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Bild: Fin strömvattenbiotop strax nedströms Strömsberg. Bra beskuggning av lövträd. Foto: T.
Nydén.

Projektområde
Åtgärdsområdet börjar vid Farstorpaåns inflöde i sjön Saljen och slutar vid utflödet från sjön
Värnen, en vattendragssträcka på ca 6 km. På sträckan finns flera vitt förgrenade kvillområden som
utgör mycket fina och värdefulla biotoper. Strömförhållandena är varierande, med strömmande
sträckor och mera lugnflytande partier. Uppströms Farstorp är ån mera lugnflytande och rinner
genom sänkta mader. Översta delen mot Värnen är kraftigt sänkt och rensad men har en
strömmande karaktär.

Omgivningarna består till största delen av skogsmark och sedan jordbruksmark. Ån kantas av
lövskog och fina, bitvis våtmarksbetonade kantzoner. Jordarterna är främst morän och sedan även
sandiga jordar och tunn jord över kalt berg.
En modellering av vattenflödet syns i tabellerna nedan. Uppgifterna är från SMHI och data är
inhämtat mellan 1981–2010.

Flödesstatistik (1981–2010)
från Saljen till Strömsberg
Total
vattenföring
[m³/s]

Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]

Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]

HQ2

2,93

2,93

2,93

MHQ

3,08

3,08

3,08

MQ

0,95

0,95

0,95

MLQ

0,15

0,15

0,15

Orsak till åtgärder
Som de flesta vattendrag har även Farstorpaån utnyttjats för industriella intressen för i tiden.
Kvarnar och kraftverk har byggts och strömkanalen har rensats på block och sten varpå den
naturliga miljön har försvunnit. Det är viktigt att minska vattenhastigheten och placera ut block och
sten i strömfåran igen för att lek- och uppväxtområde för öring. På platser i ån finns det även
flertalet mindre kvillområden som skulle kunna bli fina strömvattenmiljöer.
Metoden biotopkartering av vattendrag har använts för att kartlägga påverkan på vattenbiotoperna.
För vissa sträckor har ytterligare utredningar genomförts i samband med framtagande av
åtgärdsplaner. Den ekologiska statusen är idag måttlig och målet är att uppnå god ekologisk status
(VISS), vattenförekomstID: WA98319037.

Vad vi vill förbättra
Vi vill förbättra hydromorfologin och konnektiviteten genom att återställa de sträckor som är
rensade och rätade samt att öka framkomligheten för fisk genom att anlägga fiskvägar eller riva ut
vandringshinder i den mån det är möjligt. Med dessa åtgärder förväntar vi oss bättre livsmiljöer för
vattenlevande arter där öringpopulationen stärks ytterligare. Alla åtgärder görs för att uppnå god
ekologisk status.

Planerade åtgärder och aktiviteter
I denna nedre del av Farstorpaån har vi 7 utpekade åtgärdslokaler, se tabell nedan. Åtgärd 1.6
(Vandringshinder 1 och 2 vid Strömsberg) omfattas inom ordinarie tillsynsverksamhet för
pågående verksamhet, nationella planen (NAP). Därför finns det ingen uppskattad kostnad för den
delåtgärden. Den mest prioriterade åtgärden är att skapa fungerande fiskvandring förbi
vandringshinder. Där efter gäller biotopvård för att återskapa lek- och uppväxtområde för öring.
Farstorpaån har även den rensats på sten. Det finns stora möjligheter att förbättra
strömvattenmiljöerna genom att placera tillbaka block och sten för att minska strömhastigheten.
•

1.1: bredda ån genom att sprida ut stenmaterial, detta kommer att få dämningseffekter
varför en detaljprojektering krävs. Alternativt placeras stenmaterial ut för hand för att
bromsa vattenhastigheten och skapa ståndplatser.
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•

1.2: befintligt blockmaterial från kanterna rullas i och lekområden skapas genom tillförsel
av leksten.

•

1.3: fin uppväxtmiljö för öring men är begränsad av tillgången på leksubstrat. Tillföra
leksubstrat men tillgängligheten är begränsad vilket medför att helikopter är ett bra
alternativ.
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•

1.4: fina lättillgängliga lokaler där tillförsel av leksten föreslås.

•

1.5: sträckan kan biotopvårdas genom att rensade block lyfts tillbaka och tillförsel av
leksten.

•

1.6: Detta objekt ingår i den nationella planen (NAP) som ska förse vattenkraftverk med
moderna miljövillkor. Det ska genomföras inom EU:s ramdirektiv för vatten.
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•

1.7: upprensade block läggs tillbaka för att få en mer varierad åfåra, även leksten placeras
ut.

Nr

Åtgärdslokal

Åtgärd

1.1
1.2
1.3

Uppströms Saljen
Maderna
Kvillområdet
Uppströms
kvillområdet
Nedströms
Strömsberg
VH 1 & 2
Strömsberg
Uppströms
Strömsberg
Summa

Biotopvård/restaurering
Biotopvård
Lekbottnar hkp

1.4
1.5
1.6
1.7

Kostnad
(SEK)
1
192 000
1–2
36 000
1
27 600

Prioritet

Lekbottnar

2

38 400

Biotopvård

2

27 600

Fiskväg

1

-------

Biotopvård

1

24 000

Prioritet

1

252 000

Planerad uppföljning
Åtgärderna kommer att följas upp genom biotopkartering där relevanta parametrar noteras.
Uppföljning av biologin kommer främst ske genom elfiske.

I samverkan med
Åtgärderna kommer att ske i samverkan med Vetlanda kommun, Emåförbundet, markägare och
fiskevårdsområdesföreningar.

Länkar
https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb
Åtgärdsplan Värnen 2014
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