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Sammanfattning  
Lessebo kommun har sedan slutet av 00-talet bedrivit ett arbete med att restaurera Fagerhultsån, 

samt dess biflöden Björnsjöbäcken och Nässjöån inom ramen för kalkningsverksamheten. Arbetet 

har bedrivits med stöd från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Åtgärder har även genomförts av 

Länsstyrelsen i Kronobergs län inom naturreservatet Stocksmyr-Brännan. Ett av målen med 

åtgärderna har varit att återskapa självreproducerande populationer av öring, vilka tidigare slagits ut 

till följd av fysisk påverkan och försurning. På uppdrag av Lessebo kommun har Jönköpings 

Fiskeribiologi AB sammanställt föreliggande rapport där de undersökningar och åtgärder som har 

genomförts under det senaste årtiondet 2010–2020 redovisas.  

Det fysiska arbetet med att restaurera Fagerhultsån inleddes i och med utrivningen av 

Ekeforsdammen hösten 2010. Därefter har många år följt med utsättningar av öringyngel, hårt slit 

med att återföra block, sten, lekgrus och död ved till vattendragen, åtgärder för att underlätta 

fiskvandring, återledning av vatten till ursprungliga fåror, samt anläggning av nya åfåror med mera. 

Hösten 2020 revs slutligen Sågtorpsdammen ut, det sista vandringshindret i Fagerhultsån mellan 

Sandsjön och Lilla Läen. Det som en gång inleddes med utrivningen av Ekeforsdammen har nu 

resulterat i åtskilliga kilometer restaurerade vattendrag, vilket möjliggjort för de hundratals utsatta 

öringynglen att växa till, röra sig fritt och reproducera sig i vattendragen inom avrinningsområdet. 

Projektet med restaureringen av Fagerhultsån kan därmed hittills sammanfattas med följande ord: 

”Det började och slutade med en dammutrivning.” 

 

  



Redovisning av genomförda åtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden 2010–2020. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  

3 

 

Innehållsförteckning 

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 4 

OMRÅDESBESKRIVNING............................................................................................................................................. 4 

REDOVISNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER .................................................................................................. 7 

KRONOLOGISK REDOGÖRELSE ..................................................................................................................................... 7 

FYSISKA ÅTGÄRDER................................................................................................................................................. 14 

ÅTERINTRODUKTION AV ÖRING ................................................................................................................................. 32 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING................................................................................................................................. 35 

UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER ................................................................................................ 36 

ÅTERSTÅENDE ÅTGÄRDSBEHOV ..................................................................................................................... 39 

BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDER ......................................................................................................................................... 39 

ÅTERINTRODUKTIONSUTSÄTTNINGAR ......................................................................................................................... 39 

ÅTGÄRDER VID VÄGTRUMMOR ................................................................................................................................. 39 

UPPFÖLJNING ....................................................................................................................................................... 39 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 40 

LITTERATUR .......................................................................................................................................................... 40 

INTERNET ............................................................................................................................................................. 41 

BILAGOR......................................................................................................................................................... 42 

BILAGA 1. KARTOR BIOTOPKARTERING, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖRING ............................................................................ 42 

BILAGA 2. KARTOR BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDADE STRÄCKOR .............................................................................................. 44 

BILAGA 3. KARTOR LOKALER ÅTERINTRODUKTION AV ÖRING ........................................................................................... 46 

BILAGA 4. KARTOR ÖVRIGA FYSISKA ÅTGÄRDER ............................................................................................................ 48 

BILAGA 5. KARTOR ELFISKELOKALER........................................................................................................................... 50 

  



Redovisning av genomförda åtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden 2010–2020. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  

4 

 

Inledning 

Fagerhultsån och dess biflöden är precis som många andra vattendrag präglade av kulturlämningar 

genom äldre tiders vattenutnyttjande och olika typer av rensningar. Ett av målen med rensningarna 

var att underlätta flottningen av timmer genom att räta och fördjupa vattendragen, samt skapa släta 

bottnar. Inom Fagerhultsåns avrinningsområde har det förekommit såväl enskild flottning till mindre 

sågverk som kommersiell flottning till Lessebo bruk. Dessvärre medförde dessa rensningar att 

livsmiljöerna för strömlevande fauna försämrades eller försvann helt och hållet. Även uppförandet av 

dammar för drift av sågar och kvarnar bidrog till försämringen genom att vandringsmöjligheterna 

upphörde och att lämpliga habitat dämdes över. Till följd av det ökade användandet av fossila 

bränslen, såsom olja och kol skedde dessutom en försurning och utarmning av omgivande marker, 

vilket slutligen ledde till utslagningen av bland annat öringen i Fagerhultsån och dess biflöden. 

Lessebo kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan slutet av 00-talet bedrivit ett arbete 

med att restaurera Fagerhultsån, samt dess biflöden Björnsjöbäcken och Nässjöån. Ett av målen med 

åtgärderna har varit att återskapa självreproducerande populationer av öring, vilka hade slagits ut till 

följd av fysisk påverkan och försurning. Åtgärderna har bland annat bestått i flottledsåterställning, 

tillförsel av lekgrus och död ved, samt åtgärder vid vandringshinder. Vidare har återintroduktion av 

vildfångade öringyngel skett. Mycket av åtgärderna har skett med handkraft som en del av pågående 

arbetsmarknadspolitiska program. Åtgärderna har finansierats dels av statliga medel fördelade via 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, dels av Lessebo kommun. 

På uppdrag av Lessebo kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB sammanställt föreliggande rapport 

där de undersökningar och åtgärder som har genomförts under det senaste årtiondet 2010–2020 

redovisas.  

Områdesbeskrivning 

Fagerhultsåns avrinningsområde är beläget i den nordöstligaste delen av Ronnebyåns 

huvudavrinningsområde, väster om Kosta, i Lessebo och Uppvidinge kommuner (se översiktskarta i 

Figur 1). Den totala storleken för Fagerhultsåns avrinningsområde uppgår till knappt 100 km2 och det 

utgörs till största delen av skogsmark (86 %) följt av myr- och våtmarker (6 %). Andelen sjöar och 

vattendrag i avrinningsområdet uppgår till cirka 5 %, varav Sandsjön, Nässjön och Björnsjön är de 

största. Den dominerande jordarten är morän och terrängen är blockrik, vilket även bitvis avspeglas i 

vattendragen. Fagerhultsån uppströms kalkdoseraren (belägen cirka 0,5 km nedströms Norrsjön) och 

hela Nässjöån omfattas av naturreservatet Stocksmyr-Brännan. 

Fagerhultsån avvattnar Sandsjön och rinner i sydlig riktning genom Norrsjön och Älgasjön för att 

slutligen mynna i Lilla Läen, en sträcka på cirka 13 km. Vattendragets översta delar, mellan Sandsjön 

och Norrsjön, benämns även Sandsjöån. Medelvattenföringen vid mynningen i Lilla Läen uppgår till 

cirka 0,8 m3/s (se Tabell 1). Ungefär 30 % av Fagerhultsåns totala längd utgörs av strömmande 

sträckor (se Figur 2). I bilaga 1 redovisas de bedömda förutsättningarna för öring i samband med 

biotopkarteringen. Sträckan mellan Sandsjön och Lilla Läen är utpekad som en vattenförekomst 

enligt EU:s ramdirektiv för vatten (SE630196-147176). Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig, 

vilket beror på hydromorfologisk påverkan och förekomsten av miljögifter. 
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Figur 1. Översiktskarta över Fagerhultsåns avrinningsområde, samt naturreservatet Stocksmyr-Brännan (grön linje). 

Nässjöån avvattnar Nässjön och rinner cirka 5 km i sydostlig riktning genom flera större våtmarker 

och mynnar i Fagerhultsån cirka 1,5 km nedströms Sågtorpet. Medelvattenföringen vid mynningen i 



Redovisning av genomförda åtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden 2010–2020. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  

6 

 

Fagerhultsån uppgår till cirka 0,2 m3/s (se Tabell 1). Knappt en tiondel (9 %) av Nässjöån utgörs av 

strömmande sträckor (se Figur 2). I bilaga 1 redovisas de bedömda förutsättningarna för öring i 

samband med biotopkarteringen. Sträckan är inte utpekad som en vattenförekomst enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten (NW630530-146942).  

Björnsjöbäcken, som avvattnar Björnsjön, rinner cirka 1,5 km i västlig riktning och mynnar i 

Fagerhultsån cirka 0,5 km nedströms sammanflödet mellan Nässjöån och Fagerhultsån. 

Medelvattenföringen vid mynningen i Fagerhultsån uppgår till cirka 0,06 m3/s (se Tabell 1). En 

tredjedel (32 %) av Björnsjöbäckens totala längd utgörs av strömmande sträckor (se Figur 2). I bilaga 

1 redovisas de bedömda förutsättningarna för öring i samband med biotopkarteringen. Sträckan är 

inte utpekad som en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten (NW630465-147230). 

Tabell 1. Uppgifter om karakteristiska vattenföringar (total stationskorrigerad vattenföring 1981–2010) respektive 
avrinningsområdenas storlek för Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken. 

 Fagerhultsån Nässjöån Björnsjöbäcken 

HHQ50  4,7 m3/s 0,99 m3/s 0,34 m3/s 

MHQ 2,7 m3/s 0,57 m3/s 0,20 m3/s 

MQ 0,8 m3/s 0,17 m3/s 0,06 m3/s 

MLQ 0,2 m3/s 0,03 m3/s 0,01 m3/s 

Area 92 km2 18,7 km2 7,3 km2 

 

 

 
Figur 2. Summering av de dominerande strömförhållandena på delsträckorna i Fagerhultsån (överst), Nässjöån (mitten) 
respektive Björnsjöbäcken (nederst). Baserat på genomförda biotopkarteringar (Nöbbelin, 2001 och Nilsson, 2014). 
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Figur 3. Bedömda förutsättningar för öring i Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken vid biotopkarteringar 2001 
respektive 2014 (se även Bilaga 1).  

Redovisning av genomförda åtgärder 

Redovisningen av de åtgärder som har genomförts i Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken 

under perioden 2010–2020 sker dels kronologisk, dels utifrån typ av åtgärd. Redovisningen sker 

översiktligt och så långt det är möjligt med hjälp av bild- och kartmaterial. I bilaga 2–4 redovisas 

åtgärdsplatserna utifrån åtgärdstyp. För mer detaljerade uppgifter rörande specifika åtgärder eller 

platser hänvisas till separat upprättade redovisningar m.m. (se referenslista). När höger eller vänster 

används för att beskriva läget ska detta ses uppströms ifrån, det vill säga medströms. Hänvisningar 

till delsträckor följer indelning i genomförda åtgärdsplaner. Koordinater anges i SWEREF 99TM. 

Kronologisk redogörelse 

Potentialen i Fagerhultsån identifierades i samband med en biotopkartering 2001 (Nöbbelin, 2001). 
Därefter dröjde det några år innan projektet med att restaurera Fagerhultsån inleddes 2008 med 
projekteringen av åtgärder vid den övergivna Ekeforsdammen. Efter en ansökan till Miljödomstolen 
skedde själva utrivningen av Ekeforsdammen hösten 2010 och i samband med invigningen året därpå 
skedde även den första utsättningen av öringar i det forna dammläget. Utsättningar av öringyngel på 
våren har därefter skett årligen med undantag för 2013 (se Figur 4 och Tabell 4).  
 
Under 2012 utarbetades åtgärdsplanen för biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån (Lindvall & Nilsson, 

2012), vilken har legat till grund för det fortsatta arbetet. Ett par år senare togs även en åtgärdsplan 

fram för biotopvårdsåtgärder i Nässjöån och Björnsjöbäcken 2014 (Nilsson, 2014). I inledningen av 

projektet med att restaurera Fagerhultsån och dess biflöden genomfördes även inventeringar av 

flottnings- och andra kulturlämningar utmed vattendragen (Eriksson & Roslund-Forenius, 2012 

respektive Marktorp J & Roslund-Forenius Y, 2013).  
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Figur 4. Kronologisk redogörelse av genomförda åtgärder i Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken 2010–2020. 
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Figur 5. Projektet uppmärksammas på förstasidan i Smålandsposten 2011-09-14. 

Arbetet med biotopvårdsåtgärderna/flottledsåterställningen påbörjades hösten 2013 av ett arbetslag 

från Skogsstyrelsen och pågick några veckor på sensommaren/hösten under två år (2013–2014). 

Under denna period genomfördes även en metodstudie vid Gubbamon i samarbete med 

kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Dels åtgärdades en sträcka uppströms den 

övre bron med grävmaskin, medan sträckan nedströms bron åtgärdades med handkraft av 

arbetslaget från Skogsstyrelsen. Dels skedde en ”pluggning” av en flottledsrensad fåra mellan de 

båda broarna vid Gubbamon i syfte att vattenbegjuta ett kvillområde. Utfallet från metodstudien 

visade att det var möjligt att förena natur- och kultvärden. Vidare skapades rutiner och kontakter för 

en bra dialog vid det fortsatta arbetet med att restaurera Fagerhultsån och dess biflöden.  

År 2015 skedde inget arbete på grund av brist på arbetskraft. Från och med sensommaren/hösten 

2016 har biotopvårdsåtgärderna genomförts av ett arbetslag från Lessebo kommun. De första åren 

(2016 och 2017) koncentrerades åtgärderna till Fagerhultsån. Sedan 2018 har åtgärder genomförts 

även i Nässjöån och Björnsjöbäcken. De genomförda biotopvårdsåtgärderna under perioden 2016–

2020 har rapporterats årligen till kommunen, länsstyrelsen och databasen för åtgärder i vatten (ÅiV). 
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Biotopvårdsåtgärderna under perioden 2016–2020, som har skett genom ett arbetsmarknadspolitiskt 

projekt, har genomförts av ett arbetslag från Lessebo kommun bestående av vanligtvis 4 personer 

och en arbetsledare. I samband med genomförandet har även en fiskeribiologiskt sakkunnig 

medverkat. Arbetet har uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen. 

 
 

 
Figur 6. Delsträcka 13 i Fagerhultsån vid Gubbamon före respektive efter åtgärder sensommaren/hösten 2016. 
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I början av sommaren 2019 sänktes Sågtorpsdammen av för att minska risken för olyckor och skador 

i väntan på beslut om hur den skulle hanteras framöver. Detta eftersom den dels var i mycket dåligt 

skick, dels hade översvämmats under början av året. Avsänkningen skedde genom att 

sättarna/luckorna i utskoven succesivt demonterades. 

 
 

 
Figur 7. Sågtorpsdammen före respektive efter avsänkning sommaren 2019. 
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Under 2019 genomförde även Länsstyrelsen i Kronobergs län åtgärder inom naturreservatet 

Skogsmyr-Brännan. Dels anlades en ny tröskel och åfåra i Nässjöån nedströms Källekulla mad, dels 

lades diken igen i Källekulla mad. Syftet med åtgärderna som ingick i våtmarkssatsningen var att 

återställa hydrologin i Källekulla mad.  

 
 

 
Figur 8. Läget för tröskeln i Nässjöån nedan Källekulla mad före respektive efter åtgärder sensommaren/hösten 2019. 
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Under vintern/våren 2020 projekterades åtgärder vid Sågtorpsdammen respektive kvarnlämningen 

mellan Sandsjön och Sågtorpsdammen som sedermera resulterade att dessa åtgärdades 

sensommaren/hösten 2020. Sågtorpsdammen revs ut, medan ett omlöp (naturlig bäckfåra) anlades 

vid kvarnlämningen. 

 
Figur 9. Indämningsområdet uppströms Sågtorpsdammen efter utrivningen sensommaren/hösten 2020. 

 
Figur 10. En del av omlöpet vid kvarnlämningen mellan Sandsjön och Sågtorpet som anlades sensommaren/hösten 2020. 
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Fysiska åtgärder 

Flottledsåterställning 
Sammanlagt har cirka 4,5 km vattendragssträcka biotopvårdats i Fagerhultsån, Nässjöån och 

Björnsjöbäcken under perioden 2016–2020 (se Tabell 2 och bilaga 2). Vid genomförandet av 

flottledsåterställningen har även flera flottledsrännor pluggats och ett flertal mindre/partiella 

vandringshinder åtgärdats (se Tabell 3 och Bilaga 1). Dessvärre saknas det detaljerade uppgifter om 

de åtgärder som utfördes av arbetslaget från Skogsstyrelsen under perioden 2013–2014. 

Tabell 2. Sammanställning av genomförda biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden 2016–2020. 

Årtal Vattendrag Delsträckor Längd Åtgärder 

2016 Fagerhultsån 7, 13 och 15 750 m 
Flottledsåterställning. Pluggning av flottledsränna 

nedan Sågtorpet respektive ovan kalkdoseraren. 

2017 Fagerhultsån 21 och 24 450 m 
Flottledsåterställning. Pluggning av flottledsränna 

ovan banvallen. Åtgärd vid ett vandringshinder. 

2018 Fagerhultsån 25–28 500 m Flottledsåterställning. Åtgärd vid ett vandringshinder. 

2018 Nässjöån 11 och 13 350 m 
Flottledsåterställning. Åtgärder vid fyra 

vandringshinder. 

2019 Fagerhultsån 2, 4, 7 och 15 650 m 
Flottledsåterställning. Komplettering tidigare 

genomförda åtgärder på nedre delen av delsträcka 2. 

2019 Nässjöån 7–10 750 m 
Flottledsåterställning. Åtgärder vid två 

vandringshinder. 

2019 Björnsjöbäcken 1–3 och 6 500 m Flottledsåterställning. Åtgärd vid två vandringshinder. 

2020 Fagerhultsån 
5, 11, 16 och 

24 
450 m 

Flottledsåterställning. Komplettering tidigare 

genomförda åtgärder på delsträcka 7. 

2020 Nässjöån 13–14 250 m Flottledsåterställning. 

Tabell 3. Sammanställning av åtgärdade ”mindre” vandringshinder i Fagerhultsån och dess biflöden 2016–2020. 

Vattendrag Delsträcka 
VH-

ID 
Typ av vandringshinder Åtgärdsår Åtgärd 

Fagerhultsån 21 5 Flottledsrensning 2017 Blockutläggning 

Fagerhultsån 26 6 Flottledsrensning 2018 Blockutläggning 

Nässjöån 11 6 Rensning 2018 Blockutläggning 

Nässjöån 11 7 Rensning 2018 Blockutläggning 

Nässjöån 11 8 
Övergiven damm, 

Dammamaden 
2018 Blockutläggning 

Nässjöån 13 9 Vägtrumma 2018 Upptröskling 

Nässjöån 8 4 Rensning 2019 Blockutläggning 

Nässjöån 9 5 Rensning 2019 Blockutläggning 

Björnsjöbäcken 6 1 Blockrik sträcka 2019 Blockutläggning 

Björnsjöbäcken 6 2 Vägtrumma 2019 och 2020 Upptröskling/stryk 

 
De genomförda åtgärderna har generellt sett inte bedömts påverka allmänna eller enskilda intressen. 
Åtgärderna har emellertid förankrats med länsstyrelsen. Vidare har medgivanden inhämtats från 
berörda markägare och fiskevårdsområdesförening innan åtgärderna påbörjats. I de fall då även 
tillstånd krävts har dessa inhämtats från berörda myndigheter. 
 
Åtgärderna under perioden 2016–2020 har genomförts manuellt (med spett, hackor, spannar m.m.) 
av ett arbetslag från Lessebo kommun bestående av vanligtvis fyra personer och en arbetsledare. I 
samband med genomförandet har även en fiskeribiologiskt sakkunnig medverkat delar av tiden. 
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Figur 11. För att lösa uppgiften krävdes ibland stor uppfinningsrikedom, en linbana anlades för att transportera ner 
lekgrus till delsträcka 28 i Fagerhultsån uppströms Lilla Läen 2018. 

 
Figur 12. Arbetslaget och ansvariga på Lessebo kommun som medverkat vid åtgärderna under den senaste treårs 
perioden (2018–2020) vid läget för den tidigare Ekeforsdammen i Fagerhultsån i september 2020 då åtgärdsarbetet 
officiellt avslutades. 
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Åtgärdsarbetet 2016 koncentrerades till tre lokaler, Delsträcka 7 nedan Sågtorpet, delsträcka 13 vid 

Gubbamon och delsträcka 15 ovan kalkdoseraren. Förutom flottledsåterställning i form av utläggning 

av block och sten, samt tillförsel av död ved och lekgrus skedde pluggning av två flottledsrännor, 

nedan Sågtorpet respektive ovan kalkdoseraren i syfte att leda vattnet mot opåverkade fåror. 

 
Figur 13. Anlagd lekbädd på delsträcka 13 i Fagerhultsån vid Gubbamon sensommaren/hösten 2016. 

 
Figur 14. Återställd del av den övre delen av delsträcka 15 i Fagerhultsån ovan kalkdoseraren sensommaren/hösten 2016. 
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Sensommaren/hösten 2017 genomfördes flottledsåterställningen i Fagerhultsån på sträckan mellan 

Rislycke tokar och den gamla banvallen ovan den tidigare indämningen vid Ekeforsdammen 

(delsträcka 21 och 24). Vidare åtgärdades ett mindre vandringshinder i den vänstra fåran vid Rislycke 

tokar (delsträcka 21) och en flottledsränna pluggades ovan banvallen (delsträcka 24). 

 
Figur 15. Åtgärder pågår på delsträcka 21 i Fagerhultsån vid Rislycke tokar sensommaren/hösten 2017. 

 
Figur 16. Lekgrusutläggning på delsträcka 24 i Fagerhultsån ovan banvallen sensommaren/hösten 2017. 
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Figur 17. Flottledsrännan ovan banvallen i Fagerhultsån före respektive efter åtgärder sensommaren/hösten 2017. 
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Åtgärdsarbetet fortsatte i de nedre delarna av Fagerhultsån, uppströms Lilla Läen, 

sensommaren/hösten 2018 (delsträcka 25–28). Förutom flottledsåterställning åtgärdades även ett 

partiellt vandringshinder på delsträcka 26. Detta år påbörjades även arbetet i Nässjöån där fyra 

vandringshinder åtgärdades och två delsträckor (11 och 13) biotopvårdades. 

 
Figur 18. Återställd del av delsträcka 28 i Fagerhultsån ovan Lilla Läen sensommaren/hösten 2018. 

 
Figur 19. Det åtgärdade vandringshindret på delsträcka 26 i Fagerhultsån efter åtgärder sensommaren/hösten 2018. 
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Figur 20. Dammen i utloppet av Dammamaden delsträcka 11 i Nässjöån efter åtgärder sensommaren/hösten 2018. 

 
Figur 21. Upptrösklingen nedan vägtrumman på delsträcka 13 i Nässjöån efter åtgärder sensommaren/hösten 2018. 
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Säsongen 2019 fortsatte åtgärdsarbetet i Fagerhultsån (delsträcka 2, 4, 9 och 15) och Nässjöån 

(delsträcka 7–10). Åtgärder påbörjades även i Björnsjöbäcken (delsträcka 1–3 och 6). Förutom 

flottledsåterställning åtgärdades två mindre vandringshinder i Nässjöån, samt två mindre 

vandringshinder i Björnsjöbäcken, en rensad sträcka och en vägtrumma. 

 
Figur 22. Delsträcka 9 i Fagerhultsån vid Gubbamon efter genomförda åtgärder sensommaren/hösten 2019. 

 
Figur 23. Delsträcka 15 i Fagerhultsån ovan kalkdoseraren efter genomförda åtgärder sensommaren/hösten 2019. 
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Figur 24. Ett besvärligt hinder för fisk i Nässjöån före respektive efter åtgärder sensommaren/hösten 2019. 
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Figur 25. Delsträcka 3 i Björnsjöbäcken efter genomförda åtgärder sensommaren/hösten 2019. Vid fototillfället rådde 
mycket låga flöden. 

 
Figur 26. Upptrösklingen nedan vägtrumman på delsträcka 6 i Björnsjöbäcken efter åtgärder sensommaren/hösten 2019. 
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Den avslutande säsongen 2020 koncentrerades återigen åtgärdsarbetet till Fagerhultsån (delsträcka 

5 ,7, 11, 16 och 24) även om en del åtgärder även genomfördes i Nässjöån (delsträcka 13–14). En viss 

förstärkning skedde även av tröskeln/stryket nedan vägtrumman i Björnsjöbäcken. Den sista 

arbetsdagen förlades till läget för den forna Ekeforsdammen. 

 
Figur 27. Delsträcka 5 i Fagerhultsån nedan Sågtorpet efter genomförda åtgärder sensommaren/hösten 2020. 

 
Figur 28. Delsträcka 11 i Fagerhultsån vid Gubbamon efter genomförda åtgärder sensommaren/hösten 2020. 
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Figur 29. Den övre delen av delsträcka 7 i Fagerhultsån före respektive efter åtgärder sensommaren/hösten 2019. 
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Figur 30. Uppströms respektive nedströms läget för den tidigare Ekeforsdammen i Fagerhultsån (delsträcka 24) efter 
åtgärder sensommaren/hösten 2020. 
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Åtgärder vid större definitiva vandringshinder 
De åtgärder som har genomförts vid definitiva vandringshinder i Fagerhultsån innebär att 

konnektiviteten (möjligheten för fisk och andra vattenlevande djur att förflytta sig) har återskapats 

inom stora delar av Fagerhultsåns avrinningsområde. 

Utrivningen av Ekeforsdammen 

Ekeforsdammen byggdes 1922 för driften av ett kraftverk och hade en fallhöjd på cirka 3,5 meter.  

Kraftverket var i drift till slutet av 1950-talet. Därefter fick kraftverket och dammen stå och förfalla. 

Förutom att dammen utgjorde ett definitivt vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur 

dämde den in en cirka 600 m lång sträcka av Fagerhultsån uppströms. Projekteringen av åtgärderna 

påbörjades 2008 och sedan gjordes en ansökan om utrivning till Miljödomstolen i Växjö där 

Jönköpings Fiskeribiologi AB agerade som ombud för Lessebo kommun. Ansökan beviljades i en dom 

(M899-10) 2010-06-22. Utrivningen skedde 2010 genom att kraftverket och utskoven revs och en 

cirka 20 m bred öppning skapades i dammvallen. Förutom att vandringshindret försvann medförde 

utrivningen att den indämda åfåran uppströms dammen åter kom i dagen, samt att det återskapades 

cirka 70 m strömmande vattendrag i dammläget och naturfåran nedströms. I samband med 

utrivningen genomfördes även biotopvårdsåtgärder på en drygt 300 m lång sträcka mellan dammen 

och Kostavägen som var hårt rensad och kanaliserad. 

  
Figur 31. Indämningsområdet uppströms Ekeforsdammen före respektive efter utrivningen 2010. 
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Figur 32. Ekeforsdammen och delar av det nedlagda kraftverket sett från nedströmssidan före utrivning. 

 
 

 
Figur 33. Indämningsområdet uppströms Ekeforsdammen tio år efter utrivningen. 
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Utrivningen av Sågtorpsdammen 

Vid Sågtorpsdammen som hade en fallhöjd på cirka 3,5 meter och som troligen uppfördes någon 

gång i slutet av 1800-talet bedrevs verksamhet med koppling till timmerindustrin. Dels finns 

fortfarande lämningarna kvar av en tidigare såg till höger nedströms dammen. Dels fanns spår av en 

tidigare flottningsränna i trä nedströms det vänstra utskovet. Verksamheterna vid dammen var 

emellertid sedan lång tid tillbaka nedlagda och dammen hade fått stå och förfalla, samt även 

översvämmas. Efter en översvämning av dammen vintern/våren 2019 beslutades att sänka av 

dammen och stänga av vägen över densamma för att förhindra olyckor, vilket skedde sommaren 

2019. Förnyade projekteringar genomfördes därefter vintern/våren 2020 (den första projekteringen 

skedde 2014) och utrivningen genomfördes därefter genom utrivning av vänster utskov 

sensommaren/hösten 2020 av Sveaskog. 

 
 

 
Figur 34. Vänster utskov (sett uppströms ifrån) respektive höger utskov (sett nedströms ifrån) vid Sågtorpsdammen före 
avsänkning sommaren 2019. 
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Figur 35. Läget för vänster utskov vid Sågtorpsdammen i Fagerhultsån vid pågående rivning respektive efter åtgärd 
sensommaren/hösten 2020. 
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Hydrologisk restaurering 
Hösten 2018 beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län att en projektering av olika tänkbara lösningar 

för att åstadkomma biotopvård på sträckan nedströms Källekulla mad i Nässjöån skulle ske (Nilsson, 

2019a). Därefter beslutade länsstyrelsen vintern/våren 2019 att gå vidare med det mest ambitiösa 

förslaget som även innebar en hydrologisk restaurering av Källekulla mad. I korthet innebar detta att 

åbottnen höjdes cirka 60 cm i den övre delen av den cirka 125 m långa sträckan uppströms 

vägtrumman och att en ny bredare åfåra med flackare kanter byggdes upp av morän och natursten 

nedströms. Åtgärderna genomfördes sensommaren/hösten 2019 och finansierades av statliga medel 

från den så kallade Våtmarkssatsningen. I samband med detta genomfördes även en igenläggning av 

flera diken i Källekulla mad för att ytterligare öka den vattenhållande förmågan i våtmarken. 

 
Figur 36. Den åtgärdade sträckan i Nässjöån nedan Källekulla mad före åtgärder våren 2019. 

 
Figur 37. Den åtgärdade sträckan i Nässjöån nedan Källekulla mad efter åtgärder våren 2020. 
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Figur 38. Den övre delen av den åtgärdade sträckan i Nässjöån nedan Källekulla mad vintern efter åtgärder 2019/2020. 

 
Figur 39. Den övre delen av den åtgärdade sträckan i Nässjöån nedan Källekulla mad efter åtgärder våren 2020. 

Återintroduktion av öring 

De första utsättningarna i Fagerhultsån skedde i mitten av 1990-talet. Dessa genomfördes av Läens 

FVOF och de öringar som då sattes ut härstammade från Helige å och Björkaå. Hur många öringar 

som sattes ut är inte känt och verksamheten pågick endast ett par år. Sedan utsättningarna 

återupptogs av Lessebo kommun 2011 har närmare 700 öringar satts ut i Fagerhultsån och 

Björnsjöbäcken (se Tabell 4). Utsättningarna har hittills skett på nio lokaler i Fagerhultsån på sträckan 

mellan Sandsjön och Ekeforsdammen, respektive på två lokaler i Björnsjöbäcken (se Figur 43 och 

Bilaga 3). De öringar som har satts ut härstammar alla från Mysingabäcken vid Norrhult och har 

fångats med hjälp av elfiske i början av sommaren (månadsskiftet maj/juni). Under de senaste åren 
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(2019–2020) har de utsatta öringarna dock fångats i dammläget vid den tidigare Ekeforsdammen 

eftersom tillgången på öring där har varit bättre. Valet att fånga ynglen då de förbrukat sin gulesäck 

och krupit upp ur lekbäddarna baseras på att det då finns ett naturligt överskott, samt att ju yngre 

individer som sätts ut desto bättre förutsättningar finns för etablering.  De genomförda 

utsättningarna under perioden 2016–2020 har rapporterats årligen till kommunen, länsstyrelsen och 

databasen för åtgärder i vatten (ÅiV). 

 
Figur 40. Fångst av öringyngel vid läget för den tidigare Ekeforsdammen i början av sommaren 2020. 

 
Figur 41. Öringyngel fångade vid elfiske i början av sommaren 2020. 
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Figur 42. Utsättning av öringyngel i Björnsjöbäcken i början av sommaren 2020. 

Tabell 4. Sammanställning av genomförda utsättningar av öring i Fagerhultsån och Björnsjöbäcken under perioden 2011–
2020. 

Vattendrag Lokalnamn Årtal Datum Antal yngel Ursprung 

Fagerhultsån Ekeforsdammen 2011 2011-06-01 
Uppgift 
saknas 

Mysingabäcken 

Fagerhultsån Ekeforsdammen 2011 2011-09-14 
Uppgift 
saknas* 

Mysingabäcken 

Fagerhultsån Ekeforsdammen 2012 2012-05-29 15** Mysingabäcken 

Björnsjöbäcken Björnsjöbäcken, uppströms mynning 2014 2014-05-28 15 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Uppströms Sågtorpet 2014 2014-05-28 30 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, övre 2014 2014-05-28 35 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, mellan 2014 2014-05-28 50 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Uppströms banvallen 2014 2014-05-28 30 Mysingabäcken 

Björnsjöbäcken Björnsjöbäcken, uppströms mynning 2015 2015-06-03 30 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Mellan Sandsjön och Sågtorpet, Stocksmyr 2015 2015-06-03 39 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, övre 2015 2015-06-03 10 Mysingabäcken 

Björnsjöbäcken Björnsjöbäcken, uppströms mynning 2016 2016-06-03 45 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Mellan Sandsjön och Sågtorpet, Stocksmyr 2016 2016-06-03 45 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, övre 2016 2016-06-03 45 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, nedre 2017 2017-06-01 42 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, nedre 2018 2018-06-08 48 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Rislycke tokar 2018 2018-06-08 48 Mysingabäcken 

Fagerhultsån Gubbamon, nedre 2019 2019-06-05 55 Ekeforsdammen 

Björnsjöbäcken Björnsjöbäcken, nedströms vägtrumman 2020 2020-06-08 4 Ekeforsdammen 

Fagerhultsån Uppströms kalkdoseraren 2020 2020-06-08 21 Ekeforsdammen 

* Symbolisk utsättning i samband med invigningen av den utrivna Ekeforsdammen. 

** Vid utsättningen 2012 satte cirka 10 st. öring 1+ och 3–4 st. öring >1+ ut. 
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Figur 43. Lokaler i Fagerhultsån och Björnsjöbäcken där utsättning av öring har skett, samt de elfiskelokaler där naturlig 
reproduktion har konstaterats (se även Bilaga 3).  

Kostnadssammanställning 

Sammanlagt beräknas kostnaden för de genomförda åtgärderna under perioden 2010–2020 uppgå 

till drygt 3 miljoner kronor (se Tabell 5). Fördelat över hela perioden uppgår kostnaden därmed till 

cirka 300 tkr/år. Förutom restaureringen av cirka 4,5 km strömmande vattendrag inkluderar detta 

utrivningen av två dammar, anläggandet av ett omlöp, uppbyggnaden av en ny åfåra och hydrologisk 

restaurering av en våtmark, åtgärder vid ett tiotal mindre vandringshinder, utsättning av närmare 

700 öringar, samt uppföljning och rapportering av genomförda åtgärder. 

Tabell 5. Redovisning av kostnader för genomförda åtgärder i Fagerhultsån och dess biflöden under perioden 2010–2020. 

Årtal Åtgärd Kostnad Finansiär 

2010 Utrivning av Ekeforsdammen 420 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2011–
2015 

Öringutsättningar 55 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2013–
2014 

Biotopvårdsåtgärder 
(Skogsstyrelsen) 

190 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2016 Biotopvård och yngelutsättningar 200 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2017 Biotopvård och yngelutsättningar 215 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2018 Biotopvård och yngelutsättningar 335 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2019 Biotopvård och yngelutsättningar 355 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2019 
Ny tröskel/åfåra i Nässjöån 
nedan Källekulla mad 

≈500 tkr Statliga medel via länsstyrelsen, Våtmarkssatsningen. 

2020 Biotopvård och yngelutsättningar 330 tkr Lessebo kommun (15 %), statliga medel via länsstyrelsen (85 %). 

2020 Omlöp vid kvarnlämningen 160 tkr Statliga medel via länsstyrelsen. 

2020 Utrivning av Sågtorpsdammen ≈500 tkr Sveaskog och statliga medel via länsstyrelsen. 
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Uppföljning av genomförda åtgärder 

Uppföljningen av de genomförda åtgärderna har skett genom elfiske på hösten, dels på fasta så 

kallade tidserielokaler, dels på stickprovslokaler. Omfattningen har varierat över tid, men sedan 2011 

har två fasta lokaler följts (”Ekefors” och ”Norr Sågtorpet”) och sedan 2018 fiskas även 4–5 

stickprovslokaler årligen. Fiskundersökningar med elfiske har emellertid pågått i Fagerhultsån sedan 

mitten på 1990-talet, varav en lokal ”Norr Sågtorpet” har fiskats årligen sedan 1998 (se Tabell 6 och 

Figur 44, samt Bilaga 5). Fångsterna av öring upphörde emellertid efter 1999 och öring fångades inte 

på nytt förrän 2011 då vissa av de utsatta individerna vid Ekeforsdammen återfångades (se Figur 46). 

Samtliga elfisken har rapporterats till databasen för provfiske i vattendrag (SERS). 

Tabell 6. Sammanställning av elfiskade lokaler i Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken under perioden 1995–2020 
(lokalerna redovisas uppströms ifrån). 

Vattendrag Lokalnamn N E Antal fisketillfällen 
Första 

elfisket 
Senaste 
elfisket 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Stocksmyr 6304998 520224 5 2015 2020 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Norr Sågtorpet 6304307 520132 24 1995 2020 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Ovan Sågtorpsdammen 6304202 520191 1 2019 2019 

Nässjöån Ovan trumman 6303106 520239 1 2020 2020 

Björnsjöbäcken Nedstr väg 10 m u 6302725 521650 1 1995 1995 

Björnsjöbäcken Ovan mynning 6302658 520801 1 2018 2018 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Gubbamon nedan bro 6302473 520901 2 2019 2020 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Gubbamon mellan 6302250 521108 1 2020 2020 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Gubbamon 6302099 521097 1 2013 2013 

Fagerhultsån (Sandsjöån) Gubbamon nedre 6301974 521123 3 2018 2020 

Fagerhultsån Nedan kraftledningen 6297414 521947 1 2018 2018 

Fagerhultsån Kraftledn Rislycke 6297329 521803 5 1999 2010 

Fagerhultsån Naturf ovan banvall 6296859 522119 3 2018 2020 

Fagerhultsån Ekefors 6296343 522125 10 2011 2020 

Fagerhultsån Nedstr flottnfördäm 6294987 522391 1 1999 1999 

Fagerhultsån Nedstr övre damm 6294787 522393 4 1995 2002 

Fagerhultsån Kvillen 6294608 522455 1 2004 2004 

Fagerhultsån Uppstr kvarnfall 6294587 522396 4 1995 2003 

Fagerhultsån Nedstr kvarnfall 6294487 522397 1 1995 1995 

Fagerhultsån Nedstr kvarnfall 6294387 522398 1 1995 1995 

 
Utifrån elfiskeresultaten och uppgifter om de genomförda utsättningarna av öringyngel har det 

konstaterats naturlig reproduktion av öring (fångst av årsungar, så kallade 0+) på fyra lokaler vid 

minst tio tillfällen sedan 2014. De lokaler där naturlig reproduktion har konstaterats är ”Norr 

Sågtorpet” 2019, ”Gubbamon nedan bro” 2019, ”Naturf ovan banvall” 2019, samt ”Ekefors” 2014–

2020. Att det noterades naturlig reproduktion på flera lokaler 2019 tolkas som att de yngel som 

sattes ut 4–5 år tidigare har vuxit till sig och uppnått könsmognad. Det är även glädjande att 

lokalerna med naturlig reproduktion är belägna dels i den övre och nedre delen av Fagerhultsån, dels 

i anslutning till Björnsjöbäckens mynning vid Gubbamon (se Figur 43 och Bilaga 3), vilket skapar goda 

förutsättningar för ytterligare spridning av öring inom avrinningsområdet. Förhoppningsvis kommer 

utsättningarna av yngel uppströms kalkdoseraren resultera i naturlig reproduktion även på sträckan 

mellan Norrsjön och Älgasjön. 
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Figur 44. Elfiskade lokaler i Fagerhultsån, Nässjöån och Björnsjöbäcken, samt lokaler där fångst av öring har skett (se 
även Bilaga 5).  

 
Figur 45. Uppföljande elfiske i Nässjöån hösten 2020 (foto: Ullabritt Rundqvist). 
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Figur 46. Årsvis sammanställning av antalet elfiskade lokaler, samt antalet lokaler där öringfångst skett.  

 
 

 
Figur 47. Öringar fångade i samband med uppföljande elfisken på hösten i Fagerhultsån. Den övre bilden visar två äldre 
individer (>1+), medan den nedre bilden visar en årsunge (0+). 
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Återstående åtgärdsbehov 

Biotopvårdsåtgärder 

I området vid Rislycke tokar finns det sträckor som inte har åtgärdats på grund av att de är mycket 

otillgängliga. De sträckor som ännu inte har åtgärdats är dels delsträckorna 18, 20 och 22, dels den 

övre delen av den vänstra fåran (sett uppströms ifrån) på delsträcka 21. 

Även de hårt rensade och rätade sträckorna direkt nedströms Sandsjöns utlopp är i behov av 

återställning. Ett arbete som kräver maskiner eftersom det är betydande massor som behöver 

återföras till vattendraget. För att åtgärda dessa krävs eventuellt tillstånd från Mark- och 

Miljödomstolen eftersom åtgärderna kan påverka avbördningen från Sandsjön. Således bör dylika 

åtgärder samordnas med en omprövning av dammen i Sandsjöns utlopp.   

Av de hittills åtgärdade sträckorna i framförallt Fagerhultsån finns det platser där lekgrus inte har 

tillförts på grund av allt för stora avstånd från närmaste upplags-/avlastningsplatser. Utläggning av 

lekgrus med hjälp av helikopter kan där vara en lösning. 

Återintroduktionsutsättningar 

Utsättningarna av yngel uppströms kalkdoseraren (delsträcka 15) bör fortgå ytterligare några år för 

att snabba på processen med att återskapa en öringpopulation på sträckan mellan Norrsjön och 

Älgasjön. Detta eftersom en naturlig spridning till sträckan kräver att fisk passerar någon av sjöarna 

antingen uppströms eller nedströms, vilket bedöms ta orimligt lång tid. Även utsättningarna av yngel 

vid vägtrumman i Björnsjöbäcken bör fortgå ytterligare några år.  

Vattenkemin i Nässjöån indikerar dåliga förhållanden för försurningskänsliga arter såsom elritsa och 

öring, vilket har lett till att det inte har skett några utsättningar av öring i vattendraget. Elfisket som 

genomfördes på den restaurerade sträckan nedströms tröskeln i Källekulla mads utlopp hösten 2020 

indikerade emellertid att förutsättningar finns eftersom elritsa (både yngre och äldre individer) 

fångades. Ett försök att återintroducera öring kan därför vara motiverat under kommande år. 

Åtgärder vid vägtrummor 

Vägtrumman uppströms Sågtorpet är i dåligt skick och behöver bytas. En projektering av möjliga 

lösningar bör därför genomföras. Vidare är vägtrumman i den nedre delen av Nässjöån, uppströms 

Dunemad, underdimensionerad och för kort i förhållande till vägbredden. Ett byte till en längre 

trumma med större diameter eller en halvtrumma bör därför ske.   

Våren 2020 genomfördes en projektering av två vägtrummor i Nässjöån och Björnsjöbäcken (Nilsson 

& With, 2020). Den ena av dessa (Björnsjöbäcken) har sedan dess åtgärdats av arbetslaget från 

Lessebo kommun och bedöms passerbar för starksimmande fiskarter såsom öring. Åtgärder har även 

vidtagits vid den övre trumman i Nässjöån, men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att långsiktigt 

möjliggöra fiskpassage. Då det finns funderingar på att återställa (höja) Nässjöns vattennivå bör man 

dock avvakta tills vidare med mer ingripande åtgärder vid den övre trumman i Nässjöån. 

Uppföljning 

Förutom att upprätthålla tidserielokalerna (”Norr Sågtorpet” och ”Ekefors”) bör uppföljande elfisken 

på så kallade stickprovslokaler fortsatt genomföras för att följa upp de utsättningar som har 

genomförts respektive planeras. Lämpligen elfiskas fyra stickprovslokaler kvalitativt årligen under 

den närmsta femårsperioden.   
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Bilaga 2. Kartor biotopvårdsåtgärdade sträckor 
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Bilaga 3. Kartor lokaler återintroduktion av öring 
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Bilaga 4. Kartor övriga fysiska åtgärder 
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Bilaga 5. Kartor elfiskelokaler 
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