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Inledning
Jönköpings läge intill den stora sjön Vättern är spännande ur fiskesynpunkt. Fisket i sjön är
ett uppskattat nöje bland många Jönköpingsbor och besökare. Förekomsten av både
storvuxen sjölevande röding, öring och inplanterad lax är en extra kvalité som ökar sjöns
dragningskraft. Fiskar på över 10 kg har fångats årligen. Medan rödingen alltid håller sig i
sjön är öringen beroende av vattendrag kring sjön för sin lek och första uppväxt. Hittills har
öringen främst utnyttjat mindre tillrinnande bäckar. Tabergsån hade under 1950- och 1960-
talet en så pass dålig vattenkvalitet pga utsläpp direkt till ån att öringbeståndet i ån var i det
närmsta utslaget. Tack vare åtgärder mot föroreningarna blev vattenkvalitén så småningom
så bra att öringen kom tillbaka.
Tabergsån genom Jönköping har liksom flertalet lika stora vattendrag i södra Sverige
dominerats av dammar som utgjort vandringshinder och dämt in tänkbara lek- och
uppväxtområden. Flertalet dammar i Tabergsån har sedan länge mist sin funktion för
kraftändamål, men arbetet med att göra de långa strömsträckor som finns mellan dammarna
tillgängliga för vandrande fisk, framför allt öring från Vättern, dröjde till slutet av 1900-talet.
Arbetet har skett nedifrån och upp, först ut var nedersta hindret med en fiskväg vid
Hembygdsparken i Hovslätt 1994 som senare visade sig inte fungera tillräckligt bra. Sedan
åtgärdades två hinder i biflödet Kallebäcken i Hovslätt 2002, Nyrens damm och Åsafors, så
att öringen kan gå långt upp i Kallebäcken. Hökhultsdammen mellan Hovslätt och
Norrahammar revs ut 2005 och sen dröjde det till 2011 innan Massadammen i Norrahammar
revs ut och ersattes med två mindre dämmen och ett stryk. År 2014 sänktes dammen ovan
Bruket i Norrahammar. Senast i raden av åtgärder var utrivningen av dammen i
Hembygdsparken 2018 och Jönssonadammen i Taberg 2020.
Förekomsten av lekande stora öringar i Tabergsdalen tillför nya naturvärden och visar på
närheten till Vättern. Dessutom bidrar nya lek- och uppväxtområden med ett tillskott av
öringungar till Vättern och därmed till ett förbättrat fiske i sjön. Uppströms Jönssonadammen
finns nu 8 dammar i huvudfåran upp till Vederydssjön. Av de fem, egentligen sex, dammar
som ingår i denna förstudie, är det endast Huluhammar som används för sitt ursprungliga
syfte att skapa fallhöjd och regleringsmöjligheter för kraftutvinning i någon form. Alla
dammarna är dock vandringshinder för fisk och i flera fall i mer eller mindre förfall. Ett sätt att
vända situationen till något mer positivt vore att åtgärda vandringshinderna och återskapa
möjligheterna för fiskvandring även i dessa övre delar av Tabergsån. Denna förprojektering
är tänkt att ge en bild av vilka möjligheter och problem det finns med sådana åtgärder vid de
sex dammarna.
För att klarlägga möjligheterna att bygga fiskvägar och skapa uppväxtområden i övre delen
av Tabergsån har Jönköping kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, anlitat Jönköpings
Fiskeribiologi för att översiktligt visa på alternativa fiskvägslösningar vid sex dammar i övre
Tabergsån: dammen vid gamla Yllefabriken, Masugnsdammen, damm vid Maskinfabriken,
Nedre och Övre dammen vid Tabergs kvarn och Huluhammar. En del av dessa dammar har
många alternativa namn och viss förvirring tenderar att uppstå när de diskuteras. Kartorna i
bilaga 1 kan förhoppningsvis klargöra vad som åsyftas i denna utredning.

Tabergsån och lite metodik
Tabergsån är ett av de större tillflödena till Vättern och rinner upp uppe på höglandet i
huvudsak sydväst om Jönköping. Avrinningsområdet är 245 km² vid inloppet i Vättern och
sjöprocenten endast 1,3 % vilket är lägre än genomsnittet för landet (Eriksson & Forsberg
1974). Vattenföringen har mätts av SMHI vid Hökhultsdammen från 1985 till 2003 och sedan
efter utrivningen 2006 fram till nu, här redovisas karakteristiska vattenföringar tom 2020 i
tabell 1.
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Tabell 1  Karakteristiska flöden i Tabergsån vid Hökhultsdammen dels för åren 1985 – 2003, dels för
åren 2006 - 2020. Värden från SMHI:s pegel.

1985-2003 2006-2020

Från Vederydssjön och ner till Vättern faller Tabergsån ca 142 m. Av denna fallhöjd är i
dagsläget ca 25 m indämd vid de dammarna som återstår i ån. Kraftutvinning sker bara vid
Huluhammar uppströms Taberg. Från Vättern är det 16,5 km upp till Yllefabriken och 21 km
upp till Månsarps kvarn, de övre delarna på Tabergsån utgör alltså ca 20 % av sträckan.
De koordinater som anges för dammarna är givna i SWEREF 99 TM. Begreppen höger och
vänster används genomgående som om betraktaren står vänd medströms ån. Begreppet
damm har oftast använts för själva dammkonstruktionen, inte för den uppdämda vattenyta
som skapas av dammen. Som kartunderlag har dels en av Lantmäteriet inköpt digital
fastighetskarta, dels olika kartskikt i Lantmäteriets Min Karta använts. Dammlägena har
översiktligt kontrollerats via Ledningskollen. Bedömningarna av kulturvärdet har hämtats från
Minnen vid vatten, 2013, se denna rapport för beskrivning av metodiken. Kostnaderna har
grovt bedömts utifrån en tumregel om 200 tkr i byggkostnad per fallhöjdsmeter för ett omlöp.
Till det kommer kostnaden för dels en normal detaljprojektering av en fiskväg på ca 75 tkr
(om förprojektering är gjord), medan en utrivning ofta är något billigare, dels för tillstånd.
Speciellt om det finns en dom i utgångsläget brukar det krävas en ansökan till Mark- och
miljödomstolen för att ändra på det befintliga tillståndet vilket medför ytterligare kostnader.

Fiskvägar i allmänhet
Vid konstgjorda vandringshinder i vattendrag har det bildats en praxis att undersöka
lösningar enligt en viss prioritetsordning, se tabell nedan.
1. Utrivning
2. Naturliknande fiskvägar som stryk, inlöp och omlöp.
3. Tekniska fiskvägar
Bakgrunden till prioriteringsordningen är de negativa effekter en damm har på strömlevande
fiskar och småkryp, dvs på den biologiska mångfalden i vattendraget. En damm överför ett
strömmande vattendrag till en lugnflytande mer sjöliknande vattensamling, vilket ofta får
stora konsekvenser för fiskbestånden. Strömlevande fiskar som öring, elritsa och bergsimpa
försvinner och ersätts av gädda, abborre och mört. Större dammar med gädda kan kraftigt
minska antalet utvandrande öringungar så att ett vandrande bestånd uppströms dammen
riskerar att slås ut. Den större vattenytan ovan dammen innebär en större uppvärmning av
vattnet pga solinstrålning sommartid. Längre perioder med vattentemperaturer över 22 C är
en klar nackdel för öringen som trivs bäst i vattentemperaturer under 20 C.

Flöde m³/s

HHQ 14,3

MHQ 9,3

MQ 1,2

MLQ 0,26

LLQ 0,03

Flöde m³/s

HHQ 8,0

MHQ

MQ 1,2

MLQ

LLQ 0,13
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Stryk, inlöp och omlöp är alla naturliknande fiskvägar som brukar framhållas framför diverse
tekniska fiskvägar. Som bakgrund till förslagen vid dammarna i Tabergsån beskrivs de olika
alternativen nedan.

Utrivning
Kan man riva ut ett konstgjort vandringshinder och återställa den ursprungliga åfåran eller
anlägga en ny så bör det alltid övervägas som första alternativ. En fiskväg förbi ett hinder
innebär alltid en viss risk för sämre funktion vid vissa flöden och ofta ett större eller mindre
underhållsbehov. Genom en utrivning ges fisken fria vandringsvägar och man får samtidigt
ofta tillbaka fina strömsträckor som legat indämda i dammen, se principskiss i figur 1 och
exempel i figur 2.

Figur 1 Principskiss på utrivning av konstgjorda vandringshinder, sett från sidan, före och efter åtgärd.

Figur 2 Den 2005 utrivna Hökhultsdammen i Tabergsån något år senare.

En utrivning innebär i bästa fall en återgång till ursprungliga förhållanden för vattendraget
och fiskbestånden. En ansökan om utrivning ska beviljas enligt Miljöbalken (11 kap 19 §), ett
tecken på att lagstiftaren har ansett det viktigt att dammar som saknar syfte eller upplevs
som en belastning alltid skall kunna avvecklas av ägaren.

Vandringshinder

Indämda
sträckor

FÖRE EFTER

Återskapade
strömsträckor
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Stryk, nedan dammen
Om en utrivning inte är möjlig är nästa steg att ändå försöka anlägga så naturliknande
fiskvägar som möjligt. Med ett stryk menas att man bygger upp botten nedan hindret för hela
vattendraget och utjämnar fallhöjden så att fisk kan passera. På köpet får man även nya
strömsträckor som kan fungera som lek- och uppväxtområden. Ett stryk anläggs normalt
nedströms hindret. Fördelen för vandrande fisk är att hela eller stora delar av flödet sedan
följer fåran med den höjda botten varför det inte blir några problem för fisken att hitta
fiskvägen.

Figur 3  Exempel på ett stryk nedan hindret, sett från sidorna, före och efter åtgärd, Vriggebodammen,
Tranås. En 0,5 till 0,8 m hög bakkant på dammen har byggts bort.

Ett stryk nedanför dammen kräver oftast att hela fåran byggs om. Det krävs också att
fallhöjden nedanför dammen är begränsad för att stryket inte skall bli orimligt långt och att
redan lämpliga strömsträckor inte täcks över. Stryk anläggs normalt med begränsad lutning
på ca 1 - 4 % vilket gör att ett fall på 1 m kräver att det byggs 25 till 100 m ny fåra.

Fiskväg upp i dammen, sk inlöp
En fiskväg som byggs upp i en damm är ofta dyrare att anlägga eftersom det kräver nya
dammdelar som skiljer den nya stigfåran från dammen. Djupet i dammen och bottenmaterial-
et påverkar kostnaderna liksom möjligheten att anlägga den nya dammen och fåran i avsänkt
läge. Oftast är ett inlöp en kompromiss i lägen där man vill behålla dammytan men samtidigt
skapa en bra naturliknade fiskväg. Med ett inlöp kan man skapa nya långa överfall som ger
en större grad av självreglering.

Figur 4 Exempel på fiskväg som byggs
upp i dammen, inlöpet vid Hemsjö nedre i
Mörrumsån.
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Omlöp
Ett typiskt omlöp är en nyanlagd mindre fåra som slingrar sig bredvid hindret och så
småningom återförs till en punkt nära basen på vandringshindret, se figur 5. I ett omlöp leds
bara delar av vattendragets flöde, vid höga flöden går huvuddelen av flödet över hindret som
tidigare. Omlöp anläggs normalt med en lutning på 2-4 %, små omlöp kan vara något
brantare, ett 2 m högt hinder kräver då ett omlöp på mellan 50 och 100 m:s längd. Omlöp är
alltså utrymmeskrävande och passar därför ofta sämre i en högt exploaterad omgivning med
många andra tekniska installationer. Omlöpet anpassas normalt till omgivningens utseende
och topografi så att behovet av schakter minimeras.

Figur 5 Exempel på omlöp som byggts bredvid hindret/dammen, Åsafors i Kallebäcken, Hovslätt.

Tekniska fiskvägar
För mer än 25 år sedan betydde en fiskväg oftast en teknisk fiskväg i form av en bassäng-
trappa (ofta kallad laxtrappa), ofta byggd i cement, se figur 6 nedan. Även en s k Denilränna
används där grova lameller på sidorna och i botten bromsar vattenhastigheten så pass att
fisken kan simma uppströms även om fiskvägen lutar 20 %, se figur 6. Ett fall på två meter
kan då åtgärdas med en 10 m lång Denilränna. Nackdelen med höga lutningar blir att enbart
simstarka fiskar som lax och öring klarar av dem. Om man minskar lutningen till 10 % eller
mindre har även andra arter goda förutsättningar att ta sig igenom. Det gäller även för
slitsrännor som är den tekniska fiskväg som numera används i störst utsträckning, se figur 7.
Tekniska fiskvägar används framför allt i lägen där det är svårt att bygga mer naturliknande
fiskvägar, tex inne i stadsmiljö. Dessa fiskvägar sätts lättare igen av skräp och kräver därför
regelbunden tillsyn för att en god funktion skall bibehållas.
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Figur 6 En bassängtrappa från Karlshammar i Emån och en Denilränna
från Herting, Ätran, båda nu ersatta av nya naturlika fiskvägar.

Figur 7 En slitsränna i Svartån vid Kanslibron i Örebro.
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Damm vid fd Yllefabriken

Bakgrund
Dammen vid fd Yllefabriken är en kraftverksdamm som fick tillstånd 1943 och byggdes
samma år. Från dammen leddes vattnet i en 215 m lång trätub delvis under fabriksområdet
ner till Lindhammars kraftstation och sedan i en 110 m lång utloppskanal innan det åter rann
ut i Tabergsån strax uppströms bron över Tabergsån för Åvägen, se figur 8. Kraftverket
ställdes av första gången troligen kring 1977 när Yllefabriken lades ner, men var nyrenoverat
och återtaget i drift 1982 (Spade 1982), troligen ganska kortvarigt. Nu har det inte varit i drift
under mer än 30 år, troligen längre, och är helt förfallet.

Figur 8 Översiktlig fastighetskarta över damm och kraftverk

Dammen ersatte två tidigare dammar när den byggdes 1943, dels den övre vid Månsarps
norra masugnsfall, dels den gamla dammen för Lindhammars kraftverk på samma plats som
den befintliga. Båda ägdes då av Tabergs Yllefabrik. Vid den nedre dammen höjdes
vattenytan 4,1 m då dämningsgränsen för den övre dammen togs över av den nya dammen.

Dammbeskrivning
Dammen vid fd Yllefabriken är en bred damm tvärs över ån och dalgången där huvuddelen
består av jord- och stendamm. Utskovet är gjutet i betong, men i nedre delen finns även
inslag av huggna block, möjligen en rest från den gamla lägre dammen på samma plats.
JFB har av nuvarande ägare fått tillgång till vad som verkar vara byggritningar för dammen
som upprättades i juni 1943, dvs efter domen den 15 mars samma år, vilket ökar
sannolikheten för att dammen också byggdes enligt ritningarna.
Nivåerna nedan är från domen och givna i dess lokala höjdsystem. Preliminära inmätningar
av dammen i RH2000 visar att utskovets krönhöjd ligger på +196,32 vilket kan jämföras med
ritningens +50,5. Om utskovet är byggt enligt ritningen så är konnektionen 145,82 m.
Utskovet är en smått imponerande betongkonstruktion med 6,65 m höjd från lägsta tröskel in
i utskovet till ovankant på utskovet.

Fallhöjd damm: ca 4 m   Bredd: ca 70 m Ej i drift, visst förfall
Koordinater: N 6393491, E 445879 Vattendom:  AD 23-1942

Lindhammars krv

Ungefärlig gräns för
nuvarande och

ursprunglig indämning
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Figur 9 Dammen vid fd Yllefabriken från uppströmssidan. Under hösten 2021 avverkades alla träd
som vuxit upp på dammen. Utskovet till vänster med intag och sedan flodluckor till höger. Den högra
luckan hänger delvis upphissad, den vänstra saknas. Skummet nedan dammen syns genom
flodutskovet.

Fån vänster räknat finns följande delar i dammen:
1. Dammfäste och kort jord- och stendamm som ansluter till betongutskovet.

2. Intag till tub, bredd ca 1,25 m, troligen avstängt med en bottenlucka. Öppningen till
intaget är djupt belägen och har enligt ritning en tröskel på nivån +43,88 och är ca 2,1
m hög. Öppningen skall vara försedd med en betonglucka för avstängning, och har
rimligen varit avstängd lika länge som kraftverket har varit avstängt.

3. Inne i intaget finns enligt ritningen två laterala skibord med en sammanlagd bredd på
ca 3,2 m och en tröskelhöjd på +49,5 som även är dämningsgräns. De sitter alltså
högt uppe i mellanväggen mellan intaget och flodutskovet, se figur 10 och kunde när
intaget var öppet vid höga flöden avbörda vatten till flodutskovet nedanför luckorna.

4. Flodutskov med plats för två spelade betongluckor, vardera 1,0 m bred. Tröskeln
ligger enligt ritning på +47,50, dvs 2,0 m under dämningsgräns. Den ena lucka
saknas medan den högra är upphissad en dryg meter, se figur 9 och 10. Hela
avrinningen, förutom ett litet läckage till intaget, sker idag genom dessa öppningar.

5. Bottenutskov med två meters bredd och höjd och tröskelnivå på +43,85, enligt ritning
beläget under flodutskovet. Stängt med betonglucka (betongluckor?) som inte rörts
på länge och där det är oklart hur de ska hissas upp.

6. Ca 60 m lång jord- och stendamm som ansluter till dammfästet på östra sidan.
Närmast betongutskovet ligger dammkrönet nästan 0,5 m under ovankant på
utskovet. Om utskovet ligger högre eller jorddammen lägre än enligt dom kan
klargöras först om fixen för domen återfinns.
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Enligt ritningen finns en träspont och i övre delen en betongspont som tätskikt i jorddammen.

Figur 10 Utskovet från uppströmssidan, med intaget till vänster och flodluckorna till höger. Den ena
skibordsöppningen syns medan den andra (om den finns) skyms av höger flodlucka. Observera att
vattnet för att nå skibordet först måste ta sig in i intaget till vänster i bild via dess öppning under
vattenytan som troligen är stängd med en betonglucka.

Nedan dammen rinner ån genom den fd Yllefabrikens område och är överbyggd på flera
ställen samt korsas av flera broar, se figur 11 där de partier som går i öppen dager har
markerats på kartan. Tidigare har längre delar varit överbyggda, men vissa rivningar har
skett.

Figur 11 Öppna partier av ån inne på fabriksområdet. De rosa punkterna är inmätta nivåer, oftast
vattenytor.

Fallhöjden på fabriksområdet är ca 2,4 m ner till i höjd med kraftverket, men med en tämligen
jämn lutning, som i genomsnitt blir 1,1 %. Tillsammans med trovärdiga uppgifter om att det
går att ta sig fram i åfåran under byggnaderna så verkar risken för vandringshinder inne
under byggnaderna vara låg. Fallhöjden för kraftverket i drift var 10,3 m (Spade 1982) och

Skibordsöppning
Ungefärligt läge för
dämningsgränsen

Höger flodlucka
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fallhöjden vid dammen var i september 2021 3,9 m mätt till en punkt nedan betongen där
naturlig botten tar vid. Dammen är ett definitivt vandringshinder för fisk.
Via Ledningskollen har en ritning erhållits från Scanova på ledningar som sträcker sig över
dammen och kring framför allt det vänstra landfästet, se bilaga 6. Innan ytterligare
projektering bör det undersökas om dessa ledningar är i drift eller det tex är gamla
telefonledningar.

Kulturvärde
Dammen har klassats tämligen högt i Minnen vid vatten (2013) och fått 24 poäng. De gamla
fabriksbyggnaderna klassas högre, bla på grund av bättre tillgänglighet. Kraftverket, som är
betydligt äldre än dammen, får något lägre skyddsvärden, troligen på grund av att det sedan
länge är märkt av kraftig skadegörelse.

Fastigheter och ägare
Större delen av dammen och hela utskovet ligger på fastigheten BERGET 9:1 som ägs av
TMG Taberg AB som även äger MÅNSARPS-BRÅTEN 1:28 nere vid kraftverket och
utloppskanalen. De indämda områdena berör även BERGET 1:379 (ägs av Jönköpings
kommun) och BERGET 1:86 på höger sida och BERGET 1:15 på vänster sida nedan
järnvägen och Bergslagsvägen. De senare ägs av ett samfund respektive en privatperson.

Tillstånd
Dammen har visat sig ha ett ovanligt konstruerat utskov som dessutom skiljer sig från vad
som står i domen. I domen från mars 1943 står att det ska finnas ett 10 m brett skibord med
tröskelhöjd på dämningsgränsen 49,5 i domens höjdsystem. Det som troligen byggdes var
två laterala öppningar i utskovet på dämningsgränsen med en sammanlagd bredd på ca 3,2
m om ritningarna följdes. Detta gör dammen mer känslig för överdämning eftersom
kapaciteten blir lägre med minskad bredd på skibordet men framför allt genom öppningarnas
placering inne i intaget, se figur 10. Eftersom intaget är stängt kan inte skiborden avbörda
något vatten idag även om nivån på uppströmssidan överstiger dämningsgränsen.
Möjligen har även flodutskovets två luckor fått en annan utformning än vad domen säger,
både luckornas höjd och tröskelnivå verkar avvika från domen på så sätt att luckorna är
högre och tröskeln tycks ligga en meter lägre, möjligen en kompensation för ett mindre
skibord. Men tröskelnivån har varit svår att mäta in under hösten 2021, och någon kontroll
mot domens fix har ännu inte kunnat ske, eftersom denna ännu inte återfunnits. Även om
dammen varit ur bruk i kanske mer än 40 år så gör den kvarstående indämningen att något
nytt naturtillstånd inte har utvecklats, i varje fall inte i de nedre delarna av indämningen.
Fix för domen skall finnas i överkant på den gamla indämningen strax ovan dämningsgräns
och bestå av en järndubb vertikalt inborrad i ett bergparti på vänster sida ån 16 m uppströms
järnvägsbron över Tabergsån. Fixen är grundligt eftersökt men ej återfunnen. Den har
troligen täckts över av block och massor vid en rivning av en industri i närheten. Ovankant på
järndubben låg på nivån +50,00.

Dammsäkerhet och skick
Dammens flodutskov är öppet och dammen avsänkt, men fallhöjden vid dammen är ändå ca
4 m. Skulle dammen dämmas in helt vid tex ett högflöde och höjas ytterligare 2 m till 6 m är
det en obehagligt stor vattenvolym som dammen håller. Med tanke på förekomsten av bäver
och bebyggelse i omgivningen är det långt från otänkbart att ett större träd eller annan bråte
kommer flytande och sätter sig i flodutskovet. Ett överskridande av dämningsgräns och
dammkrön riskerar att leda till snabb erosion av jorddammen, en situation som måste
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undvikas. Att dammen inte byggts enligt dom sänker i någon mån även förtroendet för
dammens övriga delar.

Avbördningsförmågan i utskovet är i dagsläget inte heller så stor som det borde vara.
Uppgifter om en avbördningsförmåga på 30 m³/s från en tidigare damminventering bygger på
att även bottenutskovet öppnades helt, något som är oklart om och hur det går att göra idag.
Vänster luckan saknas och nedanför luckläget finns något hinder som påverkar vattnet,
troligen är det dock en stock, eftersom luckan enligt uppgift skall ha tappats i samband med
högflödet 2004. Hindret nedan vänster lucköppning borde dock tas bort eftersom det kan ha
en viss påverkan på avbördningsförmågan vid höga flöden. Den högra betongluckan borde
hissa upp ovanför dämningsgränsen så att nederkanten inte riskerar att påverka ett högflöde.
Helst borde den ställas av så att det inte riskerar att falla på plats i flodutskovet.

Avbördningen från luckorna sker med stor kraft och åtminstone i övergången till det gamla
skibordet tar sig vatten ut och bubblar upp på utsidan av skibordet nedan dammen. Något
bottenutskov har inte kunnat undersökas men verkar troligt att det finns enligt ritning. De
många och vissa tämligen grova träd som vuxit upp på dammen avverkades sommaren
2021. Risken finns nu att läckagevägar skapas när rötterna börjar brytas ner. Jorddammens
inre uppbyggnad är okänd, men enligt ritningen har man använt en träspont som tätskikt upp
förbi flodluckornas tröskelhöjd och däröver en betongspont. Det finns en risk att den övre
delen på träsponten nu är i dåligt skick efter att dammen stått nedsänkt i många år.
Skillnaden i nivå mellan jorddamm och utskov är i sammanhanget oroande, men det är oklart
när denna nivåskillnad har uppstått.
Vattennivån i dammen syns inte från fabriksområdet vilket riskerar att fördröja åtgärder vid
ett högflöde. Dessutom har inte spelet för luckorna använts på många år och funktionen är
oklar, framför allt gällande bottenutskovet. Så snart som möjligt bör man undersöka hur man
går till väga för att öppna bottenutskovet. Om detta inte kan ske smidigt, snabbt och
återkommande bör bottenutskoven lämnas öppnade till dess att dammens framtid avgjorts.

Sammantaget bör ett beslut om dammens framtid tas snarast möjligt och då bör utrivning
vara ett första alternativ. Troligen bör en dammbesiktning genomföras under alla
omständigheter men absolut snarast möjligt om beslut om utrivning dröjer.

Alternativ 1 Utrivning
En utrivning av dammen är den långsiktigt mest stabila lösningen. Hur den nu indämda fåran
ursprungligen sett ut är svårt att veta, det finns dock uppgifter om ett fall nedströms vägbron
som tidigare dämts in av först Norra Masugnsfallet och sedan av den nya dammen. På den
nu avsänkta sträckan nedan järnvägsbron i Tabergs finns dock inget fall. De 3.9 m i
kvarvarande fallhöjd slås ut på en idag ca 200 m lång indämd sträcka, alltså en lutning på
knappt 2 % efter en avsänkning vilket skapar goda uppväxtområden och mycket små risker
för vandringshinder om fallhöjden är någorlunda jämt fördelad.  Det kan bli ett tillskott på ca
1400 m² uppväxtområde på de idag indämda sträckorna.
Utrivningen får ske genom att åns bottennivå på nedsidan förbinds med nivån på den
ursprungliga åfåran uppströms dammen, genom att en öppning i nuvarande jord- och
stendamm till höger om utskovet schaktas fram med en bottenbredd på 6-7 m och en lutning
på ca 2 %. Lämpligen läggs schakten så pass nära dagens betongutskov att det kan rivas
ut/fyllas igen samtidigt, se figur 12. Det rör sig om mer än 1700 m³ massor som behöver
schaktas bort ur dammvallen. Mer noggranna höjder och bättre läge på den ursprungliga
fåran uppströms dammen kan fås efter en avsänkning via bottenutskovet.
Som vid alla dammar ansamlas sediment men sedimenttjockleken uppströms dammen har
inte undersökts. Möjligen har dammen tömts regelbundet genom bottenutskovet under de år
kraftverket var igång, annars borde den nästan vara mer fylld med sediment än vad den ger
intryck av. Genom en långsam successiv avsänkning under vinterhalvåret minskas påverkan
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på ån nedströms. Utrivningen av Hökhultsdammen 2005 påbörjades mitt i vintern, och visade
att det går att riva ut en större damm utan allvarlig påverkan på miljön.
En utrivning kräver oftast en ansökan till Mark- och miljödomstolen vilket innefattar att
samrådsunderlag upprättas och samråd hålls. Därefter krävs att en teknisk beskrivning och
en MKB bifogas själva ansökan. Kostnaden för en sådan ansökan kan uppskattas till ca 250
tkr. Enligt Miljöbalken skall en utrivningsansökan beviljas, så utgången brukar vara
förutsägbar. Efter en utrivning på detta sätt kvarstår inget ansvar för ägarna till dammen.
Kostnaden för den fysiska utrivningen kan uppskattas till ca 500 tkr

Figur 12  Bildmontage på fåran genom dammen efter en utrivning. Principskiss med vattenytan kvar
ovan dammen.

Under våren 2022 skall sedimentprov tas i dammen som analyseras med avseende på
skadliga kolväten (PAH) och metaller.
Kostnaden för en utrivning kan skattas till ca 500 tkr. Utrivningen av den högre
Hökhultsdammen kostade ca 600 tkr, men komplicerades av att en avloppsledning genom
dammen behövdes flyttas. Kostnaden påverkas av i vilken grad som man stensätter fåran
genom dammen. Om dammen sänks av helt bör den ursprungliga botten komma fram vilket
minskar behovet av stensättning. Hökhultsdammen stensattes på en sträcka av drygt 100 m.

Alternativ 2  Teknisk fiskväg vid befintlig damm
Utöver en utrivning finns det inga enkla eller klart rimliga lösningar på fiskvandringen förbi
dammen, varken tekniskt eller juridiskt. Det finns ändock skäl att ta med alternativa lösningar
för att ge en mer komplett bild av situationen. Varken en teknisk fiskväg eller ett omlöp bör
byggas på dammens nedströmssida eftersom den är brant och det finns risk att
dammkroppen påverkas negativ. Återstår då dalgångens slänter och dammens anslutning
mot dessa eller ett inlöp upp i dammen. Det senare är troligen den dyraste lösningen av alla
och lämnas av den anledningen därhän.
Partiet med jorddamm på vänster sida utskovet är tillräckligt brett för att få plats med ett nytt
utskov för en teknisk fiskväg. Första utmaningen är att välja nivå på utskovet. Skall det ta in
vatten från nuvarande avsänkta vattenyta krävs ett ganska stort ingrepp i dammvallen då
tröskel lär hamna mer än två meter under krönhöjd. Sen kommer fiskvägen att byggas i den
branta slänten på vänster sida där även den gamla trätuben ligger nedgrävd. Tuben måste
först avlägsnas och slänten sedan schaktas av tämligen radikalt. En geoteknisk
undersökning krävs troligen för att avgöra om det med rimliga medel går att anlägga en tung
betongkonstruktion i slänten.
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En teknisk fiskväg kan anläggas med en lutning på ca 10 %. Den skulle då behöva bli ca 40
m lång enbart i stigrännorna och kanske 48 m totalt med en vilbassäng, intag plus mynning.
Mer än halvvägs från dammen skulle fiskvägen behöva vända för att kunna mynna nära
betongkanten nedan dammen, se figur 13 och 14. När man bygger en teknisk fiskväg idag
föredrar man ofta en slitsränna eftersom de ger en bra effektivitet för många olika arter fisk.
En slitsränna fungerar dessutom bra om vattennivån varierar ungefär lika mycket ovan och
nedan fiskvägen. Kostnaderna för en slitsränna i platsgjuten betong med nästan 4 m fallhöjd
kan skattas till mellan 5 – 10 milj kr. Läget i slänten och en relativt komplicerad konstruktion
med flera 90-graders svängar bidrar till högre kostnader. Skulle man vilja återställa nivån
ovan dammen till den ursprungliga indämningen skulle fallhöjden för fiskvägen öka med ca
50 % och troligen skulle kostnaden öka på minst samma sätt genom att fiskvägen måste
göras längre och vara svårare att passa in.

Figur 13  Tänkbart läge för en teknisk fiskväg på vänstra sidan utskovet.

Figur 14 Drönarbild på området nedan dammen med en pil där en teknisk fiskväg (eller ett omlöp)
borde mynna.

Alternativ 3 Omlöp på höger sida
Ett omlöp för 3,9 m fallhöjd blir 195 m långt med 2 % lutning och hälften så långt med 4 %
lutning. På vänster sida, med mynning på samma ställe som slitsrännan, hamnar ett
dubbelvikt omlöp i en brant slänt nära byggnader och framstår som ett projekt med höga
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risker. På höger sida kan ett omlöp dras rakt nedströms längre från byggnader, men då
hamnar också mynningen långt från dammen, se figur 15. En mynning så långt nedströms
leder ofta till stora svårigheter för fisken att hitta fiskvägen vid höga flöden då de följer det
dominerande flödet hela vägen upp till dammen. Ett sätt att minska risken för felvandring är
att öka flödet i fiskvägen så att låga och normala flöden går i fiskvägen. Då väljer fisk på
vandring i högre grad fiskvägen. Men ett omlöp med kapacitet för högre flöden blir större och
därmed ökar även kostnaden.

Figur 15 Tänkbar dragning av ett omlöp på höger sida. Med en stigfåra på ca 160 m skulle lutningen
bli ca 2,5 %.

Kostnaderna för ett större omlöp på höger sida kan uppskattas till ca 1,2 - 1,5 milj kr. Liksom
för en slitsränna kan man förvänta sig en fördyring med minst ca 50% om omlöpet skall
byggas för den ursprungliga fallhöjden. En viss besparing uppstår dock genom att utskovet
för fiskvägen kan placeras på en högre nivå i dammen.

Samlad bedömning för dammen vid fd Yllefabriken
Dammen fick sitt tillstånd 1943 och var i drift i mer än 30 år. Men nu har det troligen gått
längre tid sedan kraftverket stängdes ner och nivån i dammen sänktes av. När nu frågan om
fiskvandring förbi dammen lyfts är det tveksamt att lägga stora resurser på att bygga fiskväg
upp till en till hälften avsänkt damm. Syftet med tillståndet 1943 var produktion av el. Nu har
dammen stått nedsänkt i många år, och att bibehålla nuläget och befästa det med en fiskväg
skulle troligen kräva att syftet med dammen ändrades och att den mot domen avvikande
utformningen lagligförklarades genom en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Utgången
av en sådan ansökan är dessutom osäker.
Dammen tycks med sina små skibord vara konstruerad för att huvuddelen av flödet normalt
avleddes till kraftverket och bygga på daglig skötsel av en kraftverksmaskinist. Att åter
dämma in dammen skulle kräva mycket skötsel av luckorna eller troligen en ombyggnad av
utskovet och något slags automatreglering.
Dammen är nu avsänkt tills vidare, men då dammens konstruktion innebär allvarliga risker är
det svårt att se det lämpliga med att detta läge permanentas genom en dyr fiskväg. En
utrivning framstår som det rimliga sättet att minska risken och skapa möjligheter för fisk att
vandra förbi.
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Masugnsdammen

Bakgrund
Vid Masugnsplan i Taberg ligger en damm på en plats som togs i anspråk för vattenkraft på
1830-talet i samband med att Tabergs masugn flyttades till platsen, se figur 16. Masugnen
övertogs senare av Månsarps norra hytteslag som forsatte driften fram till 1888. På
Masugnplan startades 1911 en schoddyfabrik av Tabergs Yllefabrik som utnyttjade
vattenkraften och var i drift till 1930-talet. Fallrätten förvärvades då av Tabergs Maskinfabrik
och 1950 lämnade sedan de nya ägarna in en ansökan om att lagligförklara
Masungsdammen och den uppströms redan utrivna dammen med koppling till Sandseryds
masugn. Syftet var sedan att utnyttja fallhöjden för bägge de gamla dammarna med en ny
övre damm, som redan var byggd på platsen för den gamla, och ett nytt kraftverk nere på
Masungsplan. De gamla dammarna lagligförklarades men tub och kraftverk byggdes aldrig,
så Masungsdammen blev kvar i det skick den hade på 1950-talet då den beskrivs som delvis
raserad.

Figur 16 Översiktlig fastighetskarta över området kring Masugnsplan med dammens läge markerat.

Dammbeskrivning
Dammen är en överfallsdamm i huggen sten och betongpartier med ett ca 8 m brett överfall
som central del där huvuddelen av vattnet avbördas, se figur 17 och bilaga 2. Från vänster
räknat består dammen av följande delar:

1. En ca 8 m lång sten och jordamm med landfäste, förstärkt i framkant med en
betongmur.

Fallhöjd vid dammen:  1,6 m      Bredd: ca 35 m Ej i drift, i dåligt skick
Koordinater: N6393436, E 445535 Vattendom: Lagligförklarad 1951, Dom A 70/1951
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2. Ett betongparti med stödmurar nedåt både till höger och vänster för ett bottenutskov,
under hösten 2021 igensatt med bråte. Enligt dammbeskrivningen i domen var den
fria öppningen 0,66 m och tröskeln låg på +50,46.

3. Ett 8,2 m brett överfall med tröskelhöjden +52,03.
4. En ca 20 m lång sten och jordamm med landfäste, närmast överfallet förstärkt i

framkant med en betongmur.
Fallhöjden vid dammen var 1,6 m i oktober 2021. När dammen är uppfylld dämmer den in ca
30 m av ån. Vid en utrivning skulle ca 200 m² strömmande miljöer skapas.
Några rester av ett vattenintag till höger om överfallet kunde inte återfinnas. Enligt dom skall
det då ha funnits ett 2,1 m brett intag in mot kraftverket. Nivåerna ovan är angivna i domens
lokala höjdsystem, som har samma fixpunkt som Yllefabriksdammen vars dom kom 1943.
Tyvärr har denna fixpunkt inte återfunnits.

Figur 17 Dammen vid högt flöde med betongpartiet och det igensatta bottenutskovet till höger i bild.

Dammens nuvarande utseende är inte det samma som under åren med masugnsdrift på
1800-talet, bla har betongpartiet med bottenutskov tillkommit senare, troligen under åren
med schoddyfabrik. Bottenutskovet stod öppet sommaren 2021 då dammen var avsänkt och
började grönska, men sattes under hösten igen med bråte. Dammen är normalt ett definitivt
vandringshinder.

Kulturvärde
Dammen har klassats tämligen högt i Minnen vid vatten (2013) och fått 23 poäng men lägre
värde än Yllefabriksdammen på Dokumentvärde/lämning, och höga poäng på Pedagogisk
värde/miljö, Tillgänglighet och Upplevelsevärde.

Fastigheter och ägare
Dammen tycks huvudsak ligga på BERGET 3:1 men kan möjligen beröra även TABERGS
MASUGNSPLAN 1:9 och TABERGS MASUGNSPLAN 1:5. De två första fastigheterna ägs
av Ingessons Ingenjörsfirma AB och den tredje av Jönköpings kommun. Ett omlöp på platsen
skulle beröra även TABERGS MASUGNSPLAN 1:1 som också ägs av Jönköpings kommun.
Det är alltså fortfarande samma ägare till Masugnsdammen som till dammen vid
Maskinfabriken, liksom det var vid ansökan 1950.

Tillstånd
Dammen lagligförklarades som nämnts 1951 genom en ansökan som syftade till att skapa
ett större kraftverk som utnyttjade även fallhöjden vid Masugnsdammen. Tillståndet till det
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nya kraftverket har förfallit eftersom det aldrig byggdes, men lagligförklaringen utgör troligen
fortfarande en legal grund för Masugnsdammen.

Dammsäkerhet och skick
Den relativt låga fallhöjden vid Masugnsdammen i kombination med en kort indämning och
det breda överfallet innebär att inga stora volymer vatten kan ansamlas och strömma ut vid
ett dammbrott. I övrigt är dammen i dåligt skick och har troligen inte underhållits nämnvärt
sedan schoddyfabriken lades ner på 1930-talet. På senare år har luckan i bottenutskovet gett
vika och dammen sänkts av vid låga och normala flöden, se bilaga 2, men den öppningen
blockerades hösten 2021 av bråte som kommit flytande med ån. Hur skicket är på den mest
utsatta dammdelen, det breda överfallet, har inte gått att undersöka under hösten på grund
av flödet. Dammen måste kunna bedömas innan eventuella beslut om en fiskväg vid
dammen tas.

Alternativ 1 Utrivning
En utrivning av Masugnsdammen är en relativt enkel och billig åtgärd som skapar goda
förutsättningar för fiskvandring och stabila förhållanden för framtiden. Behovet av tillsyn är
relativt litet eftersom en avsänkt damm är självreglerande i hög grad. För att visa tydligt var
dammen var belägen bör landfästens behållas ungefär på samma sätt som skedde vid
utrivningen av den längre nedströms liggande Jönssonadammen 2020, se figur 18. Det
innebär att enbart överfallsdelen påverkas av utrivningen.

Figur 18 Jönssonadammen sommaren 2021 efter utrivningen 2020, höger landfäste precis utanför bild
och vänster på andra sidan.

Speciellt det vänstra landfästets stensättning är tämligen intakt och värd att bevara, se figur
19. Däremot är det mer tveksamt om betongdelen som rymmer bottenutskovet är värd att
bevara, men det skulle troligen vara den enklaste lösningen.
En mer skonsam variant på utrivning av överfallsdelen är att skapa ett v-format överfall där
lägsta punkten fortfarande ligger något över nedströmsvattenytan, se figur 20. På så sätt
bevaras större delen av dammen, men fisk kan vandra förbi genom ett litet hopp upp på
överfallet. Förutom att bevara mer av dammen skulle Masugnsplan få en liten sevärdhet
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under den tid när öringen vandrar. Platsen är i övrigt lugn, men ligger centralt i Taberg, och
skulle ge boende i Taberg en möjlighet att själva se fiskvandringen i Tabergsån.
Ett avsänkt överfall skulle kunna kombineras med att bottenutskovet hålls öppet. Då borde
även mindre fisk kunna passera dammen utan problem vid låga flöden.
En utrivning av Masugnsdammen skulle påminna mycket om utrivningen av
Jönssonadammen som genomfördes 2020. Kostnaden för den blev ca 300 tkr inklusive
konsultkostnad och Masugnsdammen borde då gå att genomföra för 250 – 350 tkr.

Figur 19 Ett parti med äldre stensättning på det vänstra landfästet.

Figur 20  Ett försök att illustrera skillnaden mellan vad som tas bort vid en utrivning i stil med
Jönssonadammen, orange streckning, och vid ett sänkt v-format överfall, blå streckning.
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Alternativ 2 Öppna bottenutskovet
En första enkel åtgärd för att förbättra fiskvandringen förbi dammen är att rensa det öppna
bottenutskovet så att vattnet kan ta den vägen ut. Öppningen bör vara passerbar vid
åtminstone låga flöden. Detta är dock ingen bra lösning eftersom den kräver tillsyn mot
igensättning och slutar fungera vid högre flöden.

Alternativ 3 Omlöp på höger sida.
På höger sida dammen finns goda förutsättningar för ett omlöp som skulle kunna mynna i ett
bra läge nedströms dammen. Om omlöpet dras i den svacka som finns en bit ner från den
högra delen på dammen, se figur 21, borde stigfåra kunna bli ca 55 m lång vilket skulle ge en
lutning på ca 3,0 %. Det är en lämplig lutning i ett vattendrag där strömlevande fisk
dominerar fiskfaunan.

Figur 21 Lämpligt läge för ett omlöp på höger sida av dammen.

Omlöpet bör inte vara för litet utan kunna locka fisk till mynningen även vid lite högre flöde.
Ett lämpligt flöde skulle kunna vara mellan 0,2 och 1,0 m³/s. Då utgör omlöpet det klart
dominerande flödet även vid ett medelflöde på 1,2 m³/s i ån.  För att inte sänka av dammen
och torrlägga omlöpet vid låga flöden behöver bottenutskovet vara stängt om ett omlöp
byggs.
Nackdelen med ett omlöp vid en äldre damm är att funktionen försämras påtagligt om
vattennivån ovan dammen sjunker. Masugnsdammen har troligen stått utan underhåll sedan
1930-talet. Om överfallskrönet skadas genom att något block lossnar och rasar ner kan
flödet över överfallet öka samtidigt som flödet i omlöpet minskar. Investeringen i en ny
fiskväg måste alltså också följas av en genomgång av det akuta underhållsbehovet såväl
som en beredskap hos dammägaren att långsiktigt underhålla den gamla dammen så att
nivån uppströms hålls stabil
Kostnaderna för ett omlöp på höger sida om dammen bedöms till 400–600 tkr. Behovet av
akuta underhållsåtgärder på dammen bör också bedömas och räknas in i projektet från
början.

Samlad bedömning för Masugnsdammen
Masugnsdammen är tämligen låg och ligger i skymundan i ett hörn av Masugnsplan. När
dammen stod avsänkt under sommaren 2021 framkom inga reaktioner från trakten. En
utrivning eller en avsänkning skulle alltså troligen inte väcka något större motstånd. Samtidigt
är förutsättningarna för ett omlöp också goda, men kräver då att dammens långsamma förfall
stoppas upp och att underhållsåtgärder bedöms och tas med i beräkningen.
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Dammen vid Maskinfabriken

Bakgrund
Vid Maskinfabriken i Taberg ligger en damm på ungefär samma plats som Sandseryd
masugnsdamm låg på redan i början av 1600-talet se figur 22. Masugnen var i drift till 1877
och dammen utnyttjades sedan från 1893 till att driva maskiner i den då nyuppförda
Maskinfabriken. Detta pågick fram till 1950 då de nya ägarna lämnade in en ansökan om att
lagligförklara den då utrivna dammen med koppling till Sandseryds masugn. Syftet var sedan
att utnyttja fallhöjden för båda de fd masugnsdammarna med en ny övre damm helt i betong,
som redan var byggd, och ett nytt kraftverk nere på Masungsplan. De gamla dammarna
lagligförklarades och tillstånd gavs till den nya anläggningen men tub och kraftverk byggdes
aldrig.

Figur 22  Översiktlig fastighetskarta med dammen utritad i grått.

Dammbeskrivning
Dammen är en betongdamm med långa stödmurar parallellt med åfåran på uppströmssidan,
och tre flodluckor, i nuläget uppdragna, samt ett intag som är avstängt. Dammens
konstruktion påminner om utskovet vid Yllefabriken och har samma konstruktör. Från vänster
räknat består dammen av följande delar:

5. Stödmur i betong, ca 8 m lång.
6. Intag till tuben, sammanlagt 1,3 m brett enligt ansökan, pluggat i anslutningen till

tuben som aldrig byggdes, men öppet i framkant.
7. Två laterala skibord inne i intaget, enligt ansökan med en sammanlagd fri bredd på

6,0 m och med tröskel på nivån +55,96, se figur 23. Skiborden var avsedda att
påsadlas med plank upp till dämningsgränsen.

Fallhöjd vid dammen:  0,9 m      Bredd med stödmurar: ca 30 m  Avsänkt, normalt slitage
Koordinater: N 6393253, E 445472 Vattendom:  Tillstånd 1951, ej fullföljt Dom A 70/1951
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8. Tre flodluckor i betong, vardera 0,94 m breda, som står upphissade och avställda (på
den avsedda hyllan), med en sammanlagd fri bredd på 2,82 m och enligt ansökan en
tröskel på +54,68.

9. En ca 14 m lång kanal genom dammen efter flodluckorna, till större delen täckt av en
bred bro i betong.

10. Stödmur i betong, först vinklad snett mot ån och sedan längs med ån, ca 6 + 10 m
lång.

Dammen är försedd med ett spel för luckorna av samma typ som vid Yllefabriken. Som kan
anas i figur 23 och i figur 24 ligger de laterala skiborden i denna damm under
dämningsgränsen på +56,25, med ca 30 cm om dammen är byggd enligt ansökan. Det
innebär att de bidrar till avbördningen vid höga flöden.
Fallhöjden vid dammen var 0,9 m i oktober 2021. Upp till dämningsgräns var fallhöjden ca
2,14 m. Botten inne i det ca 14 m långa utskovet sluttar starkt de första meterna och planar
sedan ut. Vattenhastigheten efter flodluckorna är hög och djupet ringa, se figur 24, och
åtminstone vid låga och normala flöden bör dammen vara ett definitivt vandringshinder. Efter
utskovet ansluter vattnet till nedströmsytan i stort sett utan höjdskillnad, se bilaga 2.
Domens nivåvärden är givna i samma lokala höjdsystem som användes för Yllefabriken.
Varken fix eller dubb för dämningsgräns har återfunnits.

Figur 23  Dammen från uppströmssidan, med intaget till vänster och de avställda flodluckorna till
höger.

Kulturvärde
Dammen värderas inte i Minnen vid vatten, men beskrivs som en kanaliserad betongdamm
som regleras med dammluckor. Skillnaden i beskrivning mellan dammen vid Yllefabriken och
dammen vid Maskinfabriken är påfallande. De har många drag gemensamt och är från
samma tidsperiod.

Fastigheter och ägare
Dammens utskov ligger på fastigheten KÅPERYD 1:6 och delar av de högra stödmurarna på
BERGET 3:1. Båda ägs av Ingessons Ingenjörsfirma AB. Uppströms dammen upp till bron till
Gruvgården berörs KÅPERYD 1:6 och KÅPERYD 1:114 på vänster sida som liksom
BERGET 1:379 och BERGET 1:68 på höger sida ägs av Jönköpings kommun.
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Figur 24 De
laterala skiborden
som kan avbörda
vatten från intaget
vid höga flöden.

Tillstånd
I domen från 1951 står att arbetena skall vara fullbordade innan 30 juni 1959, vilket de inte
var. Det innebär att tillståndet att bygga tub och kraftverk har förfallit. Den kvarvarande
dammen kan ändå ha ett tillstånd om man läser i äldre vattenlagen från 1918, men där kan
praxis behöva studeras. Eftersom dammen byggdes för att förse ett vattenkraftverk med
vatten saknar den idag det ursprungliga syftet. Vad detta innebär för dammen om man skulle
ansöka om tillstånd för en fiskväg eller andra förändringar av dammen är oklart.
Under dammbeskrivningen av den då nya dammen i domen från 1951 står att ”i direkt
anslutning till flodutskovet må för vattnets avledande anordnas tvenne betongkulvertar med
1,8 m innerdiameter i lutning 0,77:1000 med inre underkant i uppströmsänden på nivån
+52,7 ” vilket är ca 2 m under tröskeln i flodutskovet. Dessa betongkulvertar finns inte heller,
men det är dock inte glasklart vad det innebär för dammens tillstånd att de inte kom till stånd.
För att fundera på möjliga fiskvägar brukar man utgå från fallhöjden och vilken längd den
kräver för att med olika typer av fiskväg skapa förutsättningar för fisk att passera. Här är det
oklart vilken fallhöjd man ska utgå ifrån. Dagens i avsänkt läge eller en uppdämd nivå strax
under dämningsgränsen? Skulle nivån ligga 1 dm under dämningsgräns skulle fallhöjden öka
till drygt 2,0 m. För att kunna bygga något så långsiktigt som en fiskväg måste även
dammens långsiktiga nivå för uppströmsvattenytan klarläggas och säkras, lämpligast genom
ett nytt tillstånd för dammen. I ett sådant läge måste troligen ett syfte för dammen anges,
vilket inte blir helt okomplicerat.

Dammsäkerhet och skick
Sedan flera år står dammen avsänkt och enligt Minnen vid vatten (2013) var nivån i dammen
sänkt på senare tid, samtidigt som ett foto från 2012 i samma rapport visar att nivån var
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uppdämd. Dammen har regelbunden tillsyn och drivgods tas bort eller skickas nedströms.
Risken för allvarlig igensättning är därmed mindre.
Gåtarna till flodluckorna är rostiga och planer finns hos ägaren på att byta ut dem för att åter
kunna sätta i luckorna. Det skulle dock kräva en högre beredskap att reglera än vad som är
nödvändigt idag. Vid akutöppning av luckorna skulle flödesökningen kunna innebära en risk
för ån nedströms, främst för dammen vid Yllefabriken. I övrigt tycks dammen vara i normalt
skick för sin ålder, men ingen närmare besiktning har gjorts.
Avbördningen sker idag främst genom flodutskoven. Vid höga flöden kan avbördningen
påverkas av en stigande vattenyta nedströms vilket skulle bromsa vattenhastigheterna efter
flodluckorna och påverka avbördningen. Den fria bredden på flodutskovet på 2,8 m är så
pass begränsad att ån stiger upp på grannfastigheter på högra uppströmssidan vid riktigt
höga flöden. De två kulvertar som nämns i domen skulle ha inneburit en väsentligt större
avbördningsförmåga. Över de laterala skiborden borde ca 1,9 m³/s kunna avbördas vid
dämningsgräns.

Alternativ 1 Utrivning
En utrivning av dammen vore det bästa alternativet för fiskvandring och avbördning förbi
dammläget. Det skulle även innebära att idag lugnflytande sträckor uppströms dammen
skulle bli mer strömmande. Dammen påverkar i avsänkt läge även vattenytan förbi
järnvägsbron uppströms. Vid en utrivning borde man eftersträva en opåverkad bottenbredd
med samma mått som ån naturligt har upp- och nedströms dammläget. Ån är väldigt
påverkad av mänskliga aktiviteter, men det bör handla om 6 – 8 m bredd. Med slänter på 1:2
skulle en bottenbredd på 7 m medföra en tvärsnittsarea på 9 m² vid 1 meters djup att jämföra
med 2,8 m² för dagens flodutskov.
Vid kontroll av botten uppströms dammen genom vadning verkade det som att djupet tilltog
mellan 20 och 30 m uppströms. Den fasta bottnen verkade väldigt ojämn, möjligen ligger det
lösa block på botten, inbäddade i sediment, som skulle kunna komma från rensningar längre
uppströms där block till stor del saknas i åfåran. Vid en utrivning borde en sträcka på ca 235
m som nu är indämd återgå till strömmande karaktär vilket skulle ge ca 1 400 m²
uppväxtområde.
En utrivning av dammen skulle påverka fastigheten och broförbindelsen över till västra sidan
å där det finns ett större magasin/förråd. För att minska inverkan på fabrikssidan kan det
kanske vara möjligt att bibehålla stödmurarna på höger sida och istället flytta fåran åt vänster
förbi dagens dammläge. Förutsättningarna för stödmurarna att stå kvar mer fristående måste
dock bedömas. Annars kan en ny bro över ån vara en tänkbar, men dyr lösning.
Kostnaden för en utrivning av en damm med så pass mycket betong är svår att uppskatta
och kan påverkas av hur man löser effekterna för fastigheten. Själva utrivningen lär kosta 0,5
till 1 milj kr, men det kan bli kringarbetena som kommer att bli dyrast.

Alternativ 2 Avsänkning/Partiell utrivning
Eftersom en utrivning får stora konsekvenser på fastigheten kan det vara intressant att
fundera i banor av en enklare åtgärd som i princip får god effekt på konnektivitet och
biotoper. Den omfattande betongkonstruktionen skapar idag bara 0,9 m i fallhöjd och denna
är koncentrerad till de översta 5 m, se figur 24. Genom att sänka denna tröskel med ca 0,65
m och sedan lägga ut block i kanalen som bromsar vattnet och höjer vattennivån skulle en
god konnektivitet kunna uppnås samtidigt som den kvarstående indämningen till stora delar
försvinner. Därmed skulle även översvämningsrisken för fastigheterna uppströms vid
högvatten minska. Den högra kanten på åfåran uppströms järnvägen, dvs där gräsmattan
kring de aktuella fastigheterna börjar, ligger på nivån +202,5 i RH 2000, vilket blir ca 2,6 m
ovanför en ny tröskel i utskovet enligt ovan, se bilaga 3.
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Urtaget i betongen skulle kunna ske i en svag V-form under tröskeln i flodutskovet, se figur
25.

Figur 25 Skiss på hur tröskeln i flodutskovet skulle kunna sänkas av från framkant och ca 4-5 m
nedströms.

Genom att förstärka betongen i botten på den nya öppningen borde stabiliteten på hela
konstruktionen kunna behållas. I Tranås sågades fyra betydligt större betongtrösklar ned
2006 när Vriggebodammen sänktes av medan bron över dammen bibehölls, se bilaga 3.
Nedsågningen sker med kedjesåg och bör kunna ske i torrhet bakom en hålldamm om
vattnet kan avledas via intaget under tiden.
Effekterna av åtgärden på vattennivåer vid höga flöden borde studeras genom en
modellering av dammens inverkan före och efter åtgärd. Möjligen krävs även för detta
alternativa åtgärder, typ sänkta skibord eller avbördning via intaget, som ökar avbördningen
vid dammen, se alternativ 4.
Rent juridiskt borde en ansökan om en partiell utrivning ske, vilket innebär ett kvarstående
tillstånd och ansvar för dammen framöver, men också att någon framtida indämning inte kan
ske. Kostnaden för detta alternativ borde kunna stanna på 300 tkr.

Alternativ 3 Teknisk fiskväg
Under förutsättning att dammen bibehålls avsänkt skulle en teknisk fiskväg kunna byggas
inne i intaget som är ca 15 m långt ner till det pluggade tubfästet. En slitsränna, se figur 7,
skulle med 5 st 3 m långa och 1,4 m breda bassänger kunna fördela fallhöjden på 6 st
mellanväggar/slitsar som då vardera skulle ta 0,15 m i fallhöjd, en lämplig nivåskillnad för
öring i en slitsränna, se principskiss i figur 26. Lutningen borde bli drygt 6 %.
Om första mellanvägg görs 0,75 m hög (alltså med första ovankant på +55,43) skulle
skiborden fortfarande kunna avbörda vatten när nivån blir hög eftersom det skulle återstå ca
1 m upp till taket och 0,82 m till dämningsgränsen. Flödet genom intaget får då strypas
snarare i nederkant, efter skiborden, än i ovankant vilket troligen påverkar fiskvägens
effektivitet vid höga flöden. Det är viktigt att dammens avbördningsförmåga snarare
förbättras än försämras.
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Flödet genom slitsarna kommer att innebära en sådan förbättring även om det kanske bara
rör sig om 0,3 m³/s. En lösning på detta sätt borde kontrolleras genom att modelleras i tex
HEC-RAS så att man kan välja rätt balans mellan fiskväg och avbördning via skiborden, och
får en positiv effekt på avbördningen. Se även diskussion om avbördning under alternativ 4.

Figur 26 Principskiss på en slitsränna i intaget. Botten i intaget har samma lutning som i flodutskovet.

Kostnaden för att bygga om intaget till en slitsränna kanske kan begränsas till 1 – 2 milj kr.
Skulle en slitsränna byggas för en fallhöjd på 2,0 m krävs en längd på 30 m istället med
samma lutning eller möjligen 20 m om lutningen ökas till 10%. Då räcker inte intaget till
längre utan fiskvägen måste förlängas med nya dammdelar, vilket skulle ge en väsentlig
kostnadsökning. Det är troligen teknisk möjligt att bygga en slitsränna på vänster sida helt
utanför dammens intag, som utjämnar hela fallhöjden för indämningen, men kostnaderna
skulle bli höga, troligen mellan 5 – 8 milj kr och öka ännu mer om rännan dessutom skulle
däckas över.

Alternativ 4 Stryk
Genom att placera ut större block i kanalen i flodutskovet skulle vattenytan succesivt kunna
höjas upp mot och kanske tom över tröskeln i flodutskovet, och på så vis göra sträckan
framkomlig speciellt för lite större simstarka fiskar, se figur 27.

Figur 27 Principskiss på uppbyggnad av ett stryk i flodutskovets kanal.

Problemet med ett stryk i flodutskovet är att avbördningen påverkas negativt, framför allt vid
lite lägre flöden, men troligen påtagligt även vid högre flöden, även om det då kan rinna
”obromsat” vatten över de utlagda blocken. För att motverka försämringen krävs troligen
något slags kompensation, vilket skulle kunna vara att sänka trösklarna i intagets skibord så
att flödet tidigare söker sig över skiborden. En annan tänkbar åtgärd är att öppna den
proppade tubanslutningen, men att skapa en tröskel som gör att det bara rinner den vägen
vid höga flöden. Det krävs då även ett bra erosionsskydd nedanför. Slutligen bör alla
kvarvarande mittgåtar tas bort i både intag och flodutskov.
Även detta alternativ skulle behöva modelleras i HEC-RAS för att bedöma effekterna på
avbördningen och för att kunna dimensionera och utforma kompensationsåtgärderna.
Kostnaderna för att lägga ut block i utskovet enligt figur 27 borde stanna på under 100 tkr.
Skall man kompensera avbördningen krävs det fler åtgärder och mer projektering, men

Höga
flöden

Normala
flöden
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sammanlagt borde det ändå gå att hålla sig under 1 milj kr exkl. kostnader för prövning i
domstol.

Samlad bedömning för dammen vid Maskinfabriken.
Första frågan vid en diskussion om fiskvandring förbi Maskinfabriken är dammens syfte och
långsiktiga framtid. Skall dammen vara kvar och förses med en fiskväg måste det finnas
garantier för vilken nivå som skall gälla vid dammen. Enklaste och billigaste lösningen i sig är
lite oväntat ett stryk, men det kräver också kompensationsåtgärder för att förbättra
avbördningen, vilket ger en mer osäker prislapp. En partiell utrivning enligt alternativ 2 kan
ske till en tämligen låg summa, minskar kvarstående indämning och framstår som en
lockande lösning, medan en fullskalig utrivning får stora effekter på fastigheten vilket
påverkar kostnaden om även dessa räknas in i projektet.

De halter av miljöfarliga ämnen som noterats vid provtagning av sedimentet i dammen
behöver också vägas in i diskussionen.
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Nedre dammen vid Tabergs kvarn

Bakgrund
Ägarna till Tabergs kvarn ansökte 1923 om att få bygga en ny damm uppströms den gamla
för att öka fallhöjden till en 1918 uppförd kraftstation. Den gamla dammen ligger ca 10 m
uppströms kvarnen och den nya ytterligare ca 65 m uppströms. Den gamla kvarndammen
har anor sedan 1700-talet, möjligen även 1600-talet, (Minnen vid vatten, 2013) och har
använts för kvarndriften, möjligen med undantag för perioden 1918 till 1924.

Figur 28 Översiktlig fastighetskarta över Tabergs kvarn med den nedre dammen markerad i grått.

Dammbeskrivning
Dammen är uppbyggd av huggen sten och går från järnvägens stensatta bank över den
ravinartade dalen till bergssidan på höger sida. På dammen har tubfundament i betong
anlagts för tuben som ledde vatten från den övre dammen. Ovanpå tubfundamenten har i sin
tur en enkel träbro anlagts över ån för vandringsleden som följer ån på platsen.

Från vänster räknat består dammen av följande delar:
1 En ca 4 m bred dammdel med huggna block som ansluter mot järnvägens bank av

huggna block, delvis raserad i högra delen ut mot mot utskovsöppningen.

2 En ca 3,5 m bred öppning i dammen med ett fall på ca 1 m i nederkant över en
tröskel av huggna block, troligen ett fd flodutskov, se figur 29.

3 En ca 5 m bred damm av huggna block som till höger ansluter mot bergssidan. I
ovankant på dammen är en  mindre betongmur anlagd för att avleda allt vatten, även
normala högflöden till det stora fd utskovet.

Fallhöjd vid dammen:  1,55 m      Bredd med stödmurar: ca 20 m Ej i drift sedan 1920-talet
Koordinater: N 6392909, E 445186 Vattendom: Ansågs ha gammal hävd, Mål AD 19/1923.
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4 Ett pågjutet tubfundament från 1920-talet, möjligen på platsen för intagsrännan till
kvarnen.

5 Till höger om tubfundamentet ett lägre parti av blockdammen som ansluter mot
berget.

Fallhöjden från den lugnflytande uppströmsvattenytan uppströms kröken till vattenytan nedan
fallet är 1,55 m, varav alltså ca 1 m i själva fallet. Indämningen sträcker sig enbart ca 15-20
m uppströms dammens ovansida. Vid en partiell utrivning skulle enbart ca 60 m²
uppväxtområden vinnas. Fallet i sig är troligen passerbart vid vissa vattenföringar för större
öring, men ett mycket svårt hinder som väldigt sällan kan passeras av den strömlevande
öring som finns på sträckan idag.

Figur 29 Fallet över den nedre dammen. Ett fd tubfundament från den övre dammen syns till vänster
om granen i bild och tubringar i järn på stenmuren kring kvarnen.

Kulturvärde
Tabergs kvarn anses ha ett högt kulturvärde i Minnen vid vatten 2013 och får 29 poäng,
bedömt som en helhet, dvs båda dammarna, kvarnbyggnaden och resterna av kraftverket.
Kvarnen och kraftverket renoverades utvändigt 1994, men nu är kraftverket rivet och övriga
byggnader utsatta för återkommande inbrott och skadegörelse. Risken ökar därför för
allvarliga skador.

Fastigheter och ägare
Kvarnen och det fd kraftverket liksom merparten av dammen ligger på fastigheten BERGET
1:65 som också är strömfallsfastighet och ägs av Huluhammars Kraft AB, som också äger
Huluhammars kraftverk. Själva strömfåran täcks av en långsmal fastighet, KÅPERYD 1:6
som ägs av Ingessons Ingenjörsfirma AB. På vänster sida dammen berörs MÅNSARP 4:1
som ägs av Trafikverket, medan delar av den indämda vattenfåran uppströms ligger på
KÅPERYD 1:5 som liksom BERGET 1 :416 på höger sida ägs av Jönköpings Energi AB.
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Tillstånd
Den nya övre dammen som skulle skapa ökad fallhöjd och regleringsmöjligheter för
kraftstationen fick ett tillstånd av Vattendomstolen den 15 oktober 1923 i målet AD 9 1923. I
domen konstateras att den gamla kvarnen hade rätt, på gammal hävd, att tillgodogöra sig
fallrätten från dammkrönet och ned till en viss nedströmsnivå. Sedan fick de sökande även
rätt att anlägga den nya övre dammen, se Tabergs kvarn övre.
De sökande fick också ett medgivande, i den mån de fann det erforderligt, att riva ut den
gamla dammen. Det skulle dock åligga de sökande att riva ut den gamla dammen i så stor
omfattning att fiskens fria gång icke skall vara förhindrad. I och med att den öring som finns
på platsen normalt inte kan passera kan det åliggandet inte anses uppfyllt.

Dammsäkerhet och skick
Utan luckor i utskovet är dämningshöjden liten liksom den inhållna vattenvolymen. Dammen
innebär ingen risk i sitt nuvarande utförande. Dammen är gammal men troligen välbyggd.
Den har börjat erodera på vänster sida utskovet, ett förfall som kan förväntas fortskrida, men
som lär gå långsamt. På höger sida läcker det vatten vid dammens fot.

Alternativ 1 Partiell utrivning
En utrivning av dammen är även här en bra åtgärd för fisken och för att minska behovet av
långsiktigt underhåll. Med tanke på kulturvärdena ligger det nära till hands att föreslå en
partiell utrivning, alltså med en viss kvarstående påverkan på vattnets djup eller läge. Den
partiella utrivningen borde då ske stegvis block för block och en del block i kanten av fåran
lämnas kvar som störblock för att minska vattenhastigheterna. Målet bör vara att få en
vattengång genom dammen som inte kräver höga hopp av fisken för att passera dammen
och att även mindre fisk, tex elritsa, kan passera. Den nya lägre fåran genom dammen
måste fullföljas upp mot och igenom kröken uppströms dammen så att vattenytan uppströms
(indämningen) sänks ca 0,8 m. Därmed skulle lutningen på sträckan blir rimligt stor, dvs gå
från ca 10 % till ca 5 %.

Figur 30 En illustration av en tänkbar linje av kvarvarande block i dammens framkant efter en partiell
utrivning.

Genom att placera ut de borttagna blocken nedströms dammen ganska tätt men ändå
spridda skulle nedströmsytan tryckas upp vilket skulle minska behovet av att ta bort det
nedersta lagret med block i dammen. Genom att öka bredden på nuvarande öppning åt
vänster skulle man kunna få en del av vattnet att gå runt på vänster sida det stora block som
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ligger precis nedströms dammen och sedan arrangera mindre trösklar för vattnet på insidan
blocket och på så vis underlätta för mindre fiskar. Då bör den högra mer intakta sidan av
utskovet kunna bibehållas i nuvarande skick.
Dammläget är med viss möda nåbart med en grävmaskin vid lågvatten från nedströmssidan
genom att gå i fåran uppströms. Problemet blir de block som ligger upp mot och förbi kröken
och som också måste tas ner för att sänka lutningen på sträckan. Om inte grävmaskinen tar
sig dit upp får de blocken lossas för hand och spelas ner tills att de nås av maskinen. Bron
för vandringsleden kan komma att påverkas, men den bör ändå ses över i ljuset av de
åtgärder som slutligen kan komma till utförande. Kostnaden för en partiell utrivning borde inte
överstiga 200 tkr.

Alternativ 2 Fiskväg på höger sida
På högra sidan finns en möjlighet att anlägga en tämligen krävande fiskväg som skulle
fungera bra för öring, men bli svårare för tex elritsa. Genom att skapa en öppning i
betongmuren uppströms dammen och bila upp den betong som ligger på nedströmssidan
muren kan vatten ledas ner mot den lågpunkt som finns i dammens högra sida, och sedan
vidare i utrymmet mellan damm och blockgrunden för kvarnen, för att mynna på bra
avstånden på fallets högra nedströmssida, se figur 31.

Figur 31 Ungefärlig dragning av en fiskväg på höger sida.

Översta blocket i lågpunkten borde tas bort, vilket kan påverka betongstödet för tuben som
byggts ovanpå dammen och som numera fungerar som stöd för gångbron, se figur 32.
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Figur 32 Lågpunkten i dammen på höger sida,
med orange markering på det block som borde
tas bort och blå på betongstödet.

Nedanför dammen, se figur 33, behöver vattennivån höjas vilket kan åstadkommas med
några tvärväggar som höjer nivån i två steg. Väggarna kan utformas med spontat virke som
förankras mot dammen, i berget till höger och mot kvarngrunden på andra sidan. Sen
behöver den tätas i botten på något sätt så att läckaget blir rimligt litet.

Figur 33 Ett försök att illustrera hur vattenytan succesivt kan sänkas nedströms lågpunkten sett
uppströms ifrån.

Det blir alltså en mindre teknisk fiskväg som får utjämna fallhöjden upp till lågpunkten i
dammen. Öppningarna i brädväggarna utformas som halvslitsar som där tröskeln skall ligga
under vattenytan nedströms, vilket medför ganska smala öppningar, men också guidar fisk
väl och möjliggör passage utan att fisken hopp. Utifrån mossbeväxningen ser det ut som att
vattennivån nedan dammen kan stiga 30 cm vid höga flöden. Det vore önskvärt om
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vattennivå kunde höjas med 0,65 m upp mot lågpunkten och fördelas med minst 0,20 på
vardera av de tre stegen. Sista steget ut till huvudfåran utgörs av naturblock som redan finns
på platsen och som möjligen behöver tätas lite. Däremot behöver resterna av tuben som
ligger ovanpå tas bort, se figur 33.

Uppåt från lågpunkten krävs att betongmuren i ovankant och betongfyllning på baksidan
bilas ner och att några större block placeras ut i fåran för att bromsa vattenhastigheterna, se
figur 34. Ett problem med denna fiskväg skulle kunna vara att den inte får huvuddelen av
flödet vid lågvatten. Möjligen går detta att åtgärda, men kräver lågvatten, vattenkikare och
helst klart sommarvatten för att undersöka.
Kostnaden kan uppskattas till 250 tkr.

Figur 34  Ungefärligt område som
ska bilas upp ovanför lågpunkten
och skattat vattendjup i öppningen.
Vattenytan uppströms ligger ca 0,85
m under kanten på betongmuren.

Samlad bedömning för nedre dammen vid Tabergs kvarn.
Det går att åstadkomma fiskvandring för strömlevande fiskar förbi den nedre dammen genom
en relativt skonsam partiell utrivning som låter stora delar av dammen vara kvar. Det finns
även ett åliggande i domen från 1923 att göra just detta. En sämre lösning är att
åstadkomma en fiskväg genom lågpunkten till höger, eftersom det då krävs en mindre
teknisk fiskväg som en del av fiskvägen, vilket kan ses som ett främmande element i
omgivningen och störa kulturvärdet. Fiskvägen blir också mer känslig och i behov av tillsyn
och så småningom även underhåll, vilket man till stor del slipper vid en partiell utrivning.
Det vore en fördel även för den högra fiskvägen om block placerades ut nedströms fallet,
dels blir det lättare att dämma upp nedan lågpunkten, dels kan det underlätta för större fisk
att hoppa förbi fallet vid lämpligt flöde.
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Övre dammen vid Tabergs kvarn

Bakgrund
Ägarna till Tabergs kvarn fick 1923 tillstånd att få bygga en ny damm uppströms den gamla
för att öka fallhöjden till en 1918 uppförd kraftstation. Den övre dammen ligger ca 75 m
uppströms kvarnen och vattnet leddes ner till kraftverket i en lång trätub. Kraftverket var i drift
till 1968, men sedan är det oklart hur det gick med regelbunden tillsyn och underhåll.
Maskineriet såldes omkring 1980. Nu är dammen i dåligt skick, speciellt de luckor som
fortfarande sitter på plats.

Figur 35 Översiktlig fastighetskarta över dammarna vid Tabergs kvarn

Dammbeskrivning
Nivåerna är givna i domens lokala höjdsystem som definieras av en fix belägen på andra
sidan järnvägen en bit uppströms dammen. Det krävs alltså ett visst risktagande eller kontroll
på trafiken om fixen skall kunna eftersökas, vilket ännu ej skett. Ovansidan på betongpelaren
ska enligt dom ha en nivå på +13,80. Preliminära inmätningar av dammen i RH2000 visar att
pelarens krönhöjd ligger på +209,97. Om dammen är byggt enligt dom så är konnektionen
196,17 m.
Från vänster räknat består dammen av följande delar:

1 En lång lateral stödmur i betong mot järnvägen som troligen är byggd utanför
banvallens stensättning, se bilaga 2.

2 Ett ca 1,5 m brett fd intag i betong som några meter nedströms avslutas med en rund
öppning för tuben. På tröskeln i intaget sitter träsättare för att hålla nivån uppe.

Fallhöjd vid dammen:  1,55 m      Bredd: ca 13 m Ej i drift sedan 1968, i dåligt skick.
Koordinater: N 6392840, E 445146 Vattendom: Tillstånd i mål AD 19/1923
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Intagets tröskel ligger på ca +12,20 och träsättarna är 0,4 höga vilket ger en nivå på
+12.60. Intaget bidrar med avbörding från dammen innan vattnet stiger på skibordet.

3 Ett ca 2,6 m brett parti med tre flodluckor och en tröskelnivå på +11,90 i domens
höjdsystem. Luckorna är trasiga, men står stängda och samlar mycket bråte på
ovansidan och dämmer ca 1 m vatten, se bilaga 2. Nedan luckorna finns ett lutande
skibord i betong som slutar med en kant som ligger ca 15 cm över
nedströmsvattenytan.

4 Ett underminerad betongpelare som antagits ha ovankant på domens nivå +13,80.

5 Ett ca 3,2 m brett skibord på nivån +12,80 med ett nedfallet block mitt på.

6 Ett kort landfäste mot berget.

Fallhöjden från den lugnflytande uppströmsvattenytan uppströms dammen till vattenytan
nedan flodutskovet mättes till 1,24 m. Indämningen sträcker sig ca 125 m uppströms
dammen. Uppströms dammen ökar djupet de första 10 meterna från dammen upp till 1,3 m.
Vid en avsänkning skulle det troligen återskapas ca 500 m² bra öringbiotop. Dammen i
nuvarande skick är ett mycket svårt hinder som väldigt sällan kan passeras av den
strömlevande öring som finns på sträckan idag, än mindre av elritsa och bergsimpa.

Figur 36 Övre dammen från nedströmssidan vid ett flöde när det rinner i intaget, över och genom
flodluckorna och över skibordet.

Kulturvärde
Tabergs kvarn anses ha ett högt kulturvärde i Minnen vid vatten 2013, bedömt som en
helhet, dvs båda dammarna, kvarnbyggnaden och resterna av kraftverket, och fick 29 poäng.
Den övre dammen byggdes 1924 för det då nya kraftverket och har kanske inte lika högt
värde som den nedre dammen och kvarnen.
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Fastigheter och ägare
På vänster sida dammen berörs MÅNSARP 4:1 som ägs av Trafikverket, medan vattenfåran
mestadels ligger på KÅPERYD 1:5 som liksom BERGET 1 :416 på höger sida ägs av
Jönköpings Energi AB.

Tillstånd
Dammen byggdes för att skapa ökad fallhöjd och regleringsmöjligheter för kraftstationen
nere vid kvarnen och fick ett tillstånd av Vattendomstolen den 15 oktober 1923 i målet AD 9
1923. Dammen användes i ca 44 år (1924 – 1968). Efter att driften upphörde 1968 och fram
till nu (2021) har det gått 53 år och verksamheten kan verkligen anses ha upphört. Det borde
då finnas förutsättningar för tillståndsmyndigheten att återkalla tillståndet om en sådan
ansökan lämnas in.

Dammsäkerhet och skick
Den vattenvolym som normalt däms in vid dammen är tämligen begränsad och
dammluckorna verkar inte användas vid högflöden. Det innebär att dammen knappast
innebär någon risk för nedströms liggande anläggningar. Så länge som dammluckorna och
gåtarna sitter kvar och kan belamras med bråte finns dock en påtaglig risk för överdämning
vid höga flöden, något som skulle kunna medföra erosion av järnvägsbanken.
Den mittpelare i betong som står till höger om flodluckorna är kraftigt eroderad i nivå med
skibordet, se figur 37. Eftersom gångbron för vandringsleden, där det går folk nästan varje
dag, vilar på betongpelaren borde situationen snarast undersökas. Åtgärder borde gärna
samordnas med planerna för dammen framöver.

Figur 37  Dammen från höger uppströmssida, notera den underspolade mittpelaren.

Alternativ 1 Större partiell utrivning
För att minska risken för överdämning och skapa goda möjligheter för åns fiskar att passera
vore det bra om hela dammen förutom det fd intaget kunde rivas ut och en mer naturlig
botten återskapas på platsen. Träsättarna i intaget tas bort. Genom att skapa en bredare fåra
minskar risken för att bråte ansamlas. Genom de små höjdskillnaderna på platsen skulle en
sådan åtgärd återskapa en god konnektivitet för fiskar och andra djur.
För gångbron fick man söka en annan lösning för ett mittstöd och för höger landfäste, medan
intaget i betong fortsatt kunde användas på vänster sida. Det är ju ändå brådskande med
åtgärder för gångbron på platsen.
Kostnaderna för en partiell utrivning är inte stora för själva jobbet, det som kostar är att få dit
maskiner och få bort rivningsmaterial. Kostnaden borde ändå inte överstiga 150 tkr.
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Alternativ 2 Mindre partiell utrivning
Skulle dammen anses ha ett större kulturvärde kan en mindre partiell utrivning vara ett
alternativ.  Träsättarna i intaget tas bort liksom luckorna och gåtarna i flodutskovet. Det
gjutna skibordet som luckorna stått mot bör brytas upp för att få bort fallhöjd och släta
bottnar. Delar av skibordet till höger kunde behållas, men inte den underminerade
dammpelaren. Istället kan man flytta mittstödet för bron något åt höger.
Kostnaden för detta mindre alternativ blir lägre och beror till stor del på hur mycket av
skibordet som bilas bort. Lämnas det kvar, blir kostnaden mindre än 50 tkr. Frågan hur
mittstödet för gångbron skall ersättas är då inte inräknad.

Samlad bedömning för övre dammen vid Tabergs kvarn
Denna damm är ovanligt lätt att åtgärda och billig också. Det borde inte vara några problem
att minska riskerna med dammen genom att ta bort luckor och gåtar. Konnektiviteten skulle
bara av det gå från nästan obefintlig till nästan god. Genom att bryta upp tröskel och skibord
nedan flodluckorna underlättar man även för mindre fisk och får en god konnektivitet. Sen är
frågan om det efter 53 års stillestånd inte är lika bra att riva ut befintligt tillstånd rent juridiskt
också.
Bästa åtgärden bedöms alternativ 1 vara i och med att man då får en stabil och bra
avbördning förbi platsen. Ur kultursynpunkt borde ett sparat intag på vänster sida vara en
tydlig markör för dammens tidigare läge.
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Huluhammar, damm och kraftverk

Bakgrund
Vid Huluhammar har det funnits en damm sedan åtminstone början på 1600-talet. Dammen
renoverades och försågs med betongskibord 1917, men med samma mått som tidigare. År
1928 sökte dåvarande ägarna om inskrivning i vattenboken av damm och kraftverk, möjligen
en åtgärd som vidtogs när dammen redan ansågs ha urminnes hävd. Ansökan godtogs efter
undersökning på platsen och inskrivningen i vattenboken kungjordes den 5 juni1929.
Dammen utnyttjades från 1600-talet till att driva en knipphammare som låg nere vid ån strax
nedan dammen. I slutet på 1800-talet fördes kraften upp till en massafabrik som uppfördes
ovanför ravinen och rätt snart ersattes av en mekanisk verkstad. Kraftverket byggdes sedan
1924 och tycks ha ungefär samma utförande även idag. Driften lades ner 1968 och
återupptogs sedan 1994.

Figur 38  Dammen vid Huluhammar från indämningens övre delar och Kåperydsåns inflöde ner till
kraftverket och utloppets sammanflöde med ån.

Dammbeskrivning
Dammen sträcker sig över den trånga ravinen från järnvägen till vänster och på knappt 20 m
nås dammfästet på höger sida. Dammen är uppbyggd av huggen sten, men inte lika välgjord
som tex järnvägens stödmurar från slutet på 1800-talet, se bilaga 2.
Här anges dammens nivåer i RH 2000 eftersom den ursprungliga fixen från inskrivningen
inte kunnat mätas in och den befintliga pegels höjdsystem inte har kunnat bekräftats, den

Fallhöjd krv: 7 m Fallhöjd damm: ca 4,4 m   Bredd: ca 20 m Kraftverket i drift
Koordinater: N 6392505, E 444858 Vattendom:  AD 43 /1928
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verkar ge ca 0,8 m lägre värden än de som anges i AD 43 och som förmodligen är i RH00. I
RH2000 ligger nivåerna som sig bör ca 0,25 m över RH00. Som fix har en rödmålad dubb till
höger om skibordet utnyttjas vars ovansida har mätts in till +217,61 i RH2000.
Från vänster räknat består dammen av följande delar:

1 Ett 9,3 m brett skibord i betong på nivån +216.76 till +216.78 som normalt används
för avbördning av överskottsvatten.

2 Ett ca 0,75  m brett och 1,0 m högt bottenutskov som har en tröskelnivå på ca
+214.24.

3 Ett ca 1,21 m brett utskov med en flodlucka och en tröskelnivå på +216,16. Nedan
luckan finns ett lutande skibord i betong som slutar med en kant som ligger ca 4 cm
lägre än tröskeln.

4 Ett 2,15 m brett intag med tröskelnivå på +215,70, avstängbart med två luckor.

5 Ett kort landfäste mot högre liggande mark med inslag av huggen sten och betong.
Övervattenytan låg på skibordskrönet i september 2021 och vattenytan nedströms dammen
låg på +212,35 vilket gav en fallhöjd på 4,41 m. Dammen är ett definitivt vandringshinder vid
alla flöden. Indämningen påverkar hela vägen upp till Kåperydsåns inflöde men strax
uppströms finns en kortare strömsträcka efter höljan nedan Månsarpasjöns utflöde.

Figur 39  Dammen från uppströmssidan med skibord till vänster, utskov och sedan intag till höger.

Figur 40  Dammen från nedströmssidan.
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Kulturvärde
Dammen ges ett högt kulturvärde i Minnen vid vatten 2013 med 29 poäng. Knipphammarens
grunder från 1600-talet är skyddade som fast fornlämning, se figur 41 och ges 20 poäng.

Figur 41 Fornminnesområdet
nedan dammen.

Fastigheter och ägare
Dammens vänstra del ligger på KÅPERYD 1:6 som ägs av Ingessons Ingenjörsfirma AB och
den högra på MÅNSARP 1:63 som ägs av Huluhammars Kraft AB. Även kraftverkets
intagskanal och kraftverket ligger på MÅNSARP 1:63, medan stora delar av utloppskanalen
ligger på MÅNSARP 1:62 som också ägs av Huluhammar Kraft AB. Fåran nedan dammen
ligger delvis på MÅNSARP 4:1 som ägs av Trafikverket och delvis på KÅPERYD 1:6. Den
indämda vattenytan ligger på vänster sida företrädesvis på KÅPERYD 1:6 och på höger sida
på MÅNSARP 1:186 som ägs av Jönköpings kommun. Längre uppströms mot Kåperydsån
berörs även KÅPERYD 1:160 på vänster sida ån.

Tillstånd
Dammen ansågs ha urminnes hävd redan 1928 när ansökan om inskrivning i vattenboken
gjordes, AD 43 1928. Kraftverket byggdes 1924 och ingick i de beskrivningar av
anläggningen som upprättades i ansökan och sen av domstolens utsände. Dammen verkar
också i stort oförändrad i förhållande till de beskrivningar som gjordes 1928 och -29. Något
villkor om mintappning finns inte, utan vid lägre flöden avleds hela flödet till kraftverket.
Anläggningen är anmäld till den nationella planen och skall enligt den prövas för att erhålla
moderna miljövillkor med start den 1 februari 2025, dvs om tre år.

Dammsäkerhet och skick
Fallhöjden på 4,4 m innebär att en större vattenvolym däms upp av dammen. En
konsekvensutredning enligt Ridas behöver i allmänhet inte utföras om dammen är lägre än 5
och ett dammhaveri inte skulle innebära att det kan strömma ut mer än 100 000 kubikmeter
indämt vatten. Volymen uppströms dammen kan skattas till storleksordningen 10 000 m³, så
dammen uppfyller inte kriterierna på någon punkt. Dammens svaga punkt är troligen höger
sida och intagskanalen som läcker lite vatten här och var i övre delen. Det breda skibordet
har en god förmåga att avbörda höga flöden på egen hand, medan flodutskovet som kräver
handhavande är tämligen litet.
Dammen är på de flesta punkter i gott skick med nya luckor på flera ställen och en
fungerande övervakning. Underhållet tycks ske löpande.
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Alternativ 1 Utrivning
Detta alternativ är troligen inte en sannolik lösning/utfall av en kommande miljöanpassning,
men bör ändå redovisas. Vid en utrivning skulle stora delar av dammen tas bort, lite av
landfästet på vänster sida kan sparas som minnesmärke och skydd mot järnvägen, liksom
dammen till höger om flodutskovet inklusive intaget kunde lämnas kvar, se figur 42.
Om man i stället genomför en partiell utrivning skulle mer av dammen kunna lämnas kvar,
det skulle troligen räcka med fyra meters bottenbredd för att kunna avbörda även höga
flöden utan att skapa en indämning som tydligt skulle påverka konnektiviteten förbi dammen.
Däremot skulle vattnets djup och läge påverkas.
En utrivning skulle ta bort indämningen på sträckan upp till Kåperydsån, och troligen få
effekter även upp mot Månsarpasjön. Under förutsättning att fallhöjden är jämnt fördelad,
som den tenderar att vara i Tabergsån, skulle det ge ett betydande uppväxtområde på ca
2650 m² med bra öringbiotop. Bottnar ovan gamla dammar brukar inte vara hårt rensade.
Det skulle även skapa möjligheter för fisk att nå lek- och uppväxtområden uppströms
Månsarpasjön och uppe i Kåperydsån. Trafikverket har hittills inte ansett att utrivningar av
dammar i Tabergsån påverkat järnvägens säkerhet, tex vid Hökhult och Massadammen,
men frågan bör ändå ställas även vid Huluhammar.

Figur 42  Delar av dammen som skulle tas bort vid en utrivning, gul markering, respektive vid en
partiell utrivning, blå markering.

Kostnaden för en utrivning borde hamna på 200 – 400 tkr, med något lägre belopp för en
partiell utrivning. Med tanke på dammens ålder och kulturvärden samt en fungerande och
aktiv verksamhet vid dammen verkar dock en utrivning inte aktuell.

Alternativ 2 Naturliknade fiskväg
Något bra, rimligt alternativ för en naturlik fiskväg är svårt att hitta vid Huluhammar. Slänten
från intagskanalen ner till ravinens botten är rik på block, svårframkomlig och brant. Ett
omlöp i sådan terräng kräver antagligen extra lager med gummiduk och skyddande lager för
denna och blir därmed mer skrymmande. Då blir det svårt att klämma in två fåror mellan
fornlämningen och intagskanalen, en norrgående som svänger 180 grader och går tillbaka till
dammen. Även om de skulle få plats blir de två fårorna väldigt dominerande i miljön.
Möjligen skulle det gå att lägga omlöpets första övre del till höger om intagskanalen för att
sedan gå under intagskanalen i en trumma och därefter tillbaka i den besvärliga slänten med
enbart en anpassad fåra. Om omlöpet sjunker 2 till 2,5 m på första halvan borde det finnas
möjligheter att passera under intagskanalen som endast sjunker väldigt lite på samma
sträcka. Det kräver även att man åtminstone flyttar och anpassar vägen, möjligen funderar
på att flytta även intagskanalen. Det är uppenbarligen ett besvärligt projekt som kräver
ytterligare projektering innan man kan säga att det finns en sådan lösning.
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Alternativ 3 Teknisk fiskväg
En teknisk fiskväg i form av en mindre slitsränna skulle kräva betydligt mycket mindre bredd
än ett omlöp för själva vattenfåran och borde gå att anlägga i slänten till vänster om
intagskanalen. Med 4,4 m fallhöjd skulle en 54 m lång ränna med 8 % lutning ge utrymme för
18 st bassänger med 3 m längd. Fallhöjden per mellanvägg skulle bli 0,23 m som borde vara
överkomligt även för mindre öring.
Intaget till fiskvägen placeras med fördel några meter ner i intagskanalen på vänster sida.
Intagskanalens dimensioner i luckorna och strax nedan är ca 2 * 1 m och borde kunna ge
vatten även till en slitsränna utan några påtagliga fallförluster.
För att få ett bättre underlag för slitsrännan än den blockiga slänten krävs att underlaget
jämnas ut med någon form av bergkross som i ytan kan ha fina fraktioner typ gångväg.
Arbetet inleds då med att anlägga en smal väg som sakta sänker sig ner mot en liten höjd på
ravinbotten där ränna vänder 90 grader med en bassäng och sedan 90 grader till mot den
delen av rännan som går tillbaka mot dammen för att mynna strax nedan dammen, se figur
43.

Figur 43 Exempel på dragning av en slitsränna från intagskanalen och ned till vattenytan nedan
dammen.

Vägen som byggs behöver inte vara bredare än slitsrännan plus en meter för en gångväg
längs rännan för tillsyn och underhåll. På så sätt skulle även fornminnet i ravinens botten bli
mer lättillgängligt. En fördjupad projektering krävs innan det går att med större precision
ange var slitsrännan skulle kunna dras och avståndet till fornminnets grundmurar. I en
fördjupad projektering måste också förankringen av en slitsränna studeras eftersom den blir
tung när den fylls med vatten.
Själva slitsrännan kan byggas i trä eller betong och det finns även prefabricerade slitsrännor i
kompositmaterial. Billigast blir en ränna i trä, men den har också kortare livslängd. Vanligen
görs slitsrännor i betong och blir då betydligt dyrare per löpmeter än ett omlöp. En 55 m lång
slitsränna i betong kan kosta mellan 2 och 5 milj kr, men besvärliga slitsrännor kan bli ännu
dyrare (Persson et al, 2020), och denna lösning har vissa besvärliga förutsättningar.

Samlad bedömning av dammen vid Huluhammar
Kulturvärdena och att dammen nyttjas till sitt ändamål enligt tillståndet samt att det finns
tillsyn och underhåll talar för att dammen vid Huluhammar kommer att finnas kvar även
framöver. För att lösa konnektiviteten för fisk krävs tämligen omfattade åtgärder i ett trångt
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och besvärligt läge med ett fornminne i direkt anslutning, dvs det blir en hög prislapp. Det går
dock att lösa, troligen både med en naturlig fiskväg och med en teknisk fiskväg, men det blir
viktigt vad olika intressen har för möjlighet att tåla en ny beståndsdel i miljön. Även
nedströmsvandringen borde uppmärksammas, bäst vore att alternativen med fiskvägar även
försågs med en avledning av nedströmsvandrande fisk via fiskvägen. Nedströmsvandring
över fallet innebär avsevärda risker för fisken speciellt vid låga flöden.
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Summering av åtgärder i övre delen av Tabergsån

Tillkommande smoltproduktion vid åtgärder i övre delen av Tabergsån
Om planen på att lösa fiskvandringen upp till fd Yllefabriksdammen går i lås bör man även
fundera på vad åtgärder i övre delen av Tabergsån skulle ge för utfall för produktionen av
öringsmolt som sedan vandrar ut till Vättern. Förutsättningarna för att göra en sådan
beräkning är en övertygelse om att Vätteröringar kommer att söka sig så långt upp i
Tabergsån om de ges chansen och att deras lek kommer att ge upphov till öringungar som
vandrar hela vägen tillbaka till Vättern. Genom att avståndet till Vättern ökar och genom att
smolten måste passera Munksjön innan de når Vättern tycks det som att responsen i
Tabergsån är något långsammare än i andra vätterbäckar där områdena kan bli fullt besatta
redan när första generationen som är födda på sträckorna kommer tillbaka för lek vilket
brukar ta 4 år. I diagrammet nedan kan man se att det på elfiskelokalen Nedan Bruket blev
en tydlig respons 2012 efter det att Vätteröring för första gången kunde leka i området
hösten 2011 efter utrivningen av Massadammen, men också att det dröjde 7 år innan
tätheter steg till en högre nivå de två gynnsamma åren 2018 och 2019.

Figur 44  Elfiskeresultat från lokalen Nedan Bruket i Norrahammar.

Genom att skatta de arealer som skulle bli tillgängliga efter åtgärder i övre delen av
Tabergsån och sen åsätta de ytorna med ett produktionstal för öringsmolt kan den
tillkommande smoltproduktionen beräknas. Arealerna kommer att hamna på ett högre värden
om indämda sträckor åter blir strömmande och ett lägre om nuvarande indämning blir
bestående. En fullständig smoltproduktionstabell återfinns i bilaga 4 och sammanfattas i
tabell 2 nedan.
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Tabell 2 Smoltproduktionen på berörda sträckor i övre delen av Tabergsån efter åtgärder och med
avdrag för utvandringsförluster på vägen till Vättern.

Delsumma/Summa Indämda
sträckor

Uppströms
indämning

Summa Mortalitet Till
Vättern

Fd Yllefabriken -
Huluhammar:

279 507 786 75% 196

Ovan Huluhammar: 315 200 515 85% 77

Summa: 594 707 1301 274

När väl öringarna har blivit tillräckligt stora i Tabergsån vandrar de på vårnätter ut mot
Vättern och blir mer utsatta för faror under vägen, speciellt i de delar av ån där det finns
gäddor och framför allt vid passagen av Munksjön. Dessa förluster har tidigare beräknats i en
smoltproduktionsmodell som tagits fram speciellt för Vätterbäckarna, se
Vättervårdsförbundet 2017. Här används samma utvandringsförluster eller
migrationsmortalitet som hade drabbat smolt som utvandrade från en punkt nedan fd
Yllefabriksdammen för alla smolt på sträckan mellan fd Yllefabriksdammen och dammen vid
Huluhammar och sedan ett högre värde på förlusterna för de smolt som utvandrar från
sträckorna uppströms Huluhammar. Utvandringsförlusterna från fd Yllefabriken har satts till
75 % vilket är mitt emellan modellens min- respektive maxvärde på 54 och 96 %, medan
smolten högre upp får det tuffare och har getts ett förlusttal på 85 %, se tabell 2.
Den stora skillnaden i de max och minvärden som används i smoltmodellen visar på den
osäkerhet som beräkningarna sker med. Tanken är dock att succesivt utveckla modellen för
att med något större säkerhet kunna förutse effekten av kommande åtgärder. Än så länge
kan vi konstatera att öringens tätheter i Tabergsån har utvecklats bättre än de första
förväntningarna. Att öppna upp 4,5 km till i övre delen på Tabergsån skulle inte inte ändra på
den bilden. Längden på drygt 20 km upp till Månsarps kvarn är långtifrån någon övre gräns
för vandrande öring, lax och sannolikt havsöring gick för några hundra år sedan tex över 100
km upp i Emån.

Kostnaderna för åtgärder
Denna rapport är tänkt som ett underlag för en diskussion om vad som bör göras och vilken
målsättning som är lämplig för fiskvandring i de övre delarna av Tabergsån. För merparten
av de sex dammarna finns det åtgärdsalternativ till en relativt begränsad summa. Vilka
lösningar som kan komma till utförande är svårt att bedöma, men det är svårt att se att
kostnaderna skulle bli orimligt höga och utgöra ett långsiktigt hinder för åtgärder. I bilaga 5
har kostnaderna för de olika alternativen vid de sex dammarna sammanställts och de
billigaste respektive de dyraste alternativen har summerats. Bilagan sammanfattas här
nedan i tabell 3.

Tabell 3  Summering av kostnaderna för de sex dammarnas billigaste och dyraste alternativ samt
kostnaderna för tillståndsansökningar.

Summa billigaste förslagen,
kr

Summa dyraste förslagen,
kr

Summa miljöprövning, kr

1 750 000 15 400 000 900 000

I summan för miljöprövning ingår även framtagande av detaljprojekteringar som utmynnar i
tekniska beskrivningar, samt samrådsunderlag, MKB och ansökningar.
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Samlad bedömning för den övre delen på Tabergsån
Från dammen vid fd Yllefabriken och upp till den övre dammen vid Tabergs kvarn är det ca
1,3 km. På denna sträcka finns fem dammar med äldre tillstånd men ingen av dem är stabilt
uppfylld eller utnyttjas till sitt ursprungliga syfte. Dammarna har stått nedsänkta eller utan
funktion i mellan 44 år till 98 år och har hela tiden hindrat fiskens vandring vid de flesta
flöden. Att fortsätta med detta dödläge är att misshushålla med den naturresurs som
Tabergsån utgör. Ån skulle kunna bidra med ett antal specifika ekosystemtjänster som olika
naturvärden, fiske, smoltproduktion mm om den slapp att fragmenteras av dessa
minnesmärken varav merparten dessutom är i dåligt skick och ger ett övergivet intryck.
Fördelen med att miljöanpassa dessa dammar ligger på intet sätt bara i eventuell
smoltproduktion utan mer i den lokala upplevelsen av ett levande vattendrag. De
kulturvärden som finns kan till stora delar bevaras så att dammarnas betydelse för bygdens
tidiga utveckling kan läsas av. Vid de dammar som passeras av gångstigar och
vandringsleder bör informationstavlor sättas upp som beskriver dammarnas bakgrund och
tidigare betydelse samt förklarar åtgärderna.
Det finns starka skäl att ta ett helhetsgrepp på dessa dammar och sträva efter lösningar som
återskapar de ursprungliga möjligheterna för fisk att vandra. Det gäller inte bara vid fd
Yllefabriksdammen där det är angeläget ur dammsäkerhetssynpunkt, utan att man ser till
hela sträckan och vad som kan vinnas på att dammarna blir passerbara.
Dammen vid Huluhammar skiljer sig på flera punkter från de övriga, men det vore förstås
värdefullt om även den kunde bli passerbar under överskådlig tid. Fisken skulle då kunna
vandra upp i Kåperydsån eller upp till Månsarps kvarn.

Referenser
Degerman, E. Näslund, I 2021. Fysisk restaurering av akvatiska miljöer. Vattendrag och
sjöar med kantzon och våtmarker. Grip on Life, Havs- och vattenmyndigheten.
Kallerskog, L. 2013. Minnen vid vatten. Inventering av kulturplatser längs Tabergsån,
Kallebäcken och Kåperydsån i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande
nr 2013:19.
Persson, L. Leonardsson, K. 2020. Utformning och uppföljning av
fiskpassagelösningar. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö,
Rapport 4.
Sjöstrand, P. 2011. Förprojektering av fiskvandring vid fem dammar över Tabergsån i
Jönköping. Jönköpings Fiskeribiologi.
Spade, B. 1982. Elektriska kraftverk i Tabergsån och dess biflöden – del 1. Artikel i Tabergs
Bergslag XIII, utgiven av Tabergs bergslags hembygdsförening.
Vättervårdsförbundet 2017. Förvaltningsplan fisk och fiske i Vättern, 2017 – 2022.



Bilaga 1

Översiktskarta över Tabergsån och övre delen av Tabergsån med aktuella dammar.

Fd Yllefabriken

Huluhammar

Tabergs kvarn

Maskinfabriken

Masugnsdammen



Bilaga 2

Jönköpings Fiskeribiologi AB

Bilder från dammarna i övre delen av Tabergsån
Dammen vid fd Yllefabriken

Bild 1 En del av kvarvarande indämning
uppströms från utskovet.

Bild 2  Stödmur på vänster
sida dammen uppströms
utskovet.



Bilaga 2

Jönköpings Fiskeribiologi AB

Bild 3 Flodutskovet

Bild 4  Nedan dammen.

Bild 5 Nedan dammen och
vänster stödmur vid ett
högre flöde.
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Jönköpings Fiskeribiologi AB

Masugnsdammen

Bild 6 Dammen från höger sida vid högt flöde
den 6 oktober 2021.

Bild 7 Nedan dammen vid högt flöde den 6
oktober 2021.

Bild 8 Dammen från uppströmssidan under
sommaren 2021 när dammen stod avsänkt.
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Jönköpings Fiskeribiologi AB

Damm vid Maskinfabriken

Bild 9 Flodutskovet

Bild 10 Vy in i flodutskovet

Bild 11 Dammen från nedströmssidan. Peter
står på den pluggade anslutningen till tuben.
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Jönköpings Fiskeribiologi AB

Tabergs kvarn nedre dammen

Bild 12  Utskovets vänstra delvis raserade
sida.

Bild 13 Den korta indämningen på
uppströmssidan når till strax ovan
telefonstolpen.

Bild 14 Lågpunkten i dammen för fiskvägen till höger. Bergvägg till vänster
i bild och övre blocket som tas bort mer till höger i bild.
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Jönköpings Fiskeribiologi AB

Tabergs kvarn övre dammen

Bild 15 Dammens vänstra sida med fd
intaget och flodluckorna i mitten.

Bild 17  Ansamling av bråte uppströms
flodluckorna.

Bild 16 Dammens högra sida med trasiga,
förfallna flodluckor, den underspolade
betongpelaren och skibordet.
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Jönköpings Fiskeribiologi AB

Huluhammars damm

Bild 18  Skibordet vid ett högre flöde
hösten 2021. Notera järnvägens
välgjorda stödmur av huggen sten.

Bild 19 Dammen från nedströmssidan
med bakkant på skibord, bottenutskov,
och flodutskov. Nästan hela flödet gick i
september 2021 i intagskanalen.

Bild 20 Rester av vattenhjulsrännan
nedan dammen som ledde vatten från
vattenhjulet på knipphammaren.
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Översvämningsproblematiken uppströms dammen vid Maskinfabriken.

Figur 1 Fastighetskarta med överlagrade höjdkurvor från Lantmäteriets höjddata. Ekvidistans 0,5 m.
Nivåer i RH2000, korrelation till nivåer i tillståndet för dammen är 145,82 m.

Figur 2 Utsågade och
uppställda trösklar från
Vriggebodammen i
Tranås.

+202,5

+203
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Figur 3  Vriggebodammen innan åtgärd

Figur 4  Vriggebodammen efter åtgärd, vid högvatten 2007, En av de nedsågade trösklarna i dammen
syns till vänster. Den 0,5 till 0,8 m höga bakkanten på dammen har också byggts bort.



Biotopklass 1: 0.03
Biotopklass 2: 0.047

Biotopklass Indämt Indämt Uppströms Uppströms Indämt Uppströms Summa Biotopklass 3: 0.097
efter åtgärd bredd, m längd, m bredd, m längd, m areal, m² areal, m² areal, m² Smolt indämt Smolt uppströms Summa smolt Anm

Yllefabriken 3 7 180 1260 1260 122 122
Yllefabriken 3 7 320 2240 2240 217 217
Masugnsdammen 3 7 30 210 210 20 20
Masugnsdammen 3 6 160 960 960 93 93
Maskinfabriken 2 6 235 1410 1410 66 66
Maskinfabriken 1 5 125 625 625 19 19 Stor potential för biotopåtgärder
Maskinfabriken 3 7 100 700 700 68 68
Tabergs kvarn nedre 3 6 20 120 120 12 12
Tabergs kvarn nedre 3 6 50 300 300 29 29
Tabergs kvarn övre 3 5 120 600 600 58 58
Tabergs kvarn övre 2 5 100 500 500 24 24 Upp till kraftverkets utlopp
Tabergs kvarn övre 2 5 245 1225 1225 58 58 Naturfåran
Huluhammar 3 5 530 2650 2650 257 257 Upp till Kåperydsån
Huluhammar 1 7 275 1925 1925 58 58 Upp till Månsarpssjön
Huluhammar 0 4 524 2096 2096 0 0 Ovan Månsarpssjön
Huluhammar 1 5 593 2965 2965 89 89
Huluhammar 2 4 136 544 544 26 26 Nedan Månsarps kvarn
Kåperydsån 0 3.5 1004 3514 3514 0 0
Kåperydsån 0 3 412 1236 1236 0 0
Kåperydsån 2 3 125 375 375 18 18
Kåperydsån 3 3 233 699 699 68 68 Nedan damm vid Kåperyds masugn

Summa: 594 707 1301
Delsumma fd Yllefabriken - Huluhammar: 279 507 786
Delsumma ovan Huluhammar: 315 200 515

Klass uppväxtområde Mortalitet/km_min Mortalitet/km_max Till Vättern
-1 25% 71% Migrationsmortalitet för sträckan Min Max Valt värde
0 1% 12% Vättern - Huluhammar: 53% 96% 75%
1 1% 5% Huluhammar - Månsarps kvarn/Kåperydsån 53% 96% 85%
2 1% 3%
3 0% 1% Antal som når Vättern  (min): 23 27 50

Antal som når Vättern (max): 277 330 607

Med valt värde
Delsumma fd Yllefabriken - Huluhammar: 70 127 196
Delsumma ovan Huluhammar: 47 30 77
Summa: 117 157 274

Jönköpings Fiskeribiologi AB Bilaga 4
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Kostnader för de olika åtgärdsalternativen vid sex dammar i övre delen på Tabergsån.
Kostnader i tkr.

Fd Yllefabriken Min Mitt Max Tillstånd
Alt 1 500
Alt 2 8000
Alt 3 1500
Tillstånd 250

Masugnsdammen
Alt 1 300
Alt 2 500
Tillstånd 200

Maskinfabriken
Alt 1 700
Alt 2 300
Alt 3 1500
Alt 4 1000
Tillstånd 250

Tabergs kvarn nedre
Alt 1 200
Alt 2 250
Tillstånd 100

Tabergs kvarn övre
Alt 1 150
Alt 2 50
Tillstånd 100

Huluhammar
Alt 1 400
Alt 2 2000
Alt 3 5000
Tillstånd 250

Summa: 1750 4500 15400 900

Summan för mittalternativen är inte relevant eftersom flera dammar bara har två alternativ



Bilaga 6

Övrig information
Kabelvisning Skanova fd Yllefabriken

Figur 1  Dragning av ledning som ägs av Skanova i närheten av eller inom områden som omfattas av förprojekteringen vid fd
Yllefabriken.
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