
   

 
 

Bilaga 1 
Objektspecifik beskrivning  
Prövningsgrupp: Mieån 85_1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Version: 1 

Reviderad: 2022-02-04 

Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/blekinge 

Dnr: 531-5989-2020 

ISSN: 1651–8527 

Länsstyrelsens rapporter: www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer 
 

© Länsstyrelsen Blekinge 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer


   

 
 

Innehållsförteckning 
OBJEKTSPECIFIK BAKGRUNDSINFORMATION ......................................................... 1 

Anläggningar i Mieåns avrinningsområde ........................................................... 1 
Anläggningar i Mieåns avrinningsområde ........................................................... 1 
Jannebergs kvarn............................................................................................................ 2 

Historik ......................................................................................................................... 2 
Fiskfauna och vandringsmöjligheter ................................................................ 2 

Strömma ............................................................................................................................ 4 
Historik ......................................................................................................................... 4 
Fiskfauna och vandringsmöjligheter ................................................................ 4 

Granefors nedre .............................................................................................................. 5 
Historik ......................................................................................................................... 5 

Granefors övre ................................................................................................................. 6 
Historik ......................................................................................................................... 6 
Fiskfauna och vandringsmöjligheter Granefors nedre och Granefors övre
 ......................................................................................................................................... 6 

Nötabråne kraftstation ................................................................................................. 9 
Historik ......................................................................................................................... 9 
Fiskfauna och vandringsmöjligheter ................................................................ 9 

Dalfors .............................................................................................................................. 11 
Historik ...................................................................................................................... 11 
Fiskfauna och vandringsmöjligheter ............................................................. 11 

Gäddeviksås kvarn ...................................................................................................... 13 
Historik ...................................................................................................................... 14 

Mien .................................................................................................................................. 14 
Historik ...................................................................................................................... 14 

 



 
   

 

1 

Objektspecifik bakgrundsinformation 

Anläggningar i Mieåns avrinningsområde 
Bilaga 1 redogör för en mer detaljerad bild över varje anläggning som ingår i den 

nationella planen. Det som kommer belysas mer detaljerat är:  

• bakgrundsinformation om anläggningen 

• närliggande område 

• vattenlevande organismer och deras vandringsmöjligheter  

• kulturmiljö 

Anläggningar i Mieåns avrinningsområde  
I detta stycke kommer det redogöras för en mer detaljerad bild över varje anläggning som 

är ingår i nationella planen, Bakgrundsinformation om anläggning, närliggande område, 

vattenlevande organismer och deras vandringsmöjligheter samt kulturmiljön kommer 

belysas mer i detalj.  

 

 
Figur 1 Dammanläggningar i Mieåns huvudfåra. Blå text indikerar NAP-anläggningar. 
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Jannebergs kvarn 
 

 
Figur 2 Jannebergs kvarn 

  

Jannebergs kvarn ligger i Karlshamns norra utkant och har haft flera och omfattande 

verksamheter. I dag tar man emot, torkar, rensar, lagrar samt krossar spannmål till 

djurfoder. Vid sidan av denna verksamhet paketeras och säljs även bränslepellets. Det 

gamla kraftverket från 1919 är fortfarande igång och producerar ström. 

Historik 
Första gången Jannebergs kvarn dyker upp är 1675 på en karta då den kallas för 

Krögarens mölla. Jannebergs gård som kvarnen tillhört har haft välbärgade ägare. Deras 

möjlighet att kunna investera i verksamheten samt närheten till Karlshamn med både 

dess befolkning och exportmöjligheter i hamnen har gjort att verksamheten här har varit 

mångfacetterad och omfattande. Förutom kvarn har här varit, stamp, garveri, 

träullsfabrik, tegelbruk, fiskdammar och kraftproduktion. Flera byggnader står kvar, tex 

kvarnen från 1863 och kraftverket från 1919. Kvarnen ingår i en helhet tillsammans med 

mangårdsbyggnad, bränneri och annan bebyggelse. Vägen som går i mellan de båda 

delarna är idag så bred och vältrafikerad att den skapar en fysisk barriär mellan de båda 

delarna av gården. Janneberg har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Fiskfauna och vandringsmöjligheter 
Jannebergs kvarn är det första vandringshindret för fisk i Mieån. Huvuddelen av de tre 

kilometerna ut till havet är kraftigt påverkad och omgrävd/rätad men under en sträcka 

om 900 meter nedströms Janneberg bedöms potentialen för öringbiotop som möjlig 

avseende lek-och uppväxtområde samt för ståndplatser.  Cirka 200 meter nedströms 

Janneberg, i höjd med Jannebergsvägen, sker omfattande årlig öringlek med 5+kg-

individer. 
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Tabell 1 Elfiskeresultat Mieån ned gamla bron. Resultatet redovisas i antal öringar/100m2. Öring 0+ 
= yngel kläckta innevarande år, öring >0+ = i förevarande fall yngel födda föregående år1. 

Datum  öring 0+ öring >0+ öring total 

20130805 17,2 3,3 20,5 

20150811 16,2 1,3 17,5 

20170831 135,5 23 158,5 

20180928 22,4 8,8 31,2 

20200918 98,2 0,7 98,9 

Medel 57,9 7,42 65,32 

    

Elprovfisken på lokalen visar på tätheter per 100 m2 på i genomsnitt drygt 65 öringyngel 

enligt tabell 10. Spridningen är dock stor mellan åren. Ingen utsättning har skett under 

de senaste 10 åren.  Vid elfisken på sträckorna nedströms Janneberg har det utöver öring 

fångats elritsa, gädda, lake, lax, löja, mört, regnbåge, sandkrypare, signalkräfta, 

skrubbskädda och ål.  

Jannebergs kraftverk har en fallhöjd på 4,5 meter och en krönlängd på 18 m och där 

bedrivs idag elproduktion. Jannebergs kvarn består av två dammar. Den östra dammen 

stänger av spillfåran och den västra leder in vattnet till kraftverket. När luckan till östra 

fåran är stängd är Janneberg ett definitivt hinder för fisk. Ursprungliga fallhöjden är 1,5–

1,8 meter och bedömningen är att det inte utgör ett naturligt vandringshinder för 

svagsimmande fiskarter. Ålledare eller övrig lösning för upp- och nedströmsvandring 

saknas. Ett fingaller för att förhindra att fisk, fauna och annat ska hamna i turbinerna 

finns.  

Sträckan, ca 500 meter, mellan Janneberg och Strömmas fall är ursprungligen en Ex-

sträcka med motsvarande potential som nedströms Janneberg avseende uppväxtområde 

för öring. Sträckan är idag klassad som en extremt påverkad sträcka, Zz2, men vissa 

strömpartier med varierad substratstorlek finns kvar.  
  

 
1 Svenskt elfiskeregister – SERS. 2022. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 

Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret 2022-04-06 
2 Se figur 2 för en schematisk beskrivning av de olika hymotyper som används vid 

biotopkartering.  
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Strömma  
 

 
Figur 3 Strömma 

  

De stora fabriksbyggnaderna från 1800-talet står fortfarande kvar, men inhyser idag inga 

spinnande vävstolar utan byggnaderna sjuder fortfarande av liv och används numera 

som förskola, skola och vetenskapscentrum för barn och ungdomar, ”Kreativum”. 

Kraftverket är fortfarande aktivt.  

Historik 
Det första belägget för en kvarn är från 1675 då Kronan låter kartera Mieån för förbättrad 

flottning. I samband med detta mäter man också upp fallet. Det är då 15 alnar på en 

sträcka av 50 alnar (ca 8 meter på 27 meters sträcka). Det höga fallet har använts för en 

mängd olika verksamheter, förutom kvarn också barkstamp, garveri och pappersbruk. År 

1831 anläggs bomullsspinneriet efter engelsk förebild och med engelska maskiner. Barn 

är en viktig del i arbetsstyrkan då de med sina små kroppar smidigt kunde röra sig 

mellan maskinerna och hade låg lön. Fabriken upplever sina glansdagar under 1940-

talet, men tvingas lägga ned i samband med textilkrisen på 1970-talet. Området är en 

liten bruksmiljö där flera olika byggnader finns kvar, de har dock anpassats efter sina nya 

funktioner och endast lite av de äldre tiderna finns bevarat inuti. Strömma har ett 

kulturhistoriskt värde. 
 

Fiskfauna och vandringsmöjligheter 
Strömma är det andra vandringshindret i Mieån. Kraftverket används för produktion av 

vattenkraftsel, dess fallhöjd är uppmätt till cirka 14 meter och har en krönlängd på cirka 

48 meter. I dagsläget är vandringshindret definitivt för samtliga fiskarter. Det finns krav i 

dom på ålyngelledare. Ålyngelledaren på platsen är enligt FUG:s inventering 2019 ur 
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funktion och kan ej passeras av ålyngel.3  För att förhindra skador på nedvandrande fisk 

och turbinerna finns ett fingaller med 16 mm spaltvidd.  

 

Huruvida Strömmas 10 meter höga fall utgör ett definitivt/partiellt naturligt 

vandringshinder för fisk har under 2021 varit föremål för undersökningar. FUG:s 

samlade bedömning utifrån de uppgifter som framkommit är att Strömma historiskt har 

utgjort ett definitivt hinder för all fiskarter förutom ål samt öring inom ett visst 

storleksband 4.  

Uppströms Strömma passerar Mieån genom Byasjön. Sträckan, ca 800 meter, upp till 

Byasjön är delvis dämd och kraftigt påverkad. Den ursprungliga Ex-sträckan kläms på 

vissa ställen samman genom större omslutning vilket indikerar en ursprunglig sträcka 

med partier av strömmande vatten.   

Troligen är fiskfaunan på områden uppströms och nedströms Strömma relativt lik den 

generella bilden av vattenlevande organismer i Mieån med förekomster av såväl sjöarter 

som arter typiska för strömmande miljöer. 
 

Granefors nedre bruk 
 

 
Figur 4 Granefors nedre 

  

Granefors nedre har stora industrilokaler från 1800- och 1900-talen. Idag står delar av 
fabrikerna tomma och andra används som logistikcenter åt fröföretaget Nelson Garden. 
Kraftverket är idag i drift och ägs av GW Kraft. 

Historik 
Granefors nedre hänger samman med Granefors övre och påbörjar sin industrihistoria 

1737 då Nils Grandell fick privilegiebrev för att starta tråddrageri och att anlägga en 

kniphammare. Under 1800-talets slut installerades nytt valsverk, kopparhammare och 

senare även ånghammare och bultverk. År 1889 köpte man inte det nedre fallet där 

 
3 Fiskeutredningsgruppen, 2019. Redovisning av inventering av ålyngelledare i Blekinge län 
2019, ej publicerad, ligger till grund för rapporten: Fiskeutredningsgruppen, 2019. 
Tekniska fiskvägar i södra Sverige. Hämtad Tekniska fiskvägar i södra Sverige | 
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

4 Fiskeutredningsgruppen, 2022. Bedömning av fyra vandringshinder i Mieån 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2019/tekniska-fiskvagar-i-sodra-sverige.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2019/tekniska-fiskvagar-i-sodra-sverige.html
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rörverk, gjuteri och tråddrageri installerades i nya byggnader. I samma veva uppfördes 

disponentvillan på andra sidan ån 1890. Den stora maskinhallen uppfördes 1952 med 

modern utrustning för kopparrörsdragning. Bruket byter ägare flera gånger under 1900-

talet, varpå produktionen flyttar utomlands 1999 och utrustningen flyttades till andra 

fabriker. Hoby Energi stod som ägare i några år varvid Nelson Garden övertog 

anläggningen 2009. Ansökan om lagligförklaring av anläggningen lämnades in till 

Söderbygdens vattendomstol 1923, men ansökan drogs tillbaka av okänd anledning.  

Granefors nedre har ett kulturhistoriskt värde. 
 

Granefors övre bruk 
 

 
Figur 5 Granefors övre 

Granefors övre är en bruksmiljö från 1700-talet och framåt. Verksamheten är nedlagd, 

men den mesta bebyggelsen är kvar. Bostadshusen används dock fortfarande som 

sådana. 

Historik 
Granefors övre och nedre delar historia. Bruket påbörjar sin industrihistoria 1737 då Nils 

Grandell fick privilegiebrev för att starta tråddrageri och att anlägga en kniphammare. 

Under 1800-talets slut installerades nytt valsverk, kopparhammare och senare även 

ånghammare och bultverk. Flera olika delverksamheter ägde rum vid Granefors övre. 

Fortfarande står där kvar valsverk, snickeri, gasverk, kopparsmedja/asksmälta och 

arbetarbostäder. År 1943 lades kopparplåtproduktionen ner i det övre bruket. Bruket 

byter ägare flera gånger under 1900-talet, varpå produktionen flyttar utomlands 1999 och 

utrustningen flyttades till andra fabriker. Idag äger GW Kraft själva dammvallen och 

marken vid vattenfåran, medan marken och byggnaderna på ömse sidor av ån ägs av 

privatpersoner. Vattendom från 1923 finns. Granefors övre har ett kulturhistoriskt värde. 

Fiskfauna och vandringsmöjligheter Granefors nedre och Granefors övre 
Granefors nedre är det tredje vandringshindret från Mieåns mynning i Östersjön. 

Kraftverkets fallhöjd är på cirka 5,5 meter och har en krönlängd på cirka 30 m, kraftverket 

är elkraftproducerande.  Det finns i dagsläget ingen faunapassage som möjliggör någon 
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vandring uppströms eller nedströms. Ett fingaller hindrar nedvandrande fisk och fauna 

att hamna i turbinerna.  

 

Granefors övre ligger knappt 300 meter uppströms den nedre anläggningen och är även 

det elkraftproducerande. Fallhöjden är 5,5 meter och inte heller här finns lösningar för 

upp- och nedströmspassage. Även här finns fingaller monterat. 

 

Den historiska passerbarheten vid Granefors övre och nedre har varit föremål för 

undersökningar under 2021. Fiskeutredningsgruppens (FUG) samlade bedömning är att 

det behövs mer historisk information om sträckans egenskaper innan ett tillförlitligt 

uttalande om dess historiska passerbarhet kan göras.  

FUG:s bedömning gällande Granefors övre är att det historiskt har varit passerbart för ål, 

mycket svårpasserbart hinder för svagsimmande fiskarter på grund av omgivningarnas 

karaktär av relativt slät häll. Vad det gäller starksimmare har förmodligen lax och större 

öring haft svårt att ta sig förbi fallet på grund av ringa vattendjup. Medelstor till mindre 

öring har dock troligtvis kunnat passera.5   

 

Elfisken saknas mellan Janneberg och Granefors övre. Elfisken en bit uppströms vid 

Tararp bör dock återspegla den befintliga fiskfaunan relativt bra, utpräglat strömlevande 

arter undantagna. I elfisken där har det fångats abborre, elritsa, gädda, lake, löja, mört, 

sutare, ål och öring. Fångsten av ål visar att ålyngel har haft möjligheten att ta sig förbi 

vandringshinder nedströms då de vandrar uppströms från havet för att finna befintliga 

uppväxtområden. Drivet för att vandra är väldigt starkt hos ålen och de kan om det skulle 

behövas vandra i relativt extrema vattenförhållanden men även på land.  

 

Mellan Byasjön och upp till Granefors nedre är cirka 800 meter ursprunglig Ex-sträcka 

klassad som rensningsklass 3, rätad/omgrävd. Denna sträcka har kortare partier med 

svagt strömmande/strömmande vatten. Sträckan uppströms denna, mellan de två 

kraftverken är ursprungligen en Bt-sträcka där vattnet strömmar via trappsteg av block 

och sten med pooler emellan som enligt typexemplet har substrat av finare grovhet. 

Sträckan klassas i dagsläget som möjlig, men inte god, biotop för lek och uppväxt för 

öring.       

 
5  Fiskeutredningsgruppen, 2022. Bedömning av fyra vandringshinder i Mieån 
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Figur 6 Dämning uppströms Granefors. Från kartunderlag år 1781, 1919 och nutid. 

Dammen vid Granefors övre dämmer cirka 7 hektar uppströms. En sträcka som 

historiskt troligtvis varit en Ex-sträcka med låg lutning och relativt ensartad finkornig 

botten baserat på avsaknaden av större fraktioner i omgivningen (den indämda sträckan 

är ej biotopkarterad). Det går dock inte att utesluta att dess potential påminner om 

uppströms förekommande Ex-sträckor.  

Uppströms den dämda ytan inleds ett 2 kilometer långt parti av Mieån med höga 

naturvärden och mycket hög potential. Partiet sträcker sig upp till Nötabråne via kvillar, 

Ab-sträckor, växelvisa strömpartier (Bl och Bp) och lugnare partier (Ex). Sträckan bedöms 

hysa biotoper lämplig för öringlek (0,33 hektar), lämplig till mycket lämplig för uppväxt 

(0,77 hektar) och tämligen goda biotoper för ståndorter för öring (0,72 hektar).  

Det har gjorts flertalet elfisken på sträckan mellan Nötabråne och Granefors övre då man 

fångat abborre, elritsa, gädda, lake, löja, mört, sutare, ål och öring. Vad det gäller öringen 

så är tätheterna låga och avtagande. 

 

Elfiske på 4 lokaler som genomfördes före och efter en biotopvårdande åtgärd i aktuellt 

område (6230853, 491806 SWEREF 99) 2015 uppvisade låga tätheter med ett maxantal 

öringar på 14,2 st per 100 m2, övriga lokaler uppvisade ännu lägre tätheter 3, 3 respektive 

8,1 per 100 m2. Uppföljande fiske genomfördes på tre lokaler 2019 med resultatet 0, 0,7 

respektive 1,4 öringar per 100m2.  
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Nötabråne kraftstation 
 

 
Figur 7 Nötabråne bomullsspinneri. 

Nötabråne kraftstation är anlagd 1904 och har behållit mycket av sitt ursprungliga 

utseende. Har skötts omsorgsfullt av nuvarande ägare sedan 1988.   

Historik 
Kvarn har legat på platsen sedan åtminstone 1675. Fallet beskrivs samma år tillsammans 

med de i Strömma och Nyebro som opasserbara för flottning och uppmäts här till ett fall 

på 6 alnar på 100 alnar (ca 3,25 m på 54 meter). Fallrättigheterna köps upp av Strömma 

som vill anlägga ett extra kraftverk här. 1904 står kraftverket klart och via ledning förs 

kraften över till fabriken i Strömma. Även här sitter det dock spinnerskor och 24 

vävmaskiner finns placerade här. Vävstolarna försvinner så småningom, men 

kraftproduktionen fortsätter till 1964. Nuvarande ägare tar över kraftverket 1988, 

renoverar tidsödande upp det och har sedan dess drivit kraftproduktion. Nötabråne 

kraftstation är ett tidigt kraftverk och också väldigt välbevarat med mycket ursprunglig 

utrustning från 1900-talets början. Nötabråne har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.  

Fiskfauna och vandringsmöjligheter 
Nötabråne kraftstation är femte vandringshindret från Mieåns mynning i havet. 

Kraftverkets krönlängd är uppskattad till 24 meter och har en fallhöjd på 5,8 meter. Det 

finns krav i dom på ålyngelledare. Ålyngelledaren på platsen bedöms, enligt FUG:s 

inventering 2019, ej vara passerbar för ål och är föremål för stora anmärkningar.6  Den 

historiska passerbarheten vid Nötabråne har varit föremål för undersökningar av 

Fískeutredningsgruppen, FUG, under 2021. FUG:s samlade bedömning är att Nötabråne 

historiskt varit passerbart för samtliga förekommande arter. 7 

 

Nedströms Nötabråne återfinns det ovan beskrivna partiet av Mieån med höga 

naturvärden och hög potential. Nötabråne dämmer Bruksgölen och nedströms liggande 

vatten ungefärligen i samma utsträckning som historiskt varit årstidsvis översvämmad. 

Troligtvis döljer det sig naturliga bestämmande partier strax ovan kraftverket, 

 
6 Fiskeutredningsgruppen, 2019. Redovisning av inventering av ålyngelledare i Blekinge län 
2019, ej publicerad, ligger till grund för rapporten: Fiskeutredningsgruppen, 2019. 
Tekniska fiskvägar i södra Sverige. 
7 Fiskeutredningsgruppen, 2022. Bedömning av fyra vandringshinder i Mieån 
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exempelvis snörper Mieån samman kraftigt halvvägs till den gamla bron 100 meter 

uppströms kraftverket. 

 

 
Figur 8 Nötabrånes dämning enligt Generalstabskartan 1869, Häradskartan 1915–1919 och idag. 

Mellan Nötabråne och Dalfors passerar Mieån genom Långasjön, Brogylet och 

Björkesjön innan den återigen återtar sin åform. På sträckan återfinns dämningar vid 

Hakafors, Norrefors och Dannemark. Mellan dessa återfinns växelvis lugnare Ex-partier 

och mer strömmande Cx- och Bp-sträckor, de senare är blockrika sträckor med plan 

botten med aningen större lutning och med strömmande partier.  

 

På sträckan mellan Långasjön och Dalfors bedöms, enligt biotopkartering, nästan 2 km 

utgöra tämligen till mycket god biotop för öringlek, motsvarande 2,27 hektar (22 700m2), 

4,1 km bedöms utgöra tämligen till mycket god biotop för öringuppväxt, motsvarande 

3,44 hektar (34 400 m2) och 4,4 km bedöms utgöra tämligen goda biotoper med 

förutsättningar för ståndplatser för större (vuxen) öring, till exempel djuphålor och 

större block, motsvarande 6,24 hektar (62 400 m2). Påkamålabäcken som har sitt utflöde 

på sträckan ej inräknad.  
 

Tabell 2 Elfiskeresultat 1995–2020 Mieån vid Grimsmåla (6244100-1442300). Resultatet redovisas i 
antal öringar/100m2. Öring 0+ = yngel kläckta innevarande år, öring >0+ = i förevarande fall yngel 
födda föregående år.8 

Datum  öring 0+ öring >0+ öring total /100 m2 
19950719 7,6 7,7 15,3 

19970828 5,5 4,5 10 

19980910 1,8 3,1 4,9 

20020801 0 0,7 0,7 

20040823 0 0 0 

20160908 0 0 0 

20200909 0 0 0 

Medel 2,48 5,99 8,47 
 

 
8 Svenskt elfiskeregister – SERS. 2022. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 

Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret 2022-04-06 
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Tabell 2 visar resultatet av elfiske på en lokal cirka 1400 meter nedströms Dalfors som 

utgörs av en Bp-sträcka med kvillar som bedöms vara en tämligen god biotop för lek och 

uppväxt för öring. 

 

Dalfors kraftstation 
 

 
Figur 9 Dalfors kvarn och sågverk. 

Här snurrar ett kraftverk som stod färdigt 1965 med sin stora damm. I området finns 

också en äldre kvarn samt ett sågverksområde som står mestadels tomt sedan en 

konkurs 1993.  

Historik 
Det äldsta belägget på en kvarn är från jordaboken 1671. Såg flyttades hit 1788. Nuvarande 

såg är antagligen anlagd i 1800-talets slut, men har genomgått förändringar och 

tillbyggnader under hela 1900-talet fram till att sågverket gick i konkurs 1993. På platsen 

finns också en äldre kvarnbyggnad som ska ha fått sitt nuvarande utseende 1928. 

Flottning förekom fram till sågen ända till efterkrigstiden, varpå lastbilar helt tog över 

transporterna. Dagens kraftverk ligger en liten bit ifrån sågverksområdet och började 

anläggas på 1950-talet och stod färdigt 1965. Som helhet har platsen ett kulturhistoriskt 

värde. 

Fiskfauna och vandringsmöjligheter 
Dalfors är det sjätte NAP-anslutna vandringshindret räknat från mynningen i havet och 

beläget halvvägs mellan Långasjön och Mien. Dalfors kraftstation har en fallhöjd på 5 

meter och en krönlängd på 40 meter. Vid Dalfors finns det idag, enligt dom, en 

ålyngelledare från 1960 som bedöms, enligt verksamhetsutövaren, att vara i gott skick. 

2019 inventerades ålyngelledaren av Fiskeutredningsgruppen. Bedömningen då var att 
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underhållet var kraftigt eftersatt, konstruktionen tveksam och ålyngelledaren utgjorde 

ett definitivt vandringshinder.9   

 

Det naturliga fallet på cirka 1,5 meter utgör enligt verksamhetsutövaren ett definitivt 

naturligt vandringshinder för svagsimmande arter.10 Enligt inventeringar av 

vandringshinder i samband med två biotopkarteringar, genomförda 2001 och 2019, har 

Dalfors inte utgjort något naturligt hinder för förekommande arter”. I dagsläget bedöms 

det enligt biotopkartering vara definitivt för starksimmande arter.11  

 

Elfisken nedströms Dalfors vid Grimsmåla (6244100–1442300) visar på förekomst av 

abborre, elritsa, lake. Öring har inte noterats under de tre senaste elfiskena, vilket 

framgår av tabell 2.   

 

Tabell 3 visar elfiskeresultat Loberget (6247750–1441650) uppströms Dalfors. Det går inte 

att se några tydliga trender över åren avseende öring. Totaltätheterna håller sig, 2002 

undantaget, mellan 4,8 och 15 öringar per 100m2. Vuxen stationär öring är noterad vissa 

år.  

 

 
Tabell 3 Elfiskeresultat Mieån vid Loberget (6247750–1441650). Resultatet redovisas i antal 
öringar/100m2. Öring 0+ = yngel kläckta innevarande år, öring >0+ = i förevarande fall yngel födda 
föregående år samt stationär vuxen öring.12 

Datum  öring 0+ öring >0+ öring total /100 m2 

19980912 2 14,3 16,3 

20020801 0 0 0 

20140822 4 5,2 9,2 

20150814 2,5 0 2,5 

20160826 8 7 15 

 20170915 0 5 5 

20180927 0 4,8 4,8 

20200911 3,3 11,6 14,9 

Medel 2,48 5,99 8,47 

    

 

Upp- och nedströms Dalfors återfinns kända förekomster av flodpärlmussla enligt figur 

10 sidan 36.  

 

 
9 Fiskeutredningsgruppen, 2019. Redovisning av inventering av ålyngelledare i Blekinge län 
2019, ej publicerad, ligger till grund för rapporten: Fiskeutredningsgruppen, 2019. 
Tekniska fiskvägar i södra Sverige. 

10  Enkät svar Dalfors, 2021.  
11  Biotopkarteringsdatabasen, 2021. 

https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/frmProtokollD.aspx?ID=47691&Vandringshinde
rID=63389 

12 Svenskt elfiskeregister – SERS. 2022. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret 2022-04-06 
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Figur 10 Dalfors dämning enligt Generalstabskartan 1869, Häradskartan 1915–1919 och idag. 

Dalfors dämmer cirka 900m uppströms. Sträckan som är satt under vatten är ej 

biotopkarterad men det är troligtvis blockrika svaglutande Bp- eller Bl-sträckor likt de 

omkring. Kring den meandrande åfåran, som häradskartan indikerar, motsvarar dagens 

dämning troligtvis de ytor som varit årstidsvis översvämmade naturligt. 

 

Uppströms Dalfors återfinns dämningar vid Bergfors innan Miens utlopp i Mieån. På 

sträckan bedöms, enligt biotopkartering, drygt 450 meter utgöra mycket god biotop för 

öringlek, motsvarande 0,27 hektar (2 270m2), 1,4 km bedöms utgöra tämligen till mycket 

god biotop för öringuppväxt, motsvarande 0,97 hektar (9 700 m2) och 0,9 km bedöms 

utgöra tämligen goda till mycket goda biotoper med förutsättningar för ståndplatser för 

större (vuxen) öring, till exempel djuphålor och större block, motsvarande 0,79 hektar (7 

900m2).  

Gäddeviksås kvarn  

 
Figur 11 Gäddeviksås kvarn. 

Kvarnen här egentligen två kvarnar, en till ömse by på var sida vattendraget. 

Kvarndriften är nedlagd sedan länge, men det mesta av utrustningen finns kvar. Sågen i 

anslutning till kvarnen är fortfarande i drift om än i liten skala. Ett kraftverk finns också 

inne i kvarnen. 
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Historik 
Två byar möts här i Mieån – Gäddeviksås och Midingsbråte. Båda hade tidigt varsin 

kvarn här, det äldsta belägget är från en häradskarta från 1661. Idag är kvarnarna 

ihopbyggda till en byggnad. Dagens kvarnar är från omkring mitten av 1800-talet och 

Gäddeviksåskvarnen byggdes på med en tredje våning 1932. Landsvägen mötte här och 

platsen blev ett lokalt centrum med kvarn, såg och en smedja. Kvarndriften är nedlagd 

det mesta av utrustningen finns kvar och är i ett gott skick. Detta gör kvarnen unik i 

Mieån. Av alla de kvarnar som har funnits längs ån är detta den enda som är bevarad i 

detta skick. På området finns en såg från 1700-talet som användes fram till 1920-talet, 

men fortfarande står kvar. Fungerande såg finns vid kvarnbyggnaden som fortfarande är i 

drift. Turbinhuset är ursprungligen från 1940-talet, men sedan ombyggnad 1988 

sammanbinder turbinhuset de båda byggnadskropparna. Här har bedrivits ålfiske sedan 

1700-talet och än idag finns en ålkista kvar på platsen. Kvarnområdet här är på grund av 

sin bevarandegrad unikt längs Mieån och har ett högt kulturhistoriskt värde. 

 
Gäddeviksås har prövats efter den nya vattendomen (mål nr M 3583–19) gällande 

ansökan om omprövning för moderna miljövillkor på fastigheterna Gäddeviksås 1:34 och 

Midingsbråte 1:50, Tingsryds kommun. Detta innebär att Gäddeviksås kvarn inte 

kommer ingå i NAP när det nya tillståndet vunnit laga kraft.  

Mien 
 

 
Figur 12 Dammvall uppförd 1910–11 som reglerar sjön Mien. 

Historik 
Sjön Mien har reglerats under lång tid och också fungerat som hålldamm för flottningen 

som kronan hade stora intressen i Mieån under framförallt 1700-talet. Virket som 

exporterades härifrån användes nämligen till den nyanlagda flottbasen i Karlskrona och 

därmed av stort värde för Sveriges möjlighet till en stark flotta. Därav lade man ned stora 

resurser på att förbättra flottningen i ån. Redan 1675 planerades åtgärder för att förbättra 

flottningen här. Dammvallen här fungerade som en kronohålldamm för timmer och 

omnämns 1747 som i behov av reparation. Vanartigt folk hade också varit framme och 

järnstång och lås med haspar hade försvunnit under föregående år. Även om Kronans 

intresse minskade alltmer ju mindre beroende fartygen blev av virke, så hade Mieån 

betydelse som flottled. När man blev tvungen att anlägga dagens dammvall 1910–1911 så 
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anpassades den för att kunna användas för flottningen. Den över hundraåriga 

dammvallen har ett högt kulturhistoriskt värde. 
 

Mien har prövats efter den nya vattendomen (mål nr M 2627–19) gällande ansökan om 

tillstånd till ombyggnad av regleringsdammen i Mien med mera, Tingsryd kommun. 

Detta innebär att Mien inte kommer ingå i NAP när det nya tillståndet vunnit laga kraft.  
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