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Förutsättningar 

Tvärån har sin början i sjön Bjursjön som ligger 4 km väster om Bygdsiljum. Ån är ca 14 km lång, har 

en fallhöjd på 100 m och rinner främst genom skogslandskap men också några våtmakrsområden 

innan den slutligen mynnar ut 2,8 km nedström kraftverksdammen vid Älglund i Rickleån. Ån är 

kraftigt rensad, rätad och kanaliserad och dessutom flödespåverkad av dammen i Bjursjön. En 

musselinventering gjordes sommaren 2020, inga fynd av flodpärlmussla gjordes. 

Tvärån är idag bedömd att ha måttlig ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status år 2021 

(VISS).  

 
Inventeringarna är gjorda av Anders Persson, Amanda Löfdahl och Robert Tobiasson i maj och juni, 2020. 

Rapporten är skriven av Anders Persson. 
 
 

 

 

 

Kartbild på Tvärån från sin början i Bjursjön i vänster i bild till utloppet i Rickleån, till höger i bild. Kartbilden är hämtad från 
www.lantmateriet.se. 



 

 

Biotopbeskrivning 
Sträckan mellan Bjursjön – vägen vid Orrberget/Klappfällan 

Denna sträcka är 2,7 km lång och ån rinner mestadels med strömmande/forsande karaktär över sten- 

grus/sand och blocksubstrat genom blandskogsomgivning. 
I utloppet ur Bjursjön sitter en damm som utgör definitivt vandringshinder, och strax nedströms 

dammen rinner den genom en vägtrumma som också den utgör definitivt vandringshinder. 

 

I stort sett hela sträckan är påverkad av olika rensningar. Det är rensvallar av olika storlekar, invallade 

områden, riskistor och avstängda sidorfåror. Det kanske mest anmärkningsvärda är den ca 600 m 

långa släntmuren som börjar ca 1 km nedströms dammen vid Bjursjön och slutar strax efter 

sammanflödet med bäcken som kommer från Yttermyran.  

 

Av den 2,7 km långa sträckan är 2,4 km i behov av en restaurering. Det är de 300 m närmaste vägen 

vid Orrberget/Klappfällan som inte behövs restaureras. 

 

 

 

Bild på dammen vid utloppet ur Bjursjön. Bild på vägtrumman strax nedströms dammen vid Bjursjön. 

Bild på en relativt hög rensvall som stänger av originalfåran 
inklusive svämplanet. 

Bild på början av den 600 m långa släntmuren. Till vänster i 
bild rinner ån över släntmuren. I mitten av bilden syns en 
grävd kanal som sedan övergår till släntmur. 



 

 

Sträckan mellan Orrberget/Klappfällan – vägen vid Storrödningsberg 

Sträckan är ca 6,3 km lång och ån rinner främst genom blandskogslandskap men också genom en 

längre våtmark. Vid vägen mellan Orrberget och Klappfällan rinner bäcken genom en vägtrumma 

som utgör vandringshinder. Från vägen och 50 m nedströms är bäcken rensad. Därefter rinner 

bäcken genom ett 1,3 km långt våtmarksområde som i den övre delen är kraftigt dikad på den norra 

sidan om ån.  

 

 

I slutet av våtmarken finns en mäktig bäverdamm som dämmer ett stort område uppströms. Strax 

efter bäverdammen finns Stuphällsdammen som är en gammal utriven damm. Från 

Stuphällsdammet och 700 m nedströms finns ett hårt påverkat område i form av rensvallar, 

släntmurar och riskistor som hindrar vattnet från att nå sin gamla åfåra/svämplan. Strax uppströms 

sammanflödet med Lilltjärnbäcken finns det överväxta och avstängda kvillområden. 

Efter sammanflödet bildas ett 1, 85 km långt sel som delvis är invallad och rätat. I mitten av detta 

område (nedströms vägen till Trollberget) finns det misstänkt diffusa gräsbeklädda vallar och en liten 

förtäckt sidofåra. Vid Trollbergsraningen finns ett 500 m långt rätat parti där avstängda 

meanderbågar syns tydligt och som nu är torrlagda och delvis överväxta. Meanderbågen närmast 

Stavarforsen är avstängd med en kista som delvis släpper igenom vatten till meanderbågen.  

 

Bild på vägtrumman som utgör vandringshinder vid vägen mellan 
Orrberget och Klappfällan. 

Karaktäristisk bild på det 1,3 km långa våtmarksområdet. 

Bild på avstängd gammal fåra vid Krut-Olaraningen. Bild på kistan som stänger av inloppet till meanderbågen 
närmast Stavarforsen.  



 

 

 

Strax uppströms Stavarforsen finns det en mindre rensvall, ett litet område med sprängsten samt 

riskistor. Stavarforsen är ett forsparti på ca 850 m med kortare sel mellan forsarna. Längs denna 

sträcka finns det både långa släntmurar och rensvallar som kanaliserar vattendraget och bitvis 

stänger för sidofåror och ytterkurvor.  

         

Efter Stavarforsen övergår ån till mer svagt strömmande selkaraktär och rinner så i 950 m till vägen 

till Storrödningsberg. 

 

Sträckan mellan Storrödningsberg – utloppet i Rickleån 

Denna sträcka är ca 4,8 km lång. Direkt nedströms vägen finns en kort diffus rensvall och därefter 

rinner ån genom ett 2,1 km långt selparti. Efter selpartiet kommer Dammforsen som är en 180 lång 

fors som är rensad. Vid forsen finns en dammvall, riskista och rensvall. Efter dammforsen (vid 

Strandholm) kommer ett 500 m långt lugnflytsområde innan Klädforsen bildas. Klädforsen är ca 200 

m lång och rensad. Efter Klädforsen bildas ett 550 m 

långt sel innan Sättingsforsen kommer. Sätttingsforsen är 140 m lång innan ett kort sel bryter av och 

därefter finns en kortare (30 m) strömmande sträcka. Därefter bildas ett sel som är ca 350 långt 

innan Bäckängesforsen tar vid. Bäckängesforsen är 150 m lång och är den sista forsen. Dock finns ett 

30 m långt parti närmast mynningen i Rickleån som är lite mer strömsatt.  

Bild på trädbeväxt rensvall i Stavarforsen som stänger av 
gammal fåra till höger i bild. 

Bild på släntmur i Stavarforsen. 

Bild på Sättingsforsen. Bild på rensad sträcka i Bäckängesforsen. 



 

 

Sammanfattning  

 

Tvärån är hårt rensad och kanaliserad och därmed i stort behov av en miljöåterställning. Det finns 

långa rensvallar, ibland på båda sidor, som kan medföra att restaureringen tar längre tid än normalt. 

Vid myrmarksområdet kring Krut- Olaraningen finns flera avstängda fåror som delvis är beväxta och 

som bör öppnas upp. Totalt sett är 5,8 km av den 14 km långa ån i behov av en återställning, 

inklusive de avstängda fårorna vid Krut- Olaraningen men även strax nedströms där Lilltjärnbäcken 

mynnar ut. De avstängda fårorna är ca 520 m lång, varav de längsta finns vid Krut- Olaraningen. 

Förutom detta så finns det stora diken vid Orrbergsraningen samt två vägrtummor som bör åtgärdas, 

varav den som ligger närmast dammen vid Bjursjön åtgärdas i samband med eventuell dammåtgärd i 

Bjursjön. De svartmålade sträckorna i bilden nedan visar sträckorna som är i behov av en 

återställning. 

 

 

Bild på restaureringssträckorna (målade i svart)i Tvärån.    


