  

Idag finns ingen samordning med andra anläggningar i avrinningsområdet, men det går att 
notera när Linebergsmöllan startar turbinen.  

Anläggningen har en teknisk fiskväg som alltid är öppen, flödet är minst 284 l/s.  

Intagsgallret har en spaltvidd på 5 cm och en lutning på ca 60–65 grader. Smoltavledare 
finns och hålls öppen 15 mars till 15 maj med ett flöde på 100 l/s.  

 
58 Sweco (2019). Fylleån Kulturmiljövärdering och granskning av kulturhistoriskt viktiga objekt i 
och vid Fylleån, Snöstorps socken i Halmstads kommun, Hallands län. (Sweco rapport nr 
130008338) 
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Det finns vid anläggningen ytterligare en tub som inte används idag, samt plats för 
ytterligare en turbin. Detta skulle kunna utgöra en möjlighet att utveckla kraftverket. 
Framtidsplaner baseras på vad som är ekonomiskt gångbart, men utgångsläget är fortsatt 
drift vid anläggningen.  

På den angränsande fastigheten pågår en planprocess för att omvandla den tidigare 
industrimiljön till bland annat bostäder.  

Halmstad kommun har tillstånd att avleda vatten från Marbäck till Torvsjön för 
dricksvattenändamål, dock med begränsningar vid låg vattenföring. 

Figur 27. Skiss över Marbäcks kraftverk och dess delar. Damm (1) med utskovslucka (2), teknisk fiskväg (3), intagskanal 
(4), intagsgaller (5), smoltavledare (6), tub (7) och utlopp från kraftverket (8).

Tillstånd och villkor 
Tillstånd att anlägga vattenkraftverk gavs den 6 november 1888 i Tönnersjö 
häradssynerätt. Vattenöverdomstolen meddelade den 10 maj 1968 vissa 
vattenhushållningsbestämmelser59 efter att mellandom den 21 april 1966 vid 
Västerbygdens vattendomstol överklagats60, bl.a. fastställdes dämningshöjden till +47,04 i 
ett lokalt plan. En fiskväg i form av en kammartrappa i betong har tillkommit. 

Den 12 juli 1996 omprövades vissa villkor för anläggningen. I de nya villkoren föreskrivs 
minimitappning om 284 l/s, öppen fiskväg mellan 15 mars och 30 november vid 

59 Vattenöverdomstolen, nr. 2 avd. T, T 32 a/1966 
60 Västerbygdens vattendomstol, 21 april 1966, Dom A 20/1966 
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överskottsvatten, 100 l/s genom befintlig smoltledare under 15 mars till 15 maj samt 
belysta intagsgaller under nyss nämnda period. Vidare finns ett villkor som säger att 
förnyad omprövning enligt 15 kap. 3 § vattenlagen av villkoren får ske tidigast 30 år efter 
det att domen vunnit laga kraft. 

Figur 28. Vy från dammen, till vänster i bild den tekniska fiskvägen, centralt i bild syns flödet från utskovsluckan och till 
höger syns intagskanalen. 

Figur 29. Kraftverket är inrymt i den vita delen av byggnaden. Tuben till vänster är i bruk. 
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Vattenförvaltning 
Marbäcks kraftverk är anlagd i vattenförekomsten Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) 
WA5364800061 (Figur 26). För mer information om klassningen för denna 
vattenförekomst läs avsnittet Vattenförvaltning under Fyllinge kvarn.  

Marbäcks kraftverk är en av tre anläggningar som utgör vandringshinder i 
vattenförekomsten, de andra två är Fyllinge kvarn och Linebergsmöllans kraftverk. 
Anläggningen har en teknisk fiskväg.Status för konnektivitet i vattenförekomsten i upp- 
och nedströms riktning är klassad till dålig  

61 VISS (u.å.). Fylleån (Mynningen-Brearedssjön). 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000 [2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000
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Linebergsmöllans kraftverk 

Figur 30. Gavelsidan i tegel tillhör den äldre kraftstationen medan tillbyggnaden i plåt inrymmer dagens turbin. 

Kulturmiljö och historia 
I äldre historiska kartöverlägg från 1840–42 kallades platsen Kälthagsberget och det fanns 
då ingen kvarnplats markerad. På häradskartan från 1920-talet finns här Lineberga mölla. 
Enligt en vattendom från 1937 anges att platsen nyttjats för vattenkraft åtminstone sedan 
1896.  

Den äldre kraftverksbyggnaden är uppfört i rött fasadtegel i ett plan. Dagens turbin inryms 
i en tillbyggnad av plåt, troligtvis från 2000-talet.  

Kulturhistoriskt värde 
• C-efter okulär genomgång på plats.
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Nuvarande anläggning 

Figur 31. Skiss över anläggningen och dess delar. Anläggningen består av en damm (1) med fyra stycken luckutskov, 
varav mintappning sker genom utskovslucka vid punkt 3, en teknisk fiskväg (2), det finns sedan en äldre 
kraftverksbyggnad (5) som har ett intag med galler (4), samt en nyare kraftverksbyggnad (7) med ett separat intag med 
galler (6), slutligen finns en utloppskanal (8). 

Anläggningen har en installerad effekt på 461 kW och en medelårsproduktion på 1150 
MWh. Fallhöjden är 4,8 m, anläggningen har en Brümmerturbin, slukförmågan är ca 7,5 
m3/s, minsta drivvattenföring 1,5 m3/s. Den nya turbinen sköts med automatik och är enligt 
verksamhetsutövaren fiskvänlig på grund av det låga varvtalet på 48 varv/min. Dessutom 
finns en Francis turbin med slukförmåga ca 4,5 m3/s minsta drivvattenföring ca 0,3 m3/s. 
Turbinerna används samtidigt vid höga flöden.  

Dammen är ca 3,5 m hög. Dammen har tre stycken utskovsluckor varav 2 fjärrstyrs, en 
sköts manuellt.  Luckorna hålls öppna då överskottsvatten annars regleras de så att nivån i 
dammen hålls konstant. Det finns även sidoluckor i intagskanalen som används för den 
minimitappning på 284 l/s som krävs enligt domen. Intagskanalen är ca 70 m. Intagsgallren 
har en spaltvidd på 20 mm. Utloppskanalen är ca 35 m innan den mynnar i naturfåran.  

Anläggningen har en teknisk fiskväg i form av en bassängtrappa anlagd 1994-1995 av 
Halmstads kommun. Denna hålls öppen under perioden 15 mars till 30 november med ett 
flöde på 300 l/s. Bassängtrappan är felplacerad och för att kunna upprätthålla det flöde som 
krävs för att fiskvägen ska fungera behöver man dämma högre än dämningsgräns som 
finns i vattendomen. Det finns en smoltledare som ska hållas öppen 15 mars – 15 maj. 
Även denna är för högt placerad och för att den ska fungera måste nivån i dammen höjas 
ytterligare.  
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Figur 32. Damm med teknisk fiskväg i bakgrunden. 

Figur 33. Intagskanal och damm. 
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Tillstånd och villkor 
Linebergs mölla lagligförklarades den 30 juli 1938 62. I domen fastställdes dämningsgräns 
om 26,8 m i ett lokalt plan och som utgår från ett märke i form av en ring inhuggen i 
berghäll vid vänstra dammfästet. I domen finns också krav om 2 ålyngelledare som ska 
vara öppna maj-september samt krav om intagsgaller med 20 mm avstånd mellan stavarna. 

Den 12 juli 1996 omprövades vissa villkor för anläggningen. I de nya villkoren föreskrivs 
minimitappning om 284 l/s som ska släppas genom dammlucka till vänster om ålkista 
(eller framtida turbin), vid överskottsvatten öppen fiskväg (upp till dess slukförmåga) 
mellan 15 mars och 30 november, 100 l/s genom befintlig smoltledare under 15 mars till 
15 maj samt belysta intagsgaller under nyss nämnda period. Vidare finns ett villkor som 
säger att förnyad omprövning enligt 15 kap. 3 § vattenlagen av villkoren får ske tidigast 30 
år efter det att domen vunnit laga kraft. 

Vattenförvaltning 
Linebergsmöllans kraftverk är anlagd i vattenförekomsten Fylleån (Mynningen-
Brearedssjön) WA5364800063 (Figur 26). För mer information om klassningen för denna 
vattenförekomst läs avsnittet Vattenförvaltning under Fyllinge kvarn.  

Linebergsmöllans kraftverk är en av tre anläggningar som utgör vandringshinder i 
vattenförekomsten, de andra två är Fyllinge kvarn och Marbäcks kraftverk. Anläggningen 
har en teknisk fiskväg. Status för konnektivitet i upp- och nedströms riktning är klassad till 
dålig.  

62 Västerbygdens vattendomstol 30 juli 1938, AM 55/1937 
63 VISS (u.å.). Fylleån (Mynningen-Brearedssjön). 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000 [2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53648000
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Lingforsen kraftverk 
Kulturmiljö och historia 
På det historiska kartöverlägget från 1863–64 finns en kvarn utritad på platsen för den 
nuvarande kraftstationen. Då fanns inte dagens damm utan åfåran var betydligt mindre. En 
något mindre damm än dagens är inritad på kartan från 1920-talet.  

År 1930 började projekteringen för en höjning av dammen för att uppföra kraftverket. 
Turbinen var en Nohab dubbel Francis på 90 hk och 600 r/m, med direktdriven 
syncrongenerator och med ett stort svänghjul som idag går att beskåda utanför 
kraftstationen. Årsproduktionen var beräknad att räcka till 1443 st 25 W glödlampor. Ett 
distributionsnät byggdes med 24 km högslänningsledning av 16 mm galvad tråd på 
trästolpar samt 6 st transformatorstationer. I kraftstationen fanns även en Pentamotor på 40 
hk som reservkraft. I slutet av 70-talet havererade turbinen och trätuben trillade ihop, 
kraftstationen fick förfalla. Kraftstationen köptes 1997 av nuvarande ägare, Lingforsen 
Kraft AB. Kraftstationen återstartades 2001 efter omfattande renoveringar som inkluderade 
ny tub, ny transformatorstation, ny turbin, ny generator och ny elutrustning.  

Industriminnesinventeringen år 2004 anger att en ny byggnad ersatt en äldre kraftstation. 
Den har försetts med en nedgrävd tub. Dammen är byggd av sten och betong Det finns 
flodluckor och en intagslucka till en kraftverkstub. Nedströms finns lämningar av ett 
sågverk.   

Kulturhistoriskt värde 
• C 

Nuvarande anläggning 
Anläggningen har en semikaplanturbin av fabrikat Cargo & Kraft med en löphjulsdiameter 
på 500 mm och en slukförmåga på 1,1 m3/s och minsta drivvattenföring på ca 250 l/s. 
Installerad effekt är 74 kW och årsproduktion av 410 MWh. Kraftstationen kan fjärrstyras 
från ägarnas datorer. Larm går till verksamhetsutövaren vid hög/låg nivå. Vid låg nivå 
stannar maskinen automatiskt. Det förekommer perioder då vattenföringen är för låg för att 
driva kraftverket.  

Den raserade trätuben ersättes med en nedgrävd 300 m lång tub med en diameter om 1,2 
m. Fallhöjden som nyttjas i kraftverket är 8 m. Dammen har en automatisk utskovslucka 
som öppnar när dammnivån stiger mer än 10 cm. Blir flödet högre än luckan klarar av går 
ett larm till verksamhetsutövaren som får öppna manuella spettluckor (finns 5 st). En av 
dessa används också för minimitappning om 100 l/s. Det finns också ytterligare ett utskov 
som tidigare var en ålkista. En egenkonstruerad ålyngelledare finns. Intaget har ett galler 
med 20 mm spaltvidd.  

Dammen används av lokalboende som badplats och den indämda sträckan är knappt 200 m 
och sträcker sig ungefär upp till vägbron uppströms. Kraftverket drivs som ett 
strömkraftverk och reglering är inte tillåten. Nivån i dammen kan fluktuera ca 10 cm.  

Planen för kraftverket är fortsatt drift.  
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Figur 34. Anläggningens delar vid Lingforsens kraftverk: Damm med utskovslucka (1), intag till tub med intagsgaller (2), 
tub under mark (3), kraftverksbyggnad (4), utloppskanal (5), samt läge för utloppskanalens mynning i naturfåran (6). 

Tillstånd och villkor 
Tillstånd till anläggningen vid Lingforsen erhölls den 30 juli 1938 64, med villkor om bl.a. 
ålyngelsamlare och vatten till denna under maj-september. Dämningsgräns om +9,45 m i 
ett lokalt plan som utgörs av en ring uthuggen i en jordfast sten på nivån 8,73 m.  Dubb i 
murverket nära högra stranden med underkant på +9,45 m som markerar dämningsgränsen. 
Rätt till tillfällig dämning till + 9,55 m vid häftiga flöden. Domen innehåller även villkor 
om galler i enlighet med 8 § fiskeristadgan (20 mm stavavstånd) framför intaget. 

En omprövning av villkoren skedde i dom meddelad den 8 mars 2001 65, vari beslutades 
om villkor med minimitappning om 0,1 m3/s. Tappningen skulle ske genom en av luckorna 
i kraftverkets flodutskov. 

Ytterligare en omprövning av villkor skedde genom dom meddelad den 14 juni 201866. 
Tillstånd gavs att anlägga en faunapassage samt att släppa minimitappningen i denna 
istället för genom lucka i flodutskov. Byggnadstiden bestämdes till 5 år.  

64 Västerbygdens vattendomstol 26 oktober 1931, AM 34/1930 
65 Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 8 mars 2001, M 281-00 
66 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 12 juni 2018, M 847-17 
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Vattenförvaltning 
Lingforsen kraftverk är anlagd i vattenförekomsten Fylleån (Skifteboån-Femmen) 
WA8640967167 (Figur 35). Den sammanvägda klassningen för vattenförekomsten är 
måttlig ekologisk status. Utslagsgivande för bedömningen är kvalitetsfaktorn fisk som 
bedöms till måttlig status utifrån förekomsten av vandringshinder i vattensystemet. 
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2033 för fisk och konnektivitet.. 

Lingforsen kraftverk är en av tre anläggningar som utgör vandringshinder i 
vattenförekomsten, övriga två är föråldrade kvarnar som inte längre är i bruk. 
Anläggningen har ingen anordning för upp- och nedströmspassage. Anläggningen har 
tillstånd för att bygga ett omlöp. Status för konnektivitet i upp- och nedströms riktning i 
vattenförekomsten är klassad till dålig. I vattensystemet finns fler vandringshinder som 
begränsar möjligheten för fiskar och andra vattenlevande organismer att förflytta sig 
naturligt i upp- och nedströms riktning till anslutande vatten 

Vattenförekomsten bedöms till måttlig status gällande morfologiskt tillstånd och har en 
påverkan från jordbruksverksamhet. Hydrologisk regim saknar klassning. 

Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurning och bedöms uppnå måttlig status 
avseende försurning.  

Vattenkraftens eventuella påverkan på hydrologisk regim är inte bedömd då det saknas 
hydrologiska data. SMHI ansvarar för klassningen av regleringspåverkan.  

67 VISS (u.å.). Fylleån (Skifteboån-Femmen). 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86409671 [2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86409671
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Figur 35. Lingforsen kraftstation och utbredning av vattenförekomsten WA86409671. 
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Skavsjö f.d. kraftverk 

Figur 36. Kombinerat såg- och kraftverk vid Skavsjö. 

Kulturmiljö och historia 
På 1850-talets mitt benämndes området Kvarnakullen och här fanns då en kvarn och en 
såg. Kraftstationen finns utritad på häradskartan från 1920. 

Den nuvarande träbyggnaden är uppförd i suterräng och i två våningar. Såghuset är försett 
med sadeltak och den planerade kvarnen med mansardtak. Kvarnen ska ha varit planerad 
med såghuset men aldrig bestyckad enligt Industriminnesinventeringen. Det finns ett 
utledningstorn från kraftstationen.  

Sågen är en stockcirkelsåg driven med dieselmotor. Det finns turbin- och 
generatoraggregat.  

Kulturhistoriskt värde 
• B
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Nuvarande anläggning 

Figur 37. Skiss över nuvarande anläggning. Vid anläggningen finns ett dämme vid sjöutloppet (1), en öppen intagskanal 
(2) som övergår till en kulvert (3) fram till ett överbyggt intag (4) varifrån vattnet sedan leds i tub till kraftverket (5). Det
finns även en raserad ålkista (6). 

Vattenkraftsanläggningen har ej varit i drift de senaste 20-30 åren. Även dessförinnan 
kördes kraftverket sparsamt på hobbynivå, då sågen drevs av en dieselmotor. Skiss över 
anläggningen och dess delar finns i Figur 37. Dämmet vid sjöutloppet (punkt 1) består av 
en dammkropp i sten samt ett utskov på ca 1,5 m som tidigare varit reglerbart, men som 
idag hålls fullt öppet. Utskovet utgör dock fortfarande en tröskel vid Skavsjöns utlopp. 
Inget vatten avleds genom intagskanal och tub, mer än eventuellt läckage 

Anläggningsägaren har inget intresse av att bibehålla anläggningen och planerar för en 
avveckling för att bli av med verksamhetsutövaransvaret.  

Tillstånd och villkor 
Anläggningen lagligförklarades 192668. I lagligförklaringen ingår dels fördämningen vid 
Skavsjöns utlopp, dels en nedre damm, smal damm för lagring av timmer till sågverket.  

68 Västerbygdens vattendomstol, 31 december 1926, AM 5/1926 
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Figur 38. Dämme vid sjöutloppet 

Figur 39. Överbyggt intag där vattnet har letts över i tub. 
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Vattenförvaltning 
Skavsjö f.d. kraftverk är anlagd i vattenförekomsten Skifteboån WA2956843169 (Figur 
40). Den sammanvägda klassningen för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. 

Utslagsgivande för bedömningen är kvalitetsfaktorn fisk som bedöms till måttlig status 
utifrån förekomsten av vandringshinder i vattensystemet. Miljökvalitetsnormen är god 
ekologisk status 2033 för fisk och konnektivitet. 

Skavsjö f.d. kraftverk är en av två anläggningar som utgör vandringshinder i 
vattenförekomsten, det andra kända vandringshindret är Högalts kvarn. Anläggningen har 
ingen anordning för upp- och nedströmspassage. Status för konnektivitet i upp- och 
nedströms riktning är klassad till dålig. I vattensystemet finns fler vandringshinder som 
begränsar möjligheten för fiskar och andra vattenlevande organismer att förflytta sig 
naturligt i upp- och nedströms riktning till anslutande vatten.  

Vattenförekomsten bedöms till hög status gällande morfologiskt tillstånd. Hydrologisk 
regim saknar klassning. 

Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurning och bedöms uppnå måttlig status 
avseende försurning.  

Vattenkraftens eventuella påverkan på hydrologisk regim är inte bedömd då det saknas 
hydrologiska data. SMHI ansvarar för klassningen av regleringspåverkan.  

69 VISS (u.å.). Skifteboån. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA29568431 
[2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA29568431
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Figur 40. Skavsjö f.d. kraftverks lokalisering och utbredning av vattenförekomsten WA53648000. 
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Knorrasjö fördämning 

Figur 41. Vattenanläggningen i Knorrasjö som den ser ut idag 

Kulturmiljö och historia 
Enligt historiskt kartöverlägg från 1815–1816 är Jonstorps by med gårdar, inhägnade ängs- 
och åkermarker belägna sydväst om Knorrasjön. På häradskartan från 1920-talet syns den 
nuvarande kanalen från Knorrsjön.  

Anläggningen har en vattendom från 192270, där kan bland annat utläsas att fördämningen 
vid Knorrasjö anlades som ett magasin för att kunna öka produktionen vid Stjärnarps 
sågfall med 1000 kWh.  

70 Västerbyggdens vattendomston AM, 13 maj 1922, 13/1921 
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Kulturhistoriskt värde 
• Ej bedömd

Nuvarande anläggning 

Figur 42. Läget för den tidigare sågdammen (1) och dämmet vid Knorrasjö (2). 

Idag kvarstår ett murat utskov vid Knorrasjöns utlopp samt en lucka i trä som är delvis 
raserad och ej används för aktiv reglering, se Figur 42. Vid den f.d. sågdammen har man 
gjort en omledning av vatten vilket gör att den inte längre utgör ett vandringshinder.  

Verksamhetsutövaren har inget intresse av att ha kvar dämmet och vill bli av med sitt 
verksamhetsutövaransvar.  

Tillstånd och villkor 
Tillstånd till regleringen gavs i vattendom AM 13/1921. Man får i domen rätt att upprätta 
ett dämme, att reglera vattnet mellan +9,1 m och +10,3 m i ett lokalt höjdsystem. Man fick 
även tillstånd att rensa Trönningebäcken på en sträcka om 500 m nedströms Knorrasjöns 
utlopp.  
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Vattenförvaltning 
Knorrasjös fördämning är anlagd i vattenförekomsten Trönningeån WA5052909471 (Figur 
43). Den sammanvägda klassningen för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. 
Utslagsgivande för bedömningen fisk som bedöms till måttlig status utifrån morfologiska 
och hydrologiska förändringar på grund av markavvattning och urban påverkan samt 
näringsämnen som bedöms till otillfredsställande status. Miljökvalitetsnormen är god 
ekologisk status 2033. 

Knorrasjös fördämning är det enda vandringshindret i vattenförekomsten. Status för 
konnektivitet i upp- och nedströms riktning klassas till god status till följd av 
konnektivitetsåtgärder som utförts i Trönningeån.  

Vattenförekomsten bedöms till måttlig status gällande morfologiskt tillstånd och har 
påverkan från jordbruksverksamhet och urban markanvändning.  

Hydrologisk regim klassas till måttlig status eftersom ca 33 % av vattenförekomsten 
bedöms vara påverkad av grävning, rensning eller markavvattning. 

71 VISS (u.å.). Trönningeån. https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA50529094 
[2021-03-15] 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA50529094
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Figur 43. Knorrasjö fördämnings lokalisering och utbredning av vattenförekomsten WA50529094. 
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Lästips och länkar 
Nationell plan för omprövning av vattenkraft 
Nationell plan för omprövning av vattenkraft kapitel 2, bilagorna 2-4: 
Havs och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät. 2020. Förslag till 
nationell plan för omprövning av vattenkraft. bilaga-2-nationell-plan-moderna-
miljovillkor.pdf (havochvatten.se) 

Förteckning över prövningsgrupper: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-
vattenkraft/provningsgrupper-och-tidplan.html#h-Provningsgrupper 

Läs mer på Havs och vattenmyndigheten: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-
vattenkraft.html 

Miljöanpassning av vattenkraft 
Vad bör en ansökan innehålla: 
https://www.domstol.se/amnen/mark-och-miljo/miljotillstand/moderna-miljovillkor---
nationella-planen/ 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-
tillstand.html 

Egenkontroll av vattenkraft och dammar: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/egenkontroll-av-vattenkraftverk-och-dammar.html 

Vägledning för fisk och faunapassager: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html 

Miljö-och skyddsåtgärder för vattenkraftverk och dammar: 
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-
dammar/miljo--och-skyddsatgarder.html 

Lagstiftning 
Miljöbalken med lagstiftning om vattenverksamhet, ansökans innehåll, 
prövningsförfarandet, miljökvalitetsnormer mm: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808 

Förordning om vattenverksamheter: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc1/1593175482312/bilaga-2-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc1/1593175482312/bilaga-2-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/provningsgrupper-och-tidplan.html#h-Provningsgrupper
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/provningsgrupper-och-tidplan.html#h-Provningsgrupper
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/provningsgrupper-och-tidplan.html#h-Provningsgrupper
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.domstol.se/amnen/mark-och-miljo/miljotillstand/moderna-miljovillkor---nationella-planen/
https://www.domstol.se/amnen/mark-och-miljo/miljotillstand/moderna-miljovillkor---nationella-planen/
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/omprovning-for-moderna-miljovillkor/ansokan-om-omprovning-och-tillstand.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/egenkontroll-av-vattenkraftverk-och-dammar.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/egenkontroll-av-vattenkraftverk-och-dammar.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981388-om-vattenverksamhet-mm_sfs-1998-1388
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forfattningssamling/forordning-19981388-om-vattenverksamhet-mm_sfs-1998-1388 

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812 

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten: 
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-
vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-
201925.html 

Databaser och kartverktyg 
VISS med klassningar och miljökvalitetsnormer: 
https://viss.lansstyrelsen.se/ 

Elfiskeregistret (SERS). Den nationella databasen för elfiskedata: 
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/ 

Karttjänst för skyddad natur:  
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Artdatabanken med information om arter och naturtyper: 
https://www.artdatabanken.se/ 

Artfakta med information om rödlistade arter: 
https://artfakta.se/naturvard 

Artportalen med rapporterade fynd av olika arter: 
https://www.artportalen.se/ 

Invasiva främmande arter med information och inrapporterade fynd: 
https://www.invasivaarter.nu 

Kulturmiljöprojektet VaKul, Vattenknutna kulturlämningar: 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/kulturmiljoer-nara-vatten.html 

Informationskarta för Hallands län: 
https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116 

SMHI vattenweb med information om flödesstatistik mm: 
https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981388-om-vattenverksamhet-mm_sfs-1998-1388
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201925.html
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201925.html
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201925.html
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.artdatabanken.se/
https://www.artportalen.se/
https://www.invasivaarter.nu/
https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/kulturmiljoer-nara-vatten.html
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb


 

88 
 

Bilaga 1. Varaktighetskurvor 
Varaktighetskurvor är ett annat sätt att beskriva vattenföringen. I en sådan rangordnas alla 
värden på vattenföring från högsta till lägsta. Detta visar hur vanligt förekommande en viss 
vattenföring är. 

  
Varaktighet av flöden i Marbäck. Y-axeln visar flöde (m3/s) och x-axeln andel tid i procent (%). Data är hämtad från 
SMHIs vattenwebb och är beräknade dygnsvärden för perioden 2004-2019.  

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[m
3 /

s]

Marbäck

Flöde

MHQ

MQ

MLQ



 

89 
 

 
Varaktighet av flöde i Brearedssjöns utlopp. 
 

 
Varaktighet av flöde i Gyltingsjöns inlopp. 
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Bilaga 2. Fallprofiler 
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Fallprofil Fylleån. Fallprofil över Fylleån med NAP-anläggningar i rosa, övriga dammar i blått och anläggningar i Kronobergs län i grått. Fallprofilen följer sträckningen A-B i kartan.
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Fallprofil över Skifteboån med NAP-anläggningar i rosa och övriga dammar i blått. Fallprofilen följer sträckningen A-B i kartan.
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Bilaga 3. Miljökvalitetsnormer för vatten 
Grundinformation Miljökvalitetsnorm Undantag 

Vattenförekomst 
namn 

Vattenkategori Vatten-ID Beslutad miljökvalitetsnorm Tidsfrist Mindre strängt krav 

Trönningeån Vattendrag WA50529094 God ekologisk status 2033 God ekologisk status Näringsämnen 
(2027, 2033) 

 - 

Fylleån 
(Mynningen-
Brearedssjön) 

Vattendrag WA53648000 God ekologisk status 2033 God ekologisk status 2033 för Fisk, 
Konnektivitet och Bottenfauna i 
vattendrag 

 - 

Fylleån 
(Skifteboån-
Femmen) 

Vattendrag WA86409671 God ekologisk status 2033 God ekologisk status 2027 och 2033 
för Fisk och Konnektivitet i 
vattendrag 
God ekologisk status 2027 för 
Försurning 

 - 

Skifteboån Vattendrag WA29568431 God ekologisk status 2033 God ekologisk status 2027 och 2033 
för Fisk och Konnektivitet i 
vattendrag.  
God ekologisk status 2033 för 
Försurning 

 - 

Vattenförekomster för Fylleåns NAP-anläggningar, förslag på nya miljökvalitetsnormer och gällande miljökvalitetsnormer. Undantag Tidsfrist visar vilka kvalitetsfaktorer som ska 
uppnå god ekologisk status vid en utsatt tidpunkt. Ingen vattenförekomst berörs av mindre stränga krav enligt 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen. Observera att 
anläggningarna även kan ha en påverkan på upp-och/eller nedströms vattenförekomster. Dessa vattenförekomster visas ej i denna tabell. Uttag från VISS februari 2022. 
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Bilaga 4. Skyddade och hotade arter 
 

Art Artskydds-
förordningen72 Övrigt skydd Rödlistning73 Känslig för 

påverkan74 
Baetis 
liebenauae 
(dagslända) 

Nej Nej Nära hotad 
(NT) Reglering 

Beraea maura 
(nattslända) Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 

Brachyptera 
braueri 
(bäckslända) 

Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 

Brynia Nej 

Art- och habitat-
direktivet bilaga 2, 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter.  

Nej Reglering 

Bäcknejonöga Nej Art- och habitat-
direktivet bilaga 2.  Nej Reglering, 

vandringshinder 

Flodpärlmussla 5§ 

Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
och bilaga 5.  
 
Fredad enligt 5§ 
förordning (1994:1716) 
om fisket, vattenbruket 
och fiskerinäringen. 
 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Starkt hotad 
(EN) 

Reglering, 
vandringshinder 

Havsnejonöga Nej 

Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2  
Fångst är förbjuden 
enligt Fiskeriverkets 
föreskrifter (FIFS 
2004:37 och FIFS 
2004:36). 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Starkt hotad 
(EN) 

Reglering, 
vandringshinder 

Klockgentiana 8§ 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter 
 

Starkt hotad 
(EN) Reglering 

Lake Nej Nej Sårbar (VU) Reglering, 
vandringshinder 

Lax 5§  
Art- och 
habitatdirektivet bilaga 2 
och bilaga 5 

Livskraftig 
(LC) 

Reglering, 
vandrings-hinder 

Nemoura Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 

 
72 Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling 2007:2007:845 t.o.m. SFS 
2020:646 - Riksdagen 
73 ArtDataBanken SLU (u.å.). Artfakta. www.artfakta.se. [2020-11-02]. 
74 Havs- och vattenmyndigheten (2017). Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för 
hydromorfologisk påverkan i vattendrag. (Rapport 2017:15). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
http://www.artfakta.se/
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Art Artskydds-
förordningen72 Övrigt skydd Rödlistning73 Känslig för 

påverkan74 
dubitans 
(bäckslända) 

Rödlånke Nej Nej Nära hotad 
(NT) Reglering 

Sjökrimmerlav Nej Nej Akut hotad 
(CR) Reglering 

Sjötåtel Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 

Smålom 4§ Fågeldirektivet bilaga 1 Nära hotad 
(NT) Reglering 

Storlom 4§ Fågeldirektivet bilaga 1 Sårbar (VU) Reglering 

Strandlummer 9§ Habitatdirektivet bilaga 
5 

Nära hotad 
(NT) Reglering 

Utter 4§, 5§ 

Habitatdirektivet bilaga 
2, bilaga 4 
Åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Nära hotad 
(NT) Reglering 

Vildris Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 
Wormaldia 
occipitalis 
(nattslända) 

Nej Nej Sårbar (VU) Reglering 

Ål Nej Nationell 
ålförvaltningsplan 

Akut hotad 
(CR) 

Reglering, 
vandrings-hinder 
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Bilaga 5. Kulturmiljö värderingsmodell 
 

Bedömningsgrunder VaKul 

Kriterier för att ett område skall klassas som A: (området kan uppfylla ett eller flera 
kriterier) 

• Område med komplex struktur (olika karaktär) av objekt/anläggningar/miljöer av 
kulturhistoriskt värde som vittnar om vattnets betydelse för många olika 
verksamheter. Objekten/anläggningarna/miljöerna kan vidare representera många 
olika tidsskikt och lång kontinuitet med anknytning till vatten och/eller en 
mångfald av företeelser som belyser vattnets kulturhistoriska betydelse ur olika 
aspekter. Koppling kan också finnas till ett större omland, exempelvis genom 
torplämningar. 

• Område där objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten av högt 
kulturhistoriskt värde tillsammans bildar ett system (exempelvis 
flottningslämningar). 

• Område med objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten som är av 
högt kulturhistoriskt värde (exempelvis lämningar från järnframställning osv). 

• Område med en stor mängd objekt/anläggningar/miljöer men anknytning till 
vatten. 

Kriterier för att ett område skall klassas som B: (området kan uppfylla ett eller flera 
kriterier) 

• Område där objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten av 
kulturhistoriskt värde tillsammans bildar ett system (exempelvis 
flottningslämningar). 

• Område med relativt många objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten 
som är av kulturhistoriskt värde. 

• Område med relativt många objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till 
vatten. 

Kriterier för att ett område skall klassas som C: 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna 
objekt/anläggningar/miljöer som är av kulturhistoriskt värde. Fältstudie har 
bedrivits i området. 
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Kriterier för att ett område skall lämnas som Ej bedömt: 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna 
objekt/anläggningar/miljöer som är av kulturhistoriskt värde. Fältstudier har inte 
bedrivits i området. 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna 
objekt/anläggningar/miljöer som är av kulturhistoriskt värde. Trots att vissa 
fältstudier bedrivits i området saknas tillräcklig kunskap för en områdesbedömning. 

• Område i avsaknad av vattenanknutna objekt/anläggningar/miljöer. 

• Område som ännu ej är bearbetat, analyserat eller beskrivet. 

Bedömningsgrunder Bebyggelseinventeringen 

Objektsvärde. Nationellt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 4:16 § 
(förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt 
KML. 

Objektsvärde. Regionalt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 4:16 § 
(förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud). 

Miljövärde. Regionalt intresse. Skyddas genom PBL 8:14 § och 8:17 § (underhållskrav, 
varsamhetskrav). 

Vid värderingen av objekt har klassningen A-C samt Ej bedömt tillämpats.  

 
 
 
 
 
 
 
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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