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1 Inledning 

Detta är en bilaga till rapporten Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Vattholmaån. Här 

beskrivs identifierade vandringshinder för fisk inom utredningsområdet samt de åtgärder som 

föreslås för att uppnå en förbättrad konnektivitet. Vandringshindrens, tillika åtgärdsplatsernas, 

lokalisering redovisas på översiktskartan i Figur 1. Totalt tolv åtgärdsförslag presenteras. I 

huvudrapporten beskrivs hur dessa åtgärder valts ut och prioritetsordnats. 

 

Figur 1. Tolv åtgärdsförslag för vandringshinder inom Vattholmaåns avrinningsområde har 

tagits fram. Bakgrundskarta: OpenStreetMaps bidragsgivare (u.å.). 



 
 

  

Bilaga 2. Identifierade vandringshinder och platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad konnektivitet, 

WRS AB, 2022-06-30 

5 (67) 

2 Vandringshinder  

2.1 Genomförande av åtgärder – översikt  

Så som presenteras i avsnitt 9.3 i huvudrapporten föreslås åtgärderna genomföras i geografiska 

kluster. Inom dessa kluster ligger hindren nära varandra och påverkar samma eller närliggande 

vattenförekomster. Klustren avverkas i en arbetsordning utifrån den prioritering varje 

vandringshinder har givits. Se Tabell 1 för föreslagen arbetsordning och förväntad effekt (god 

status) för respektive vattenförekomsts avrinningsområde (VARO). 

Tabell 1. En sammanfattning av ovan text med förslag på arbetsgång för åtgärdande av 

vandringshinder i geografiska kluster. 

Arbets-
ordning 

Vandringshinder som 
åtgärdas 

Prio Medför god status i VARO* 

1 01A Hammardammen 1 1 Fyrisån Vattholma – Dannemorasjön 

2 
07A Karmdammen 
Erikslutan 

2 Ingen, men ligger inom 7 Dannemorasjön (ej klassad) 

3 
05A Dalådammen 
05B Kvarndammsbäcken 

3 
2 

5 Harvikadammen 
6 Dalån (mellan Harvikadammen och Dannemorasjön) 

4 
03A Norrängsdammen 
(03B Skjutbanedammen) 

2 
- 

3 Slagsmyren 
4 Dalån Slagsmyren – Harvikadammen 
Ev. 2 Dalån (söder om Hammardammen) (ej klassad) 

5 

09A Sågdammen 
09B Herrgårdsdamen 
09C Oppdammen 
10A Stordammen 

4 
4 
4 
2 

9 Fyrisån – Sundbroån 
10 Stordammen 

* VARO 8 (Diken genom Gruvsjön Dannemora) har dålig status med avseende på konnektivitet men inga karterade 

vandringshinder. 

2.2 Beskrivning av vandringshinder och åtgärder  

Vandringshindren är uppdelade utifrån vattenförekomsternas avrinningsområden (VARO) för 

att underlätta lokaliseringen. Numreringen av vandringshindren är gjord baserat på vilket 

VARO som hindret ligger inom samt en efterföljande bokstav för att visa på om det finns flera 

hinder inom aktuellt VARO. Exempelvis benämns Oppdammen 09C. Det betyder att den ligger 

inom VARO 09 och C visar på att det finns ytterligare två hinder (A och B) nedströms inom 

avrinningsområdet. För varje VARO redovisas en övergripande beskrivning av ingående 

vandringshinder. Därefter beskrivs respektive hinders uppbyggnad, utformning och historia. För 

varje åtgärdsförslag presenteras sedan följande: 

G
r
u

n
d

d
a
ta

 

Åtgärdsnummer T.ex. 01A 

Prio Prio 1, 2, 3 eller 4. Se avsnitt 8.4.2 i huvudrapporten. 

VARO Avrinningsområde som vandringshindret ligger inom, 01–10. 

Kommun Inom vilket kommun vandringshindret ligger. 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Eventuella andra vandringshinder inom ett geografiskt kluster som 
bör åtgärdas tillsammans med aktuellt hinder (se Tabell 1). 

Typ av vandringshinder Kort beskrivning av vandringshindret. 

Åtgärdshöjd 

Den höjd som behöver åtgärdas för att den tröskel som 
vandringshindret utgör ska försvinna. Detta kan exempelvis vara 
fallhöjden vid ett dämme eller skillnaden i nivå på vattenytan precis 
uppströms och precis nedströms ett hinder (idealt vid 
normalvattenföring). Åtgärdshöjden bör ses som ungefärlig, framför 
allt för vandringshinder där större vattennivåfluktuationer sker under 
året på grund av reglering. 
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Å
tg

ä
r
d

s
fö

rs
la

g
 Föreslagen åtgärd 

Omlöp, inlöp, överlöp/upptröskling, utrivning (naturlika fiskvägar), 
utskov eller trappsteg i hindret, kammartrappa/bassängtrappa, 
slitsränna, denilränna/motströmsränna (tekniska fiskvägar) och 
eventuella biotopförbättrande åtgärder. Åtgärderna beskrivs i avsnitt 
8.4.2 i huvudrapporten. 

Beskrivning Kort text om ungefärlig utformning och genomförande. 

Skiss, karta En översiktlig skiss på kartunderlag med förklaringar. 

Kompletterande åtgärd 
Eventuellt annan åtgärd som föreslås, men som inte direkt behöver 
vara kopplat till förbättrad konnektivitet. 

Alternativ åtgärd 
Alternativ till föreslagen åtgärd som exempelvis kan ha framkommit 
under utredningens gång. 

   

G
e
n

o
m

fö
r
b

a
r
h

e
t 

Kommunal mark Om fiskväg kan anläggas på (del av) kommunal mark eller ej. 

Markägarförhållanden 
Fastighetsbeteckningar på de fastigheter som skulle beröras av en 
fiskväg. 

Omgivande mark 
Bedömning av jordart, topografi och omgivande mark, exempelvis 
hur lätt eller svårt det kan tänkas vara att gräva. 

Tillgänglighet Åtkomst till fiskväg för t.ex. fordon och maskiner. 

Vattendom 
Om det finns information om eventuell vattendom och vad den 
stipulerar. 

Markavvattningsföretag Om åtgärd ligger inom båtnadsområde för markavvattning. 

Intressekonflikter 
Eventuella områden som kan påverkas av åtgärd, och bör samrådas 
med, exempelvis jordbruk, skogsbruk och kulturmiljö. 

Hävd 
Hur vandringshindret, om det t.ex. är ett dämme, har skötts eller 
reglerats. 

Kulturmiljö 
Om det finns information om registrerade lämningar i Fornsök, gamla 
kvarnmiljöer eller andra kulturhistoriska aspekter. 

   

K
o

s
tn

a
d

 

Total kostnad (kr) 

En uppskattad totalkostnad för anläggandet av fiskväg, som 
inkluderar investeringskostnad, utrednings- och administrativa 
kostnader och löpande kostnader. Totalkostnaden avser en 
tidshorisont på 30 år med 4 % ränta. Totalkostnaden inkluderar inte 
kostnader för tillståndsansökan, MKB eller framtagande av teknisk 
beskrivning. Kostnaden har uppskattats utifrån schabloner från VISS 
där det för omlöp anges 10 500 kr per löpmeter eller 527 000 kr per 
höjdmeter som ska åtgärdas (Länsstyrelsen m.fl., 2019a). Den högre 
beräknade siffran utav dessa två används sedan för åtgärdsförslagen. 

För tekniska fiskvägar anges en kostnad på 596 000 kr per 
höjdmeter som ska åtgärdas (Länsstyrelsen m.fl., 2019b). Det ska 
poängteras att dessa schablonkostnader kan variera stort beroende 
på lokala förutsättningar och vissa kostnadsuppskattningar har därför 
justerats utifrån förhållandena på plats. 

Stödmöjligheter Information om eventuella stödmöjligheter. 

   

E
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 Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Samlad bedömd effekt på konnektiviteten om åtgärden genomförs. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Andra (upp- och nedströms) vandringshinder som behöver åtgärdas 
för att aktuell fiskväg ska få full effekt. 

Gestaltning/rekreation 
Möjligheter att kombinera åtgärden med andra värden för gestaltning 
och rekreation. 

Eventuella negativa 
effekter 

Eventuellt negativa effekter på t.ex. jordbruk, skogsbruk eller 
rekreation. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

Olösta frågor som behöver utredas i ett nästa steg mot att anlägga 
fiskväg. 
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3 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 1 

I VARO 1 finns ett vandringshinder, Hammardammen, i den södra delen av 

delavrinningsområdet (Figur 2) som ges prioritet 1. Dammen som ligger vid Vattholma hindrar 

idag fiskvandring från Storvreta (Ekebydammen) och hela vägen upp till Dannemorasjön. 

Vandringshindret bedöms som det mest prioriterade hindret att åtgärda då det, tillsammans med 

fiskväg vid Ekebydammen, kan möjliggöra fri vandringsväg från Ekoln (Mälaren) upp till 

Dannemorasjön. 

 

Figur 2. Översiktskarta för vandringshinder i VARO 1 med vägar, större samhällen, 

vattendrag och sjöar. Bakgrundskarta: Google Maps (2021). 
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3.1 Hammardammen (vid Vattholma), 01A 

Beskrivning  

Hammardammen vid Vattholma utgör det första vandringshindret inom Vattholmaåns 

avrinningsområde och ligger centralt i Vattholma tätort. Historiskt fanns tre forssteg med 

vattenverk fram till år 1758. Då revs två av verken (vid en masugn i höjd med Trollbo och strax 

uppströms Bruksdammen där det låg kvarnar och en såg) i och med 1757 års sänkningsföretag 

(Brunberg och Blomqvist, 1998). Hammardammens forssteg behölls då och nyttjades för annan 

industriell verksamhet in på 1980-talet. Dagens damm byggdes 1914 och totalrenoverades 

senast år 2006. Fyra år senare öppnades luckorna fullt av misstag. Detta ledde bland annat till 

att gångvägen över dammen, stenläggning och en stentrappa förstördes (Upsala Nya Tidning, 

2010), men är idag åtgärdade. Det kraftiga flödet förde även med sig sediment från dammen 

vilket ledde till igenväxning av åfåran nedströms (L. Broberg, muntl. ref., 2021).  

Dammen består av ett fundament av sten och betong med totalt tio reglerbara spettluckor1 

indelade i tre sektioner (se Figur 3). I huvudfåran finns två plus sex spettluckor (sektion II och 

III) och strax öster om dessa finns ett mindre utskov med ytterligare två spettluckor (sektion I) 

och efterföljande stensatt fåra som ansluter till huvudfåran (se Figur 4). Huvudfåran och den 

stensatta fåran avskiljs genom en vall. 

 

Figur 3. Ovan: Skiss av Hammardammens luckor sett uppströms (Länsstyrelsen, 1987). 

T.v. Hammardammens huvudfåra med åtta reglerbara spettluckor (sektion II och III). 

T.h. Mindre sidofåra med två reglerbara spettluckor (sektion I) . Foto: 2021-10-26. 

 
 

1
 Spettluckor förekommer ofta på mindre dammar och består oftast av kraftigare horisontella träreglar 

som hålls ihop av en eller flera vertikala balkar. Ursprungligen manövrerades de med spett, men idag 
finns hydrauliska domkrafter och motordrivna hasplar som sköter detta. 
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Figur 4. Hammardammen vid Vattholma. Till höger ses den stensatta fåran med utlopp från 

två spettluckor. Foto: 2021-10-26. 

I åtgärdsprogrammet för asp anses Hammardammen vara en prioriterad åtgärd (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016). Nedströms vandringshinder Ekebydammen vid Storvreta listas även 

den som prioriterad, för vilket det finns en förstudie utförd med fyra alternativa förslag till 

åtgärd (Tyréns AB och TerraLimno Gruppen AB, 2020). Åtgärdas Hammardammen, förutsatt 

att åtgärd vid Ekebydammen genomförs, möjliggörs således fri passage från Mälaren upp till 

Dannemorasjön. Åtgärden kan även bidra till att potentiella lekområden för asp med klass 3 

högsta klassen) och klass 2 (näst högsta klassen) tillgängliggörs (Länsstyrelserna, 2009). I 

rapporten Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnade vattendrag (Länsstyrelserna, 

2009) beskrivs slitsränna som möjligt åtgärdsförslag alternativt inlöp, men det poängteras även 

att den stora dammen och den komplicerade närmiljön och kulturvärdena försvårar en åtgärd. 
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Åtgärdsförslag 

G
r
u

n
d

d
a
ta

 
Åtgärdsnummer 01A 

Prio 1 

VARO 01 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön 

Kommun Uppsala 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Inget annat inom Vattholmaåns avrinningsområde. Åtgärdas däremot 
fördelaktigt tillsammans med Ekebydammen vid Storvreta. 

Typ av vandringshinder 

Damm med tio stycken spettluckor grupperade i tre sektioner. De två 
sektionerna i huvudfåran (två respektive sex luckor) utgör den 
största regleringskapaciteten med total bredd på 8,2 m. Två luckor 
öster om huvudfåran har ett eget utskov som bräddfåra med 
efterföljande stensatt fåra, cirka 1,6 m bred, innan den ansluter till 
huvudfåran. Bro med gångväg finns över dämmet. 

Åtgärdshöjd Cirka 4,4 meter 

   

Å
tg

ä
r
d

s
fö

rs
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g
 

Föreslagen åtgärd Slitsränna i sidofåra 

Beskrivning 

En slitsränna utformas genom att tvärväggar anläggs mellan 
befintliga stenväggar i fåran med öppen slits från botten till väggens 
överkant. Tvärväggarna borde kunna utformas likt de i Ulva kvarn, 
som också har anlagts i en stensatt sidofåra (se bild nedan). 

 

Detta gör att slitsrännan är relativt okänslig mot variationer i 
uppströms vattenstånd, vilket anses fördelaktigt vid 
Hammardammen. I slitsrännans bassänger bildas lugnare vatten 
vilket skapar viloplats för fisken. För att passa alla fiskarter ska 
nivåskillnaden mellan bassängerna ej överstiga 15 cm. 

Lutningen på platsen vid slitsrännor läggs normalt i det övre 
intervallet av 5-15 % (Degerman och Näslund, 2021) men kan med 
fördel byggas med lägre lutning på 3-10% om plats finns (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013).  

Slitsrännan behöver vara cirka 60 m lång. De första 40 m anläggs i 
den stensatta sidofåran fram till dämmet. Därefter behöver rännan 
gå in i dammen cirka 20 m på grund av höjdskillnaderna, och bildar 
alltså ett slags inlöp (se bild nedan på inlöp vid Turbinbron, Svartån, 
Västerås), fortsatt med slitsar dock. 
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Inlöpet på cirka 20 meter kan avskiljas resten av dammen med en 
tålig skiljevägg som motstår vattentrycket från dammen. Den kan 
byggas av exempelvis corten, men även stål, trä eller betong borde 
kunna fungera. Sidofårans två spettluckor behöver tas bort i och med 

åtgärden. 

Åtgärdshöjden är ca 4,4 m (luckornas överkant till vattenytan i 
sidofåran) vilket ger en medellutning på 7,3 % i slitsrännan. För att 
slitsrännans höjd inte ska bli för stor i relation till omkringliggande 
marknivåer kan de nedströms första 20 metrarna anläggas med 5 % 
lutning och de uppströms 40 m med ca 8,5 % lutning. 

I den utsträckning det är möjligt föreslås att den stensatta kanten 
används som sidoväggar medan bassängernas tvärväggar byggs i 
naturmaterial ex. trä. Detta för att åtgärden i så stor utsträckning 
som möjligt ska smälta in i miljön och hänsyn tas till platsens 
kulturmiljö. 

Stationskorrigerade flöden för Vattholmaån ungefär vid 
Hammardammen är MQ =2,0 m3/s, MLQ=0,23 m3/s, MHQ=7,19 m3/s 
(SMHI Vattenwebb, 2022).  

Skiss, karta 

Övre figur: Platsförslag med 60 m slitsränna i sidofåran; 40 m 
nedströms dämmet och 20 m inlöp in i dammen. Bakgrundskarta: 
© Lantmäteriet (u.å.). 

Nedre figur: Åtgärdsplats i den 40 m långa sidofåran nedströms 
dämmet. 
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Kompletterande åtgärd 

Reglering kopplat till övervakningssystem för att undvika 
översvämning och vallbrott vid högflöden. 

Åtgärden kan även kombineras med en restaurering och 
sedimenttömning av dammen (föroreningar behöver undersökas 
innan), vilket skulle öka dammens vattenhållande kapacitet. Enligt 
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muntliga uppgifter har ansenliga mängder sediment ansamlats 
uppströms dämmet. 

 Alternativ åtgärd 

Slitsrännan kan utformas på lite olika sätt. Istället 
för slitsar skulle stensatta hålldammar kunna 
byggas upp. Istället för att dra in slitsrännan i 
dammen kan också en av de befintliga 
spettluckorna istället förses med en slusslucka, 
cirka 15 x 40 cm. På grund av lutningen behöver 
då rännan istället förlängas nedströms. 

Exempel på slusslucka i bild t.h. 
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Kommunal mark Ja. 

Markägarförhållanden 

Dammen tillhör fastigheten Uppsala Vattholma 5:20 som ägs av 
Uppsala kommun. Anslutande fastighet i väster är Uppsala Lenaberg 
3:3. Fastigheter som även direkt berörs (nedströms) av åtgärd är 
samfälligheterna Uppsala Lenaberg S:1 och S:2.  

Omgivande mark 

Väster om dämmet finns glacial lera och i öster fyllnadsmaterial (© 
Sveriges geologiska undersökning, 2022). Området kring platsen är 
öppen med gångväg och körväg på östra sidan. I direkt västlig 
anslutning till dammen ligger äldre byggnader. Vad dammens 
sediment/botten består av är okänt men enligt muntliga uppgifter 
ska stora mängder ansamlat sediment finnas. En ö har bildats mitt i 
dammen och vid lågvatten blottläggs sediment och dammen har 
börjat växa igen. Dammens normaldjup uppskattas till mellan 5 och 
6 m men uppåt hälften av djupa kan utgöras av sediment.  

Tillgänglighet Körbar väg finns i anslutning till dämme 

Vattendom Dom saknas 

Markavvattningsföretag Fyrisåns regleringsföretag finns uppströms och nedströms dammen. 

Intressekonflikter 

Åtgärd behöver genomföras i samråd med berörda parter. Hänsyn 
behöver tas till kulturhistoriska värden kring platsen som även ingår i 
ett större område av riksintresse för kulturmiljövården. Åtgärden 
måste utformas för att inte skapa negativa förändringar på 
vattenstånd för omkringliggande marker upp- och nedströms 
dammen.  

Hävd 

Uppsala kommun äger fastigheten som dammen ligger på regleringen 
sköts genom avtal av en ”dammfogde”, som idag är den förra 
fastighetsägaren till den gamla bruksfastigheten intill dammen 
(Uppsala Lenaberg 3:3). Bruksfastigheten har precis bytt ägare och 

regleringen ämnas så småningom lämnas över till den nya 
fastighetsägaren. 

Ingen dom eller manual finns för hur dammens vattennivåer ska 
skötas ändamålsenligt. Reglering görs utifrån hävd och erfarenhet. 
Kontinuerlig övervakning av vattennivåer sker för att få önskvärd 
reglering, oftast ett jämt flöde utan större fluktuationer. Normalt 
sänks vattennivån 2–3 dm inför vintern och regleras under våren för 
att inte riskera att vatten rinner över bron och gångvägen. När 
dammen är full rinner vattnet över dammluckorna, vid öppna luckor 
avleds istället dammens bottenvatten.  

Kulturmiljö 

Området ingår i Riksintresse kulturmiljövård (Gamla Uppsala samt 
Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar) enligt 3 kap §6 miljöbalken 
(Länsstyrelsen Uppsala län, 2018). 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2021) finns flera lämningar i och runt 
platsen. På den västra delen av dammens utlopp finns 
Hammarområdet med gamla anor och verksamheter. Bland annat 
byggdes det här på 1540-talet en stångjärnshammare som var i drift 
till 1905, därav dammens namn. På den östra sidan vid dammens 
utlopp finns ett småindustriområde med såg- och kvarnområde. 
Nedströms dämmet finns även två lämningar av husgrunder. Vid 
dammens norra ände finns fler lämningar.         

   



 
 

  

Bilaga 2. Identifierade vandringshinder och platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad konnektivitet, 

WRS AB, 2022-06-30 

14 (67) 

K
o

s
tn

a
d

 
Total kostnad (kr) 

Slitsrännans totala kostnad uppskattas till ca 2 600 000 kr. 
Observera att flera osäkerheter finns och kostnaden bedöms kunna 
bli högre. Platsens komplicerade närmiljö med närliggande 
byggnader, kulturhistoria, riksintresse samt åtgärdsförslagets 
svårighet kommer att påverka kostnaden. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Åtgärdens målart är den rödlistade aspen samt andra fiskarter och 
vattenlevande organismer som finns i Fyrisåns åsystem. Stor effekt 
förväntas av genomförd åtgärd då den medför att hela Vattholmaån 
(17 km) öppnas upp. Åtgärden bidrar till att skapa fria 
vandringsvägar i Fyrisåns system från Mälaren till Dannemorasjön 
och även bitvis uppströms, förutsatt att åtgärd genomförs i 
Ekebydammen. 

Fyra potentiella områden för lekande asp finns uppströms 
Hammardammen vid Vattholma där 1785 m2 bedöms som klass 3 
(högsta) och 12 829 m2 klass 2 (näst högst). Området med klass 3 
ligger strax uppströms Hammardammen vid Trollbo (Länsstyrelserna, 
2009). 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

För önskad effekt behöver åtgärdsförslaget vid Ekebydammen 
nedströms genomföras (utanför Vattholmaåns avrinningsområde).  

Gestaltning/rekreation 

Platsens centrala läge i Vattholma gör att den ligger publikt med en 
gångbro över dämmet som bland annat används för att nå 
tågstationen. Därmed finns goda förutsättningar att gestalta 
åtgärden för rekreation och göra området attraktivt och mer 
tillgängligt för närboende med gångstråk, sittplatser, 
informationsskyltar m.m. Befintlig gångbro över dämmet bör 
behållas. 

Fiskräknare och/eller undervattenskamera kan installeras i 
slitsrännan för att bedöma åtgärdens effekt. 

Eventuella negativa 
effekter 

Närmiljö och kulturhistoria vid platsen behöver beaktas vid 
projektering och hur åtgärden kan smälta in i miljön. Åtgärden måste 
utformas för att inte skapa negativa effekter på flöden och 
vattennivåer upp- och nedströms dämmet samt att dammens 
nödvändiga regleringskapacitet behålls.  

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Dammens vattenföring och vattennivåer behöver utredas för att 
säkerställa en säker flödesreglering. Då de två spettluckorna i 
bräddfåran föreslås tas bort behöver det säkerställas att 
resterade luckor klarar önskad reglering och avbördning.  

• Projektering och konsekvensanalys av slitsrännans placering i 
relation till omgivande marknivåer. 

• Sedimentundersökning i dammen, inklusive föroreningar  

• Inventering av lek- och föryngringsplatser för asp i Vattholmaån 

(uppströms Länsstyrelsens kartering) samt utredning av möjlig 
restaurering av vattenmiljöer för att gynna reproduktion och 
uppväxtmiljöer. 
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4 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 3 

Inom avrinningsområdet för vattenförekomsten Slagsmyren-Hammardammen finns två 

identifierade vandringshinder; Norrängsdammen och Skjutbanedammen (Figur 5). 

Under 1680-talet dämdes Slagsmyren och Hammardammen upp och bildade en 

sammanhängande dammyta för att fungera som vattenmagasin åt smedjor och hyttor i 

Österbybruk. Marken bestod tidigare av myr- och sankmark (Lager, 2003). Idag regleras 

vattennivå i väster av Norrängsdammen för vidare avbördning mot Norrängsbäcken mot 

Harvikadammen. I dammens norra ände finns även regleringsmöjligheter för avtappning vid 

Skjutbanedammen mot Herrgårdsdammen och nedströms dammsystem i Österbybruk. 

Slagsmyren har dammsäkerhetsklass C ur säkerhetssynpunkt, vilket innebär att ”ett dammhaveri 

kan leda till lokala konsekvenser” (Regeringskansliet, 2013). 

 

Figur 5. Översiktskarta för vandringshinder i VARO 3 med vägar, större samhällen, sjöar och 

vattendrag. Bakgrundskarta Google maps (2021). 
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4.1 Norrängsdammen, 03A 

Beskrivning  

Slagsmyren-Hammardammen, likt de andra större dammarna i området, bidrar till att 

magasinera vatten i området vilket är gynnsamt för att erhålla ett utjämnat flöde i Vattholmaån 

och Fyrisån nedströms. Dammen regleras primärt av fördämningen som kallas 

Norrängsdammen innan det avbördas mot Harvikadammen. En grusväg finns ända fram till 

dämmet vilket gör det relativt lättillgängligt. Fördämningen består av ett betongfundament med 

två spettluckor av trä (Figur 6). Respektive spettlucka är 75 cm bred och regleras upp/ned med 

spett och handkraft. Utskovets totalbredd är ungefär 140 cm (luckorna fortsätter in i 

fundamentets skåra) och höjden från dammluckornas överkant till betongbotten nedströms är 

cirka 1,8 m (Figur 7). 

Runt betongkonstruktionen med kringliggande fyllning av sten och makadam läcker det mindre 

mängder vatten men inga tendenser till erosion noteras vid fältbesöket (2021-11-19). Läckage 

vid luckorna har även noteras i tidigare damminventeringsprotokoll (Länsstyrelsen, 1987). 

Enligt uppgift råder syrebrist i framför allt dammens bottenvatten delar av året2. 

Norrängsdammen regleras i en dom från 1996 (VA 15/89) där nivåer och tidpunkt för reglering 

framgår (Stockholms Tingsrätt, 1996). Grundprincipen för regleringen enligt domen är att 

vattennivån ska hållas relativt hög under sommarhalvåret för att från oktober till januari gradvis 

tappas av för att frigöra lagringsvolymer till vårfloden. Efter vårfloden ska vattennivån åter 

hållas relativt hög under sommarhalvåret. Domen medger vattennivåändringar på totalt 1,2 

meter och upp till 1,46 m vid särskilt stor tillrinning. Domen medger även del frihetsgrader och 

anpassningar. Bland annat kan regleringen anpassas om: 

✓ Snötillgången under våren skulle vara liten. 

✓ Tappning krävs för vattenomsättningen i nedströms liggande Harvikadammen. 

✓ Dannemorasjön har höga och stigande vattennivåer. Om Slagsmyren har en relativt hög 

vattennivå ska tappning ske i större utsträckning, vid lägre vattenstånd ska tappning ej 

ske i större utsträckning. 

✓ Vid lågflöden i Fyrisån under augusti till oktober kan Länsstyrelsen ålägga att öka 

tappningen från Norrängsdammen för att tillgodose utspädning av utsläpp från 

reningsverket i Skyttorp. 

Dammen ägs av Bergvik Skog Öst, vars mark förvaltas av BillerudKorsnäs. Östhammars 

kommun sköter dock regleringen enligt överenskommelse från 1991. Åtgärder för att minska 

risken för vallbrott har påbörjats, bland annat har fjärrövervakning av peglar installerats under 

2021. 

 

 
 

2
 Exempelvis uppmättes helt syrefria förhållanden (0,0 mg/l syre) intill dämmet 2018-03-31. 
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Figur 6. Norrängsdammens två spettluckor. Fältbesök 2021-11-19. Infälld skiss, sedd 

framifrån (Länsstyrelsen, 1987). 

 

Figur 7. Norrängsdammen nedströms Slagsmyren-Hammardammen. Fältbesök 2021-11-19. 

  



 
 

  

Bilaga 2. Identifierade vandringshinder och platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad konnektivitet, 

WRS AB, 2022-06-30 

18 (67) 

Åtgärdsförslag  
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Åtgärdsnummer 03A 

Prio 2 

VARO 03 Slagsmyren 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Eventuell åtgärd vid Skjutbanedammen 

Typ av vandringshinder Betongdämme med två spettluckor 

Åtgärdshöjd 

1,8 m (skillnad mellan dammluckornas överkant och nedströms 
betongbotten). Skillnad i vattennivå var vid fältbesök 1,38 m. Enligt 
damminventeringsprotokoll är dammhöjden 2,5 m (Länsstyrelsen, 
1987). 
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Föreslagen åtgärd Inbyggd slusslucka i befintlig spettlucka och upptröskling nedströms 

Beskrivning 

Slusslucka 

Föreslagen åtgärd är att inrätta ett slags ”lucka-i-lucka” system, 
alltså ett slags utskov som byggs in i dämmet. Rekommendationen 
är att utskovet bör vara minst 1,5 gånger fiskens kroppshöjd. Det är 
troligen inga större fiskar som skulle vandra upp eller ned, vilket gör 
att en lucka på 300 x 300 mm, eller liknande storlek, borde vara 
tillräcklig. 

Det enklaste och billigaste alternativet bör vara att skära ut en cirka 
300 x 300 mm bit av den ena befintliga träluckan och bulta fast 
ramen till en slusslucka i trät runtomkring. Slussluckan bör sättas i 
mitten av träluckan och har en totalbredd inklusive ram på cirka 
500 mm. Om slussluckan sätts på den norra spettluckan behöver 
troligen inte luckans stag göras om (till skillnad från den södra 
spettluckan). 

Slussluckan förses med ett eget stag med ratt för manuell öppning 
och stängning. Det finns även mer automatiska eller semi-
automatiska regleringsalternativ som exempelvis skulle kunna öppna 
och stänga vid en viss vattennivå. 

Vatten flödar ungefär med hastigheten 1 m/s över ett fritt överfall. 
En 300 x 300 mm lucka skulle grovt räknat då kunna avbörda cirka 
90 l/s, vilket är ungefär en tredjedel av medelvattenföringen (MQ) 
på 270 l/s och drygt dubbla medellågvattenföringen (MLQ) på 40 l/s 
(SMHI och Havs och vattenmyndigheten, 2022). Då slussluckan är 
en bit under vattenytan kommer dock vattentrycket att öka både 
vattenhastigheten och flödet. Detta behöver beräknas och tas 
hänsyn till vid införande av åtgärd. Vid låg vattenföring kombinerat 
med låga vattennivåer i Slagsmyren-Hammardammen finns därför 
risk att slussluckan behöver stänga temporärt. Troligen sker detta 

under varma sommardagar då fiskvandring ändå är begränsad. 

Upptröskling 

Tillsammans med slussluckan kan även viss upptröskling av ån 
genomföras nedströms. Detta för att få upp vattennivån vid 
lågflöden så att betonggolvet precis nedströms spettluckorna inte 
utgör ett hinder för fisk. Upptröskling sker genom att lägga ut 
rundade stenar och grusmaterial i botten av ån. Påfyllnad av 
grusmaterial kan behövas med regelbundna intervall. En 
upptröskling som skapar mer forsande och strömmande vatten 
skulle bättre syresätta vattnet som avbördas mot Harvikadammen.  

Vi ser att denna åtgärd borde vara möjlig att genomföra inom 
befintlig vattendom. Förslagsvis sköts slussluckan manuellt och är 
som huvudregel öppen förutom när låg vattenföring och lågt 
vattenstånd i dammen inträffar samtidigt. Slussluckan bör regleras 
av Östhammars kommun som idag reglerar dämmet. 

Skiss 

Översta bilden till vänster: En slusslucka med manuell ratt som 
skulle kunna installeras på befintlig spettlucka. Bild publicerad med 
tillåtelse (Torell Pump, 2020). 

Översta bilden till höger: Illustration av slusslucka som monteras på 
befintlig spettlucka.  

Nedre bilden: Principiell sektion med dämme, slusslucka och 
upptröskling nedströms. 
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Kompletterande åtgärd 

Söder om Norrängsdammen finns en mindre bäck som rinner via 
Bäckamyren och Askmyren, mot Harvikadammen (se första bilden 
nedan). Vid Bäckamyren ska en mindre tröskel finnas (se andra 
bilden nedan) men vid högt vattenstånd ska vatten enligt uppgift 
kunna rinna denna väg. Eventuellt skulle sträckan kunna fungera 
som ett naturligt slags omlöp. Inventering av sträckan behöver i 
sådana fall ske för att värdera potentialen i detta. 
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 Alternativ åtgärd 

Flera typer av åtgärder har övervägts i utredningsarbetet: 

• En slitsränna eller liknande teknisk fiskväg anses vara det 
främsta alternativet. Dock till stor kostnad med begränsad 
ekologisk effekt. 

• Ett omlöp anses vara svårt att få på plats. Det är stenigt 
kring dämmet och för att erhålla en lämplig lutning behöver 
omlöpet anläggas en bit in i skogen och marken kring den 
fyllas upp. Ett omlöp är också svårt att dimensionera utifrån 
de stora vattennivåvariationerna (ca 1,5 m) och riskerar 
därför att gå torrt delar av året. 

• Ett inlöp anses vara teknisk möjligt men kostsamt då 
skiljeväggar behöver anläggas på två sidor av inlöpet. 
Dessutom ser det troligen gestaltningsmässigt avvikande ut 
med något så tekniskt i en upplevd mer naturlig miljö. 

   

 

Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 
Dammen ägs av Bergvik Skog Öst, var mark förvaltas av 
KorsnäsBillerud. Fastighetsbeteckning: Östhammar Morkarla 5:34  

Omgivande mark 
Enligt SGU jordartskarta finns sandig morän kring platsen (© 
Sveriges geologiska undersökning, 2022). Större block finns i 
anslutning till dämmet.  



 
 

  

Bilaga 2. Identifierade vandringshinder och platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad konnektivitet, 

WRS AB, 2022-06-30 

21 (67) 

G
e
n

o
m

fö
r
b

a
r
h

e
t 

Tillgänglighet En skogsbilväg finns fram till dämmet. 

Vattendom 

Slagsmyren och Norrängsdammen regleras av dom VA 15/89 
(Stockholms Tingsrätt, 1996) med vattenhushållningsbestämmelser. 
Observera att höjder anges i RH 1900. 

1. Mellan vårflod och 15 oktober hålls vattenståndet så nära 
+36,20 som möjligt. Tillfällig överdämning upp till +36,46 
får ske vid särskilt stor tillrinning. 

2. Från 15 oktober till 1 januari sänks vattenståndet från 
+36,20 till +35,00, som hålls fram till nästa vårflod. 

3. Om vattenståndet i Dannemorasjön är högre än +24,80 
OCH stigande OCH vattenståndet i Slagsmyren-

Hammardammen är mellan +35,40 och +36,20 ska 
tappnings ske från Norrängsdammen så att stigningen av 
vattennivå i Slagsmyren-Hammardammen blir cirka 50 % 
av stigningen i Dannemorasjön. 

4. För vattenomsättningen i Harvikadammen kan vid behov 
tappning ske genom Norrängsdammen. 

5. Vid låg vattenföring i Fyrisån mellan 15 augusti och 15 
oktober kan Länsstyrelsen ålägga att tappning sker från 
Norrängsdammen för att späda ut avloppsvattnet från 
reningsverket i Skyttorp.  

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 

Relativt få potentiella intressekonflikter men samråd och kontakt bör 
ske med den lokala fiskeklubben. Framför allt behöver åtgärd ta 
hänsyn till magasinsbehov i Slagsmyren-Hammardammen och i 
Harvikadammen och Dannemorasjön nedströms. 

Hävd 

Reglering utförs av Östhammars kommun på uppdrag av 
markägaren. Regleringen antas följa vattendomen med högre 
vattenstånd under sommarhalvåret och lägre under vintertid. En 
lokal pegel finns monterad på betongkant.  

Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns inga kända 
fornlämningar vid platsen. 

   

K
o

s
tn

a
d

 

Total kostnad (kr) 

En slusslucka 300 x 300 mm kostar cirka 15 000 kr. På det 
tillkommer montage och installation, uppskattningsvis en dags 
arbete för två personer (2 x 5 000 kr), totalt 20 000 kr. 
Upptrösklingen är inte så omfattande men kräver material, transport 
och arbetskraft, uppskattningsvis ytterligare 20 000 kr. 

Totalt 40 000 kr. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

En åtgärd vid Norrängsdammen skulle öppna upp för vandring 
mellan Harvikadammen och Slagsmyren-Hammardammen men även 
potentiellt upp mot den relativt opåverkade skogssjön Rastsjön. 
Vandringshinder är dock inte inventerade på åsträckan upp till 
Rastsjön. En åtgärd skulle kunna öppna upp ett relativt stort 
område, men långt uppströms, vilket gör den ekologiska effekten 
begränsad. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Skjutbanedammen finns i samma vattenförekomst men det föreslås 
att åtgärd för konnektivitet endast genomförs vid Norrängsdammen. 
Nedströms behöver Dalådammen och Hammardammen vid 
Vattholma (och Ekebydammen utanför avrinningsområdet) åtgärdas 
för fria vandringsvägar ända ner till Ekoln. 

Gestaltning/rekreation 
Platsen ligger relativt opublik men kan nås via en grusväg och 
mindre stigar. Informationstavla kan sättas upp. 

Eventuella negativa 
effekter 

Åtgärden bedöms inte påverka omgivande mark negativt. Den 
behöver framför allt vara förenlig med det regleringsbehov som 
dammen har och får inte sänka sjön till oönskade nivåer. 
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Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Inventering av vandringsbenägna arter och eventuella invasiva 
arter i systemet, framför allt upp mot Rastsjön 

• Bedömning om åtgärd kan genomföras inom befintlig vattendom 

• Detaljerad undersökning/projektering av lucka med hänsyn till 
fiskpassage och avbördning av vattenflöden. 

• Höjd på luckan för att få tillräcklig turbulens och syresättning 

• Säkerställ att det inte finns ytterligare vandringshinder på 
sträckan mellan dämmet och Harvikadammen. Detta är dock 
inte troligt då det endast är cirka 2 meters nivåskillnad mellan 
dammarna. 
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4.2 Skjutbanedammen, 03B 

Beskrivning  

Skjutbanedammen i Slagsmyrens norra ände kom till vid 1680-talet fördämningar. Dämmet 

(Figur 8) utgörs av en flera meter bred jordvall med genomgående rör (⌀ 250 mm) som regleras 

med en manuell ventil (Figur 9). Vallens bredd från dammens vattenyta till utloppet vid ventilen 

är cirka 11–12 meter. Nivåskillnaden från rörets vattengång till vattenyta uppströms vallen var 

ungefär 1,2 m vid fältbesök (2021-11-19). 

I den senaste domen för Slagsmyren framgår det att: ”Skjutbanedammens bottenlucka hållas, 

om tappning ej sker från Stordammen, helt öppen från vårfloden till den 15 augusti” 

(Stockholms Tingsrätt, 1996; punkt 5). För närmare beskrivning av vattennivåer och tidpunkt 

för reglering av Slagsmyren se dom VA 15/89 (Stockholms Tingsrätt, 1996). I vattendomen för 

Stordammen (VA 47/81) står det på liknande sätt att: ”Bottenluckan i det högra utskovet hålles 

efter vårfloden stängd till den 15 augusti. Andra tider hålles den öppen om tappning ej sker 

genom Skjutbanedammen.” (Stockholms Tingsrätt, 1982; punkt B4). 

De två vattendomarna stipulerar alltså att avtappningen till Herrgårdsdammen huvudsakligen 

bör ske från Skjutbanedammen under senvår och sommar. Trots detta har det enligt muntliga 

uppgifter inte tappats vatten vid Skjutbanedammen de senaste tiotal åren (Vattenrådet Fyris 

Östra Källor, 2021) och bäcken nedströms dämmet går i princip torr. 

Ingen åtgärd riktad till förbättrad konnektivitet föreslås för Skjutbanedammen. Däremot är det 

angeläget att följa vattendomen och hålla ventilen öppen sommartid när Stordammen är stängd. 

Detta skulle förbättra vattenvägarna mot bruket och genom Österbybruk. Denna ändring innebär 

en liten kostnad men skulle ha stor betydelse för akvatiskt liv och upplevelse av bruksmiljön. 

 

Figur 8. Slagsmyrens vattenyta vid Skjutbanedammen uppströms vallen med reglerande 

ventil. Fältbesök 2021-11-19. 
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Figur 9. Skjutbanedammens utlopp med reglerbar ventil (t.v.), nedströms utlopp med 

ventilen i bildens nedre kant (t.h.). Fältbesök 2021-11-19. Observera att ventilen var stängd 

och inget flöde fanns förutom när bild togs. 
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Åtgärdsnummer 03B 

Prio 

-  

Ingen åtgärd för förbättrad konnektivitet föreslås, dock bedöms 
ändring av flödesregim som enkel och kostnadseffektiv lösning 

VARO 03 Slagsmyren 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Då Slagsmyren-Hammardammen även regleras av Norrängsdammen 
behöver eventuell åtgärd vid Skjutbanedammen beakta 
Norrängsdammens åtgärd och reglering.  

Typ av vandringshinder 
Regleringsdamm med jordvall och rör (⌀ 250 mm) som regleras via 

ventil. Vallensbredd cirka 11–12 m. 

Åtgärdshöjd Cirka 1,2 m (från rörets vattengång till vattenyta uppströms vall). 
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Föreslagen åtgärd 

Ingen åtgärd för förbättrad konnektivitet föreslås för 
Skjutbanedammen då den förväntade kostnaden i jämförelse med 
ekologisk nytta för primärt vandrande fisk bedöms vara liten i denna 
del av systemet. En eventuell fiskväg skulle öppna upp en begränsad 
sträcka på 1,6 km i en mindre bäck. Nedströms Skjutbanedammen 
behöver då även fiskvägar anläggas vid Herrgårdsdammen och 
Sågdammen för att skapa ett större mervärde. 

En fiskväg vid Skjutbanedammen innebär även att regleringen av 
Slagsmyren behöver ändras och mer vatten behöver avbördas via 
Skjutbanedammen. Slagsmyren avtappas idag primärt via 
Norrängsdammen till Harvikadammen. Det råder även osäkerheter 
kring dammvallens stabilitet vid en ombyggnation. Istället bör åtgärd 
för vandringshinder genomföras i Norrängsdammen. 

Däremot bedöms det vara mycket positivt att avtappa ett 
kontinuerligt flöde från Skjutbanedammen, något som inte görs alls 
idag. Detta skulle skapa bättre ekologiska och limniska värden i den 
bäck som avrinner mot Herrgårdsdammen, som idag i princip är 
torrlagd. Bäcken skulle få en ökad biologisk mångfald då det skapas 
fler livsmiljöer för vattenlevande organismer (t.ex. insekter, groddjur 
och bottenlevande djur), växter, men också naturlig transport av 
material och sediment. Ett kontinuerligt året om skulle även minska 
risken för syrebrist i vattnet. Ett lämpligt flöde behöver undersökas 

och beräknas närmare men kan gissningsvis ligga kring 
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avrinningsområdets medellågvattenföring (MLQ) på 40 l/s (SMHI och 
Havs och vattenmyndigheten, 2022). 

Avtappning via Skjutbanedammen skulle även garantera jämnare 
flöden i vattenvägarna genom bruket och Nerån under torrsomrar. 
Förslagsvis görs detta genom att hålla ventilen öppen (helt eller 
delvis) utifrån de ramar som stipuleras i vattendomen (VA 15/89).  

Beskrivning - 

Skiss, karta - 

Alternativ åtgärd 

En fiskväg i form av exempelvis ett omlöp bedöms vara genomförbart 
men inte motiverad baserat på en grov kostnad-nyttoanalys (se 
ovan). 
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Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 

Dammen ägs av Bergvik Skog Öst, vars mark förvaltas av 
BillerudKorsnäs. 

Fastighetsbeteckning: Östhammar Films-Österby 4:77. 

Omgivande mark 

Enligt SGU jordartskarta finns kärrtorv kring platsen (© Sveriges 
geologiska undersökning, 2022). Vad den uppbyggda vallen består av 
är okänt. 

Tillgänglighet En mindre grusväg leder fram till dämmet. 

Vattendom 
Regleras tillsammans med Norrängsdammen av dom VA 15/89 
(Stockholms Tingsrätt, 1996). 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 

Inga större intressekonflikter bedöms finnas med ett ökat 
kontinuerligt flöde från Skjutbanedammen. Eventuellt behöver flödet 
minskas något under torrperioder för att säkerställa ett kontinuerligt 

flöde även genom Norrängsdammen. 

Hävd 

Reglering av Slagsmyren ska göras enligt dom. Regleringen sköts 
idag av Östhammars kommun, vilket grundar sig på en 
överenskommelse med SSAB från år 1991 (Östhammars kommun, 
2021). Enligt muntliga källor har vatten inte tappats från 
Skjutbanedammen under de senaste tiotal åren (Vattenrådet Fyris 
Östra Källor, 2021). 

Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns inga kända 
fornlämningar vid platsen. 
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Total kostnad (kr) 

Åtgärd bör kunna genomföras inom den befintliga kommunala 
regleringen. Den ökade kostanden för drift och reglering av 
Skjutbanedammen bedöms i sammanhanget vara försumbar. 
 

Stödmöjligheter - 
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 Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Ingen   

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Det föreslås att konnektivitetsåtgärd för Slagsmyren prioriteras vid 
Norrängsdammen.  

Gestaltning/rekreation -  

Eventuella negativa 
effekter 

Inga negativa effekter bedöms på jordbruk eller skogsbruk då det 
endast rör sig om mindre flöden. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Gällande vattendom (VA 15/89) behöver följas, alternativt 
ändras. Domen bör ses över av någon med juridisk kompetens. 
Vi kan dock inte se att domarna motsätter sig kontinuerlig 
tappning från Skjutbanedammen. Tappning kan ske mellan 
vårflod och 15 augusti (förutsatt att tappning ej sker från 
Stordammen). Övrig tid på året finns det inte stipulerat att 
tappning ej får ske från Skjutbanedammen. 

• Hänsyn behöver tas till den tappning som sker vid 
Norrängsdammen för att inte riskera att sänka vattennivån i 
Slagsmyren-Hammardammen till oönskad nivå. 
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5 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 5 

Inom avrinningsområdet för vattenförekomsten Harvikadammen finns tre identifierade 

vandringshinder; Dalådammen, Kvarndammsbäcken och Munkbrunnen (Figur 10). Alla tre är 

utlopp från till Harvikadammen. 

Likt Slagsmyren-Hammardammen utgjorde Harvikadammen en gång i tiden myr- och sankmark 

som dämdes upp på 1680-talet för att skapa vattenmagasin för gruvnäringen. Dammens utlopp 

och reglering har förändrats under århundradena. Innan 1680-talet låg troligen utloppen vid 

Kvarndammsbäcken och nuvarande Munkbrunnen. Utloppet vid Kvarndammsbäcken har 

troligen nyttjats länge för just den kvarn som har legat där. Dagens huvudsakliga utlopp är dock 

Dalån, som baserat på historiskt kartmaterial (Lantmäteriet, 2022) troligen grävdes först någon 

gång mellan 1860 och 1880. 

Idag regleras Harvikadammen primärt vid Dalådammen som rinner vidare till Dannemorasjön i 

väster. Munkbrunnen, som ligger endast ett hundratal meter från Dalådammen, och även den 

leds till Dannemorasjön (via en före detta fiskodling), verkar idag gå i princip torr. Vid det 

gamla kvarnhuset i norr finns ett mindre dämme som avbördar ett basflöde till 

Kvarndammsbäcken och vidare till Karmdammen i norr (Figur 10). 

 

Figur 10. Översiktskarta för vandringshinder i VARO 5 med vägar, större samhällen, sjöar 

och vattendrag. Bakgrundskarta Google maps (2021). 
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5.1 Dalådammen, 05A 

Beskrivning  

Dalådammen utgör idag det primära reglerande utloppet för Harvikadammen och är ett av de 

två större tillflödena till Dannemorasjön. Dämmet består av två reglerbara spettluckor (Figur 11) 

innan vattnet transporteras vidare i Dalån i cirka 600 m innan det mynnar ut i Dannemorasjön.  

 

Figur 11. Dalådammen med två reglerande spettluckor. Infälld skiss (Länsstyrelsen, 1987). 

Fältbesök 2021-10-26. 

Dalån är ett helt artificiellt utlopp till Harvikadammen som grävdes under 1800-talets senare 

hälft. Idag bedöms dammen tillsammans med uppströms Slagsmyren-Hammardammen utgöra 

en viktig vattenreservoar för vattenhushållning i Vattholmaån. Den reglering som sker vid 

Dalådammen påverkar även syrgasförhållandena i den sänkta Dannemorasjön där syrebrist och 

fiskdöd har varit ett återkommande problem framför allt under vintern. När vattnet släpps från 

Harvikadammen syresätts det på sin väg till Dannemorasjön och är det primära tillrinnande 

flödet av syrerikt vatten. Även i Harvikadammen och Slagsmyren-Hammardammen har under 

framför allt senvintern uppmätts syrefria förhållanden och stank av sumpgaser som metan och 

svavelväte som bildas vid anaerob nedbrytning. 

När de två dammluckorna är stängda torrläggs Dalån och åns stenbotten blottläggs (Figur 12). 

Dämmet med dess utskov renoverades 1955. Drygt 30 år senare noterades läckage samt att 

spettluckorna var trögmanövrerade (Länsstyrelsen, 1987). Sedan år 2017 regleras dammen av 

Vattenrådet Fyris Östra Källor på uppdrag av Bergvik Skog Öst. Vattenrådet uppger att den 

södra spettluckan idag inte går att öppna, och att reglering därmed endast sker via den norra 

dammluckan. 
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Figur 12. Dalån direkt nedströms Dalådammen. Fältbesök 2021-10-26. 

Åtgärdsförslag  
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Åtgärdsnummer 05A 

Prio 3 

VARO 05 Harvikadammen 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Hänsyn behöver tas till Harvikadammens två andra reglerande 
utlopp vid Kvarndammsbäcken 05B och munkbrunnen 05C.   

Typ av vandringshinder 
Dämme med två träspettluckor. En lucka är cirka 1,45 m hög och 
1,10 m bred. Dämmets sidor utgörs av betong och stensättning. 
En gångbro i trä finns över dämmet. 

Åtgärdshöjd 1,5 m (dämmets överkant till botten på ån nedströms) 
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Föreslagen åtgärd Teknisk fiskväg, slitsränna 

Beskrivning 

En 30 m lång slitsränna söder om Dalådammen föreslås med en 
total fallhöjd på ca 2,2 m, vilket innebär 7,4 % lutning. 
Rekommenderat spann ligger på 2,7-15 % (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013; Degerman och Näslund, 2021). 

Slitsrännan anläggs förslagsvis nedgrävd i marken på södra sidan 
om dämmen. En gångbro anläggs över slitsrännan för befintlig stig 
som finns runt Harvikadammen. 

Då dammens vattennivå och flöde varierar kraftigt under året 

kommer bland annat nivån för slitsrännans övre mynning/krön 
påverkas. Vattnet föreslås passera i slitsrännan så stor del av året 
som möjligt för att få bästa möjliga effekt på konnektivitet men 
det är möjligt att det anläggningstekniskt får kompromissas så att 
slitsrännan går torr delar av året. Om slitsrännan skulle anläggas 
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föreslås då endast större flöden/bräddningar regleras genom de 
befintliga luckorna. 

Det bör påpekas att en slitsränna här är relativt dyr och tekniskt 
svår att anlägga. Områdets geologiska förutsättningar är också 
utmanande då marken består av morän med mycket sten och 
block. Underhållet försvåras också av att rännan skulle ligga en bit 
bort från bebyggelse och risken att omkringliggande träd släpper 
löv och grenar som kan sätta igen rännan. Dock bedömer vi ingen 
annan möjlig åtgärd som mer fördelaktig. 

Flödet vid Harvikadammens utlopp varierar mellan 
MLQ=0,05 m3/s, MQ=0,35 m3/s och MHQ=0,84 m3/s (SMHI 
Vattenwebb, 2021). 

Skiss, karta 
Skiss på åtgärdsförslagets sträckning och placering. 
Bakgrundskarta Google maps (2021). 

 

Alternativ åtgärd 

En alternativ åtgärd som övervägts är att den spettluckan som 
idag är ur funktion skulle kunna ersättas med ett inlöp (se 
exempelbild). Inlöpet fortsätter upp i dammen och behöver 
avskiljas med en spont eller skiljevägg. Inlöpets tröskel behöver 
utformas så att den inte ändrar vattenståndet i dammen. Detta 
alternativ har dock setts som mindre fördelaktigt på grund av 
svårigheten att utforma inlöpet med tanke på vattenstånds-
variationerna i dammen. 
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 Kompletterande åtgärd 

Oavsett vilket typ av fiskväg som anläggs behöver den knappt 700 
meter långa Dalån ner till Dannemorasjön inventeras för att 
säkerställa att det inte finns andra vandringshinder på sträckan.  

Ån faller drygt 10 meter vilket skapar ett medelfall på 1,4 % i 

Dalån. Medellutningen i sig är tillräcklig för att de flesta fiskar ska 
kunna ta sig upp men möjligen kan vissa brantare partier behöva 
jämnas ut. Ån passerar även under en landsväg där det behöver 
säkerställas passage.  

Det södra spettluckan bör även lagas eller bytas ut. I en situation 
med samtidiga höga vattennivåer och högflöden kan avledning 
genom båda luckorna minska risken för vallbrott. Även utanför 
extremsituationer kan det vara fördelaktigt med två fungerande 
luckor för att leda vattnet på bredare front. Detta minskar 
vattenhastigheten något och därmed risken för erosion i åfåran. 
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Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 
Dammen ägs av Bergvik Skog Öst, vars mark förvaltas av 
BillerudKorsnäs, men sköts av Vattenrådet Fyris Östra Källor. 
Fastighetsbeteckning: Östhammar Harvik 12:2 

Omgivande mark 

Området består av sandig morän (© Sveriges geologiska 
undersökning, 2022). Dämmet ligger i skogsmiljö. Dammvallens 
uppbyggnad är okänd. Vid fältbesök noteras en hel del sten och 
block i Dalån samt kring platsen. 

Tillgänglighet 
En grusväg med vändplan finns cirka 250 m från dämmet, från 
vilken en mindre skogsbilväg/stig leder fram till dämmet. 

Vattendom 

Ingen vattendom finns för Harvikadammen och Dalådammen men 
vattennivån påverkas av reglering som görs i Slagsmyren-
Hammardammen, vattendom VA 15/89 (Stockholms Tingsrätt, 
1996). 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 
Fiskvägen behöver ta hänsyn till det magasinsbehov som behövs i 
Harvikadammen och möjliggöra fortsatt behov av reglering. 

Hävd 

Dämmet sköts och regleras sedan 2017 av Vattenrådet Fyris Östra 
Källor. Reglering sker via en av spettluckorna då den andra sitter 
fast, troligen på grund av ”tidens tand”. En pegel finns monterad 
på dämmet som övervakas genom fjärravläsning med hjälp av en 
åtelkamera för att se när det finns behov av reglering. 

Som regel är luckorna stängda mellan april och oktober på grund 
av torra förhållanden. Vid höga vattennivåer höst och vinter 
öppnas den norra luckan. Vid behov kan den vara öppen hela 
vintern. Den generella principen för regleringen är att eftersträva 
ett jämnt flöde i Dalån samt en jämn vattennivå i Harvikadammen 
(Vattenrådet Fyris Östra Källor, 2021; muntl. ref.). Därigenom 
tillförs syrerikt vatten kontinuerligt den grunda och syrekänsliga 
Dannemorasjön nedströms. Regleringen utförs även med hänsyn 
till dammens kapacitet att buffra nederbörd samt i relation till 
tillkommande flöde från uppströms dammsystem. 

Vattennivån försöks oftast hållas inom +/- 10 cm från överkanten 
av dammluckorna (+35,24) enligt Vattenrådet. 

• Vid +10 cm upplevs omkringliggande mark lite blöt. 

• Vid +20 cm är marken blöt vid det gamla kvarnhuset vid 
Kvarndammsbäcken och vatten börjar rinna över 
dammvallen. 

• Vid -10 till -20 cm skapas ofta en tillräcklig buffert för 
kommande nederbörd 

Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns inga kända 
fornlämningar vid platsen. 
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Total kostnad (kr) 

Uppskattad total kostnad för slitsränna är 1 300 000 kr. 

Faktorer som flöde, geologiska förutsättningar och sjöns 
nivåreglering påverkar kostnaden. Detta är faktorer som gör 
kostnaden osäker.  
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Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen 
av kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder 
som kan få bidrag: 

• Biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 

(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• Fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

En åtgärd vid Dalådammen skulle medföra förbättrad konnektivitet 
i Dalån mellan Dannemorasjön och Harvikadammen. Den 
förväntade ekologiska effekten av en fiskväg är dock svårbedömd 
eftersom det historiskt sett aldrig har vandrat fisk i Dalån och 
Harvikadammen tidigare var ett våtmarksområde utan 
vattenspeglar. Chansen att få en större effekt ökar i alla fall om 
ett basflöde kan hållas i slitsrännan och nyttjas stora delar av året. 
Dessutom behöver ett mer kontinuerligt flöde uppnås i systemet 
för att undvika syrefattiga förhållanden i dammen. 

Det är inte omöjligt, men tveksamt, om aspen skulle leta sig 
vidare upp i Dalån även om både Ekebydammen (i Storvreta) och 
Hammardammen (01A) åtgärdas tillsammans med en restaurering 
och återställning av Dannemorasjön. En inventering behöver i så 
fall utföras för att se om området hyser förutsättningar för att 
aspen ska vilja etablera sig. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Nedströms behöver Hammardammen 01A (i Vattholma) och 
Ekebydammen (vid Storvreta) åtgärdas för att medföra fri passage 
till Ekoln (Mälaren). 

Gestaltning/rekreation 

Åtgärden behöver kombineras med gångbro för att tillgängliggöra 
det befintliga stigsystemet runt Harvikadammen. Platsen ligger 
nära väg 290 och nås via en kort skogsbilväg/stig, varför den 
skulle kunna nyttjas i rekreation- och informationssyfte.   

Eventuella negativa 
effekter 

Åtgärd behöver framför allt vara förenlig med dammens 
regleringsbehov och får inte sänka sjön till oönskade nivåer. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Inventering av vandringsbenägna arter och eventuella 
invasiva arter i systemet 

• Åtgärd behöver ta hänsyn till den vattenreglering som sker, 
årliga flödesvariationer, gällande domar i området samt 
åtgärdsförslag vid Kvarndammsbäcken 05B 

• Geoteknisk undersökning  

• Inmätning av höjder, lutning och åtgärdsplacering 

• Utredning av lämpliga vattennivåer och basflöde för slitsränna 
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5.2 Kvarndammsbäcken, 05B 

Beskrivning  

Kvarndammsbäckens trädämme med v-överfall utgör ett av de tre reglerande utloppen från 

Harvikadammen (Figur 13). Dämmet ligger i sjöns norra del där vattnet leds till 

Kvarndammsbäcken, som är Karmdammens största tillflöde. Ett rör (Ø 150 mm), som ses i 

Figur 14, passerar genom trädämmets botten för att säkerställa ett kontinuerligt basflöde. Enligt 

muntliga uppgifter är basflödet nödvändigt då det ligger dricksvattenledningar till ett antal 

enskilda fastigheter i dikesbotten som inte får frysa. 

Kvarndammsbäcken användes troligen som ett av två utlopp redan vid Harvikadammens 

skapande på 1680-talet (Lager, 2003). På den häradsekonomiska kartan från 1901–06 ses 

fortfarande en kvarndamm intill kvarnbyggnaden, som på 1950-talets ekonomiska karta har 

försvunnit och diket rätats (Figur 15). Kvarnens dammlucka och fåra ersattes 1955 med ett 

hävertsystem (Stenius, 2007), varifrån vatten leddes till ett antal smådammar på andra sidan 

dammvallen. Här odlades småfisk som sedan släpptes ut i dammen. Harvikadammen användes 

också för put and take-fiske, men detta ska ha fungerat dåligt på grund av syrgasförhållandena i 

dammen (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

Häverten fungerade efter ett tag dåligt och togs bort på 1990-talet och ersattes av dagens 

trädämme. Det befintliga dämmet ligger cirka 170 meter österut från den gamla 

kvarnbyggnaden och nås från kvarnens parkering via den stig som finns på dammvallen (Figur 

16). I SMHI:s dammregister (2013) finns dammen fortfarande placerade vid den gamla 

kvarnbyggnaden, men är idag alltså förflyttad österut. 

 

Figur 13. Kvarndammsbäckens dämme med v-överfall samt rör i botten för konstant 

basflöde. En smal bro finns över dämmet. Fältbesök 2021-10-26. 
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Figur 14. Bäck strax nedströms Kvarndammsbäckens dämme. Till vänster i bild ses 

dammvallen. Fältbesök 2021-10-26. 

 

Figur 15. Nuvarande placering av dämme är markerad i båda figurerna med en stjärna. 

T.v. Häradsekonomiska kartan 1901–06 visar dammen vid kvarnen inringad. 

T.h. Vid den ekonomiska kartan 1950-tal ses ingen damm och bäcken är nu uträtad. 
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Figur 16. Placering av Kvarndammsbäckens nuvarande dämme och den äldre 

kvarnbyggnaden. En stig går runt Harvikadammen på dammvallen. Bakgrundskarta: Google 

maps (2021). 
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Åtgärdsnummer 05B 

Prio 2  

VARO 05 Slagsmyren 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans med  05A Dalådammen   

Typ av vandringshinder 

Dämme med v-överfall av horisontella träsättar med ett rör i 
botten (Ø 150 mm). Kanterna är gjutna i betong och botten 
är av betong och sten. Dämmets bredd är ca 2,6 m och v-
överfallets höjd ca 0,2 m. Ca 2 m nedströms dämmet finns 
en betong/stenklack. En mindre gångbro i trä finns över 
dämmet. 

Åtgärdshöjd 
1,2 m (0,8 m från dämmets överkant till botten på 
betongklacken och 0,4 m från betongklacken till nedströms 
bäck) 
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Föreslagen åtgärd Omlöp med v-format inlopp 

Beskrivning 

Ett omlöp föreslås öster om dämmet och anläggs med en 
meandrande form för att få en längre sträcka med hänsyn till 
fallhöjden. För att omlöpet ska kunna fungera för alla 
fiskarter bör den helst ha en lutning på maximalt 2–3 % om 
den är under 50 m lång men under 1,5 % vid längre omlöp. 
Genom att anlägga vilobassänger i omlöpet kan lutningen 
periodvis vara större. 

Fallhöjden från dammens vattenyta till bäcken där omlöpet 
kan ansluta uppskattas till ca 1,4 m, vilket med en lutning på 
2 % medför ett ca 70 m långt omlöp, se skiss nedan. 
Lutningen bör vara ändamålsenlig om omlöpets strömmande 
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partier med sten som bottensubstrat varvas med en eller 
flera lugnare delar med vilobassänger. 

För att störst ekologisk nytta ska uppnås föreslås att 
vattenflödet primärt leds via omlöpet och en bräddning av 
dammen sker via dämmet. Befintligt rör i dämmets botten 
tas bort då flödet avses gå i omlöpet. För att kunna ta 
hänsyn till den kraftiga nivåregleringen som sker i dammen 
föreslås omlöpet ha ett v-format krön. 

Skiss, karta 

En översiktsbild av föreslaget meandrande omlöp, ca 70 m 
långt, lutning 2,0 % och med en vilobassäng. 

Bakgrundskarta Google maps (2021). 

 

Alternativ åtgärd - 
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Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 
Dammen ägs av Bergvik Skog Öst, vars mark förvaltas av 
BillerudKorsnäs, men sköts Vattenrådet Fyris Östra Källor 
sedan 2017. Fastighetsbeteckning: Östhammar Harvik 12:2  

Omgivande mark 

Områdets jordart (grundlager) består av glacial lera (© 
Sveriges geologiska undersökning, 2022). Dammvallens 
uppbyggnad är okänd men en stenkant noterades vid 
fältbesöket och dämmet är byggt i betong. Skog finns intill 
dämmet och vattendraget.  

Tillgänglighet 

Ingen körväg finns för fordon till dämmet. Idag finns en väg 
fram till parkeringen vid den gamla kvarnbyggnaden därefter 
nås dämmet efter cirka 300 m till fots, via stigen som finns 
på dammvallen. 

Vattendom 

Ingen vattendom finns för Harvikadammen men vattennivån 
påverkas av den reglering som görs i Slagsmyren-
Hammardammen via vattendom VA 15/89. 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 

Åtgärd behöver ske i samråd med berörda parter både 
gällande regleringen av Harvikadammen samt uttaget av 
dricksvatten som görs nedströms i närhet av bäcken.  

Hävd 

Dämmets bottenrör (Ø 150 mm) rensas vid behov för att inte 
sättas igen. Nivån för dämme och v-överfallet ändras normalt 
inte men används av Vattenrådet Fyris Östra Källor för att 
utvärdera regleringsbehovet vid Dalådammen. Överkanten 
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på Kvarndammsbäckens dämme är cirka 3 cm högre än 
överkanten på Dalådammens södra dammlucka. 

Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns det inga 
kända fornlämningar vid platsen. 
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Total kostnad (kr) 

Uppskattad kostnad 760 000 kr. Kostnaden baseras på ett 
omlöp med en vattenföring på 1 m3/s. Flödet för den aktuella 
platsen är okänt men betydligt lägre vilket innebär att 
kostnaden kan förändras. Att platsen är svårtillgänglig för 
fordon påverkar kostnaden både för anläggande, drift och 
skötsel. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos 
Länsstyrelsen av kommuner, lokala och regionala aktörer. 
Exempel på åtgärder som kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Inga uppgifter om vandringsbenägna fiskarter finns för 
området men åtgärden förväntas ge en positiv effekt för 
konnektiviteten i Kvarndammsbäcken mellan 
Harvikadammen och Karmdammen. Omlöpets 
variationsrikedom med sten- och grusmaterial kommer bidra 
till ett gynnsamt habitat för många organismer. Åtgärden 
möjliggör även en mer naturlig transport av sediment men 
även växter och andra djur. 

Andra vandringshinder som 
påverkar 

Flera uppströms och nedströms vandringshinder finns i 
systemet. Nedströms dämmet finns hinder vid två av tre 
utlopp från Karmdammen. Längre nedströms i Vattholmaån 
finns Hammardammen. Uppströms finns bland annat 
Norrängsdammen som reglerar Slagsmyren-
Hammardammen. 

Gestaltning/rekreation 

Åtgärden ligger några hundra meter från kvarnbyggnaden 
där den lokala fiskeföreningen ibland huserar och har sin båt. 
Vid kvarnbyggnaden finns även en mindre parkeringsplats. 
Dämmet ligger även utefter den 6 kilometer långa stig som 
går runt Harvikadammen, mestadels uppepå dammvallen. 

Det finns därför möjligheter att göra detta till en tillgänglig 
och attraktiv plats. Stigen från parkeringen till dämmet skulle 
kunna förstärkas, t.ex. genom breddning och/eller grusning. 
En enklare gångbro i trä kan anläggas över omlöpet och 
kombineras med en informationsskylt med text och 
illustrationer. Längs med omlöpet skulle en ny stig kunna 
anläggas som följer omlöpet och bäcken några hundra meter 
in i skogen, som idag är relativt otillgänglig. 

Eventuella negativa effekter 
Åtgärden bedöms inte negativt påverka kringliggande 
skogsbruk. Omlöpets tröskel behöver utformas så att nivån i 
Harvikadammen inte påverkas negativt.   

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Eventuellt inventering av vandringsbenägna arter i 
systemet 

• Inventering av bäckfårans sträckning från dämmet till 
Karmdammen om det finns andra eventuella hinder i 
bäcken 

• Omlöpets höjdnivåer och flöden behöver utredas för att 
omlöpet ska kunna fungera så stor del av året som 
möjligt med tanke på den nivåreglering som sker i 
Harvikadammen  
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5.3 Munkbrunnen, 05C 

Beskrivning  

Munkbrunnen ligger i Harvikadammens sydvästra del, cirka 70 m söder om dammens primära 

utlopp vid Dalådammen. Normalt flödar inget eller endast en mindre mängd vatten ut via 

brunnen som idag framförallt fungerar som bräddutlopp om vattennivån i Harvikadammen är 

hög. Nivån för bräddning kan regleras med sättar i brunnen (Figur 17). Vattnet som rinner ut 

från brunnen leds idag via en bäckfåra till eller förbi en före detta fiskodling i Kaggbol, varifrån 

vattnet mynnar ut till Dannemorasjön. Exakt hur vattnet rör sig från munkbrunnen till 

Dannemorassjön är ej klarlagd. Vid fältbesök (2021-11-26) var vattennivån i brunnen i kant 

med brunnens överfall. 

 

Figur 17. T.v. Munkbrunnen och t.h. nedströms torrlagd bäckfåra. Fältbesök 2021-10-26. 
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Åtgärdsnummer 05_C 

Prio - 

VARO 05 Slagsmyren 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

En eventuell åtgärd behöver göras med hänsyn till Harvikadammens 
två andra reglerade utlopp vid Dalådammen och 
Kvarndammsbäcken.   

Typ av vandringshinder 

En munkbrunn (Ø 1400 mm) i cement med reglerbara träsättar som 
överfall och en jordvall mot dammen. Brunnens utloppsrör är cirka 

400 mm (Stenius, 2007). 

Åtgärdshöjd 
Från Harvikadammens vattenyta till cirka 20 m nedströms brunnen 
uppskattas höjden till ca 2,2 m. 
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Föreslagen åtgärd 

Ingen åtgärd föreslås för förbättrad konnektivitet vid munkbrunnen 
då det inte anses tillräckligt motiverat baserat på en grov kostnad-
nyttoanalys. En åtgärd skulle kräva ett större ingrepp i den befintliga 
dammvallen och nedströms bäck föll relativt mycket att det är 
osäkert att fisk skulle kunna vandra upp. Dessutom kan det finnas en 
äldre dammbyggnad längre nedströms vid Kaggbol (med okänt skick) 
(Lager, 2002a). Munkbrunnen är heller inte registrerat som ett 
vandringshinder i Biotopkarteringsdatabasen (Länsstyrelserna, 
2018). 

En högre prioritering av åtgärder för förbättrad konnektivitet i 
Harvikadammen ges till åtgärderna vid Kvarndammsbäckens och vid 
Dalådammen där effekter av en åtgärd bedöms som högre för 
vandrande fisk. 
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En relativt enkel åtgärd för att förbättra den limniska miljön i bäcken 
nedströms är dock att ha ett mindre kontinuerligt flöde ut från 
munkbrunnen, vilket då behöver göras i samspel med övriga 
regleringar. 

Beskrivning - 

Skiss, karta - 

Alternativ åtgärd 
En teknisk fisktrappa kan vara möjlig men bedöms inte heller vara 
motiverad baserat på kostnad-nyttoanalys. 

   

G
e
n

o
m

fö
r
b

a
r
h

e
t 

Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 

Reglerbrunnen ägs av Bergvik Skog Öst, vars mark förvaltas av 
BillerudKorsnäs, men sköts av Vattenrådet Fyris Östra Källor sedan 
2017. Fastighetsbeteckning: Östhammar Harvik 12:2 

Omgivande mark 
Området består av sandig morän (© Sveriges geologiska 
undersökning, 2022). Dammvallens uppbyggnad är okänd. I den 
torrlagda bäckfåran finns sten och block.   

Tillgänglighet 
Fram till Dalådammen finns en enklare skogsväg, därifrån går sedan 
en stig fram till munkbrunnen.  

Vattendom 
Ingen vattendom finns för Harvikadammen men vattennivån 
påverkas av reglering som görs i Slagsmyren-Hammardammen via 
vattendom VA 15/89 (Stockholms Tingsrätt, 1996).  

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter Ej bedömd 

Hävd 

Eventuell reglering görs av Vattenrådet Fyris Östra källor. Någon 
större ändring av sättarna görs normalt inte enligt muntlig källa. Som 
regel rinner begränsat med vatten mellan april och oktober på grund 
av torra förhållanden. 

Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns inga kända 
fornlämningar vid platsen. 
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Total kostnad (kr) - 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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 Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Ingen åtgärd föreslås för konnektivitet.  

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Dalådammen och Kvarndammsbäcken är två andra vandringshinder 
inom vattenförekomsten, Harvikadammen. 

Gestaltning/rekreation - 

Eventuella negativa 
effekter 

- 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

- 

 

  



 
 

  

Bilaga 2. Identifierade vandringshinder och platsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad konnektivitet, 

WRS AB, 2022-06-30 

39 (67) 

6 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 7 

Inom avrinningsområdet finns två identifierade vandringshinder i sjön Karmdammen; 

Erikslutan och det stängda utloppet (Figur 18). Karmdammen är av Vattenmyndigheterna 

klassad som övrigt vatten och ingår i avrinningsområdet för vattenförekomsten Dannemorasjön. 

Även Karmdammen är en konstgjord sjö och började dämmas upp kring år 1638 (Lager, 2003) 

av bonden Karm som tidigare odlade sjöns nuvarande botten. Dammen användes för att driva 

ett vattenhjul till en stånggång, ett mekaniskt kraftöverföringssystem, till Dannemoragruvans 

vattenpumpar fram till år 1870 (Riksantikvarieämbetet, 2021). Därefter har vattenhjulet även 

använts för att driva en kvarnanläggning. På senare tid ska dammen ha använts för put and take-

fiske med inplanterad laxfisk (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

Dammen har tre utlopp (se Figur 18) där utloppet i norr utgör sjöns tröskelnivå. Från det norra 

utloppet leds vattnet norröver, för att sedan vända söderut där bäcken rinner ut i 

Dannemorasjön. På sträckan finns flera dämmen/slutor3 som gör att vatten från bäcken kan 

ledas både in och ut från Klarvattendammen (Figur 18). De andra två utloppen, det stängda 

utloppet i väster och Erikslutan i söder, rinner till Konstån och ut i Dannemorasjöns norra del 

(Figur 18). Dessa två utlopp finns inte registrerade i SMHI:s dammregister (2013) eller i 

Biotopkarteringsdatabasen (Länsstyrelserna, 2018). 

 

Figur 18. Översiktskarta för vandringshinder i VARO 7 med vägar, större samhällen, sjöar 

och vattendrag. Bakgrundskarta Google maps (2021).  

 
 

3
 Dessa hinder behöver åtgärdas för att förbättra konnektiviteten i just bäcken mellan Karmdammens 

norra utlopp, via Klarvattendammen, och Dannemorasjön. De ingår dock inte inom detta uppdrag då vi 
anser att konnektiviteten mellan Karmdammen och Dannemorasjön i första hand kan förbättras genom 
åtgärder vid den så kallade Erikslutan (07A). Hindren finns inte heller registrerade i 
Biotopkarteringsdatabasen (Länsstyrelserna, 2018). 
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6.1 Karmdammen Erikslutan, 07A 

Beskrivning  

Erikslutan ligger i Karmdammens sydvästliga ände och bestå idag av ett kraftigt förfallet 

dämme där i princip endast ramens konstruktion återstår (Figur 19). På platsen har reglering 

funnits länge, bland annat ett tidigare hävertsystem (Brunberg och Blomqvist, 1998). Dagens 

dämme byggdes för cirka 20-30 år sedan av en man som hette Erik, därav namnet (Vattenrådet 

Fyris Östra Källor, 2021; muntl. ref.)  

Dämmets lucka är förfallen vilket innebär att dammens nivå och flöde regleras av ansamlat 

sediment, vass och förna som finns vid utloppet. Endast ett litet flöde når bäcken nedströms i 

dagsläget (fältbesök 2021-10-26). Bäcken ansluter till Konstån efter cirka 300 m vilket är 

samma å som Karmdammens stängda utlopp rinner till längre uppströms (Figur 18 ovan). 

Karmdammens huvudsakliga utlopp sker från det nordliga utloppet. Erikslutan som 

vandringshinder identifierades via Vatten i Uppsala län (Brunberg och Blomqvist, 1998). 

 

Figur 19. T.v. Förfallet dämme sett nedströms ifrån med sediment, vas och förna ovan. 

T.h. Dämme samt efterföljande spång. Fältbesök 2021-10-26.  
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Åtgärdsnummer 07A 

Prio 2 

VARO 07 Dannemorasjön 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

- 

Typ av vandringshinder 

Trädämme i mycket dåligt skick med endast rammen kvar. 
Konstruktionens bredd är cirka 80 cm och öppning där det tidigare 
suttit reglar cirka 40 cm.  

Åtgärdshöjd Cirka 0,5 m (från vattenyta till dikesbotten nedströms)  
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Föreslagen åtgärd 
Spontat dämme med v-överfall i kombination med upptröskling i 
bäcken nedströms.  

Beskrivning 

Idag finns risk för avsänkning av Karmdammen om ett kraftigt flöde 
skulle spola ut en del av det ansamlade sedimentet. Det befintliga 
dämmet rivs ut och ersätts med ett nytt, enklare spontat trädämme 
för att bibehålla önskad vattennivå i Karmdammen. 

Dämmet konstrueras med ett v-överfall för flöden motsvarande låg- 
och medelflöden. För att större flöden inte ska orsaka erosion kring 
dämmet behövs ett högre överfall i dämmets kanter (se skiss 
nedan). Nedströms dämmet föreslås upptröskling med natursten och 
grus (ej spränggrus med vassa kanter) på en cirka 25 m lång sträcka 
(med ungefär 2 % lutning) upp till dämmets nedersta del av v-
överfallet. En upptröskling nedströms är viktig för att dämmet inte 
ska utgöra ett hinder utan ge möjlighet för passage för flora och 
fauna. 

En rensning av sediment kring dämmet behöver göras i samband 
med åtgärden. Åtgärden kommer även fungera som ett bräddutlopp 
från Karmdammen, ungefär som den gör idag. 

Skiss, karta V-överfall (övre figur) och upptröskling nedströms (nedre figur). 

Tvärsektion av dämme: 

 

Dämme i profil: 

 

Alternativ åtgärd - 

   

G
e
n

o
m

fö
r
b

a
r
h

e
t 

Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 
Dämmet berör två fastigheter: Östhammar Harvik 12:2 och 
Östhammar Harvik 3:1. 

Omgivande mark 
Enligt SGU jordartskarta finns sandig morän kring platsen (© 
Sveriges geologiska undersökning, 2022). Området är i övrigt relativt 
flackt. 

Tillgänglighet 
En mindre stig/väg finns fram till Hälsobrunnen. Dämmet ligger ca 
100 m förbi brunnen och nås via en smal gångstig.  

Vattendom Uppgift saknas 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 
Åtgärd och samråd behöver göras med boende runt Karmdammen 
och övriga berörda parter. Åtgärden behöver genomföras för att bidra 
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till ett gynnsamt vattenstånd i dammen som vid låga vattennivåer 
lider av syrebrist särskilt vintertid då sjön är grund (Brunberg och 
Blomqvist, 1998). 

Hävd 
Hur dämmets sköts saknas det uppgifter om. Med tanke på dämmets 
skick saknas med största sannolikhet regelbunden tillsyn och skötsel. 

Kulturmiljö 
Dannemora gruvors hälsobrunn med uppförd byggnad finns ca 100 m 
norr om dämmet (Riksantikvarieämbetet, 2021). 
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Total kostnad (kr) 

Kostnad för rivning, nytt dämme samt upptröskling uppskattas till 
cirka ca 70 000 kr. Uppskattningen är osäker. Åtgärden bedöms som 
enkel att genomföra och hur stor kostnaden blir påverkas av val av 
material samt arbets- och transportkostnader. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Effekten på konnektivitet bedöms som liten då endast mindre delar 
av systemet öppnas upp. Däremot ses åtgärden som enkel och billig 
att genomföra och viktig för att bibehålla sjöns vattennivå och 
förbättra de ekologiska värdena i sjön och bäcken. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

För att skapa större effekt för konnektivitet behöver åtgärder vidtas i 
uppströms system, närmast vid Kvarndammsbäcken. Nedströms är 
nästa vandringshinder Hammardammen (i Vattholma). 

Gestaltning/rekreation 

Erikslutan ligger längs en promenadstig och nära Dannemora gruvors 
hälsobrunn. Enklare informationsskyltar skulle kunna sättas upp och 
stigen mellan hälsobrunnen och dämmet kan förbättras genom 
exempelvis grusning. 

Eventuella negativa 
effekter 

Inga negativa effekter bedöms på kringliggande mark vid sjön men 
åtgärden behöver ske i samråd med berörda parter. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Nivåer för önskat vattenstånd i Karmdammen och 
dimensionerande flöden behöver utredas för att ta fram 
dämmets dimensioner och höjdsättning 

• Åtgärd behöver göras i samstämmighet med dagens tröskelnivå 
vid det norra utloppet av Karmdammen 

• Utredning av optimal vattennivå i dammen som minskar risken 
för syrgasbrist i dammens bottenvatten samtidigt som den inte 
orsakar översvämningar för boende i närheten 

• Inventering av vandringsbenägna arter och eventuella invasiva 
arter i systemet 
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6.2 Karmdammens stängda utlopp, 07B 

Beskrivning  

Karmdammens stängda utlopp ligger i dammens nordvästra del. Det består av ett mindre rör 

som går igenom dammvallen vilken också utgör en mindre körbana. Röret är normalt igentäppt 

med en hink som tas bort om vattenståndet i dammen blir för högt och fungerar då som ett 

bräddutlopp till Konstån (Figur 20). Reglering med hjälp av hinken görs av boende i den gamla 

byggnaden som en gång inhyste vattenhjulet till konstgången. Karmdammens stängda utlopp 

identifierades som vandringshinder genom Vatten i Uppsala län (Brunberg och Blomqvist, 

1998). 

 

Figur 20. T.v. Karmdammen stängda utlopp med rör under vall/väg. 

T.h. nedströms vall/väg med rör i Konstån. Fältbesök 2021-10-26.  

Åtgärdsförslag  
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Åtgärdsnummer 07B 

Prio - 

VARO 07 Dannemorasjön 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

- 

Typ av vandringshinder Dammvall/väg med genomgående rör. 

Åtgärdshöjd Okänt 
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Föreslagen åtgärd 

Ingen åtgärd för förbättrad konnektivitet föreslås vid Karmdammens 
stängda utlopp då det inte anses tillräckligt motiverat baserat på en 
grov kostnad-nyttoanalys. Fallhöjden uppskattas vara relativt stor 
från dammen till diket nedströms. Högre prioritering ges till åtgärd 
vid Karmdammen Erikslutan 07A. 

Beskrivning -  

Skiss, karta - 

Alternativ åtgärd - 
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Kommunal mark Nej 

Markägarförhållanden 
Vallen/vägen ligger inom fastigheten Östhammar Harvik 3:1 men 
anslutande fastighet Östhammar Harvik 1:3 berörs också. Hällefors 
Tierp skogar är markägare. 

Omgivande mark 

Enligt SGU jordartskarta finns sandig morän kring platsen (© 
Sveriges geologiska undersökning, 2022). Vallen/vägens material är 
okänt.  

Tillgänglighet Bilväg finns fram till platsen 

Vattendom Uppgift saknas 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter 
Då det finns boende nära Karmdammen är nivåreglering av dammen 
viktig för att minska risken för översvämningar  

Hävd 
Reglering sker vid höga nivåer i karmdammen genom att hinken som 
är placerad på röret tas bort manuellt av närboende, som en 
nödbrädd. 

Kulturmiljö 

Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök (2021) finns en fornlämning i 
forma av en hytta från 1638 cirka 60 m från platsen. Det nuvarande 
bostadshuset med vattenhjul till stånggång och kvarnverksamhet 
utgör också en kulturhistorisk miljö. 
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Total kostnad (kr) - 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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 Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Ingen åtgärd föreslås för konnektivitet. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Inom Karmdammen finns även Erikslutan 07A.  

Gestaltning/rekreation - 

Eventuella negativa 
effekter 

- 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

- 
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7 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 9 

Inom avrinningsområdet för Sundbroån finns tre identifierade vandringshinder vid utloppen till 

Sågdammen, Herrgårdsdammen och Oppdammen (Figur 21). De två senare är klassade som 

övrigt vatten medan Sågdammen inte finns registrerad i VISS. De tre dammarna centralt i 

Österbybruk är tätt länkade till varandra sedan 1600-talet då de anlades för att ombesörja med 

kraft till bland annat smedjor och kvarnar. Flera äldre byggnader och fornlämningar finns i 

området (Riksantikvarieämbetet, 2021). Alla tre dämmen finns registrerade i SMHI:s 

dammregister (2013) och i Länsstyrelsernas biotopkarteringsdatabas (2018). 

Uppströms dammarna tillförs vatten från Stordammen (VARO 10) och nedströms rinner vattnet 

via Nerån, Filmsjön och Sundbroån slutligen ut i Dannemorasjön. Förutom från huvudfåran kan 

Herrgårdsdammen under senvår och sommar ta emot vatten från Slagsmyren (via 

Skjutbanedammen), men har inte gjort så senaste tiotal åren. I öster rinner en kanal parallellt 

med huvudfåran från Herrgårdsdammen till det befintliga gjuteriet. Intag från kanalen sker via 

rör med ventiler där vattnet används för kylning vid gjutningen. Därefter släpps vattnet ut till 

Sundbroån strax nedströms Sågdammen. 

Det ska poängteras att åtgärder vid dessa tre vandringshinder, samt vid Stordammen (avsnitt 

8.1), inte anses som särskilt prioriterade och i vissa fall inte ekonomiskt försvarbara. Framför 

allt skulle en fiskväg vid Sågdammen vara komplicerad och dyr. Utan en åtgärd vid 

Sågdammen är det också svårt att motivera fiskvägar vid Herrgårdsdammen, Oppdammen och 

Stordammen då de är så tätt sammanlänkade. Därför rekommenderar vi att om åtgärder ska 

genomföras, så ska alla fyra vandringshinder åtgärdas samtidigt, och först efter att resterande 

hinder i Vattholmaåns avrinningsområde har åtgärdats. För att nå god status med avseende på 

konnektivitet behöver dock alla fyra vandringshinder åtgärdas. 

 

Figur 21. Översiktskarta för vandringshinder i VARO 9 med vägar, större samhällen, 

vattendrag och sjöar. Bakgrundskarta Google maps (2021). 
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7.1 Sågdammen, 09A 

Beskrivning  

Sågdammen ligger centralt i Österbybruk. Den är varken klassad som en vattenförekomst eller 

övrigt vatten. Dammen mottar vatten via Smiströmmen från Herrgårdsdammen som i sin tur får 

vatten från Stordammen (via Oppdammen). Regleringen för sjöarna uppströms syftar idag till 

att utjämna flöden, framförallt bibehålla flöden under sommartid vid torka samt förebygga 

översvämning nedströms, och regleras i vattendomen för Stordammen, VA 47/81 (Stockholms 

Tingsrätt, 1982). Nedströms Sågdammen ligger Filmsjön dit vattnet rinner via Nerån. 

Sågdammens har historisk sett haft två utlopp, båda ligger vid Martinvägen (väg 290) som även 

utgör dammvall. Det nordvästra utloppet var tidigare ett bräddutlopp och vattenintag till 

Österbyverken i form av en tröskel. Under 1990-talet byggdes det om till ett rektangulärt fast 

överfall (Länsstyrelsen, 1987; Stenius, 2007), ett så kallat (ski)bordsdämme (t.v. i Figur 22) och 

är idag huvudutloppet. Det tidigare huvudutloppet i norr i form av ett dämme med spettlucka är 

äldre och numera plomberat (t.h. i Figur 22). 

 

Figur 22. T.v. Rektangulärt överfall i Sågdammens nordvästra del följt av trumma/kanal som 

leder vattnet vidare under Martinvägen (vägen till vänster i bild). 

T.h. Gammalt och numera plomberat utlopp i Sågdammens nordligaste del. 

Bordsdämmets överkant har en nivå på cirka +30,5. Vid överfallet faller vattnet ca 0,35 m (till 

ca +30,15) och rinner därefter genom en ca 30 m lång kanal under Martinvägen med en lutning 

på ca 3 %. På andra sidan vägen kommer ytterligare ett fall på cirka 1,4 m (från +29,2 till 

+27,8) (t.v. i Figur 23). Totalt faller alltså vattnet 2,7 m (från +30,5 till +27,8) på en 30 m lång 

sträcka. 

Efter fallet rinner Nerån ungefär 20 meter under en överdäckad sträcka (t.v. i Figur 23) för att 

därefter fortsätta in under en byggnad tillhörande gjuteriet (t.h. i Figur 23). Området öster om 

Martinvägen inklusive byggnaden som Nerån rinner vidare under är markerat som ett ”hytt- och 

hammarområde” utan antikvarisk bedömning enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2022). 
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Figur 23. T.v. Trumma/kanal under Martinvägen inklusive 1,4 m fall öster om vägen samt 

åfåra överdäckad av trä. T.h. Efter den överdäckade åsträckan rinner Nerån vidare in under 

en byggnad inom fastigheten Österbybruk 1:307. 
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Åtgärdsnummer 09A 

Prio 4 

VARO 09 Fyrisån – Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Vandringshindret vid Sågdammens utlopp behöver åtgärdas 
tillsammans med andra åtgärder i hela det geografiska klustret 
(Herrgårdsdammen, Oppdammen och Stordammen) för att den ska 
vara meningsfull med avseende på fiskvandring. 

Typ av vandringshinder Bordsdämme följt av vattenfall 

Åtgärdshöjd 2,7 m 
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Föreslagen åtgärd Slitsränna (eller annan teknisk fiskväg) 

Beskrivning 

De enda rimliga åtgärderna på denna plats anses vara olika typer av 
tekniska fiskvägar. I detta fall krävs troligen en slitsränna på grund 

av åtgärdshöjden (2,7 m, 9 % lutning). 

Rännan skulle troligen anläggas med ett fundament av betong och 
byggas upp i sektioner med slitsar. En hel del platsanpassade 
åtgärder skulle behöva göras under vägen (för att möjliggöra tillsyn 
och underhåll). Nedströms vägen skulle rännan troligen behöva höjas 
upp ovanför befintlig mark och bäcken höjas upp från dess befintliga 
överdäckade sträcka. 

Skiss, karta 
En skiss har i detta fall inte gjort på grund av de komplicerade 
förutsättningarna. En fördjupad förstudie krävs för att ta fram ett 
rimligt förslag till fiskväg 

Kompletterande åtgärd - 

Alternativ åtgärd 
Möjligen kan en bassängtrappa vara aktuell men vi tror att mindre 
fiskar har något lättare att hitta upp i en slitsränna. 
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Kommunal mark Ja och nej. 

Markägarförhållanden 

Sågdammen och kanalen under Martinvägen ligger på kommunal 
mark inom fastigheten Österbybruk 1:116. På västra sidan om 
Martinvägen ligger fortsättningen av kanalen och fallet inom den 
privata fastigheten Österbybruk 1:321. Ån försvinner sedan in under 
en byggnad på den privata industrifastigheten Österbybruk 1:307 
som bland annat inrymmer Österby Gjuteri AB. 

Omgivande mark 

Marken kring Sågdammen samt inom Österbybruk 1:321 och 
Österbybruk 1:307 utgörs av fyllning (© Sveriges geologiska 
undersökning, 2022). 

Området kring platsen utgörs av asfalterad bilväg och trottoar, 
gräsytor (runtom Sågdammen), bostäder och industritomt. De 
privata fastigheterna utgörs av asfalt, byggnader och en åsträcka 
överdäckad med trä. 

Tillgänglighet God 

Vattendom 
Damm utan legalt tillstånd enligt damminventeringsprotokoll 
(Länsstyrelsen, 1987). 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter Kulturmiljö 

Hävd 
Drift och ansvar för dämmet ligger på Östhammars kommun enligt 
överenskommelse med SSAB från 1991. 

Kulturmiljö 

Området väster om Martinvägen inklusive byggnaden som Nerån 
rinner vidare under är markerat som ett ”hytt- och hammarområde” 
(Riksantikvarieämbetet, 2022). 
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Total kostnad (kr) 

En slitsränna bör kosta minst 1,6 Mkr baserat på fallhöjden men kan 
tänkas kosta det dubbla på grund av ofördelaktiga platsförhållanden. 
Bland annat behöver en väg korsas och hänsyn behöver tas till 
fastighetsägare nedströms och den kulturhistoriska miljön. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Liten. Vattensystemet nedströms i Nerån, men även i Sundbroån 
med påverkan från Dannemora gruva, är kraftigt påverkat och 
saknar idag troligen vandrande fisk som skulle gynnas av fler 
uppväxtlokaler. 

Andra vandringshinder 
som påverkar 

Herrgårdsdammen, Oppdammen och Stordammen uppströms. 

Gestaltning/rekreation 
Viktigt att det undersökts vilken hänsyn som behöver tas till hytt- 
och hammarområdet nedströms. Området används idag för 
rekreation. 

Eventuella negativa 
effekter 

Påverkan på kulturmiljö. Tunnel under väg behöver troligen byggas 
om. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Undersökning av vilken hänsyn som behöver tas till ”hytt- och 
hammarområdet” (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

• Utredning av vilka fiskar som förväntas gynnas av eventuell 
åtgärd behövs för att kunna avgöra om åtgärdens effekt på 
konnektivitet är tillräckligt betydelsefull för att motivera den. 

• Åtgärd får inte negativt påverka möjligheten att följa gällande 
vattendom för Stordammen (VA 47/81) (Stockholms Tingsrätt, 
1982). 
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7.2 Herrgårdsdammen, 09B 

Beskrivning  

Herrgårdsdammen ligger i de mest kulturhistoriska delarna av Österbybruk i anslutning till 

Österbybruks herrgård. Sannolikt byggdes Herrgårdsdammen under 1540-talet (Lager, 2005) 

och klassas idag som övrigt vatten enligt VISS (u.å.). Dammen ligger inom ett skyddsområde 

för byggnadsminne (Länsstyrelsen Uppsala Län, 1996). Herrgårdsdammen mottar främst vatten 

från Stordammen, via Oppdammen och åsträckan Käbboån. Nedströms ligger Sågdammen dit 

vatten rinner via Smiströmmen. Vattenregleringen av denna damm och dammarna uppströms 

syftar idag till att utjämna flöden, framförallt att bibehålla flöden sommartid vid torka samt 

förebygga översvämning nedströms och regleras i Stordammens vattendom VA 47/81 

(Stockholms Tingsrätt, 1982). 

Från Herrgårdsdammen finns tre utlopp. Det huvudsakliga utloppet idag är placerat i dammens 

norra del. Här rinner vattnet via Smiströmmen vidare till Sågdammen nedströms. Utloppet 

består av ett (ski)bordsdämme med en överkant på nivån +34,17, en bredd på 1,3 m och två 

långsidor på 1,95 m (t.v. i Figur 24). Överfallets totala längd är alltså 5,2 m. Vid bordsdämmet 

faller vattnet cirka 0,9 m och rinner därefter i en stensatt ränna under ett dämme med en enklare 

spettlucka av trä (t.h. i Figur 24). Spettluckan har bredden 1,1 m och höjden 0,7 m. Utskovet till 

kanalen är smalt och anses utgöra en flaskhals i systemet. Vattendomen VA 47/81 (Stockholms 

Tingsrätt, 1982) anger att maximal avtappning från Stordammen uppströms ska vara 0,8 m3/s, 

möjligen på grund av flaskhalsen vid Herrgårdsdammen. Vid fältbesök uppmättes vattenytan i 

Herrgårdsdammen till +34,2 m och den kringliggande markytan som lägst till +34,45 m. 

Efter dämmet kommer en kulvert under Herrgårdsvägen följt av en stensatt åsträcka som är 

kulverterad på en sträcka öster om smedjan (Figur 25). 

 

Figur 24. T.v. Utlopp från Herrgårdsdammen i form av ett (ski)bordsdämme. Infälld är en 

skiss över dämmet (Länsstyrelsen, 1987). 

T.h. Stensatt sträcka nedströms bordsdämmet med ett dämme som vattnet rinner under. 
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Figur 25. Övre t.v: Kulvert under Herrgårdsvägen följt av en stensatt sträcka av 

Smiströmmen (sett nedströms ifrån). 

Övre t.h: Inloppet till den kulverterade åsträckan öster om smedjan skyddas av ett galler. 

Nedre bild: Nedströms den kulverterade åsträckan följer ytterligare en stensatt sträcka av 

Smiströmmen (sett nedströms ifrån). 
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Det andra utloppet är den så kallade Smedjerännan i den nordvästra delen av Herrgårdsdammen 

(Figur 26). Fram till 1900-talets början togs merparten av vattnet in här för att driva vattenhjulet 

i den intilliggande Vallonsmedjan. Då fungerade dagens huvudsakliga utlopp som bräddavlopp. 

Idag öppnas Smedjerännan upp ett par gånger per sommar när smedjans vattenhjul och 

hammare visas upp för turister. Rännan går sedan ihop med Smiströmmen norr om smedjan. 

 

Figur 26. Vänster: Utloppet från Herrgårdsdammen till smedjan rinner under 

Herrgårdsvägen. Höger: Intag till Vallonsmedjan norr om Herrgårdsvägen. 

Det tredje utloppet, den så kallade Masugnskanalen, finns vid dammens östra sida (t.v. i Figur 

27). Denna kanal anlades på 1870-talet för att driva vattenturbiner i den då nybyggda hyttan, 

nuvarande gjuteri (Lager, 2005). Kanalen är mestadels öppen på sin väg mot gjuteriet, men på 

vissa ställen är den överbyggd med trädäck och närmare gjuteriet går den över till en kulvert 

under marken (t.h. i Figur 27). Intaget till gjuteriet består av två rör (400 mm och 200 mm), 

båda försedda med ventiler. Framför intaget sitter galler som filtrerar bort löv och andra större 

objekt. Gjuteriet använder sex till åtta kubikmeter vatten de dygn som blästern används för 

kylning av gjutgods (Vattenrådet Fyris Östra Källor, 2022; pers. komm.). 

 

Figur 27. T.v. Utloppet från Herrgårdsdammen till Masugnskanalen. 

T.h. Kulverterad sträcka av Masugnskanalen närmare gjuteriet.  
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Åtgärdsförslag 

Då Vallonsmedjan är klassad som byggnadsminne av Länsstyrelsen Uppsala Län (1996) anses 

det olämpligt att föreslå åtgärder vid Smedjerännan. Att ändra utloppet vid Masugnskanalen 

skulle inte öppna upp några fria vandringsvägar så länge vattnet tas in i gjuteriet. Därmed 

kvarstår endast möjlighet göra åtgärder vid det huvudsakliga utloppet (bordsdämmet). Åtgärden 

bör dock ta hänsyn till den byggnadsminnesförklaringen som gäller och området som är klassat 

som riksintresse för kulturmiljövärden (Länsstyrelsen Uppsala Län, 1996). 
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Åtgärdsnummer 09B 

Prio 4  

VARO 09 Fyrisån – Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans 
med  

Vandringshindret vid Herrgårdsdammens utlopp behöver åtgärdas 
tillsammans med åtgärder i hela det geografiska klustret 
(Sågdammen, Oppdammen och Stordammen) för att den ska vara 
meningsfull med avseende på fiskvandring. 

Typ av 
vandringshinder 

(Ski)bordsdämme med efterföljande sättlucka, kulvertering och galler. 

Åtgärdshöjd 0,9 m 
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Föreslagen åtgärd Bassängtrappa 

Beskrivning 

En möjlig åtgärd är att anlägga en bassängtrappa med små 
”lådor”/skärmar som placeras i det befintliga bordsdämmet med en 
nivåskillnad på 10–15 centimeter per låda. Varje låda bör vara cirka 
1,5 m lång eller minst tre gånger längden för de fiskar som vandrar 
upp och ned. Kanske kan lådorna tillverkas lokalt i den intilliggande 
Vallonsmedjan? 

Om det behövs för att få till tillräckligt stora fack med tillräckligt låga 
nivåskillnader kan det behöva placeras lådor även i befintlig stenränna 
precis nedströms bordsdämmet. Detta bör dock göras utan permanent 
påverkan på rännan för att inte göra irreversibel inverkan på de 
kulturhistoriska värdena. 

Bassängtrappan behöver underhållas och troligen rensas regelbundet 
på nedfallna kvistar, löv, växtdelar och eventuellt skräp. 

Skiss, karta 
Observera att skissen är en grov förenkling. Vatten ska inte kunna 
rinna på sidorna om lådorna/skärmarna. 
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Alternativ åtgärd 

En alternativ åtgärd i form av ett omlöp har övervägts under 
utredningens gång. Omlöpet skulle kunna anläggas i parkmiljön som 
idag utgörs av relativt flack mark. Det är en dyrare åtgärd och mer 
komplicerad på grund av ingrepp, schakt och markarbete. Dock skulle 
ett omlöp eventuellt kunna öka avbördningskapaciteten från 
Herrgårdsdammen och på så sätt minska risken för översvämning. 

Då Vallonsmedjan är klassad som byggnadsminne anses det olämpligt 

att ändra något vid Smedjerännan. Att ändra utloppet vid 
Masugnskanalen anses inte ge några effekter på konnektivitet men 
båda dessa utlopp skulle eventuellt kunna justeras för att användas 
parallellt med huvudutloppet för att öka avbördningskapaciteten från 
dammen.  

 Kompletterande 
åtgärder 

Det behöver säkerställas att fri vattenväg även gäller nedströms 
åtgärden. Gallret behöver ses över och helst tas bort. Det behöver 
undersökas så att kulvertering nedströms inte utgör hinder. 
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Kommunal mark Ja och nej 

Markägarförhållanden 

Herrgårdsdammens två nordliga utlopp och större delen av den 
efterföljande Smiströmmen ligger inom fastigheten Österbybruk 
1:255, som ägs av Bruno Liljefors Stiftelse (Länsstyrelsen, 1987). 

Herrgårdsdammens östliga utlopp (till Masugnskanalen) ligger inom 
den kommunala fastigheten Österbybruk 1:116. 

Omgivande mark 

Norr om Herrgårdsdammen och runt Smiströmmen utgörs marken av 
en gräsyta med parkkaraktär. Runtomkring finns kulturhistoriska 
objekt, bl.a. byggnader. 

Marken kring utloppet till Smiströmmen utgörs av fyllning medan det 
runt omkring herrgårdsdammen även finns sandig morän och kärrtorv 
(© Sveriges geologiska undersökning, 2022). 
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Marken är relativt platt. Den sluttar något åt norr för att nordöst om 
Vallonsmedjan slutta kraftigare. 

Tillgänglighet Via Herrgårdsvägen 

Vattendom 

Regleringen av Herrgårdsdammen beskrivs i förhållande till 
Stordammens reglering i vattendomen VA 47/81 (Stockholms 
Tingsrätt, 1982). Där stipuleras att ”skibordet vid Herrgårdsdammen 
skall ha längden 5,2 m och krönhöjden 33,55 m [RH 1900]”. 

Markavvattnings-
företag 

Nej 

Intressekonflikter 
Kulturmiljö, byggnadsminnesförklaring (riksintresse för 
kulturmiljövärden), turism 

Hävd 
Drift och ansvar för dämmet ligger på Östhammars kommun enligt 
överenskommelse med SSAB från 1991. 

Kulturmiljö 

Område är markerat som ”Möjlig fornlämning” i karttjänsten Fornsök 
(Riksantikvarieämbetet, 2022). 

En byggnadsminnesförklaring om kulturminnen m.m. i Österbybruk 
som inkluderar objekt inom fastigheten Österbybruk 1:116 har 
upprättats av Länsstyrelsen Uppsala Län (1996). Exempelvis är 
Vallonsmedjan, Kolhuset och Klockstapeln vid norra delen av 
Herrgårdsdammen klassade som byggnadsminnen. Smedjan har anor 
från 1500-talet och byggdes om till Vallonsmedja under 1600-talet. I 
byggnadsminnesförklaringen markeras ett skyddsområde som bland 
annat täcker in Herrgårdsdammen, åsträckan (Smiströmmen) till 
Sågdammens inlopp samt åsträckan (Käbboån) från Oppdammens 
utlopp. Inom skyddsområdet får det inte ”vidtas sådana åtgärder med 
staket, murar, mark, vegetation, alléer, park, dammar och monument 
så att områdets karaktär förvanskas”. Det står även att ”Österby bruk 
ingår i och utgör en väsentlig del av ett område av riksintresse för 
kulturmiljövärden” men att ”om särskilda skäl föreligger för ändring av 
byggnadsminnet…får Länsstyrelsen lämna tillstånd härtill enligt 3 kap 
14 §”. 

Av dessa anledningar anses det svårt att åtgärda vandringshindret 
utan att påverka byggnadsminnet. 
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Total kostnad (kr) 

Utifrån schablonberäkningar för teknisk fiskväg beräknas kostande till 
cirka 540 000 kr. Lösningen i sig är troligen inte särskilt dyr men 
kostnaderna bedöms ändå vara stora på grund av utredningar och 
anpassningar till kulturmiljön.  

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos Länsstyrelsen av 
kommuner, lokala och regionala aktörer. Exempel på åtgärder som 
kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis 
flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Liten. Vattensystemet nedströms i Smiströmmen, Nerån, men även i 
Sundbroån med påverkan från Dannemora gruva, är kraftigt påverkat 
och saknar idag troligen vandrande fisk som skulle gynnas av fler 
uppväxtlokaler. 

Andra 
vandringshinder som 
påverkar 

Sågdammen nedströms samt Oppdammen och Stordammen 
uppströms. 

Gestaltning/rekreation 

Viktigt att gestaltning tar hänsyn till byggnadsminnesförklaring om 
kulturminnen m.m. i Österbybruk. Området används redan idag för 
rekreation och som parkmiljö. Bassängtrappan som föreslås har få 
möjligheter för gestaltning men om ett omlöp skulle anläggas kan det 
integreras i en parkmiljö med stigar, spänger/broar och 
informationstavlor. 

Eventuella negativa 
effekter 

Risk för förvanskning av byggnadsminnesförklaringen då bland annat 
hela Herrgårdsdammen utgör riksintresse för kulturmiljövärden 
(Länsstyrelsen Uppsala Län, 1996). 
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Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Utredning av eventuell påverkan och anpassning utifrån 
kulturminnesskydd. 

• Utredning av vilka fiskar som förväntas gynnas av eventuell 
åtgärd behövs för att kunna avgöra om åtgärdens effekt på 

konnektivitet är tillräckligt betydelsefull för att motivera den. 

• Vid utredning kring ökning av flödeskapacitet bör det undersökas 
om Masugnskanalen samt Smedjerännan kan utnyttjas. Utredning 
av nuvarande reglering och hur flödeskapaciteten kan ökas 
behöver ta hänsyn till rådande vattendom, VA 47/81 (Stockholms 
Tingsrätt, 1982). 
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7.3 Oppdammen, 09C 

Beskrivning  

Oppdammen ligger precis söder om campingen i Österbybruk och klassas som övrigt vatten 

enligt VISS (u.å.). Dammen byggdes i början av 1550-talet (Lager, 2005) och har tidigare 

huserat ett kräftbestånd (Stockholms Tingsrätt, 1982). Oppdammen mottar vatten från 

Stordammen uppströms och avrinner mot Herrgårdsdammen nedströms via Käbboån (Lager, 

2005). Regleringen av denna damm och dess dammsystem syftar idag till att utjämna flöden, 

framförallt bibehålla flöden under sommartid vid torka samt förebygga översvämning 

nedströms. Dammen regleras i vattendomen för Stordammen, VA 47/81 (Stockholms Tingsrätt, 

1982).  

Likt Herrgårdsdammen och Sågdammen regleras utloppet från Oppdammen av ett 

(ski)bordsdämme (Figur 28). Bordsdämmets överkant har nivån +38,38, en bredd på 1,2 m och 

två sidor som är 3 m långa, alltså ett totalt överfall på 7,2 m. Vid bordsdämmet faller vattnet 

cirka 0,9 m ner till dikesbotten på cirka +37,47. 

 

Figur 28. T.v. Utlopp från Oppdammen i form av bordsdämme. 

T.h. Skiss över bordsdämmet (Länsstyrelsen, 1987). 

Efter bordsdämmet leds vattnet genom en gjuten kulvert under en gångväg som är del av 

dammvallen. Därefter kommer ytterligare ett fall på cirka 1,15 m, från +37,0 till +35,85 (Figur 

29). Efter det andra fallet lutar Käbboån ungefär 5 % det första 10 metrarna innan vattnet rinner 

i lugnare fart vidare mot Herrgårdsdammen. 

Tidigare fanns vid Oppdammens utlopp ett intag till en kvarnbyggnad (som idag är en 

privatbostad). Kvarnens intag ligger strax söder om dagens utlopp men är idag igengrävt och 

stängt. 
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Figur 29. Efter bordsdämmet leds vattnet i en gjuten kulvert under gångbron och faller 

därefter ytterligare 1,15 m. 

Åtgärdsförslag  
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Åtgärdsnummer 09C 

Prio 4 

VARO 09 Fyrisån - Sundbroån 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans med  

Oppdammen ingår i ett geografiskt kluster med Sågdammen 
och Herrgårdsdammen nedströms samt Stordammen 
uppströms. 

Vandringshindret vid Oppdammens utlopp behöver åtgärdas 
tillsammans med åtgärder i hela det geografiska klustret för 
att åtgärden i Oppdammen ska vara meningsfull med 
avseende på fiskvandring. 

Typ av vandringshinder Bordsdämme med efterföljande tröskel/fall. 

Åtgärdshöjd 2,5 m 
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Föreslagen åtgärd Omlöp med vilobassänger 

Beskrivning 

Ett omlöp anläggs norr om befintligt utlopp. Då det finns en 
osäkerhet i markförhållanden undviks omlöpet att läggas på 
mark som kan vara sandig morän. Det placeras istället på den 
mark som är lera för att slippa undvika tätduk. Därför blir 
omlöpet relativt brant, 4 % på en sträcka av 60 m. Helst bör 
lutningen vara 1,5–2 % men upp till 5 % fungerar om en eller 
flera vilobassänger anläggs på vägen. 

Skiss, karta Ortofoto: © Lantmäteriet 
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Alternativ åtgärd Nej 
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Kommunal mark Ja 

Markägarförhållanden 
Oppdammen, Käbboån och marken där omlöpet föreslås 
ligger på den kommunala fastigheten Österbybruk 1:116. 

Omgivande mark 

Dammvallen vid Oppdammens utlopp utgörs av glacial lera 
medan den norr- och söderut övergår i sandig morän. (© 

Sveriges geologiska undersökning, 2022). 

Marken från utloppet och de längs de första 20 metrarna av 
Käbboån sluttar cirka 10 %. 

Tillgänglighet 
Dammvallen och gångstigen är troligen åtkomlig för lättare 
maskiner.  

Vattendom 

Regleringen av Herrgårdsdammen beskrivs i förhållande till 
Stordammens reglering i dom 47/81 (Stockholms Tingsrätt, 
1982). Det står att ”skibordet vid Oppdammen [skall ha] 
längden 7,2 m och krönhöjden 37,75 m [RH 1900]”. För 
detaljerad beskrivning hänvisas till dom. 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter Kulturmiljö 

Hävd 
Drift och ansvar för dämmet ligger på Östhammars kommun 
enligt överenskommelse med SSAB från 1991. 

Kulturmiljö 

Ett större område som bland annat inrymmer Oppdammens 
utlopp och delar av Käbboån är markerat som skyddsområde i 
en byggnadsminnesförklaring för Österbybruk (Länsstyrelsen 
Uppsala Län, 1996). Ett annat större område som också 
täcker in Oppdammens utlopp är markerat som ”Möjlig 
fornlämning” i Fornsök (Riksantikvarieämbetet, 2022). 
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Total kostnad (kr) Cirka 1,3 Mkr baserat på ett omlöp med fallhöjd 2,5 m. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos 
Länsstyrelsen av kommuner, lokala och regionala aktörer. 
Exempel på åtgärder som kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 
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Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Liten. Möjligheter att skapa fri vandringsväg för fisk från 
Herrgårdsdammen nedströms via Käbboån är dyrt och 
vattensystemet knappast meningsfull. Det sistnämnda då 
vattensystemet nedströms är kraftigt påverkat och troligen 
saknar vandrande fisk som skulle gynnas av fler 
uppväxtlokaler. 

Andra vandringshinder som 
påverkar 

Sågdammen och Herrgårdsdammen nedströms, samt 
Stordammen uppströms. 

Gestaltning/rekreation 

Viktigt att gestaltning tar hänsyn till 
byggnadsminnesförklaring om kulturminnen m.m. i 

Österbybruk (Länsstyrelsen Uppsala Län, 1996). Området 
används redan idag för rekreation. 

Eventuella negativa effekter 
Risk för förvanskning av byggnadsminnesförklaring och 
kulturmiljö. 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Enkel geoteknisk utredning för att undersöka var det 
finns mark av underliggande lera som är fördelaktigt för 
omlöpet. 

• Eventuell åtgärd behöver göras utan förvanskning av 
kulturminnen, alternativt ansöka om tillstånd för ändring 
av kulturminne. 

• Utredning av vilka fiskar som förväntas gynnas av 
eventuell åtgärd behövs för att kunna avgöra om 
åtgärdens effekt på konnektivitet är tillräckligt 
betydelsefull för att motivera den 

• Säkerställa att åtgärd inte strider mot gällande 
vattendom VA 47/81 (Stockholms Tingsrätt, 1982). 
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8 Vandringshinder och åtgärdsförslag i VARO 10 

Inom avrinningsområdet för Stordammen finns ett vandringshinder vid just Stordammens 

utlopp (Figur 30), som ligger i utkanten av Österbybruk vid campingen och badplatsen. 

Vandringshindret ligger direkt uppströms de tre nedströms vandringshindren inom VARO 9 

(Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen). 

Stordammen skapades under 1600-talets början genom flera invallningar där Stordammbröstet i 

väster gjorde att vattenytorna i de två tidigare mindre sjöarna Dygnsjön och Österbysjön 

förenades (Lager, 2002b, 2003). Idag finns förutom det huvudsakliga utloppet i väster ett utlopp 

i sjöns östra del som historiskt nyttjats för bland annat flottning av timmer (1925-1947) till 

Gimo damm och vidare mot Olandsån (Lager, 2002b). Stordammen utgör idag jämte 

Slagsmyren den viktigaste vattenreservoaren i området. Den befintliga vattendomen (VA 47/81) 

beskriver Stordammens reglering samt hur den ska ske i förhållande till Slagsmyren-

Hammardammen vattendom VA 15/89 (Stockholms Tingsrätt, 1982, 1996). Stordammen anses 

ur säkerhetssynpunkt vara av klass B, vilket innebär ”stora lokala och regionala konsekvenser” 

vid ett eventuellt dammhaveri (Regeringskansliet, 2013). 

Precis som för de föreslagna åtgärderna inom VARO 9 (avsnitt 7) bör det poängteras att en 

åtgärd vid Stordammen inte anses särskilt prioriterad ur ekologisk synpunkt. Först när 

resterande vandringshinder i Vattholmaåns avrinningsområde är åtgärdade bör Stordammen 

åtgärdas, tillsammans med Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen. Dessa fyra 

behöver ändå åtgärdas för att uppnå god status med avseende på konnektivitet. 

 

Figur 30. Översiktskarta för vandringshindret i VARO 10 med vägar, större samhällen, 

vattendrag och sjöar. Bakgrundskarta Google maps (2021). 
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8.1 Stordammen, 10A 

Beskrivning  

Stordammen ligger vid campingen i Österbybruk och är klassad som en vattenförekomst. Sjön 

är 3 km2 stor och har ett avrinningsområde på ungefär 32 km2 (VISS, u.å.). Vatten tillrinner 

Stordammen via ytavrinning, bäckar, uppdämda mossmarker och från Lillsjön. Nedströms 

Stordammen ligger Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen. 

Dammen anlades under 1600-talet (Lager, 2005) genom att dämma upp två mindre sjöar 

(Dyngsjön och Österbysjön) (Figur 31). Dammen regleras av vattendom 47/81. Det finns bland 

annat gädda, abborre, braxen, gärs, mört och sarv i dammen (SLU, 2021a, 2021b). Äldre 

uppgifter berättar även om kräftor (Stockholms Tingsrätt, 1982). 

 

Figur 31. Innan fördämning av Stordammen fanns två mindre sjöar; Dyngsjön och 

Österbysjön Bild från Lager (2005; opublicerad). 

Utloppet till Stordammen utgörs av ett utskov av betong som byggdes 2015 med tre spettluckor 

(Figur 32). Det befintliga utskovet ersatte ett tidigare utskov på samma plats. Totalt är utskovets 

bredd 2,70 m och höjden 1,65 m. Vid fältbesök (2021-10-28) var vattenytan i Stordammen ca 

+40,0 och i Oppdammen nedströms ca +38,4 (RH 2000). Då vattnet tas ut i botten av utskovet 

(t.h. i Figur 32) med vattengång +39,3 blir dock åtgärdshöjden i detta fall, förutsatt att dämmet 

behålls, cirka 0,9 m på en sträcka av 30 meter. Efter utskovet följer en tröskel på cirka 0,3 m ner 

till en stensatt kanal som leder vattnet vidare till Oppdammen (Figur 33). 

Ett tiotal meter norr om dagens utskov finns ett äldre utskov med spettluckor som idag inte 

används. Ytterligare en bit norrut mot campingen tränger vatten igenom dammvallen, som 

samlas upp i en mindre damm som via en träränna leds till Oppdammen. I östra delen av 

Stordammen finns ett stängt utlopp som utgjorde den gamla flottningsleden mot Gimo damm, 

men som möjligen kan vara vattenförande vid högflöden. 
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Figur 32. T.v. Tre spettluckor som reglerar avtappningen från Stordammen. 

T.h. Den högra spettluckan är öppen och släpper vatten från botten av utskovet. 

 

Figur 33. Efter spettluckorna rinner vattnet i ett utskov av betong följt av en stensatt kanal 

innan vattnet når Oppdammen. 
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Åtgärdsförslag  

G
r
u

n
d

d
a
ta

 
Åtgärdsnummer 10A 

Prio 4 

VARO 10 Stordammen 

Kommun Östhammar 

Åtgärdas tillsammans med  

Stordammen ingår i ett geografiskt kluster med Sågdammen, 
Herrgårdsdammen och Oppdammen nedströms. 

Vandringshindret vid Stordammens utlopp ska helst åtgärdas 
tillsammans de andra hindren för att få bästa effekt med 
avseende på fiskvandring. 

Typ av vandringshinder Betongdämme med spettluckor 

Åtgärdshöjd 0,9 m 

   

Å
tg

ä
r
d

s
fö

rs
la

g
 

Föreslagen åtgärd Upptröskling och anläggande av naturtrogen botten 

Beskrivning 

Genom att lägga ut natursten på betongen i utskovet och på 
makadamfyllningen i kanalen kan mer naturtrogna 
strömsträckor skapas som gynnar fisk. Tröskeln mellan 
utskovets betongfundament och kanalen nedströms 
försvinner också i och med upptrösklingen. 

Denna åtgärd medger upp- och nedströmspassage av fisk då 
luckorna i Stordammen är tillräckligt öppna. Därför är det 
önskvärt att reglering av Stordammen sker så att ett visst 
basflöde flödar genom luckorna under så stor del av året som 
möjligt. 

Åtgärden skapar även livsmiljöer för vissa fåglar som 
strömstaren och vattenlevande organismer som håller till 
under stenar i strömmande vatten. 

Skiss, karta 
Övre: Plan 

Nedre: Principsektion 
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Alternativ åtgärd 

Möjligen kan ett större omlöp anläggas öster om utskovet där 
marken är planare. Det går dock en asfalterad väg där och 
ett omlöp kräver ingrepp i dammvallen. 

   

G
e
n

o
m

fö
r
b

a
r
h

e
t 

Kommunal mark Ja 

Markägarförhållanden Östhammars kommun (fastighet Österbybruk 1:116) 

Omgivande mark 

Dammvallen mellan Stordammen och Oppdammen utgörs av 
fyllning (© Sveriges geologiska undersökning, 2022). 

På dammvallen finns en körbana som är cirka 4 meter bred. 
På bägge sidor om körbanan sluttar dammvallen nedåt till 
dess att marken når Stordammen åt nordost och 
Oppdammen åt sydväst. 

Mellan Stordammen och Oppdammen finns en camping och 
vid dammvallen finns stor badanläggning med hopptorn. 

Tillgänglighet Via Hammargatan och Simbadsvägen 

Vattendom 

I Stordammens vattendom VA 47/81 (Stockholms Tingsrätt, 
1982) beskrivs regleringen enligt nedan. Observera att 
höjdangivelserna i domen är i RH 1900. 

• B1: Tappningen från Stordammen får aldrig överskrida 
0,8 m3/s. När vattenståndet i Stordammen överstiger nivån 
39,50 m skall 0,8 m3/s tappas. I den mån dessa 
tappningsföreskrifter det medger skall dessutom gälla vad 
som sägs under mom. B2-B5. 

• B2: Vattenståndet i Stordammen skall från vårfloden till 
den 15 augusti hållas så nära intill 39,50 m som möjligt 
och tillåtas understiga 39,45 m endast om dammen är helt 
stängd. 

• B3: Från den 15 augusti till den 1 september sänkes 
vattenståndet ned till 39,30 m, vilket – så nära som det är 
möjligt med hänsyn till bestämmelserna i mom. B4 och B5 
– hålles till dess att snösmältningen på våren börjar. Skulle 
vatteninnehållet i snötäcket komma att överstiga 100 mm, 
sänkes dock vattenståndet till 39,20 m och om det blir mer 
än 120 mm till 39,10 m, vilka vattenstånd hållas till dess 

att snösmältningen börjar. 

• B4: När vattenståndet i Dannemorasjön är stigande och 
högre än 24,80 m, skall vatten innehållas i Stordammen så 
att vattenståndet där vid varje tillfälle stiger 

a) då fyllning av Slagsmyren-Hammardammen enligt mom. 
A 3 a) eller b) pågår, ungefär hälften så mycket som i 
Dannemorasjön. 

b) under andra tider ungefär lika mycket som i 
Dannemorasjön. 

• B5: Bottenluckan i det högra utskovet hålles efter vårfloden 
stängd till den 15 augusti. Andra tider hålles den öppen om 
tappning ej sker genom Skjutbanedammen. 

För detaljerad beskrivning hänvisas till dom. 

Markavvattningsföretag Nej 

Intressekonflikter Nej 
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Hävd 
Drift, ansvar och reglering av dämmet ligger på Östhammars 
kommun enligt överenskommelse med SSAB från 1991. 

Kulturmiljö 

Området kring dämmet mellan Stordammen och Oppdammen 
är markerat som ”Hammarområde” och klassificerad som 
fornlämning (Riksantikvarieämbetet, 2022). Lämningen 
består av två rännor, en hammare och en slagg/slaggvarp. 

   

K
o

s
tn

a
d

 

Total kostnad (kr) 
Kostanden bedöms som förhållandevis liten. Material, 
transport och en till två dagars arbete för två personer bör 
kosta cirka 30 000 kr. 

Stödmöjligheter 

Fiskevårdsbidrag med upp till 50 % kan sökas hos 
Länsstyrelsen av kommuner, lokala och regionala aktörer. 
Exempel på åtgärder som kan få bidrag: 

• biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan 
(exempelvis flottledsrensade vattendrag) 

• fiskvägar 

   

E
ff

e
k
t 

a
v
 å

tg
ä
r
d

 Förväntad effekt på 
konnektivitet 

Liten. Fisk kommer visserligen kunna sprida sig nedströms 
men det vattensystemet är kraftigt påverkat och saknar 
troligen vandrande fisk som skulle gynnas av fler 
uppväxtlokaler.  

Andra vandringshinder som 
påverkar 

Sågdammen, Herrgårddammen och Oppdammen nedströms. 

Gestaltning/rekreation 
Ligger nära camping och badplats. Informationsskyltar kan 
sättas upp. 

Eventuella negativa effekter Nej 

   

Behov av fortsatt 
utredningsarbete 

• Utredning av vilka fiskar som förväntas gynnas av 
eventuell åtgärd behövs för att kunna avgöra om 
åtgärdens effekt på konnektivitet är tillräckligt 
betydelsefull för att motivera den 

• Undersök om regleringen är möjlig så att luckor är öppna 
så stor del av året som möjligt. 

• Åtgärd behöver följa gällande vattendom VA 47/81 
(Stockholms Tingsrätt, 1982) 

• Material kan behöva fyllas på efterhand 

• Åtgärda eller begränsa läckage genom vallen vid 
campingen 
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