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• Kort bakgrund om åtgärdsarbetet i Vätterbäckarna

• Balansgången mellan kulturella värden och 
fiske/naturvården vid restaureringsåtgärder i 
vattendragen

• Balansgången vad gäller privat egendom/mark/vatten 
vid åtgärdsarbetet som på senare år har blivit mer 
ansträngt när ppp principen tillämpas i allt större 
utsträckning. 

• Ge några praktiska exempel i arbetet där vi ibland 
funnit en lyckad väg genom kompromisser
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Vätterbäckarna är unika för södra Sverige
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Genomförda åtgärder

• > 100 åtgärder i vatten-
dragen runt Vättern

• Ökad reproduktion och
återfångst i vattendragen
och Vättern
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Beräknad smoltproduktion i Vätterns tillflöden (Förvaltningsplanen fisk och fiske Vättern rapport 127)
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Svedån, ett av flera pågående projekt
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• Flera av vattendragen utpekade som nationellt 
särskilt värdefulla för natur och fiske

• Olika former av skydd längs vattendragen
• NR, skötselavtal, Blåplanläggning

• Många kulturlämningar i och i närheten av 
vattendragen, visar på vattnets betydelse genom 
historien 
• Kvarnar, dammar, vattenkraft, smedjor, fasta fångstplatser
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Balansgång/kompromiss ?

markägare

kulturvärden

Naturvärden
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Naturvärden           Kulturella värden 

• Problembilden 
• MKN krav, god ekologisk status vattendragen, 

vandringshinder försämrar statusen vid senaste 
statusklassning

• Starka fiske intressen

• Brist på dialog internt på länsstyrelsen

• Inventeringar saknas/bristfälliga för både kultur och 
fiske intressen

• Pengar saknas för kultur åtgärder
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Naturvärden           Kulturella värden 

• Möjligheter
• Tidig dialog med kultur, museum, hembygdsförening, 

länsstyrelse

• Aktiv länsstyrelse intern dialog mellan Kultur/Fiske/Natur

• Projekt Kultur Aqua, ”Minnen vid vatten” specialinventering 
av vattendragens kulturmiljöer syftet är att lyfta fram, 
synliggöra, registrera och värdera kulturmiljöer

• Gör kulturutredningar inför åtgärderna när det saknas

• Prioriteringar SÅV, (samlad åtgärdsplan vatten) 

• Få god ekologisk vattenstatus
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• Ägande rätten           Naturvärden

• Problembilden
• Vattenkraft, reglering, dämning

• Energibehov 

• Bevattningsdammar, bevattningsuttag
• Viktiga för jordbruk

• Gamla dammar i landskapet
• Uppvärmning av vatten

• Vattenkraftsutredningen
• Legaliserar gamla anläggningar utan tillstånd

• Skogliga värden
• Ekonomiska och personliga intressen

• Tidsfaktorn
• Uthållighet 
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Ägande rätten           Naturvärden

• Möjligheter
• Dialog information dialog 

• Vattendragsvandringar
• visa på värdena

• Juridisk karta

• PPP principen
• Privat ekonomi

• Ersättningsfrågor/kompensationsåtgärder

• NR/Avtal skötsel 
• Blå plan skogen

• Anmälan / ansökan vattenverksamhet
• Tillstånd fördelaktigt

• Avtal markintrång
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Åtgärder där balansgången mellan kultur-, fiske- och 
privata intressen har ”fungerat” vid åtgärder

Rödån, Västra Kvarn - omlöp
• Kvarn, sågverk, privat tomt 

Hornån, Källebäcken - utrivning, omlöp
• Vattenkraft , bevattningsuttag, sågverk, smedja

Hökesån, Spinnet - utrivning
• Vattenkraft, textilindustri

Knipån, Kvarnekulla och Skårhult – omlöp
• Kulturlämningar gamla kvarndammar, bevattningsdamm, 

rester av vattenkraftverk, sulfitmassafabrik 1880-talet
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Rödån Västra Kvarn
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Kulturvärden
Rödåns Västra kvarn omtalas redan i 1500-talets jordeböcker. 
Kvarnen låg tidigare 500 m västerut och flyttades på 1860-talet till 
sitt nuvarande läge. 

Kvarnverksamheten lades ned 1938. Mellan åren 1905 och 1931 
bedrevs även sågverksrörelse på platsen. Ett överfallshjul på 8 
meter i diameter, ett av de större i södra Sverige har renoverats av 
den nuvarande ägarinnan.

Kvarnen återfinns inte i riksantikvarieämbetets internettjänst 
”Fornsök”. I Industriminnen i Habo kommun har byggnaden, som 
snickerifabrik, klassats till 3 på en tregradig skala, där 1 motsvarar 
det som är mest angeläget att bevara.
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• Vandringshinder för uppströmslekande öring
• Kulverten definitivt hinder

• Privat mark, intrång i närmiljön
• Bostadshus, trädgård, kvarnmiljö

• Flera markägare

• Kulturella värden
• Kvarn, sågverk, snickeri 

• Översvämningsrisk innan åtgärden
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Framgångsfaktorer
• Vattendragsvandring i tidigt skede

• Bra dialog med markägare

• Visualisering av åtgärden

• Intresse av att bevara kulturella värden 

• Många möten med ägaren till kvarnen

• Tålamod av alla parter

• Markägaravtal med tre berörda fastighetsägare

• Anmälningsärende enklare förfarande 

• Åtgärden medför minskad risk för översvämning av byggnad

• Lösningsorienterade konsulter vid projektering och utförande

• Betydelsefull åtgärd för öringen

• Statlig finansiering inga kostnader för markägarna

• Kommunen ansvarig för skötsel av omlöpet
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Slutliga lösningen blev flytt av vedbod och delar av uteplats. Flytt av 
väg samt ett omlöp på säkert avstånd till kvarnbyggnaden

Skiss över omlöp under vedboden                                                 IR foto 2018
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Flytt av vedboden
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Fd vedbod
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Omlöp Rödån



Lokal kompromiss som fungerar i praktiken
Omlöp i Rödån,
Västra kvarn
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Privat mark grillplats
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Spinnet vattenkraftverk

Nedsänkt damm



Habo ullspinneri kulturvärde / vandringshinder

Krock med kultur värden

Bevara dammvallen till varje pris

Fd dammspegeln viktig

Rivning av hus - återställning av byggnader

Centralt läge 

Attraktion fisk och kultur

Foto Lasse Sangedal
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Källebäcken nedre, kraftverk, bevattningsuttag dämme, smedja och såg

Bevattningsuttag virke

Denilränna

tub
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omlöp

utrivning

sågbacke
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Svedån vägtrummor lv 195 trafikverket tagit stafettpinnen

Foto Per Askerlund

Svedån

Relining sten i trumma

Upptröskling
nerströms
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Fiskväg Knipån Kvarnekulla 2008, 570 meter 21 fallmeter 4% lutning



Fiskväg + muddring Skårhult 2009 - 2010
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Knipån, Skårhultsdammen, bevattning

Muddring
80 000 m3

Fiskkväg 620 m, 
1,5% lutning

Foto Lasse Sangedal
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Tack för mej
Ingemar Bergbom

Miljöförvaltningen  Habo och Mullsjö kommuner

Foto Per Askerlund


