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Förord

Silverån. Ett smickrande namn för ett vattendrag. Kanske hittade man en
gång i tiden en silverådra i de mäktiga gruslagren. Kanske speglar namnet
en yta som glittrade som silver. Långt senare, i nutid faktiskt, var
Silveråns vattenyta knappast glittrande. Ån var starkt påverkad av olika
utsläpp. Idag ser ån annorlunda ut.
Silverån blev tidigt en av mina mötesplatser, här stod vi med våra
metspön och drog mört efter mört när stimmen steg upp från Hulingen på
vårarna. Måste varit enorma stim på den tiden, troligen ett tecken på att
sjön och ån egentligen inte mådde bra. Namn som Halvön, Nedsjön,
Uppsala och Dalsbacken är för lokala metare kända marker. Sträckan vid
Uppsala, mellan Hulingen och Hagelsrum, lockade under några år metare
från hela regionen beroende på sina stora mörtar. Här handlade det om
nedströmsvandrande mörtar, vilket inte är helt vanligt.
Silverån hyser höga naturvärden. Minns många möten med kungsfiskare
som pilade fram längs ån. Blått streck och den skarpa tonen. Vid Nedsjön
grävde man 1993 en ny åfåra för att minska belastningen av olika
miljögifter till ån. Ån håller idag bättre vattenkvalitet men vi vet
fortfarande, år 2016, inte tillräckligt om åns biologiska värden. Detta blev
starten till ett biologiskt inriktat projekt. Projektmedel söktes från
Länsstyrelsen i Kalmar och Hultsfreds kommun, parter som ställde sig
positiva till att underlag tas fram. 2015 inventerades Hulingen, höga
limniska värden noterades.
Häng med i Hultsfredsdeltat med ljudet av porlandet i bakgrunden och läs
om kungsfiskarens hem, ett Silverån som den är helt beroende av!
Silveråns styrka har återvänt!
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Figur 1. Flat dammussla (Pseudanodonta complanata) är en av de rödlistade arterna som noterades på sträckan i
Silverån vid inventeringarna 2016. Foto: Carl-Johan Månsson

Bakgrund
Silverån är ett relativt stort vattendrag med dess källområden öster om Eksjö samt i Ydre
kommun. En yta av totalt 570 km2 avvattnas till Silverån uppströms Hulingen.
Markanvändningen domineras av skogsmark. Medelflödet i Silverån ligger på ca 4 m3/s men
flödestoppar, med översvämningar som följd, uppstår med jämna mellanrum. Senast ån
drabbades av ett omfattande högflöde var 2012. Även 2003 uppstod kraftiga flöden under
sommaren, efter stora nederbördsmängder.
Silverån har varit kraftigt påverkad av olika utsläpp. Fram till år 1977 hade Mariannelunds
sulfitfabrik ån som recipient med stora skador som följd (Ålind, 1983). Utsläpp från
papperbruket i Silverdalen innebar att fiberbankar bildades i och med sedimentation på lugna
platser. Halterna av kvicksilver har och är än idag höga på en del platser. Nedsjön är en av de
mest drabbade miljöerna. Vid Nedsjön grävde man 1993 en ny åfåra bredvid sjön för att minska
kvicksilvertransporten ut till ån och vidare nedströms (Hultsfreds kommun).
Silverån har flera uttalade värden. Dess grusformation är en av dessa som sträcker sig i
nordvästlig-sydostlig riktning. Utter rör sig och födosöker på sträckan. Naturreservatet
Hulingsryd på norra kanten av samhället är ett skyddat område. Väster om riksvägen ligger ett
vattenskyddsområde. Länsstyrelsen i Kalmar län (1997) har klassat området där Silverån ingår till
mycket högt naturvärde.
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Under 2015 utfördes nätprovfiske i Hulingen samt inventering av musslor (Månsson, 2015). Hela
fem stormusselarter noterades och fiskbeståndet höll oväntat god status. Rapport har tagits fram
och informationsmöte hölls i Hultsfred i december 2015. På mötet diskuterades att det vore
intressant att gå vidare med Silverån, det framkom uppgifter om att öring förekommer på
sträckan. Det är ett stort behov av biologiska inventeringar i Silverån, projektet omfattade
sträckan Nedsjön och till Hulingen. Silverån uppströms Hulingen (Hulingen-Kloster) håller idag
en bedömd otillfredsställande ekologisk status och uppströms Kloster måttlig ekologisk status
(figur 2). Uttalade miljöproblem i dessa vattenförekomster är förändrad morfologi,
vandringshinder och näringspåverkan/gamla industriutsläpp (VISS).
Syftet med projektet i Silverån var (1): Utvärdera Nedsjöns och Silveråns fiskbestånd och ta fram
underlag till statusklassning inom vattendirektivet, (2): Utreda hur man skulle kunna åtgärda
hindret i Silverån, lokalt kallat ”Fallet” samt (3): Öka kunskapen om åns biologi och status.
Projektet har stor prioritet både lokalt och regionalt; inom vattenförvaltningen, inom
miljömålarbetet och inom länets åtgärdsarbete. Hindret i Silverån har prioritet 2 i länets samlade
fiskevårdsplan (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2007). Dammens läge på sträckan visas i figur 2.
Resultat från rapporten kan användas som delar i framtida MKB samt uppgifter till skydd av
natur och vatten.

Figur 2. Berörd sträcka med ekologisk status. Från VISS, vattenkartan. Dammens läge i Silverån är markerad
med triangel.
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Metoder
Projektet har omfattat följande moment:
 Standardiserat nätprovfiske (inventeringsfiske) i Nedsjön och i Silverån med nät Norden
12
 Musselinventeringar
 Standardiserade elprovfisken
 Utredning av fiskväg vid hinder (överfallsdämme) som finns ca 800 m uppströms
Hulingen.
 Dokumentation i fält
 Rapporteringar av fältdata
 Slutrapport
På kartan nedan visas projektområdet samt var olika moment utfördes,
Musselinventering
Elprovfiske
Nätprovfiske
Utredning fiskväg
Alla delar har genomförts under fältsäsongen 2016 och i så stor utsträckning som möjligt enligt
nationella undersökningsmetoder. Data har rapporterats in till SLU, provfiskedatabaser. Protokoll
från fält samt annat material finns arkiverat hos fiskerikonsulenten.

Figur 3. Sträckan som ingått i projektet med tillhörande fältmoment.
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Vad kännetecknar Silverån och Nedsjön?
Silverån är naturligt ett näringsfattigt vattendrag. Källområdena utgörs av svårvittrade
moränmarker, skogsmark dominerar i dess närområde. Silverån har varit kraftigt belastad av
industriutsläpp, sedan 1980-talet har utsläppen minskat, men på vissa bottnar har ämnen lagrats.
Nedsjön är ett sådant exempel som har varit ett av de mest förorenade vattnen i Kalmar län.
Silverån rinner i en mäktig sand- och grusås, materialet flyttar sig kontinuerligt genom strömmar
och annan påverkan. Idag är statusen i Silverån betydligt bättre än längre tillbaka, men
näringstillförseln till Emån är betydande, runt 5 ton fosfor går ut från Silverån till Emån (Emåns
recipientkontroll). Metallhalter är överlag låga på den mätpunkt som ingår Emåns
recipientkontrollprogram; Rosenfors (Emåns recipientkontroll).
Nedsjön är en liten sjö, 4 ha stor, där Silverån passerat genom. Pappersfibrer har lagt sig på
botten, sedimenten har en mäktighet på upp till 4,5 m. Kvicksilvermängden som beräknats lagrad
i Nedsjön är 75 kg. Detta kan jämföras med den muddrade Svartsjön där ca 10 kg togs bort
(Länsstyreslen i Kalmar län).
Söder om Nedsjön låg tidigare en gård (Nedsjönäs) med odlingsmark (ekonomisk karta nedan
från 1943 (Lantmäteriet). Spår av husgrunder och andra byggnader finns än idag på platsen (egen
notering). På kartan från 1943 kan ses att två olika åfåror rann in i sjön, idag är en helt ny fåra
anlagd som rinner norr om sjön utan förbindelse med Nedsjön. Från historiska kartor år 1879 låg
en kvarn strax nedströms bron i Hultsfreds norra del. Rest från denna finns kvar än idag,
inventeringar skedde här (se elfisket, lokal Kvarnen).

Figur 4. Nedsjön är en liten grund sjö med övervägande näringsfattig karaktär. I och med utsläpp uppströms har
den troligen belastats med en hel del näring. Foto: Carl-Johan Månsson
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Figur 5. Silverån från ekonomisk karta 1943. Från Lantmäteriet.

Figur 6. Silveråns bottnar innehåller till stora delar sand. Bilden är från sträckan strax nedströms riksväg 34.
Foto: Carl-Johan Månsson
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Det kan i sammanhanget vara intressant att nämna lite kring fiskbeståndet i Silverån och
Nedsjön. Nedanstående uppgifter är helt och hållet mina egna erfarenheter ca 25 år tillbaka. På
vårarna steg stora stim med mört upp i ån och lekte. Ål fanns en del på sträckan, vi fick ålar på
mete från 4-5 hekto till 2 kg. Gädda fångades i Silverån på nästan 10 kg. Även abborre gick upp
och lekte i Silverån. Jag tror att en lekplats fanns vid den första vägbron över Silverån. Här låg
stora nedfallna träd i ån. Fiskbeståndet uppvisar en tydlig skillnad mellan sträckan närmast
Hulingen och sträckan uppströms hindret, fiskbeståndet är betydligt glesare uppströms hindret.
Enstaka stora abborrar har noterats strax nedströms Nedsjön. Ingen öring noterades på sträckan
för 20 år sedan. I Nedsjön fångades sutare uppåt 3 kg, en del större sarv noterades. Gädda fanns
relativt gott om i Nedsjön, de var småväxta, överlag hade de dålig kondition. Under vintrarna var
det ofta dålig is på Nedsjön, troligen orsakat av den omfattande gasbildningen från
fibersedimenten.

Arter
En mängd arter har noterats på sträckan. Via Artportalen gjordes utdrag på rödlistade arter enligt
kartan nedan, alltså alla rödlistade inrapporterade arter inom polygonen (se nedan), åren 19502016.
Totalt fanns 34 olika arter med, 12 av dessa klassas som hotade (kategori sårbar, VU). De övriga
arterna låg inom kategorin NT, nära hotad.

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Utter
Mindre bastardsvärmare
Klubbsprötad bastardsvärmare
Ängsmetallvinge
Bredbrämad bastardsvärmare
Silversmygare
Spillkråka
Mindre hackspett
Duvhök
Gröngöling

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Sandödla
Hjärtstilla
Gråtrut
Stare
Hussvala
Tornseglare
Gulsparv
Kungsfågel
Sävsparv
Kungsfiskare
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NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Buskskvätta
Fjällvråk
Ängspiplärka
Kungsörn
Backsvala
Havsörn
Sädgås
Skräntärna
Bivråk
Nötkråka, underarten macrorhynchos
Violettkantad guldvinge
Backtimjan

VU
VU

Brunand
Stare

Resultat inventeringar
Nedanstående avsnitt redovisar de fältinventeringar som utfördes under 2016.
Nätprovfisken
Fyra nät lades i Nedsjön och fyra nät i Silverån i den fåra som grävdes runt sjön, 1993.
Fångst per ansträngning (per nät) uppgick till 9,3 st/417 g i Silverån och 11,2 st/409 g i Nedsjön.
Fyra fiskarter; abborre, benlöja, gädda och mört fångades i Silverån, i Nedsjön fångades fem
fiskarter; abborre, benlöja, braxen, gädda och mört. Fångsten var överlag relativt låg, som ett
nationellt medelvärde för sjöar används ca 30 fiskar och 1,5 kg per nät (SLU,
provfiskedatabasen). Fångsten i Silverån var förväntad, i Nedsjön torde fångsten varit större då
sjön är grund och vegetationsrik. I båda vattnen fångades mindre stadier av mört vilket indikerar
god vattenkemi gällande surhet. Fångsten var relativt jämnbördiga mellan de båda vattnen.
I Nedsjön fångades fiskar med parasiter (figur 7), detta är vanligt förekommande i Nedsjön och
har varit det under lång tid (egen observation). Parasiterna påverkar inte fiskbeståndet på ett
omfattande sätt men det kan vara ett tecken på olika störningar. Det handlar troligen om svarta
pricksjukan, en sugmask (Posthodiplostomum cuticola) som har häger som huvudvärd och
posthornsnäcka som mellanvärd.

Figur 7. Parasitangripna braxnar från Nedsjön 2016. Foto: Carl-Johan Månsson
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Gällande fiskinex som är ett index för påverkansgrad så är det främst den låga fångsten som drar
ner statusen.
633396154229

633396-154229

Silverån
Totalfångst för
bottennät respektive
a
pelagiska nät
Antal nät

20160905

Totalantal Abborre

5,00

Benlöja

3,00

Gädda

1,00

Totalvikt
(g)

Medelvikt
(g)

Antal/nät

Mört

28,00

TOTALT

37,00

Abborre

451,00

Benlöja

46,00

Gädda

8,00

Mört

1163,00

TOTALT

1668,00

Abborre

90,20

Benlöja

15,33

Gädda

8,00

Mört

41,54

TOTALT

38,77

Abborre

1,25

Benlöja

,75

Gädda

Vikt/nät
(g)

Bottennät
4

Silverån
Längd
a
(mm)
Abborre

20160905
Medel

Störst

Minst

Antal

188,80

275

121

5

Benlöja

149,33

155

138

3

Gädda

123,00

123

123

1

Mört

151,79
245
56
28
a. VATTENID = 633396-154229, DATUM1 = 20160905

,25

Mört

7,00

TOTALT

9,25

Abborre

112,75

Benlöja

11,50

Gädda

2,00

Mört

290,75

TOTALT

417,00

Status enligt fiskindex: EQR8=0,30, Måttlig status
Expertbedömd status: Vi gör bedömningen att fångsten i detta avsnitt av Silverån var helt
normal, God status.
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637649150181
Nedsjön
Totalfångst för
bottennät respektive
a
pelagiska nät
Antal nät

20160905

637649-150181

Bottennät

Nedsjön

Totalantal Abborre

9,00

Benlöja

7,00

Braxen
Gädda
Mört

Totalvikt
(g)

Medelvikt
(g)

2,00
18,00
45,00

Abborre

612,00

Benlöja

22,00

Braxen

460,00

Gädda

383,00

Mört

158,00

TOTALT

1635,00

Abborre

68,00

Benlöja

3,14

Braxen

51,11

Gädda

191,50

20160905

Längd
a
(mm)
Abborre

Medel
148,11

Störst
287

Minst
65

Benlöja

82,57

94

70

7

Braxen

173,22

245

52

9

Gädda

338,50

352

325

2

Antal
9

Mört

96,83
143
71
18
a. VATTENID = 637649-150181, DATUM1 = 20160905

8,78

TOTALT

64,51

Abborre

2,25

Benlöja

1,75

Braxen

2,25

Gädda

,50

Mört

Vikt/nät
(g)

9,00

TOTALT

Mört

Antal/nät

4

4,50

TOTALT

11,25

Abborre

153,00

Benlöja

5,50

Braxen

115,00

Gädda

95,75

Mört

39,50

TOTALT

408,75
a. VATTENID = 637649-150181,
DATUM1 = 20160905

Status enligt fiskindex: EQR8=0,32, Måttlig status
Expertbedömd status: Fångstens storlek var något låg, dock finns arter och storlekar väl
representerade. Vi bedömer att statusen sätts till måttlig.
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Elprovfisken
Tre lokaler elfiskades i Silverån, 2016-09-05--06. Vid den gamla kvarnen fångades öring,
bergsimpa och bäcknejonöga. Nedströms kvarnen erhölls signalkräfta, bergsimpa, lake,
bäcknejonöga och elritsa. På lokalen nedströms järnvägsbron (upp mot väg 34) fångades öring,
signalkräfta, elritsa och lake. Öring, elritsa, bergsimpa och lake är krävande fiskarter, fångsten
stärker åns naturvärde samt indikerar varierade biotopförhållanden. Tätheterna av öring var låg
men det var små lokaler som undersöktes.
Lokal 1. Kvarnen
2016-09-05
Avfiskad yta: 18 m2. Mycket liten lokal, endast 18 m2. Klassning öringlokal: Måttlig
Fångst: Öring: 3 st, 152-185 mm, bergsimpa: 5 st, 65-97 mm, bäcknejonöga: 1 st, 90 mm
Ekologisk status: God status

Lokal 2. Nedströms Kvarnen 2016-09-05
Avfiskad yta: 80 m2. Klassning öringlokal: Måttlig
Fångst: Lake: 2 st, 150-180 mm, signalkräfta: 2 st, 20-25 mm, bergsimpa: 1 st, 55 mm,
bäcknejonöga: 2 st, 70-75 mm, elritsa: 1 st, 58 mm.
Ekologisk status: God status

Lokal 3. Nedströms järnväg 2016-09-06
Avfiskad yta: 32 m2. Klassning öringlokal: Måttlig
Fångst: Öring: 1 st, 155 mm, signalkräfta: 1 st, 120 mm, lake: 1 st, 200 mm, elritsa: 2 st, 60-65
mm.
Ekologisk status: God status
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Sammantaget visar elfiskena att det finns ett litet etablerat öringbestånd på sträckan. Tillsammans
med fångsten av bergsimpa och den rödlistade laken (NT, nära hotad) samt de övriga värdefulla
signalarterna indikerar detta högt skyddsvärde samt en hög biologisk mångfald.
Stormusslor
Sötvattensmusslor har stor betydelse för vattendrag och sjöar. De renar vattnet genom att de
filtrerar partiklar och de indikerar god vattenkvalitet och friska fiskbestånd. Stormusslorna är hårt
trängda, flera arter är missgynnade/hotade då de har utsatts för dålig vattenkvalitet, rensningar,
vandringshinder och annan påverkan. Stormusslor är beroende av fisk. I deras fascinerande
fortplantning nyttjar de fisk som värddjur för larverna. Hulingen uppvisar ett mycket värdefullt
stormusselsamhälle (Månsson, 2015). Inom de inventeringar Länsstyrelsens i Kalmar län har
utfört har man undersökt Silverån på ett par platser uppströms Hulingen; mellan Silverdalen och
Nedsjön samt uppströms Silverdalen. Inga musslor har påträffats (Länsstyrelsen i Kalmar län,
2015).
Sex sträckor/lokaler genomsöktes efter musslor inom projektet 2016 (figur 3). Inga musslor eller
skal noterades ovanför fallet. Nedströms fallet hittades 20 st levande individer av spetsig
målarmussla (55-80 mm) samt ett par exemplar av den rödlistade (NT, nära hotad) arten flat
dammussla (se bild sidan 3). Flat dammussla har en global rödlistning (VU). Arten är känslig för
föroreningar (Artdatabanken, 2015). Vid halvön noterades 28 st levande exemplar av spetsig
målarmussla (50-70 mm).

Figur 8. Vid Halvön hittades en mängd exemplar av arten spetsig målarmussla. Foto: Carl-Johan Månsson
I samband med provtagning av småmusslor vid Halvön fångades fyra bäcknejonögon i en
sedimentskopa. Ingen mindre mussla noterades.

Vandringshinder damm ”Fallet”
Dammen anlades för att säkra och göra järnvägsbron (smalspårig järnväg) uppströms stabilare.
Förhandlingar kring detta mål avgjordes 1922. I förhandlingsprotokollet (AD 18/1922) kan man
läsa flera intressanta saker. En person framhöll att fisket saknade betydelse eftersom utsläppen
från pappersbruket förgiftat fisken. En person framhöll att det bedrevs ett viktigt fiske i ån efter
gädda, ål och abborre. Andra mötesdeltagare framhöll att det uppströms dammens eventuella läge
fångades rikligt med gädda, ål, lake och braxen och att dammen skulle skada fisket. Enligt domen
ska dammägaren möjliggöra att ålyngel kan passera.
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Det bör nämnas att åtgärden att förbättra dammens fiskvandring har prioritet 2 i länets
fiskevårdsplan. En 2:a (1-4) är en ganska hög prioritet. Den har således lika hög prioritet som
fiskväg i Hagbyån, där vandrande öring lever, och där omlöp anlades 2015 (Månsson, 2016).
Södra Cell är idag verksamhetsutövare för dammen. Dammen består av ett stendämme, centralt
rinner vattnet över ett jämnare parti/skibord med flata block. Bredden är ca 4 m. På sidorna mot
stränderna ligger stenblock utlagda för att säkra stabiliteten. Nya block har lagts ut under senare
år, beroende på att erosion förekom. Uppgift i VISS nämner en höjd på 2 m, i fält uppskattades
höjden vara runt 1,5 m. Dammen utgör idag ett partiellt vandringshinder för öring (möjligt för
fisk att passera vid högflöde). Karpfisk har idag svårt att passera. Lågflöde (aug 2016) samt
högflöde (mars 2005) visas i bilderna nedan.

Figur 9-10. Fallet 2016 och 2005 vid olika flöden. Foton: Carl-Johan Månsson
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Övriga noteringar
Under fältbesöken observerades två kungsfiskare. Forsärla noterades på flera platser i anslutning
till mer strömsatta partier. Vattenväxten hästsvans noterades i Nedsjön och i Silverån (figur 11).
Snok, två exempelar, observerades vid ”Fallet”. Skogsödla vid Nedsjön, här har undertecknad
observerat sandödla och värdefulla fjärilsarter (finns noterade i Artportalen). I Nedsjön växer ett
flertal vattenväxter såsom vattenbläddra, vattenmynta och fackelblomster.

Figur 11. Hästsvans växer på en del platser vid Silverån. Foto: Carl-Johan Månsson.

Förslag
Utifrån projektet 2016 lämnas här ett antal förslag inom olika områden. Åtgärderna är framtagna
utifrån behov och möjligheter. Förslagen är riktade till olika aktörer. Förslagen är just förslag.
Dammen

Dammen bör antingen rivas ut eller förses med en fiskväg för att möjliggöra fiskens vandringar.
Det är stor skillnad mellan musselförekomster uppströms och nedströms, vilket kan indikera
svårigheter för musslorna att sprida sig uppströms via vandrande fiskarter. I första hand, vilket
kräver minst kostnader, föreslås att en fiskväg anläggs i befintligt stenmaterial. Detta kan göras
genom att flytta stenblocken och skapa en varierad fåra över dammen. Lutningen blir ganska hög
men räcker för att öring och andra mer starksimmande fiskarter kan passera. Vill man få
lutningen något lägre kan en form av inlöp skapas som sträcker sig längs med dammens bredd.
Nya fåror, 1 m breda byggs upp. Både dessa förslag är kostandseffektiva. Ett tredje alternativ,
som är bäst rent biologisk, men förenat med större kostnad och komplicerad tillståndsprocess är
utrivning av dammen. I detta förslag rivs dammvallen och området nedströms förses med block
och sten.
De olika arternativen åskådliggörs i figuren nedan.
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Alternativ 1: Enkel fiskväg

Alternativ 2: Fiskväg, inlöp,
med lägre lutning

Alternativ 3: Utrivning,
tröskling med sten nedanför

Figur 12. Dammen ”Fallet” med tre olika åtgärdsalternativ.

Biotopvård

Miljöerna för strömlevande fisk kan förbättras avsevärt på sträckan. Det är små ytor med grövre
material. Fisken är trängd av rensningar och förändrade habitat. Vid den gamla kvarnen (där tre
öringar fångades) föreslås sten- och grusutläggning genomföras. Lek- och uppväxtytor är mycket
få på sträckan idag. Beståndet kan öka betydligt om bra habitat skapas. Åtgärden gynnar inte bara
öring utan också övriga fiskarter.

Nedsjön

I Nedsjön bör det, som påtalas även i tidigare utredningar (Regnéll, 2011), komma igång en större
studie gällande sjöns betydelse som spridningsenhet av kvicksilver på biota. Som ett första steg
bör utlopp och vallar förbättras så att inte spridning sker vid högflöden. Översvämningar mellan
å och sjö är vanligt. Då det framkommit uppgifter som gör gällande att utländska fiskare besöker
sjön är det av stor vikt att man upplyser om att fisken är skadlig att äta. Detta bör ske genom att
sätta upp skyltar på ett par platser på ett par olika språk.
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Hänsynsytor/skydd av Silverån

Det är viktigt att man tar stor hänsyn till Silverån, med sin viktiga funktion, vid olika
exploateringar. Vid eventuella framtida resningar, både i ån och i kantzonerna, är det av stor vikt
att detta görs med stor hänsyn. De viktiga kantzonerna bör lämnas orörda och rensning i ån bör
endast ske på platser där en tydlig dämningseffekt uppstått. En stor del av Silverån på denna
sträcka saknar ett direkt områdesskydd i juridisk mening. Detta gör det extra viktigt att visa stor
hänsyn. Ett led i detta är information till markägare längs ån. Denna rapport bör skickas ut till de
större markägarna längs ån.

Summering inklusive värdering

Sträckan Nedsjön-Hulingen är mycket värdefull. Inventeringarna visar att det finns flera arter
som är skyddsvärda. Inventeringarna visar att det finns ett öringbestånd på sträckan, därtill flera
rödlistade fisk- och musselarter. Silverån uppvisar ett mycket högt limniskt/biologiskt värde.
Det är viktigt vid biologiska undersökningar att göra en bedömning om resultatet speglar miljöns
förutsättningar på ett bra sätt. Man kan ställa frågan på följande sätt: Uppvisar sträckan en dålig
eller bra miljö som helhet, kopplat till inventeringsresultatet? Statusen i VISS är idag satt till
otillfredsställande nedanför dammen och måttlig ovanför denna. Sträckan i Silverån är påverkad
på flera sätt, troligen mest av utsläpp, den fysiska påverkan är dock av låg till måttlig karaktär.
Sträckan mellan Nedsjön och Hulingen bedöms hålla övervägande god ekologisk status, medan
Nedsjön är av måttlig status. Skulle åtgärderna i denna rapport realiseras är det stor chans att
målsättningen god status inom Vattendirektivet kan nås inom en snar framtid. Detta är en bra
målsättning.
Projektet har visat att Silverån har stora kvaliteter. För att inleda åtgärdsarbetet bör en
arbetsgrupp sättas samman. Denna kan bestå av kommun, markägare, verksamhetsutövare m.fl.
Vi ser fram emot att detta inleds under 2017.
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Miljöbilder 2016

Från övre vänster: Hålan i Silverån strax uppströms väg 34. Nedströms järnvägen vid kraftledningen som går
över ån. Nedströms Fallet. Vid Halvön (notera sandbanken som lagrats upp i ån samt stubben i ån som stått
där på samma sätt i minst 25 år). Höljan nedströms kvarndammen. Sträckan nedströms järnväg.
Foto: Carl-Johan Månsson
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