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Många vattendrag är påverkade av  
människan, till exempel längs med vägar 
och järnvägar eller vid broar. De naturliga 
strukturerna i vattnet som skapas av  
stenar, block och trädstammar, har rensats 
bort. Biflöden har stängts av och vatten-
fåror har kanaliserats. Viktiga områden 
för vattendragens ekologi och för fiskars 
fortplantning har därmed förstörts eller 
försämrats. Med restaureringar kan man 
dock återställa vattendragens biologiska 
funktioner. I detta temablad finns instruk-
tioner för var det är lämpligt att skapa och 
återställa dessa miljöer samt hur dessa 
restaurerade vattendrag bör utformas,  
för att skapa största möjliga nytta. 

1 Lagstiftning och nationella mål
Vid planering av anläggning eller restaurering av ett 
vattendrag måste en bedömning göras om en anmälan 
eller ett tillstånd enligt 11 kap miljöbalken krävs. I stort 
sett allt arbete och byggande i vattenområde är vatten-
verksamhet. För vattenverksamhet krävs generellt till-
stånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre 
omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla 
dem till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intres-
sen påverkas negativt krävs varken anmälan eller till-
stånd. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vatten-
verksamheter och ska informera om regelverket och 
kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens bestämmelser 
och tillstånd som medgivits genom miljöbalken.

En del av de arter som gynnas av restaureringsåtgärder 
för strömmande vattendrag är upptagna på den natio-
nella rödlistan samt i Artskyddsförordningen. Detta 
gäller exempelvis utter, flodpärlmussla, ål, asp, lax och 
en lång rad insekter och andra småkryp. År 2004 in- 
fördes Vattendirektivet i svensk lagstiftning. Målet är att 
uppnå god vattenstatus och därför vidta åtgärder som 
förbättrar vattenkvaliteten. I de nationella miljömålen 

definieras målbilden för att hotade arter ska återhämta 
sig och värdefulla vattendrag ska återställas. Målen 
innebär bland annat att 25% av de värdefulla vatten-
dragen med restaureringsbehov ska återställas. I arbetet 
med att nå miljömålen menar Havs- och vattenmyndig-
heten särskilt att ”intensiteten i arbetet med restaure-
ring av vattendrag måste öka”. Trafikverket har genom 
det transportpolitiska hänsynsmålet fått ett tydligt 
uppdrag att bidra till att de nationella miljömålen nås. I 
Trafikverkets riktlinjer för landskap (TDOK 2015:0323) 
fastställs att transportinfrastrukturen över vattendrag 
aldrig ska innebära vandringshinder för vattenlevande 
fauna. Trafikverket ansvarar för ett mycket stort antal 
passager av typen trummor, halvtrummor, betong- 
kulvertar och broar. Trafikverket står också för många 
omledningar och omgrävningar av bäckar och där finns 
potential att restaurera bäcken till en bättre status. 
Trafikverket har möjlighet att kunna genomföra biotop-
vård både intill och under befintliga vägkonstruktioner 
samt vid nyinvesteringar.

Konstgjord åfåra under väg 73. Uppföljningar visar på bl.a. mycket höga 
tätheter av öring. Foto: Trafikverket.

2 Planering och projektering
Vid anläggning av bl a infrastruktur kan man ibland 
behöva justera vattendrag och då har man chansen att 
skapa något värdefullt. När vägpassager över vattendrag 
anläggs eller repareras kan t ex ett tidigare justerat 
vattendrag restaureras. Åtgärderna är enkla att göra och 
kan ge fantastiska resultat. Det är dock viktigt att genom 
hela processen ha med sig personer med hög ekologisk 
kompetens. 
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2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Här är det viktigt att undersöka om det finns uppgifter 
om vattendragets restaureringsbehov hos Länsstyrelsen 
eller hos lokala vattenvårdsförbund liksom om vatten-
draget utpekats som värdefullt av Naturvårdsverket eller 
Länsstyrelsen. Vidare måste man undersöka på plats om 
och i så fall hur, vattendraget är påverkat av mänsklig 
störning. Eventuellt behöver flödesdata beställas eller 
beräknas. Vidare kan det vara effektivt och pedagogiskt 
att välja ut en eller två målarter att inrikta arbetet mot, 
till exempel öring. Är bäcken rätad eller omdragen? 
Om den befintliga fåran finns kvar i ett opåverkat skick 
kan en åtgärd kan vara att leda tillbaka bäcken till den 
ursprungliga bäckfåran.  

2.2 Projektering
För vandringshinder finns tydliga anvisningar i  
Trafikverkets temablad ”Miljöanpassning av trumma 
eller bro” liksom i ”Faunapassager för utter och medel-
stora däggdjur”. Vidare bör följande beaktas:
1. Passager under broar för stora och medelstora  

däggdjur minskar viltolyckor och ska vara an- 
passade efter djurens behov.

2. Slingrande vattendrag med breda och flacka över-
svämningszoner tål översvämningar bättre än raka 
kanaler och kulvertar. De senare bör därför und-
vikas/tas bort.

3. Tänk på att det som byggs i vatten ska hålla för 
erosion. Det är stora krafter som rör sig i ett vatten-
drag när stock och sten kommer farande vid säll-
synta högvatten. Se till att en geotekniker deltar i 
projektet.

4. Byggande i vatten och även förändring av kultur-
miljöer kräver tillstånd.

Konstgjord fåra i Vaskabäcken. Foto: Martin Olgemar.

Restaurering av strukturer i vattendrag
I de allra flesta vattendrag är bristen på naturligt 
material som block, stora stenar och död ved, påtaglig. 
Ofta finns det ursprungliga materialet kvar på platsen, 
längs med stränderna. Exempel på enkla restaurerings- 

åtgärder är att lägga ut stora block och stenar i ett 
ojämnt mönster i fåran. Man kan då bygga låga trösklar, 
variera strömfåran och skapa lugnvatten och ström-
koncentrationer. Det får till följd att vattnets medel-
hastighet sjunker, vattenytan höjs något, mer produktiva 
strandzoner bildas, och fler bakvatten och ståndplatser 
för fisk uppstår. Även insektslivet ökar med denna åt- 
gärd genom att död ved tillförs.

Restaurering av lekbottnar
Många fiskarter, såsom öring, asp och flodnejonöga, 
leker i vattendrag över praktiskt taget hela Sverige. För 
att leken ska ha förutsättningar att lyckas, krävs bottnar 
med grus och mindre sten där vattengenomströmningen 
är god. Det är viktigt att flera lekbottnar anläggs på vari- 
erande djup i vattendraget, eftersom vattenståndet kan 
variera mycket mellan olika år och då kan alltid någon 
lekplats fungera bra. För att erhålla full nytta med restau- 
rerade lekbottnar, bör även biflöden till vattendragen 
restaureras och återfå kontakt med huvudfåran. Dessa 
utgör ofta viktiga uppväxtområden för yngel. Närhet till 
strömområden och forsar, som kan ge kläckta fiskyngel 
skydd och ståndplatser, är också viktigt att beakta vid 
planeringen.

Restaurerat vattendrag med viktiga inslag för en livskraftig miljö. Illustratör: 
Elisabeth Östlund Fält.



2.2.2 Skyddsåtgärder
• Kantvegetation kan behöva etableras för skuggning 

(beror på hur vattendraget ser ut i övrigt). 
• Vid restaurering bör erosionsrisken kartläggas nog-

grant. Eventuellt behöver också strandbrinkarna 
erosionssäkras. Erosionssäkra med morän eller 
annat naturligt stenmaterial och vegetation från 
platsen.

• Vid genomförandet måste hänsyn tas till känsliga 
arter och miljöer och restaureringen bör förläggas 
till en tidsperiod som inte påverkar arters repro-
duktion negativt. 

• Grumlingsförebyggande åtgärder kan behövas. 

 
Anlagt lekområde i Lögdeälven. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

2.3 Förfrågningsunderlag

2.3.1 Totalentreprenad
Beroende på projekt kan det finnas behov av att ställa 
upp utförandekrav för att resultatet ska bli ändamåls-
enligt. Vid framtagande av funktionskrav behöver 
förutsättningarna specificeras, i den tekniska beskriv-
ningen (TB), så att entreprenören ser vilka förutsätt-
ningar som är nödvändiga för att uppnå önskvärd 
funktion och kan beräkna kostnaderna för att genom-
föra detta. Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid 
genomförande och egenkontroll.

2.3.2 Utförandeentreprenad
Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteckning 
(MF) och teknisk beskrivning (TB) och specificeras  
enligt Allmän material och arbetsbeskrivning för an- 
läggningsarbeten (AMA). AMA anläggning 13 har 
använts här. I första hand ska befintliga rubriker använ-
das, men objektspecifika koder och rubriker kan skapas 
vid behov. Under de olika rubrikerna läggs miljökrav in 
för att säkerställa att entreprenören kan kalkylera åt- 
gärderna i anbudet. Tänk också på att kraven kan be- 
höva mängdsättas under annan rubrik.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.
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Heterogen bottenstruktur med turbulent ström och stor biologisk mångfald. 
Illustratör: Elisabeth Östlund Fält.

Homogen bottenstruktur med laminär ström och låg biologisk mångfald. 
Illustratör: Elisabeth Östlund Fält.

2.2.1 Konsekvenser
Utifrån vald teknisk lösning analyseras permanenta och 
 tillfälliga miljökonsekvenser. Att restaurera ett vatten-
drag eller anlägga en lekbotten för strömlekande fisk  
bör göras med stor hänsyn och anpassning till det indi- 
viduella vattendragets förutsättningar. Man bör därför 
rådgöra med naturvårdsenheten på den aktuella 
Länsstyrelsen eller med lokala fiskevårdsförbund om 
lämplig omfattning och utformning av restaurerings-
insatsen. Utöver att gynna den limniska floran och 
faunan kan arter som exempelvis strömstare gynnas.



Lokal 
Lokalen ska vara en av tidigare ingrepp påverkad ström-
vattenmiljö. Vattendraget kan vara i storleken från en 
mindre bäck till en å eller jokk och vara lugnflytande  
till forsande. Grunda strömmande vattendrag i norra 
Sverige skiljer sig ofta från djupare, meandrande vatten-
drag i södra Sverige vad gäller restaureringsbehov och 
metod. Målbilden bör alltid vara att återskapa vatten-
dragets naturliga utseende och funktion. Liksom inför 
de flesta typer av restaureringsprojekt rekommenderas 
standardiserade inventeringar av vattendraget och dess 
kantzon.

Bottenmaterial
Kornstorleken på bottenmaterial som används vid restau- 
rering och bottenuppbyggnad bör likna det som finns 
naturligt i vattendraget. Ett vanligt exempel är blandade 
fraktioner av 0-2000 mm i det översta lagret, exempel-
vis morän. De mindre fraktionerna är viktiga för att täta 
botten och undvika att vattnet söker sig ner i det erosions- 
skydd som anläggs under bäckbotten såsom vid en bro. 
Om detta händer kan ett vandringshinder skapas. Efter-
som fina fraktioner innebär risk för kortvarig grumling 
kan skyddsåtgärder bli nödvändiga. En mindre andel 
stenkross bör blandas in i naturmaterialet för att det ska 

”låsa” bättre och inte spolas bort. 

Lekbotten
Lämpliga platser för anläggning av lekbottnar är sådana 
där materialet ligger kvar och samtidigt har tillräcklig 
vattenström för genomsköljning av bottnarna. Naturgrus 
med en kornstorlek på 10-50 mm och med en mäktighet 
på 20-30 cm är lämpligt. Det är viktigt att inte använda 
för rundat och svallat grus som blir lättrörligt. På samma 
sätt är det viktigt att ha varierade fraktioner i bottnarna, 
vilket gör dem stabilare. Kross- eller sprängmaterial ska 
inteanvändas på grund av risk för skador på lekande fisk.

 

Biotopvård Bålsjöån. Foto: NCC.
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Pålböleån efter restaurering av sträcka som tidigare rensats från block för 
flottning av timmer. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Mindre maskin som lägger ut grus i Imälven. Isälvsmaterial i form av na-
turgrus är en ändlig resurs och bör undvikas. I första hand tas material från 
platsen. Foto: Trafikverket.
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3 Bygge och skötsel
Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur ställda 
krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska moment 
beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedningar.  
Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplats- 
uppföljning, revisioner och besiktningar.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och kontroll/besiktning.

Omläggning av Muskån under nya väg 73. Flygfoto: Trafikverket.

3.1 Skötsel
Ingen särskild skötsel bedöms krävas vid dessa åtgärder. 
Åtgärdernas hållbarhet beräknas vara mycket lång. Även 
om kraftiga flöden och is flyttar om sten och trä i vattnet, 
så behålls ofta den grundläggande strukturen. Bro- och 
trumpassager och andra känsliga områden bör dock 
övervakas med tanke på erosionsrisken.

Ny fåra i Taske å. Foto: Mats Lindqvist.

3.2 Uppföljning
Vill man utvärdera nyttan av utförda åtgärder kan elfiske 
efter årsyngel vara en god indikator på om vattendraget 
återfått sin naturliga funktion som reproduktionsbiotop 
för fisk. Elfiske bör i så fall utföras både före och efter 
åtgärd. Uppföljning kan med fördel samordnas med 
länsstyrelsens miljöövervakning.
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Passage av vattendrag där mycket liten ekologisk hänsyn tagits. Foto: Mats 
Lindqvist. 
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