Pedagogiska vattenmiljöer
vid Munkedal, Uddevalla och Vänersborg
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Bakgrund och syfte
Syftet har varit att se ut tre områden med pedagogiska vattenmiljöer som är lämpliga för studier av
biologi och hydromorfologi inom Fyrbodal i Västra Götalands län. Miljöerna ska kunna användas av
exempelvis skolor, vattenråd, fiskevårdsområdesföreningar och naturskyddsföreningar. Arbetet har
skett på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom Andreas Bäckstrand inom projektet
Sötvattensbiologiska studier. Fältarbete och rapport har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers
Naturvårdskonsult under hösten 2014.

Metod
Genom att använda Lantmäteriets karttjänst undersöktes Örekilsälvens, Bäveåns och
Upperdusälvens avrinningsområden samt Lillån i Vänersborg. Vattendragsavsnitt som såg lämpliga ut
och som samtidigt låg inom någon kilometers avstånd från skolor och som var lättillgängliga sågs ut.
Inga särskilt lämpliga sträckor i Upperudsälvens avrinningsområde kunde upptäckas, vilket gjorde att
eftersöket koncentrerades i resterande områden. Åtta möjliga områden valdes ut. Dessa studerades
ytterligare på ortofoto för att med exakt bedöma var lämpliga miljöer kunde finnas. Sex platser
besöktes i fält varvid tre bedömdes vara mindre lämpliga medan tre områden var särskilt lämpliga.
Miljöerna fotodokumenterades, miljöförhållanden och intressantare arter noterades. Provhåvning
gjordes och vissa vattenlevande evertebrater samlades in för senare bestämning. De tre områdena
som bedömdes som lämpliga redovisas i rapporten (fig. 1). Inom varje område finns flera lämpliga
dellokaler.

Figur 1. De tre områdena där pedagogiska vattenmiljöer har setts ut.

Örekilsälven vid Munkedal
I Munkedal har Örekilsälven flera lättillgängliga sträckor som lämpar sig mycket
bra för naturstudier av vattenmiljöer.
Örekilsälven och biflödet Munkedalsälven (Valboån) har båda sina upprinningsområden vid
Öjemossen i Färgelanda och Bengtsfors kommuner. Huvudfåran Örekilsälven har en längd av cirka 9
mil och totalt uppgår avrinningsområdet till 1340 km². Medelvattenföringen nära utloppet ligger på
cirka 24 m3/s och vattendragets bredd inom området varierar mellan knappt 20 meter till cirka 60
meter.
Skog dominerar avrinningsområdet, medan sjöandelen är osedvanligt låg (utgör 4%). Örekilsälven
mynnar i Saltkällefjorden och vidare i Sveriges enda egentliga fjord Gullmarn. Avrinningsområdet står
för över 90 % av tillfört sötvatten till den unika fjorden Gullmarn, och transporten av näringsämnen
från området har därför stor påverkan på framför allt fjordens inre delar, med algblomning, låga
syreförhållanden och bottendöd som följd.
Örekilsälven med Kärnsjön är klassad som riksintresse på grund av rörligt friluftsliv/fritidsfiske och
sina unika stammar av atlantlax och havsöring. Örekilsälven är känd för sin genetiskt ursprungliga
laxstam. Andra intressanta fiskarter är havsnejonöga, ål och färna. Älven omfattas också av EU´s
habitatdirektiv och ingår i det nationella Natura 2000-nätverket. Dessutom är delar av Örekilsälven
också av riksintresse för kulturmiljövården. Även Gullmarsfjorden, är riksintresse för naturvård och
friluftsliv samt naturreservat och Natura 2000-område.
Örekilsälven i Munkedal är känd för att vara en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar. Redan på
medeltiden bedrevs fiske i älven av munkarna vid Dragsmarks kloster på Bokenäset. Gamla domar
från tinget vid Kvistrum på 1700-talet visar på stridigheter om rätten att fiska lax i älven. År 1890
förvärvade pappersbruket Munkedals AB det kronoskattelaxfiske som historiskt funnits i älven, och
som omfattade älven ”från fjord till fjäll”.
Under många år på 1900-talet var laxen i älven starkt hotad, främst på grund av utsläpp från
pappersmassatillverkningen vid bruket. Denna tillverkning upphörde 1966, och detta år öppnades
också första sträckan för sportfiske, vid Brålands Gård. Under 1970- och 1980-talen öppnades
ytterligare sträckor av älven för sportfiske. Rekordvikten för fångad lax i Örekilsälven ligger på 17,4
kg. Inom området verkar Nedre Örekilsälvens fiskevårdsområdesförening.
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Figur 2. Pedagogiska vattenmiljöer längs Örekilsälven i Munkedal.

Pedagogisk vattenmiljö A. Kvinneströmsbron
I området runt Kvinneströmsbron finns flera intressanta miljöer i nära anslutning till vägar, stigar och
parkeringsmöjligheter (fig. 3).
Det mittersta området strax nedströms bron är det lämpligaste och mest varierande området (3). En
liten stig leder ner till området och vid stranden finns några bänkar (fig. 6). Stränderna består av sten
och är långgrunda (fig. 5).
Vattendragets bredd varierar mellan 17 till 45 meter och vattnet är strömmande. Stigen går över
älvvallar med sandigt material (fig. 7). Vid höga flöden svämmas detta område över och vattnet
rinner i några fåror genom området. Mindre vattensamlingar står ofta kvar i detta område.
Delmiljö 2 är betydligt mindre men har liknande förhållanden med en långgrund stenig strand (fig. 9).
Bottenfaunan som lever på och mellan stenar är lätt att undersöka med håv. Här hittar man
dagsländor, bäcksländor och nattsländor av många arter samt bäckbaggar, iglar, vattengråsuggor,
musslor och snäckor. Om man håvar i strandkanten bland växter hittas även jungfrusländor. På
vattenytan kan man se virvelbaggar snurra runt.
Mängden vattenväxter är sparsam men på stenar växer näckmossa. På block i gränsen mellan luft
och vatten växer även bäcklaven Dermatocarpon luridum. I strandkanten växer åkermynta och
frossört. I vattenvegetation längs strandkanten kan man också hitta palpbaggar och
vattenbrynsbaggar.
Vid delmiljö 3 är förutsättningarna helt annorlunda (fig. 10). Här är ett lugnvatten med lite brantare
stränder. På botten finns finkorniga sediment och organiskt material. Här växer rikligt med
vattenväxter som gul näckros, slinga, vattenpest, kaveldun, vasstarr och blåsstarr (fig. 11). När man
håvar hittar man många andra arter jämfört med delmiljöerna 1 och 2. Här finns gott om
trollsändelarver av blågrön mosaikslända och brun mosaikslända samt flicksländor som större
kustflickslända. Här finns också gott om buksimmare och dykare av flera arter. Skräddare springer på
vattenytan. På stranden växer kråkklöver, fackelblomster, rörflen och den införda växten
jättebalsamin. På sensommaren kan man höra knäppandet av kärrgräshoppa om man är
uppmärksam.
Längs stränderna växer främst klibbal och ask. En del död ved i form av stående döda träd och
liggande träd förekommer. På död al ses kläckhål från stekelbock, en ovanligare skalbagge som lever
på solexponerad hård ved som ofta finns längs vattendragens stränder.
Fåglar som sågs i området vid besöket var kungsfiskare, forsärla och storskrak.
Området lämpar sig mycket bra för studier av hydromorfologi. Genom att studera botten kan man se
hur stenblock samlar upp sediment i form av grus. Man kan också studera mer storskalig erosion och
deposition och sortering av olika storlekar på material från sten till sand. Delmiljö 1 är uppbyggt av
stora älvvallar och ingår i ett svämplan runt vattendraget. Uppströms bron finns även en gammal
mittbank. I ytterkurvorna finns erosionssluttningar och vid delmiljö 3 ser man hur man klätt
ytterkurvorna med sprängsten för att stoppa erosionen. Man kan här fundera på och diskutera
effekterna erosionsskydd och uteblivna naturliga översvämningar. Området ingår i ett riffle-pool
system där en strömsträcka finns strax nedström område 1 och en större pool finns utanför delmiljö
3. Det är i dessa poolerna de stora fiskarna ofta uppehåller sig.
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Figur 3. Delmiljöer i pedagogisk vattenmiljö A samt stigar och parkeringsmöjligheter.

Figur 4. Delmiljö 1 sett från nordväst uppifrån bron.

Figur 5. Stranden vid delmiljö 1 sett från norr.

Figur 6 och 7. Bänkar på sandig älvvall i delmiljö 1 (t.v.). Stigen som leder ut över älvvallarna i delmiljö 1 (t.h.).

Figur 8 och 9. Delmiljö 1 sett från söder mot Kvinneströmsbron (t.v.). Delmiljö 2 sett mot väster (t.h.).

Figur 10 och 11. Delmiljö 3 sett not söder (t.v.). Strandvegetationen med bl.a. kaveldun i delmiljö 3 sett mot norr
(t.h.).

Figur 12 och 13. Bäcklav som växer under vattenytan i delmiljö 2 (t.v.). Stenig botten i delmiljö 2. En liten ål ses
till höger i bilden (t.h.).

Figur 14. Deposition av grus bakom ett stenblock i delmiljö 2.

Pedagogisk vattenmiljö B. Gatesand Örekilsparken
I området finns lättillgängliga och intressanta miljöer för studier av vattenmiljöer.
Parkeringsmöjligheter finns bl.a. under landsvägsbron varifrån stigar leder ut i området (fig. 15).
Mycket av det som finns att se i område A finns även här. Botten är stenig och långgrund vilket gör
det lätta att undersöka bottenfaunan (fig. 16). I älvens innerkurva ses tydliga älvvallar som byggts
upp av sten närmast vattendraget och sand längre upp på land (fig. 17). I älven finns också flera stora
och trädbevuxna mittbankar där det även växer strutbräken (fig. 18). I ytterkurvan på andra sidan
älven finns större erosionsbranter där träd har fallit omkull ut i vattnet. I norra delen av området ses
även tydlig fickerosion mellan träd om växer längs vattendraget (fig. 19). Något träd har även här
fallit omkull, vilket kan leda till diskussioner om betydelsen av död ved i vattendrag (fig. 20). Typiskt
för riffle-poolsysten i slingrande vattendrag är strömsträckan som ligger mellan två krökar strax
väster om landsvägsbron (fig. 15). I ytterkurvan vid den sista kröken har erosionen hindrats genom
att en lång sträcka har klätts med sten (fig. 15).
I omgivningen växer lövskog med klibbal, gråal, alm och ask. På alm och ask växer signalarter som
trubbfjädermossa och guldlockmossa. Luftfuktigheten längs vattendrag gör att moss- och lavflora
ofta blir rikare i dessa miljöer. De lövskogsmiljöer som ofta finns längs vattendragen gynnar många
fågelarter som mindre hackspett och stenknäck som finns i området.
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Figur 15. Pedagogisk vattenmiljö B med stigar och parkeringsmöjligheter.

Figur 16. Stranden vid sett mot väster.

Figur 17 och 18. Stenig älvvall sett motnordost (t.v.). Mittbankar (t.h.).

Figur 19 och 20. Fickerosion (t.v.). Tillförsel av död ved genom erosion (t.h.).

Pedagogisk vattenmiljö C. Gunnarshöljan
Området ligger i nära anslutning till en cykelbana, varifrån en stig leder fram till området (fig. 21).
Platsen är tillrättalagt med klippta ytor, vilket gjort att mycket av den naturliga vegetationen
försvunnit på land (fig. 24). Även i detta område kan ses spår av älvvallar i innerkurvan. Sträckan
ingår i ett riffle-pool system där poolen finns i kurvan och en strömsträcka tar vid i raksträckan öster
om området.

Figur 21. Pedagogisk vattenmiljö C med stig ut i området från cykelbanan.

Figur 22. Östra delen av området sett mot öster där en strömsträcka börjar. Den steniga bottnen med fauna
som trivs i strömmande vatten ses i förgrunden och till vänster vid strandkanten finns lugnare områden med
vegetation där andra typer av djur förekommer.

Figur 23. Långgrund strand i innerkurvan.

Figur 24. Området består av en klippt gräsyta med rastbord.

Figur 25 och 26. En mittbank (t.v.) har byggts upp strax nedströms cykelbanan (t.h.).

Figur 27 och 28. Stenig botten (t.v.). Vattenvegetation längs strandkanten (t.h.).

Bäveån med biflöden i Uddevalla
I Uddevall Omges Bäveån av vackra naturmiljöer med promenadvägar och
stigar. Ån är på vissa platser mer lättillgänglig där man kan bedriva
naturstudier. Än mer lättillgängliga är små biflöden som finns i området. Skolor
ligger i omedelbar närhet till områdena.
Bäveån mynnar i Byfjorden. Inom området finns lax och havsöring. De övre delarna av
avrinningsområdet är starkt försurningspåverkade och kalkningen är omfattande sedan början av
1980-talet. Ån är reglerad, bland annat finns en kraftverksanläggning i centrala Uddevalla.
Avrinningsområdet uppgår till 301 km² och medelvattenföringen nära utloppet ligger på 4,5 m3/s.
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Figur 29. Pedagogiska vattenmiljöer längs Bäveån i Uddevalla.

Pedagogisk vattenmiljö A. Forssträcka vid Borgås
Längs ån i området går välanvända promenadstigar. Från dessa leder en stig ner till en plan yta med
rastbänk på den östra sidan av ån som är en lämplig plats att utgå från vid naturstudier (fig. 30).
Här ligger en dammrest som fortfarande delvis utgör ett vandringshinder (fig. 32). Nedanför denna
damm finns en blockig forsande sträcka på en bredd av cirka 15 m och en längd av 45 m, innan
vattnet åter lugnar sig (fig. 32). Sträckan är bra för att diskutera konsekvenser av dammar.
Försiktighet bör iakttas vid höga flöden, och om man går ovanför dammresten är stränderna branta,
varför man här bör vara särskilt försiktig. Vid låga flöden är däremot förssträckan lämplig att
undersöka nedströms dammen. Närmast land finns grundare partier där man, genom att vända på
stenar, kan håva en del vattenlevande djur (fig. 33). Djur som dominerar är dagsländor av släktet
Betis (åsländor). Exempel på andra djur som påträffas är nattsländor av olika arter, vattengråsuggor,
knottlarver, vattenbrynsbaggar, brun virvelbagge och klotmusslor. Vattenvegetationen är sparsam
och består av näckmossa. Från norr genom området rinner en liten rännil som startar genom några
dräneringsrör i den övre delen (fig. 35). I rännilen fanns vid besöket gott om bäcklöpare.
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Vid besöket sågs flera
kungsfiskare och miljön är
lämplig för både forsärla och
strömstare. På lite fuktigare
stränder på land växer älggräs,
skogssäv, svärdslilja och
strutbräken.
Ån kantas främst av klibbal och
ask medan omgivningarna är
bevuxna med ek, lind och alm.
Sträckan ansluter i öster till en
hög och brant brink bevuxen
med ädellövträd. Vid besöket
hördes entita och miljön är även
lämplig för arter som stenknäck
och mindre hackspett. Längs
stigen står en grov solitärek med
gott om laven rostfläck
(signalart).

Figur 30. Pedagogisk vattenmiljö A med stig ut i området.

Figur 31. Den forsande sträckan med gräsytan i förgrunden sett mot söder.

Figur 32 och 33. Forssträckan med dammresten i bakgrunden (t.v.). Grund strandmiljö lämplig för håvning (t.h.).

Figur 34 och 35. Stigen ner mot lokalen. En rännil rinner längs stigen. En grovsolitärek står till höger (t.v.).
Rännilen med ganska brunt vatten tillförs vatten genom dränderingsrör (t.h.).

Pedagogisk vattenmiljö B. Biflöde vid Äsperödsvägen
Ett litet biflöde till Bäveån rinner längs en knappt 200 meter lång sträcka vid Äsperödsvägen (fig. 36).
Bäcken uppströms denna sträcka har kuverterats. De nedre delarna är kantade av lövträd medan en
sträcka på 50 meter lite högre uppströms rinner genom en mer öppen gräsbevuxen yta. Denna del är
mycket lättillgänglig.
Bäcken är här cirka 1 meter bred och ringlar här fram (fig. 37). Vattnet är strömmande och botten
består av sand och grus omväxlande med sten samt enstaka block (fig. 38 och 39). I sträckan har ett
riffle-pool system utvecklats i liten skala.
Vid besöket sågs gott om decimeterstora öringungar, vilket betyder att havsöring leker i bäcken. I
vattnet finns rikligt med dagslädor av släktet Baetis (Åsländor). Här finns också både husbyggande
och frilevande nattsländor samt bäcksländor. Annat som man hittar är vattengråsuggor och
knottlarver. Bland vattenväxterna hittar man näckmossa. På fuktig mark längs bäcken växer skogssäv,
älggräs och strätta. Några grova klibbalar och vitpilar växer i området (fig. 37). Någon al har hål som
är mycket värdefulla för exempelvis vedlevande skalbaggar.
Området är kommunal mark och slås av kommunen. Vid sådan skötsel är det lämpligt att spara
partier med skyddande högre vegetation längs kanten. Samtidigt bör man se still att större mängder
slaget gräs inte hamnar i vattnet.
Området är bra för att uppmärksamma betydelse av små vattendrag och att diskutera
konsekvenserna av tidigare kulverteringar.

Figur 36. Pedagogisk vattenmiljö B.

Figur 37. Pedagogisk vattenmiljö B.

Figur 38 och 39. Bottenmaterial sett från ovan (t.v.). Bottenmaterial med sten och sand/grus (t.h.).

Pedagogisk vattenmiljö C. Hålebäcken i Ture Dalars naturreservat.
Reservatet ligger i direkt anslutning till stadsbebyggelsen i östra Uddevalla (fig. 29). Hålebäcken, ett
mindre biflöde till Bäveån, har här skurit djupt ned i jordlagren och bildat ett ravinsystem som till
större delen är skogbeväxt.
Jorden är starkt skalblandad och detta har gett upphov till en rik flora. På slänterna växer rikligt med
alm, ek, lönn, hassel och olvon tillsammans med en rik örtvegetation, medan al dominerar ravinens
botten. En stig leder längs bäckflödet igenom hela området. Ravinen är ett omtyckt närströvområde
för befolkningen i staden, inte minst i vårens blomsterprakt.
Bäcken har inte besökts under inventeringen men är troligen en intressant studiemiljö.

Lillån vid Vänersborg
Längs Lillån finns lättåtkomliga och intressanta vattenmiljöer som lämpar sig för
naturstudier. Området kring Lillån är ett värdefullt närnaturområde med många
gång- och cykelvägar. Mariedalsskolan ligger i närheten och använder området
för naturstudier och friluftsdagar. Lillåstugan används som klubbstuga av
Fältbiologerna.
Området gränsar i öster mot Göta älv och i väster mot villaområdet Mariedal. Önafors säteri har satt
sin prägel på området. Säteriet innehåller gamla kultur- och bruksmiljöer med kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Det var möjligheten att utvinna vattenkraft ur Lillån som gjorde
Önaforsområdet betydelsefullt. Här finns därför historiska miljöer med grova ekar i alléer och
ekhagar. Det finns också lummiga bäckmiljöer längs Lillån.
Förutom att området flitigt besöks av naturintresserade har ån under många år intresserat lokala
sportfiskare. En begränsad vattenföring och en ökande igenväxning har dock förhindrat
möjligheterna till fiske i ån. Sedan 1989 har ett betydande restaureringsarbete genomförts i
Sportfiskarna Trollhättan Vänersborgs regi, med bidrag från Länsstyrelsen, Vänersborgs kommun,
Vattenfall, Naturskyddsföreningen och olika fonder. I ån har vattenvegetation röjts samtidigt som
lekbottnar, uppväxtområden och ståndplatser för större fisk har återskapats, med syfte att återställa
vattendraget och skapa gynnsamma förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Dammen vid
Önafors har rivits ut, så att fiskar lätt kan vandra upp i Lillån.
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Figur 40. Pedagogiska vattenmiljöer längs Lillån.
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Figur 41. Karta från informationstavlan i området. Här ses leder, parkeringsplats, vindskydd och
informationstavlor.

Pedagogisk vattenmiljö A. Vindskyddet
Platsen nås via en led antingen från norr eller från väster (fig. 41). Ungefär 200 meter norrut finns en
parkeringsplats samt informationstavla över området (fig. 47).
Där leden passerar ån via en träbro finns en lämplig plats för studier av vattenmiljön (fig. 44). Ån är
här cirka tio meter bred och vattendjupet vid normalflöden ungefär 30 cm. Vattenflödet i ån varierar
med vattenståndet i Vänern och uppgår sedan mitten av 1980-talet normalt till cirka 400 liter per
sekund. Vid bron är vattnet strömmande men uppströms och nedströms bron flyter det lugnare.
Vattnet är klart så botten och vattenväxter kan lätt studeras från ytan eller med hjälp av
vattenkikare. Bottenmaterialet består främst av lera men vid bron finns gott om sten och mindre
block (fig. 42). På botten ligger också en hel del grenar som skapar variation i miljön (fig. 43). Leran
gör att vattnet snabbt blir grumligt när man går i vattnet, vilket till viss del kan försvåra studier i
vattnet om man är många.
Vattenväxter som förkommer längs sträckan är bestånd av pilblad, sjöfräken, gäddnate och gul
näckros (fig. 45). Som undervattensväxter finns gott om ruggar med lånke, troligen klolånke.
Bland de vattenlevande ryggradslösa djuren dominerar dagsländor, främst av släktet Baetis
(Åsländor). Särskilt riklig mängd kan man fånga i de stora ruggarna av lånke. Även dagsländor av
släktet Heptgenia (Forssländor) finns. Andra djur som förekommer är exempelvis, nattsländor,
bäcksländor, vattengråsuggor, dykare, klotmusslor, snäckor och skräddare. På stenar i vattnet ses
flera fångstanordningar av ryssjespinnaren Neuroclipsis bimaculata (en nattlända).
Bland de fiskar som finns i ån kan nämnas öring, ål, abborre och gädda.
Bland vattenberoende fåglar ses forsärla och drillsnäppa. Kungsfiskare häckar vissa år längre
nedströms vid ån. Knipa och gräsand häckar också längs ån. Vintertid ses övervintrande strömstarar.
Närmast ån växer främst klibbal och i omgivningarna dessutom björk, ek och asp. På fuktig mark vid
ån växer den införda arten jättebalsamin. Flera fågelarter som är typiska för lövträdsmiljöer längs
vattendrag förekommer som mindre hackspett, entita och stjärtmes.
Strax intill bron finns ett vindskydd, bänkar, bord och grillplats (fig. 46).

Pedagogiska vattenmiljöer B. Parkeringsplatsen och C. Önafors
Möjliga studiemiljöer finns på fler platser längs Lillån. Strax uppströms bron vid parkeringsplatsen
finns en blockig grundare sträcka (dellokal B) (fig. 47). Cirka 200 meter nedströms vindskyddet kan
man titta på resterna av den utrivna dammen samt en forsande iordningställd sträcka (dellokal C)
(fig. 49 och 50).

Figur 42 och 43. Stenig botten med fångstanordning som gjorts av ryssjespinnaren (t.v.). T.h. ses botten med
grenar och lånke.

Figur 44. Lokal A nedströms träbron.

Figur 45. Lokal A sett uppströms från träbron.

Figur 46. Bänkar och vindskydd vid lokal A.

Figur 47. P-plats och informationstavla 200 m norr om lokal A. Lokal C finns strax bakom informationstavlan.

Figur 48. Sträcka med block uppströms bron vid P-platsen (lokal C).

Figur 49 och 50. Utriven damm (t.v.) och iordningsställda sträckor vid lokal B (t.h.).
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