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Sammanfattning 
Norrköpings kommun har uppdragit åt Calluna AB att utreda hur vattenföringen i Torshagsån 
kan regleras så att vattenregimen blir mer naturlig och på bästa sätt gynnar de biologiska vär- 
dena i ån. En så naturlig flödesregim som möjligt med i huvudsak en kraftig vårflod, lågvat- 
tenföring under sommaren och åter högre vattenstånd på hösten-förvintern bör eftersträvas för 
att gynna eller förbättra Torshagsåns biologiska värden. Den viktigaste delen i en sådan åtgärd 
är att säkra ett lägsta vattenflöde och absolut förhindra nolltappning vid Torshag. Även i Övre 
och Nedre Glottern bör en naturlig vattenståndsvariation eftersträvas och den framtagna refe- 
renskurvan för Nedre Glottern är ett utmärkt rättesnöre att följa. Vattenregimen i Övre Glot- 
tern bör följa den i Nedre Glottern. 

 
Fastställda referenskurvor för Glotternsjöarna och minimitappning i Torshagsån måste absolut 
följas. 

 
Den enda riktigt känsliga platsen för höga vattenflöden i Torshagsån är vid Åby Fritid. Pro- 
blemet med skador på fastigheten kan med en enkel omledning byggas bort helt och hållet. Då 
skapas en mycket fin forssträcka mitt inne i Åby samhälle där Torshagsån är kraftigt fysiskt 
påverkad genom dämmen och rensningar. Vandringshinder som idag helt eller delvis hindrar 
havsvandrande öring och flodnejonöga att nå högt upp i Torshagsån finns vid Björnsnäs, Åby 
Fritid och vid Fabriksfallet vid Bråbo mekaniska verkstäder. Dessa kan relativt enkelt åtgär- 
das. Kvarndammen kommer då att bilda övre gränsen för hur långt havsvandrande öring och 
nejonöga kan ta sig. 

 
De föreslagna åtgärderna vid Björnsnäs, Åby Fritid och Fabriksfallet skulle ge ytterligare över 
300 m utmärkta havsöringsbiotoper. Vi bedömer att de föreslagna åtgärderna inte nämnvärt 
påverkar vattenståndet i vare sig Övre eller Nedre Glottern och inga känsliga områden eller 
arter i och i anslutning till sjöarna påverkas negativt. 

 
 
 

Bakgrund och syfte 
Norrköpings kommun äger ett antal dammar i Torshagsåns avrinningsområde. De reglerar 
vattennivån i Övre och Nedre Glottern samt vattenflödet i Torshagsån. WRS Uppsala AB har 
nyligen utrett bl.a. vattenrättsliga förutsättningar och förhållanden vid de kommunägda dam- 
marna i Torshagsåns vattensystem (Andersson 2006). Torshagsån har också nyligen biotop- 
karterats (Gustafsson 2006). 

 
Norrköpings kommun (kontaktperson Kaj Almqvist) har uppdragit åt Calluna AB att utreda 
hur vattenföringen i Torshagsån kan regleras så att vattenregimen blir mer naturlig och på 
bästa sätt gynnar de biologiska värdena i ån. Vi diskuterar bl.a. hur regleringen kan anpassas 
för att tillgodose havsvandrande öring och flodnejonöga. Vidare diskuteras hur en ökad natur- 
lighet i Torshagsåns vattenföring kan påverka vattenståndet i Glotternsjöarna med omgivande 
marker. Föreslagna åtgärder bedöms och utvärderas utifrån hur de påverkar befintliga bygg- 
nader, dammar och annan mänsklig aktivitet i och vid Torshagsån och Glotternsjöarna. 
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Översiktlig beskrivning 
Torshagsåns avrinningsområde är ca 35 km2 och den norra delen domineras av barrskog, 
myrmarker samt sjöarna Övre och Nedre Glottern (figur 1). Utloppet från Nedre Glottern bil- 
dar Torshagsån som rinner i avrinningsområdets södra del. Ån rinner från Nedre Glottern mot 
SO till Norrviken i innersta Bråviken. Åns övre del (2 km) är i huvudsak brant nedför Kol- 
mårdsbranten och genom Åby samhälle. Den nedre delen (2 km) är lugnflytande över slätt- 
landet kring Bråviken. Den totala fallhöjden är 80 m varav 65 m på den översta halvan. 

 

Torshagsån 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Torshagsån från utloppet i Nedre Glottern (Torshag) till utflödet i Bråviken. 
 
Torshagsåns allra översta del är tämligen jämnbred med snabbt rinnande vatten ner till de 
mycket branta stupen under ”Torshagshuset” vid Katrineholmsvägen. Där vidtar Torshagskär- 
ret som är en grund, vegetationsrik damm med ett rikt fågelliv. Dammen är en så liten vatten- 
reservoar att dess vattenreglerande funktion är mycket begränsad. Nedströms Torhagskärret 
forsar ån i huvudsak brant genom Åby samhälle. Mellan Torhagskärret och Nyköpingsvägen 
finns flera dammar och botten är rensad och även på annat sätt påverkad. Mellan Nyköpings- 
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vägen och E4 är dock ån endast litet fysiskt påverkad och med ett tämligen naturligt, delvis 
meandrande förlopp. Slutligen rinner Torshagsån som en svagt slingrande, rätad, delvis tämli- 
gen djupt nedskuren, slättlandså förbi Björnsnäs gård och mynnar i Norrviken i Bråviken. I 
mynningen finns stora bladvassområden. 

 
Biotopkarteringen (Gustafsson 2006) visar att ån som helhet är tämligen omväxlande med 
branta, forsande partier i den övre delen och lugnflytande delar nederst. 

 
Fisk 
Torshagsåns kanske mest uppmärksammade djur är havsvandrande öring (Salmo trutta Lin- 
naeus 1758) och flodnejonöga (Lampetra fluviatile Linnaeus 1758). Flodnejonöga är rödlistad 
och klassad som missgynnad NT i Gärdenfors (2005). Dessa två ”fiskar” (nejonögon är inga 
fiskar) är vanliga i strömmande-forsande partier i Åby samhälle och en bit nedströms. I det 
följande kommer därför förslagen till vattenföringsregim till stor del att beakta dessa arters 
behov, men mer allmänbiologiska utgångspunkter blir också vägledande. 

 
 
 

havsöring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förutom öring och nejonöga, som är helt dominerande i Torshagsån, har vid elfisken enstaka 
ål, lake, gädda och abborre erhållits (Norrköpings kommun 2002, Tengelin 1994, Fiskeriver- 
ket 2006 och Göthberg & Karlsson 2006). Ål är rödlistad (akut hotad, CR i Gärdenfors 2005). 
Stationär öring som inte vandrar ut till havet finns uppströms de nedersta vandringshindren 
(Andersson 2006). Torshagskärret hyser förmodligen arter som är typiska för näringsrika sjö- 
ar. Gädda och abborre har elfiskats strax nedströms. Även i den lugnflytande, nedre delen av 
ån kan andra fiskar förväntas. 

 
Havsöring och flodnejonöga lever som fullvuxna individer i havet och vandrar upp på hösten 
för att leka i steniga-grusiga sträckor av ån med strömmande-forsande vatten (nejonögon leker 
dock först påföljande vår i huvudsak i maj). Öringarna vandrar till stor del ut i Östersjön igen 
efter fortplantningen medan alla nejonögon dör. Rommen hamnar nere i de vattenfyllda hål- 
rummen mellan stenar och gruskorn och de fordrar gott vattenutbyte för att inte drabbas av 
syrebrist. 

 
När öringynglen kläcks på våren tillbringar de sin första tid (gulsäcksstadiet) mellan gruskor- 
nen eller precis över bottensubstratet. Allt eftersom de tillväxer rör de sig över större ytor och 
de behöver då allt större stenar att uppehålla sig bakom, s.k. ”ståndplatser”. 
De nykläckta nejonögelarverna ”ammocoetes” söker sig i stället till strandnära, finkorniga 
bottnar med mycket organiskt material (detritus) där de gräver ner sig och filtrerar substratet 
efter t.ex. kiselalger. 
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flodnejönöga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De unga individerna av arterna behöver alltså olika substrat för att överleva. De lever 2-4 år i 
ån innan de vandrar ut till havet för att tillväxa ytterligare och bli könsmogna. Efter några år 
vandrar de upp i vattendragen för att leka. Öringen är känd för att de könsmogna individerna 
till stor del återvänder till samma vattendrag de växte upp i. Öring från bäckarna som mynnar 
i inre Bråviken tycks dock vara mindre utpräglad i detta avseende (Pettersson et al 2005). 
Det beskrivna vandringsbeteendet gör att även de nedre delarna av Torshagsån måste ha så- 
dana kvaliteter att arterna kan passera upp och ner till lek/uppväxtområdena. Vattenflödet bör 
dessutom variera under året på ett tämligen naturligt sätt eftersom arternas livscykler är an- 
passade till detta (se nedan under ”Biologiska konsekvenser av olika vattenföring”). 

 
Bottenfauna 
Bottenfaunan har undersökts i ravinen bakom Konsum (Boström 2005). Faunan bedömdes ha 
högt naturvärde för att en i Sverige nyfunnen fåborstmask (Propappus volki Michaelsen 1916) 
hittades tämligen rikligt och även en sällsynt igel (Erpobdella lineata (Müller 1774)) notera- 
des. Däremot fångades ingen rödlistad art. Eftersom ån är tämligen heterogen ger denna enda 
bottenfaunaundersökning endast en begränsad bild av åns faunistiska kvaliteter. Sålunda note- 
rade vi vid ett kort fältbesök 2006-06-17 flygande individer av blå jungfruslända (Calopteryx 
virgo (Linnaeus 1758)) och åsandslända (Ephemera danica Müller 1764) i den restaurerade 
sträckan just uppströms Nyköpingsvägen. Dessa hittades inte vid undersökningen i ravinen. 
Helt annan fauna kan dessutom förväntas i åns långa, lugnflytande nedre del, i Torshagskärret 
och delvis även i utloppet från Nedre Glottern. 

 
Bottenfaunan i Torshagsån är alltför dåligt känd för att kunna användas som indikatorer på 
vattenflöde. De funna arterna har så vitt känt är inga speciella krav på vattenflöde. 

 
Andra organismer 
Strömstare (Cinclus cinclus Linnaeus 1758) förekommer i ån varje vinter och häckar ibland 
liksom forsärla (Motacilla cinerea Tunstall 1771) (Norrköpings kommun 2002). Vattenvege- 
tationen är sparsam med näckmossa (Fontinalis antipyretica) här och var samt bäckkrypmos- 
sa (Amblystegium fluviatile) i de brantaste partierna. Även några nate- och igelknopparter 
finns. Långa sträckor av ån kantas av skuggande träd och det finns även stora, grova träd, bl.a. 
mulmekar. Vegetationen längs stränderna är på många ställen frodig med en del mer krävande 
arter, t.ex. strutbräken, storrams och ormbär. 
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Glotternsjöarna 
 

Översiktlig beskrivning 
Glotternsjöarna naturvärdeklassas som 2 och naturvärdena får inte skadas (Norrköpings 
kommun 1996, 2002). Sjöarna är näringsfattiga i ett kuperat talldominerat skogslandskap med 
en del myrar (figur 2). Stränderna är ofta branta, delvis stupande berg. Strandlinjen är synner- 
ligen oregelbunden, bottentopografin mycket ojämn och det finns flera öar. Båda sjöarna är 
därför uppdelade i bassänger avgränsade av mer eller mindre grunda områden. Nedre Glottern 
har 4 avgränsade hålor djupare än 20 m och ytterligare 4 som är djupare än 10 m. Varje sjö 
kan därför förväntas uppträda som mer eller mindre avgränsade enheter. På sommaren är de 
skiktade med ett språngskikt på 4-5 m:s djup. Båda sjöarna kalkas i tillflödena eller genom 
tillrinnande sjöar. Data om sjöarna ges i tabell 1. Nedre Glottern är kommunal vattentäkt. I 
södra delen finns permanent- och fritidsområden intill sjön. Glotternskogens naturreservat 
inbegriper delar av Övre Glottern. Båda sjöarna och dess omgivningar har mycket stort värde 
för friluftslivet. 

 
Tabell 1. Morfometriska data för Övre och Nedre Glottern (Norrköpings kommun 1996, 2002). 

Sjöar Koordinater Yta Möh   Maxdjup  Medeldjup Volym 
ha m m m3

 
 

 
Övre Glottern 

 
650935-152305 

 
127 

 
85 

 
23 

 
4,0 

 

5,1*106 
Nedre Glottern 650646-152150 188 79,3 29,5 7,9 14,8*106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Sjöarna Övre och Nedre Glottern. Övre Gottern och Såggölen regleras av en damm vid Mela. 
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Fisk 
Nedre Glottern har provfiskats 1991 och 1996 (Edlund 1996). Abborre dominerade kraftigt, 
följt av mört och gers. I övrigt fanns sarv, sutare, benlöja, gädda, nors och siklöja. Dessutom 
finns lake. Röding inplanterades 1993 men har uppenbarligen inte etablerat sig i sjön. Nors 
inplanterade 1996 och siklöja eventuellt på 1960-talet. 

 
Övre Glottern provfiskades 1991 (Harrison 1991). Abborre, mört och gers fördelades sig un- 
gefär som i Nedre Glottern. Dessutom hittades benlöja, sarv, sutare, gädda och siklöja (1 ex). 

 
Bottenfauna 
I Nedre Glottern finns bl.a. 3 glacialrelikta kräftdjur: pungräka (relikträka) (Mysis relicta Lo- 
vén), taggmärla (Pallasea quadrispinosa GO Sars) och Limnocalanus macrurus GO Sars me- 
dan endast pungräka har hittats i Övre Glottern. Detta kan möjligen kopplas till att tofsmyg- 
gor (Chaoborus) är dominerande på 5-8,5 m:s djup där. Det indikerar dåliga syreförhållanden 
på djupare vatten och därmed sämre levnadsbetingelser för glacialrelikter. Pungräka kan dock 
klara sig någorlunda bra p.g.a. att den rör sig i det fria vattnet. Flodkräfta fanns långt in på 
1990-talet. 

 
Andra organismer 
Storlom, kanadagås, storskrake, fisktärna och drillsnäppa häckar vid sjöarna och visar deras 
näringsfattiga status. I båda sjöarna finns braxengräs och notblomster och i Nedre Glottern 
dessutom strandpryl. Dessa s.k. rosettväxter är goda indikatorer på näringsfattiga förhållan- 
den. 

 
 
 

Vattenreglering och vattenregim idag 
 
Uppgifterna till detta avsnitt har väsentligen hämtats ur Andersson (2006) och delvis Norrkö- 
ping Vatten (2006). 

 
Dammar i Torshagsåns avrinningsområde 

 
Övre Glottern och Såggölen 
Övre Glottern är belägen knappt 85 möh. Den förbinds i söder med Såggölen av en 50 m lång, 
sprängd kanal vars botten ligger 81,95-82 möh. Vattnet tappas från Såggölen till Nedre Glot- 
tern vid Mela (figur 2). 

 
Dämningsgränserna för Övre Glottern är egentligen 82,40-83,09 m, men då blir vattenståndet 
så lågt att kanalen mellan sjöarna inte är farbar med båt. Den referenskurva man tagit fram 
ligger istället på 83,25-83,65 möh (Andersson 2006, figur 3). Fritidsintressen såsom fiske och 
båttrafik gör att man vill hålla en hög vattennivå i Övre Glottern och Såggölen och därför lig- 
ger vattenytan ofta över referenskurvan. I protokoll från Norrköping Vatten (2006) framgår 
att nivån ofta varit 83,6-83,9 möh åren 1997-2005. Dammen vid Mela regleras manuellt med 
en draglucka. Medelflödet anges till 0,1 m3/s. I Norrköpings kommun (1996) anges medelav- 
rinningen till 76 l/s. 



9  

 

 
 

Figur 3. Referenskurva för Övre Glottern och Såggölen. Tappningen sker vid Mela (Andersson 2006). 
 
 
 

Nedre Glottern 
Nedströms Mela finns en strömsträcka om ca 50 m till Nedre Glottern som ligger på ca 80 
möh. Dammen i Mela utgör ett definitivt vandringshinder för fisk mellan Nedre och Övre 
Glottern/Såggölen. Nedre Glottern tappas till Torshagsån vid en dammanläggning i Torshag 
(vandringshinder). 

 
Vattendomen för Nedre Glottern medger en kraftig reglering på hela 2,9 m (76,52-79,43 
möh). Sedan början av 1980-talet tillämpas en reglering som ger betydligt mindre amplitud 
med hänsyn till natur- och friluftsvärden (figur 4). Svåraste vårflodstillfället har bedömts till 
79,93 möh och ambitionen är att nivån ska vara 78,90-79,63 möh. Den övre nivån ska gälla 
från 15 maj och under sommarmånaderna. Medelflödet sägs vara 0,55 m3/s (SMHI 1994) och 
minimiflödet 0.05 m3/s (= 50 l/s). Norrköpings kommun (1996) anger istället medelavrin- 
ningen till 180 l/s vilket verkar stämma bättre överens med trendkurvor från Norrköping Vat- 
ten. 
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Figur 4. Referenskurva för Nedre Glottern. Tappning sker vid Torshag (Andersson 2006). 

 
Trendkurvor från Norrköping Vatten 1997-2005 visar att både nivån i Nedre Glottern och 
flödet vid Torshag varierar kraftigt inom och mellan åren. De flesta åren finns en flödestopp 
vid snösmältningen (någon gång i januari-april). Vanligen finns också en mer kortvarig topp 
under senhösten. Enligt avtal med entreprenörer är minsta tappflödet 50 l/s, men flera gånger 
per år tappas mindre och ibland sker nolltappning. Vid enstaka tillfällen per år är flödet 
mycket högt under någon eller några dagar. Man kan inte se att vattennivån i Nedre Glottern 
orsakat dessa flödestoppar och nolltappningar utan flödet har ändrats av andra orsaker. 

 
Flödet vid Torshag varierar alltså stort både inom och mellan år och det är svårt att hitta en 
naturlig flödesregim. Flödet styrs av att man försöker hålla en relativt konstant vattennivå i 
Nedre Glottern. Calluna AB:s uppdrag är i viss mån det omvända; att utreda hur flödesregi- 
men i Torshagsån kan göras mer naturlig och därmed kommer vattennivån i Nedre Glottern 
att variera något mer än den gör idag. 

 
Nivå- och flödesmätningar sker automatiskt i Torshag och regleringen sker genom att öppna 
eller stänga ventiler. Kringboende har synpunkter på vattennivån i Nedre Glottern och ser 
helst att nivån inte varierar för mycket. En bastu på 79,63 möh begränsar dämningsmöjlighe- 
terna i Nedre Glottern. 

 
Torshagskärret 
Nedströms dammen vid Torshag börjar Torshagsån. Ån rinner under ”Torshagshuset” (vand- 
ringshinder) och Katrineholmsvägen in i Torshagskärret som också regleras via en damm med 
skibord med fritt överfall. Dammen regleras manuellt och målet är att hålla en relativt kon- 
stant vattennivå i Torshagskärret, ca 54 möh. Flödet mäts inte, men luckläget noteras i proto- 
koll. Dammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. 

 
Storgårdsdammen 
Nedströms Torshagskärret ligger en betongdamm som också kallas Övre Kvarndammen. Den 
kan avbörda 2,8 m3/s. Överfallet sker via skibord, men det finns också en draglucka under 
skibordet. Inga flödesmätningar görs. Dammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. 
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Kvarndammen 
Nedströms Storgårdsdammen finns en betongbro med 3 kulvertar och nedströms denna ligger 
”Traskvarn”. Ytterligare nedströms ligger Kvarndammen med ett överfall via ett 5 m brett 
skibord. Maxvolymen som kan avbördas är ca 2,8 m3/s. Inga flödesmätningar görs. Nedanför 
skibordet faller vattnet fritt ca 2 m och sträckan nedströms är brant och blockig. Dammen 
utgör ett definitivt vandringshinder. Denna punkt anser vi vara den översta dit havsvandrande 
öring och nejonögon kan nå efter åtgärder (se ”Åtgärder för att gynna…”) 

 
Fabriksfallet 
Ca 370 m nedströms Torshagskärret ligger Fabriksfallet, inom Bråbo mekaniska verkstäder. 
Där finns en damm som inte längre används och ån passerar under fabriken i en kanal med 
stensatta kanter. Idag utgör dammen ett vandringshinder. Vi föreslår att dammen rivs eftersom 
den inte används (se ”Åtgärder för att gynna…”). 

 
Åby Fritid 
Här fanns tidigare en fördämning som nu inte längre används. Vattnet går runt den gamla för- 
dämningen och in under fastigheten Åby Fritid. Den övertäckta kanalen med stensatta kanter 
är skadad och vid höga flöden eroderar kanterna och fastigheten skadas. Andersson (2006) 
tror att den gamla fördämningen och övertäckningen kan utgöra ett vandringshinder. VBB 
Viak (2001b) konstaterar att höga flöden eroderar kanalen och ger skador på fastigheten (flö- 
de över ca 600 l/s, Klas Adsell muntl.). Vårt förslag är att leda vattnet förbi fastigheten. Där- 
med skulle erosionsskadorna och vandringshindret försvinna och en tämligen lång forssträcka 
skapas. Se vidare under ”Åtgärder för att gynna…”. 

 
Björnsnäs 
Ca 1 km uppströms mynningen i Bråviken finns en fördämning i anslutning till en vägtrum- 
ma. Vattennivån kan regleras med träsättar. Detta görs vid låg vattenföringen för att hålla till- 
räckligt djupt vatten och få en vattenspegel (Trozelli muntl.). I dammen finns signalkräfta och 
ädelfisk. När sättarna är borta utgör dammen inget vandringshinder. Vid höga flöden eroderas 
marken vid vägar och broar. Vägtrumman mynnar ovanför åns botten och kan utgöra ett 
vandringshinder. Detta kan relativt enkelt åtgärdas (Se ”Åtgärder för att gynna…”). 

 
Flöden 
100-årsflöde i Torshagsån är beräknat till 2,5 - 3 m3/s. VBB Viak (2001a) menar att detta kan 
tappas till ån via dammen i Torshag. Storgårdsdammen och Kvarndammen kan avbörda 2,8 
m3/s. Under Åby Fritid kan dock bara 0,6 m3/s avbördas utan att skador uppstår. 1,7 m3/s be- 
döms vara de högsta, naturligt förekommande flödena under senare decennier (Andersson 
2006). 

 
Angivna värden för medelvattenföring är mycket osäkra. Följande har uppgivits: Mela 0,1 
m3/s, Torshag 0,55 m3/s (mer troligt 180 l/s enligt Norrköpings kommun 1996) och mynning- 
en i Bråviken 0,25 m3/s. Eftersom det helt dominerande tillflödet till Nedre Glottern är via 
Mela kan värdena för inkommande och utgående vatten inte vara så olika. Eftersom det oss 
veterligt inte tas ut vatten från Torshagsån nedströms Torshag kan heller inte mynningsflödet 
vara så mycket mindre än flödet vid Torshag. Uppgifterna om 0,55 m3/s vid Torshag i damm- 
registret från SMHI (1994) är troligen felaktiga. 

 
Protokollen från Norrköping Vatten visar att dämningsgränserna för Nedre Glottern inte alltid 
följs och framför allt att tappningen till Torshagsån ofta ligger under 50 l/s och ibland tom är 
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nolltappning. Någon gång släpps i stället mycket höga vattenflöden. Det går inte att ur kur- 
vorna avläsa att detta motiveras av för höga eller för låga vattennivåer i sjön. 

 
Referenskurvorna för Glotternsjöarna är olika. Eftersom det i huvudsak är samma vatten som 
passerar sjöarna går det inte att upprätthålla så skilda vattenregimer. Vi anser att referenskur- 
van för Övre Gottern (figur 3) bör förändras så att den mer liknar den för Nedre Glottern (fi- 
gur 4). De övre och nedre vattennivåerna som under lång tid upprätthållits bör också fortsätt- 
ningsvis kunna hållas, men de förläggs till andra tiden än vad referenskurvan anger. Förut- 
sättningarna för djur och växter i den korta forssträckan nedströms dämmet vid Mela kommer 
troligen inte att ändras av detta (dokumentation av fauna och flora där saknas) 

 
Det är synnerligen viktigt att de flöden och nivåer som anges i uppgörelser eller referenskur- 
vor följs! 

 
 
 

Åtgärder för att gynna organismer i Torshagsån 
Den grundläggande utgångspunkten för att gynna organismerna i Torshagsån och Glotternsjö- 
arna måste vara att få en så naturlig vattenregim i systemet som möjligt. Arternas livscykler är 
anpassade till detta. Eftersom vattenflödet kan regleras på flera ställen, främst vid utloppet 
från Såggölen (Mela) och från Nedre Glottern (Torshag) kan det naturliga flödet dock påver- 
kas. 

 
Biologiska konsekvenser av olika vattenflöden 
En så naturlig flödesregim som möjligt med i huvudsak en kraftig vårflod, lågvattenföring 
under sommaren och åter högre vattenstånd på hösten-förvintern bör eftersträvas för att gynna 
eller förbättra Torshagsåns biologiska värden. Den viktigaste delen i en sådan åtgärd är att 
säkra ett lägsta vattenflöde (åtminstone 50 l/s) och absolut förhindra nolltappning. Även till- 
fälliga mycket höga flöden kan gärna mildras. 

 
Hur vattenflödet i Torshagsån utformas påverkar också vattennivån i Nedre Glottern. Även 
vattennivån i Övre Glottern/Såggölen ingår i systemet och kan manipuleras för att uppnå öns- 
kat resultat. 

 
För liten vattenföring i rinnande vatten leder till att bottnar torrläggs och de vattendränkta 
områdena blir små, vilket självklart minskar möjligheter för fisk och andra vattenlevande djur 
att leva där. Storleken av områden med mer snabbt forsande-strömmande vatten minskar och 
större partier blir lugnflytande, vilket påverkar arternas förekomst och fördelning i vattendra- 
get. 

 
Litet vattenflöde är negativt också på så sätt att dagvattenutsläpp (med kontaminerat vatten) 
inne i Åby samhälle vid kraftiga regn momentant påverkar vattenkvaliteten i ån. Först efter en 
tid späds dagvattnet ut av ökad vattentillförsel från systemet övre delar. Även vattengrumling 
kan bli mycket besvärande i början av ett regn. Dessa olägenheter minskar om minimiflödet 
är stort. 

 
En mer exakt minsta vattenföringen går ej att ange. Till detta krävs att hela vattendraget karte- 
ras vid olika vattenföringar. Organismernas habitat försämras successivt ju mindre vattenflö- 
det är. Att vi föreslår 50 l/s beror på att de gånger vi besökt ån och vattenföringen varit till- 
fredsställande, har det runnit minst 50 l/s enligt de vattenföringskurvor vi erhållit. 



13  

Periodvisa höga vattenflöden i rinnande vatten är viktiga som en slags reningsprocess. Under 
låg vattenföring ackumuleras gärna organisk detritus och andra små partiklar mellan stenar 
eller i håligheter i grusbottnar. Dessa avlagringar försvårar/hindrar vattenutbytet längre ner i 
botten och vattendraget ändrar snart karaktär om sedimenten inte regelbundet sköljs bort. För 
bl.a. öringens ägg och nykläckta yngel är reningsprocessen synnerligen viktig eftersom de 
lever nere mellan gruskornen och kommer att drabbas av syrebrist om högflödena uteblir. 

 
Även i sjöarna bör en naturlig vattenståndsvariation eftersträvas. Om vattennivån varierar 
med högvatten under våren och lågvatten under senvintern och sensommar kommer naturliga 
vegetationszoner att utbildas längs stränderna och därmed blir även faunan zonerad. Detta är 
en väsentligt bättre situation jämfört med om vattennivån hålls mer eller mindre konstant. 
Därför är den framtagna referenskurvan för Nedre Glottern (figur 4) ett utmärkt rättesnöre att 
följa. Referenskurvan för Övre Glottern (figur 3) är dock onaturlig, bl.a. med stigande vatten- 
nivå långt in på sommaren, och bör istället efterlikna den för Nedre Glottern. Det är nog 
mycket svårt (omöjligt?) att följa befintliga kurvor samtidigt. 

 
Känsliga punkter i Torshagsån för höga flöden 
Enligt Andersson (2006) är kulverteringen under Åby Fritid den enda riktigt känsliga platsen 
för höga vattenflöden. Skador kan uppkomma vid vattenflöde större än ca 600 l/s och det blir 
definitivt negativa effekter vid höga flöden (VBB Viak 2001b, Klas Adsell muntl.). Det är 
därför av stor vikt att på något sätt komma till rätta med detta problem om ån ska kunna 
transportera vatten utifrån en naturlig avrinningsrytm. Problemet kan med en enkel omledning 
byggas bort helt och hållet och en mycket fin forssträcka skapas då mitt inne i Åby samhälle 
där Torshagsån är kraftigt fysiskt påverkad genom dämmen och rensningar. 

 
Åtgärden kan göras enligt följande (Bilaga 1). Den gamla betongdammen just uppströms Åby 
Fritid byggs upp så att Torshagsåns lopp in under byggnaden helt stryps. En ny fåra grävs i 
väster i kanten mellan asfaltplanen och gång/cykelvägen och ansluter till den nyligen restaure- 
rade sträckan just nedströms Åby Fritid. En enkel bro över den nya fåran måste byggas till 
asfaltplanen. För att stränderna inte ska bli alltför branta och inte behöva stensättas måste tro- 
ligen en liten kant (2-3 m) av asfaltplanen tas i anspråk. 

 
Den nya bäckfåran bör utformas som ett forsande-strömmande vattendrag så att den gynnar 
öring och nejonöga samt allehanda bottenorganismer. Omlöpet bör utformas under överinse- 
ende av biologisk expertis så att sträckan blir så bra som möjligt för fisk, bottenfauna och 
vegetation. Rätt utförd blir detta ca 100 m långa avsnitt av ån ett fint lek- och uppväxtområde 
för havsöring och flodnejonöga. Det kommer också att gynna den totala mångformigheten i 
åns bottenfauna och öppnar dessutom vattenområden uppströms för havsvandrande fisk. 

 
Hinder för 2 m3/s vatten kan enligt VBB Viak (2001a & b) vara Torshagshuset (betongkul- 
vert, Ø 1 m uppströms), betongbro (1 stor + 2 små trummor) uppströms Traskvarn, Bråbo 
mekaniska, Åby Fritid, Björnsnäs. 

 
Vattennivån i Glotternsjöarna 
Vattenregimen i Torshagsån kan påverkas genom dämmet vid Torshag. Vid mycket kraftig 
vattentillförsel kan flödet i ån minskas genom att vatten kvarhålls en kortare tid i sjön och 
överskottet sedan släpps ut i jämn takt. 

 
Norrköpings kommun (2005) har tagit fram en referenskurva för vattennivån i Nedre Glottern 
(figur 4). Högsta vattennivån är 79,65 möh i april efter snösmältningen. Från 15 maj fram till 
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hösten ska vattennivån inte överstiga 79,43 möh. Under hösten stiger vattnet till 79,43 möh 
igen. Den lägsta vattennivån är satt till 78,90 möh under senvintern och sensomma- 
ren/förhösten. Referenskurvan är gjord utifrån en någorlunda naturlig vattenståndsvariation. 
Referenskurvans amplitud på 75 cm är lämplig för Nedre Glottern. Sjöns vattennivå kan kort- 
varigt överskrida referenskurvan om flödet i Torshagsån blir för stort. Dock måste hänsyn till 
befintlig bebyggelse tas. 

 
Vattennivån i Övre Glottern bör ändras så att vattenregimen följer den i Nedre Glottern. Refe- 
renskurvan (figur 3) bör därför tidsmässigt ändras, men den hittills tillämpade högsta och 
lägsta vattennivån kan bibehållas. 

 
Vid långvarig torka bör minst 50 l/s släppas ut genom dämmet vid Torshag. Därvid sjunker 
sjöns vattenyta men bör inte få understiga lägsta dämningsgräns. Om vi kalkylerar med att 
inget vatten tillförs Nedre Glottern kan Torshagsån tillföras 50 l/s under 43 dygn utan att sjön 
sänks mer än 1 dm (188 ha x 1 dm = 188 x 106 liter). Vattentillförseln till sjön är dock inte 
noll och dessutom kan vatten från Övre Glottern (127 ha) tillföras under tiden (en sänkning av 
Övre Glotterns nivå med 1 dm ger 50 l/s under 29 dygn). Dessa mycket enkla beräkningar 
(bl.a. är avdunstning ej beaktad) visar att en minimitappning på 50 l/s är fullt realistisk under 
lång tid utan att Glotternsjöarnas nivå påverkas alltför mycket. 

 
Vandringshinder 
Eftersom öring och flodnejonöga är de organismer som främst beaktats vid flödesregimen bör 
även andra åtgärder samtidigt vidtas för att främja deras livsbetingelser i ån. Den åtgärd som 
snabbast ger stor effekt på populationsstorlekarna för arterna är att undanröja vandringshin- 
der. 

 
Vid Björnsnäs finns en trumma som mynnar ovanför åns botten. Detta är ett partiellt vand- 
ringshinder för fisk men definitivt för bottenfauna. Genom att höja botten vid trummans myn- 
ning kan detta vandringshinder mycket enkelt åtgärdas. Sättarna i dammen vid Björnsnäs an- 
vänds enbart vid alltför låga vattenflöden (Lars-Magnus Trozelli muntl.). Om en minsta vat- 
tenföring alltid upprätthålls i ån kommer denna dämning aldrig att behöva användas. 

 
Vägtrumman under Nyköpingsvägen är relativt kort och utgör inget hinder för vandrande fisk 
(Gustafsson 2006). För att underlätta uppströmsvandringen skulle dock några få betongklum- 
par kunna fästas inne i trumman och därmed ge viloplatser för uppvandrande fisk. 

 
Vandringshindret vid Åby Fritid har behandlats ovan. 

 
Nästa vandringshinder är Fabriksfallet vid Bråbo mekaniska verkstäder. Där bör dämmet upp- 
ströms fabriken tas bort så att fisk kan passera och fortsätta uppströms. Dock måste passagen 
under fabriken kontrolleras så att den verkligen inte innehåller några vandringshinder. Den nu 
tämligen flacka, sandiga sträckan uppströms dämmet bör besättas med större och mindre ste- 
nar för att skapa bra lek- och uppväxtplatser för öring. Detta område gränsar uppströms till en 
mycket brant och blockig fors som slutar i den s.k. Kvarndammen. Av hänsyn till kringboen- 
de och av historiska/kulturella skäl föreslår vi att denna damm sparas. Den kommer då att 
bilda övre gränsen för hur långt havsvandrande öring kan ta sig. 

 
De föreslagna åtgärderna vid Åby Fritid och Fabriksfallet skulle ge ytterligare över 300 m 
utmärkta havsöringsbiotoper (ca 250 m vid och uppströms Åby Fritid och ca 50 m uppströms 
Fabriksfallet). Dessa sträckor är för närvarande besatta med stationär öring (Andersson 2006). 
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Annat 
Enligt Tengelin (1994) och Lars-Magnus Trozelli (muntl) bräddar reningsverket strax upp- 
ströms E4 då och då. Detta påverkar vattenkvaliteten kraftigt nedströms reningsverket. Om 
utsläppen är långvariga, kraftiga eller sker under känsliga perioder kan de få svåra konsekven- 
ser även för fiskförekomsten uppströms. 

 
Kraftigt utsläpp under våren kan ödelägga hela årets produktion av öringyngel och i värsta fall 
även äldre ungar. Sker utsläppet under den viktigaste uppvandringsperioden för könsmogna 
öringar och nejonögon kan leken i de väsentliga biotoperna uppströms spolieras. Orenat ut- 
släpp från reningsverket bör absolut förhindras. 

 
 
 

Konsekvenser av ändrad vattenregim 
 
Torshagsån 
På de flesta ställen utmed Torshagsån blir det inga negativa konsekvenser av de vanligen fö- 
rekommande högflödena. Vid Åby Fritid kan skador uppkomma vid högre vattenflöde än ca 
600 l/s och det blir definitivt negativa effekter vid högre flöden. Den föreslagna omledningen 
av ån förbi Åby Fritid eliminerar problemet helt och en mycket fin forssträcka tillskapas mitt 
inne i Åby samhälle där Torshagsån är kraftigt fysiskt påverkad genom dämmen och rens- 
ningar. Rätt utförd blir detta ca 100 m långa avsnitt av ån ett fint lek- och uppväxtområde för 
havsöring och flodnejonöga. Det kommer också att gynna den totala mångformigheten i åns 
bottenfauna. För att bygga omlöpet krävs dock troligen att asfaltplanen måste naggas i kanten. 

 
Andra platser utefter ån där höga flöden kan var problematiska är Torshagshuset (betongkul- 
vert, Ø 1 m uppströms), betongbro (1 stor + 2 små trummor) uppströms Traskvarn, Bråbo 
mekaniska och Björnsnäs. Ingen av dessa platser har dock bedömts skadas om vattenföringen 
är mindre än 2 m3/s och så höga flöden har inte noterats under mycket lång tid. Om kraftig 
vattentillförsel skulle ge sådana naturliga flöden bör befintliga dämmen kunna utnyttjas för att 
mildra flödena. 

 
Allmänhetens tillträde till Torshagsåns ravin kommer inte att påverkas av föreslagen vatten- 
regim i ån. 

 
Glotternsjöarna 
Nedre Glottern är ett stort vattenmagasin för Torshagsån och kan därför användas för att på- 
verka vattenföringen i ån. Vid långvarig torka kan sjön tillsammans med Övre Glottern tillför- 
säkra Torshagsån en minimivattenföring på 50 l/s utan att behöva sänkas mer än kanske 10 
cm. Under perioder med riklig vattentillförsel kan vatten i stället magasineras upp till en övre 
gräns (79,65 möh). Med de föreslagna åtgärderna i Torshagsån kan högre vattenflöden än 
idag tas om hand utan problem och Nedre Glottern behöver inte höjas över denna gräns. Den 
vattenståndsvariation som förespråkas (ungefär 75 cm variation över året) har ingen negativ 
påverkan på fisk så länge lågvatten inte inträffar under vår och försommar. 

 
Den tidsmässiga förändringen av Övre Glotterns vattennivå förväntas inte påverka några bio- 
logiska förhållanden negativt. Inte heller i den korta forsen från dämmet vid Mela ned till 
Nedre Glottern. 

 
Fiske och annan friluftsverksamhet kommer inte att påverkas av den föreslagna vattenregi- 
men. 
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Bilaga 1: Åtgärdsförslag omledning av vatten vid Åby Fritid. 
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