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Sammanfattning 
Hjo kommun har genomfört dammsäkerhetshöjande åtgärder vid dammen vid Mullsjöns utlopp i 
Hjoån vid Stämmorna. I samband med detta anlades även en fiskväg i form av ett så kallat omlöp 
förbi dammen. Syftet med åtgärderna var dels att förbättra dammens bristfälliga skick, dels att skapa 
möjligheter för fiskvandring förbi dammen. Målet med åtgärderna var dels att förhindra ett framtida 
dammbrott, dels att skapa bättre förutsättningar för den sjölevande öringen från Vättern inom 
Hjoåns avrinningsområde. Kommunen vill nu lagligförklara dammen med fiskväg och även få ett 
tillstånd för det framtida nyttjandet av dammen. Kommunen har hållit flera informationsmöten och 
samråd med berörda markägare och andra intressenter. Vidare har avtal upprättats med berörda 
markägare. Den samlade bedömningen är att nyttan av åtgärderna tydligt överväger de få negativa 
effekter som kan uppstå. Åtgärderna motverkar inte heller uppnåendet av miljökvalitetsnormen god 
status i vattenförekomsterna Mullsjön (SE646681-140779) respektive Hjoån (SE646611-140950). 

Inledning 
Dammen vid Mullsjöns utlopp i Hjoån vid Stämmorna ligger cirka 5 km uppströms från Vättern och 
var, sedan fiskvägar anlagts vid Herrekvarn och Stampens kvarn 2013, det sista definitiva 
vandringshindret i Hjoån från Vättern räknat. I samband med en fördjupad inspektion av dammen 
2014-06-26 konstaterades bland annat att utskovspartiet var i mycket dålig kondition och att 
åtgärder behövde vidtas omgående för att förhindra ett dammbrott. Eftersom Mullsjön har flera 
tillflöden med lämpliga sträckor för produktion av öringsmolt beslutades att i samband med 
renoveringen av dammen 2015-2016 även anlägga en fiskväg förbi dammen. Detta för att skapa 
förutsättningar för att Vätteröring att vandra fritt förbi Stämmorna och utnyttja de lek- och 
uppväxtområden som finns i tillflödena till Mullsjön.  

Områdesbeskrivning 
Tabell 1. Lägesbeskrivning av vattendraget och åtgärdslokalen (koordinater anges i SWEREF 99 TM). 

Huvudavrinningsområde Sjö/Vattendrag Vattendrags-ID 
Sjö-/Vattendragskoordinater  

Nord Öst 

Motala ström (SE67000) 
Mullsjön 

Hjoån 
SE646681-140779 
SE646611-140950 

6464372 
6463353 

453764 
456716 

Lokalnamn 
Lokalkoordinater 

Aro (km2) Kommun 
Ungefärlig höjd över 

havet (m) Nord Öst 
Stämmorna 6464029 455014 63 Hjo 133 

 

Lägesbeskrivning och karaktäristik 

Sjön och vattendraget  

Mullsjön och Hjoån är utpekade som vattenförekomster enligt EU:s ramdirektivför vatten. Hjoån 
avvattnar Mullsjön och mynnar till Vättern i centrala Hjo, en sträcka på cirka 5 km. Mullsjöns utlopp 
ligger cirka 133 m över havet medan Vättern ligger på cirka 89 m över havet, vilket ger en lutning på 
cirka 0,9 %. Storleken på Hjoåns avrinningsområde uppgår till 63 km2 och avrinningsområdet 
domineras av barr- och blandskog, medan åkermark utgör en femtedel av arealen. Endast en större 
sjö (Mullsjön) finns inom avrinningsområdet. Vidare finns det ett antal mindre tillflöden till Mullsjön 
och Hjoån. Mullsjöns omgivning utgörs av jord- och skogsbruksmark, samt bostads- och 
fritidshusbebyggelse. Den övre delen av Hjoån genomflyter jordbruksmark, medan den nedre delen 
av ån flyter genom tätortsbebyggelse i Hjo stad (se översiktskarta i bilaga 1). Mullsjön är sänkt, samt 
reglerad vid utloppet, medan Hjoån till stora delar är fysiskt påverkad av rensning och rätning. Hjoåns 
avrinningsområde uppströms Stämmorna är cirka 45 km2 stort.  Enligt ett hydrologiskt 
dimensioneringsunderlag från SMHI 2016-02-29 för Hjoån vid Mullsjöns utlopp uppgår 
medelvattenföringen (MQ) till 0,30 m3/s, medan medellågvattenföringen (MLQ) och 
medelhögvattenföringen (MHQ) uppgår till 0,04 m3/s respektive 1,3 m3/s. 



Samrådsunderlag för lagligförklaring av damm, samt ansökan om tillstånd till genomförda åtgärder 
vid Stämmorna i Hjoån inom Hjo kommun. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

5 
 

Lokalen 

Dammen vid Stämmorna är belägen på den östra sidan av Mullsjön vid sjöns utlopp i Hjoån. Den 
närmsta omgivningen (inom 50 m) utgörs av åkermark, naturområden, tomtmark med fritidshus, 
samt en tidigare kommunal badplats. Två mindre vägar till stugområdena norr respektive söder om 
utloppet sammanbinds med en gångstig och en gångbro över dammen.  

Förekommande naturvärden 

Sjön och vattendraget 

Hjoån och Hjoåns dalgång nedströms Herrekvarn till mynningen i Vättern utgör ett Natura 2000-
område och delar av dalgången är även avsatt som ett naturreservat. Vidare ingår Hjoån i området 
”Vättern” som är av riksintresse för naturvården. Vättern utgör riksintresse för både yrkes- och 
fritidsfiske. I riksintresset ingår skyddsvärda arter och stammar av fisk. De fiskarter som berörs för 
Hjoåns del är öring och harr. Vättern är också av riksintresse för bevarandet av dessa fiskbestånds 
genetiska resurser. Hjoån ingår även i området ”Vättern med öar och strandområden” som är av 
riksintresse för turismen och friluftslivet. I bilaga 2 redovisas en översiktskarta med ovan nämnda 
områden. Uppströms Stampens kvarn följer en knappt 2 km lång sträcka av Hjoån upp till Mullsjön 
som mestadels är lugnflytande och där förutsättningarna för öring inte är optimala, men nedströms 
Stämmorna har lekbottnar anlagts. Denna del av Hjoån omges till största delen av åkermark och 
lövskog, samt viss bebyggelse. 

Hjoåns dalgång fungerar som ett närströvsområde med naturstig. De vanligaste vegetationstyperna 
längs Hjoån är klibbalskogar i dalbottnen och igenväxta hagmarker på sluttningar och platåer. Båda 
vegetationstyperna är bevarandevärda, även om det idag inte finns några kända förekomster av 
rödlistade växtarter. I de igenväxta hagmarkerna finns även en del grova ekar som klassas som 
jätteträd. Områdets främsta naturvärden utgörs idag av riksintressanta arter och stammar av öring 
och harr. Vätteröring utnyttjar Hjoån som ett lek- och uppväxtområde och genom åtgärder är nu 
cirka 5 km av ån tillgänglig för uppvandrande öring. Hjoån och dess biflöden (inklusive Mullsjöns 
tillflöden) utgör ett betydelsefullt reproduktionsområde för Vätteröring och den beräknade 
smoltproduktionen uppgår för närvarande till cirka 1500 smolt per år. Under våren söker sig även 
harr från Vättern upp i Hjoån för sin lek och likaså utnyttjar flodnejonögon från Vättern Hjoån som 
lekområde (bilaga 4). 

Stora delar av Mullsjöns ständer är också mycket intressanta i naturvårdssammanhang. Enligt Hjo 
kommuns Naturvårdsplan från 2015 utgör de omgivande madmarkerna, områdena av sumpskog med 
klibbal, björk och sälg liksom de breda vassbältena i strandzonen viktiga livsmiljöer för en rad arter, 
inte minst fåglar, och har stor betydelse för den biologiska mångfalden i och omkring sjön. I 
vattenspegeln finns gott om änder och doppingar, medan rördrom, olika sångare och brun kärrhök 
häckar i den tätare vassen. Den norra delen av sjön är även viktig som rastlokal för vadare och änder. 
I anslutning till den nordöstra delen av Mullsjön vid Sjötuna finns ett skogligt biotopskyddsområde 
och skogliga nyckelbiotoper med grov och gammal barrskog.  

Sammanlagt har 14 lokaler i Hjoån elfiskats totalt 39 gånger under perioden 1995-2016. Vid elfiskena 
har det förutom öring även fångats abborre, bäcknejonöga, elritsa, flodnejonöga, gädda, harr, lake, 
mört, regnbåge och signalkräfta. Några provfisken har inte genomförts i Mullsjön, men 
förekommande fiskarter är abborre, gädda, lake, mört och sutare. Utsättningar av ensomriga 
gösyngel har även skett, men utan resultat. I Hjoåns dalgång häckar även många fågelarter, däribland 
den rödlistade arten mindre hackspett. Karaktärsarterna är svarthätta, härmsångare, rödhake, 
gärdsmyg, trädgårdssångare, lövsångare och grönsångare. Vintertid rastar strömstare i ån. 
Ovanligare arter såsom forsärla, kattuggla och stjärtmes förekommer också längs Hjoån. Vidare har 
utter observerats under senare år. Uppgifter om stormusslor har eftersökts i Musselportalen, men 
inte påträffats. 
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Lokalen 

Bortsett från ovan nämnda naturvärden som berör Mullsjön och Hjoån generellt finns det inga 
registrerade eller kända naturvärden i direkt anslutning till dammen vid Stämmorna. 

Förekommande kulturvärden 

Vattendraget 

Hjoån har haft stor betydelse för staden Hjo och bygdens utveckling. Fallen och forsarna i ån har 
sedan medeltiden utnyttjats till att driva kvarnar, stampar och andra verk, vilket det också finns 
talrika spår från. Ett av de bäst bevarade kulturminnesmärkena i Hjoåns dalgång är Grebbans kvarn 
som finns omnämnt i jordeböckerna från 1560-talet. Det var även utmed ån som de första 
industrierna på orten grundades, till exempel Andersfors snickerifabrik. De nedersta delarna av Hjoån 
(från Vättern och cirka 600 m uppströms) ingår i ett område som är av riksintresse för 
kulturminnesvården med avseende på stadsplanemönster, hantverks- och handelsgård, samt 
vattenkuranstalt.  Området benämns som ”Hjo KR 32” i Hjo kommuns översiktplan från 2010, se 
karta i bilaga 2. I Hjoåns mynning finns resterna från ”Hertig Johans brygga” som härstammar från 
början av 1600-talet och vid forna Strömsdalsdammen finns rester från en gammal stenbro (RAÄ-nr: 
Hjo 21:1). Vidare omfattas ett område runt Hjoån, från mynningen i Vättern upp till Grebban, av 
område fem i den översiktliga kulturhistoriska inventeringen från 1976, se karta i bilaga 2. 

Lokalen 

Förutom själva dammen som får anses vara av visst kulturhistoriskt värde finns det inga registrerade 
eller kända kulturhistoriska värden i direkt anslutning till åtgärdslokalen. Däremot fanns det förut vid 
den tidigare kommunala badplatsen en kiosk/kaffestuga som flyttades dit från Hjo stadspark på 
1920-talet. Byggnaden som påminnende om ett lusthus användes som serveringspaviljong vid 
vattenkuranstalten och kallades i folkmun för ”Fördärvet”.  

Fysisk påverkan 

Sjön och vattendraget 

Mullsjön har sänkts genom att en kanalisering har skett både nedströms och uppströms Stämmorna. 
Den nuvarande sjöytan upprätthålls av dammen vid Mullsjöns utlopp i Hjoån. I ett historiskt 
perspektiv är dock Mullsjöns yta idag mindre än den ursprungliga.  

Hjoån är tämligen kraftigt fysiskt påverkad. Av den biotopkarterade sträckan mellan mynningen i 
Vättern och väg 195 som är cirka 2,9 km lång bedöms 67 % av sträckan vara svagt till kraftigt rensad. 
Vid biotopkarteringen bedömdes Hjoån inte vara rätad eller kanaliserad på den biotopkarterade 
sträckan, men det finns dock andra uppgifter som gör gällande att de lugnflytande partierna mellan 
”Ånabacken” och ”Hammarns hage” hade ett meandrande lopp med mader, men att dessa marker 
nästan helt har försvunnit genom omfattande utfyllnader och rätningar av ån. Även sträckan mellan 
Stampens kvarn och Mullsjön som tidigare hade ett meandrande lopp är rätad och omgrävd.  

Påverkan i de båda vattenförekomsterna bekräftas av att flera av de bedömda parametrarna i de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna uppvisar sämre än god status (bilaga 5-6). 

Lokalen 

Den fysiska påverkan vid Stämmorna är påtaglig. En damm av sten och betong har anlagts i Mullsjöns 
utlopp och avbördningen sker via dammens skibord och en lucka, samt numera fiskvägen. Detta 
medför en hydrologisk påverkan både på Mullsjön och Hjoån eftersom dammen bidrar till att 
utjämna de naturliga flödesvariationerna. Dessutom har sträckorna uppströms och nedströms 
dammen rensats kraftigt. 
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Vattenkvalitet 
Den ekologiska statusen i Mullsjön (SE646681-140779) bedöms vara måttlig, vilket baseras på 
hydromorfologin (vandringshinder) eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra 
naturligt (biologiska undersökningar saknas dock) Vattenmyndigheten har beslutat att 
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk status. Bedömningen av näringsämnen 
och försurning visar däremot på att vattenkvaliteten är bra enligt Vattenmyndigheten. Vidare utgör 
kvicksilver ett miljöproblem eftersom halten bedöms ligga över gällande gränsvärde i fisk. Även 
polybromerade difenyletrar (PBDE) bidrar till att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status 
(se bilaga 5). 

Den ekologiska statusen i Hjoån (SE646611-140950) bedöms vara måttlig, vilket baseras på att 
statusen för fisk och påverkan på hydromorfologin (strandzonen). Det bör emellertid påpekas att 
effekterna av genomförda åtgärder inte fått ett genomslag i samband med klassificeringen av 
parametern fisk. Sedan klassificeringen gjordes har till exempel trenden över tid avseende VIX-värdet 
vänts från att vara negativ till att nu peka uppåt. Avseende klassificeringen av hydromorfologin 
baseras den på att stora delar av strandzonen har försvunnit eftersom den är uppodlad, har 
bebyggelse eller vägar. Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för 
vattenförekomsten är god ekologisk status. Bedömningen av näringsämnen och försurning visar 
däremot på att vattenkvaliteten är bra enligt Vattenmyndigheten. Vidare utgör kvicksilver ett 
miljöproblem eftersom halten bedöms ligga över gällande gränsvärde i fisk. Även polybromerade 
difenyletrar (PBDE) bidrar till att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status (se bilaga 6). 

Övrigt 
Stora delar av Motala ströms huvudavrinningsområde omfattas av ett förbud mot markavvattning 
enligt miljöbalken (11 kap. 14 § första stycket) och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 
m.m. Uppströms Mullsjön finns dock två markavvattningsföretag, ”Atteby dikningsföretag av år 
1931” och ”Mullsjö gårds dikningsföretag av år 1959”. Båda dessa utgår från Mullsjöns reglering som 
en förutsättning för markavvattningen. Även nedströms Mullsjön finns två markavvattningsföretag, 
"Hjo mossars avdikning av år 1892" och ”Hjo mossars vattenavledningsföretag av år 1955”, som 
berör dammen i Mullsjöns utlopp och sträckorna i Hjoån nedströms dammen. 

Tillsammans med Mullsjön omfattas Hjoån av Vätterns vattenskyddsområde. I anslutning till 
Mullsjöns utlopp i Hjoån finns en tidigare kommunal badplats. Hjoån från mynningen i Vättern upp 
till Mullsjöns utlopp utgör ett eget fiskevårdsområde (Hjoåns FVOF) som bildades 1993. Även 
Mullsjön utgör ett eget fiskevårdsområde (Mullsjöns FVOF). Vidare har Mullsjön ett utökat 
strandskydd på 200 m. Årligen anordnas ”öringsafaris” på hösten där intresserade får vandra längs 
Hjoån med guide och titta på de lekande öringarna från Vättern. Även harrens lek på våren i de nedre 
delarna av Hjoån är ett populärt utflyktsmål. Hamnen och stadskärnan i Hjo är populära turistmål 
sommartid. I Vättern finns licensierade yrkesfiskare, ett flertal binäringsfiskare samt ett omfattande 
sport- och fritidsfiske. Ytterligare beskrivningar av Mullsjön, Hjoån och Hjoåns avrinningsområde 
finns i bilaga 4. 

I Hjo kommuns översiktsplan från 2010 framgår att trakten kring Mullsjön sedan lång tid har varit 
attraktiv för fritidsboende och att ett flertal olika husgrupper har vuxit upp utspridda runt i stort sett 
hela sjön. Bebyggelsen består i huvudsak av ganska små hus, varav några utnyttjas för 
permanentboende. På senare tid har några av områdena anslutits till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Sammanlagt finns idag omkring 300 bostäder vid sjön eller i dess närhet. Runt Mullsjön 
har den senaste tiden byggts en hel del nya hus, också för åretruntboende. Någon detaljplan för 
området vid Stämmorna finns dock inte. Vidare framgår av översiktsplanen att Mullsjön med 
omgivningar har naturliga förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde. Till 
exempel uppges att sjön förutom bad och fiske även är intressant för olika typer av vattensport som 
paddling, vindsurfing och jollesegling. 
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Markägare 
Dammen vid Stämmorna är på den södra sidan belägen på fastigheten Hjo Söder 2:8 som ägs av Ann 
och Lennart Landström, samt på den norra sidan belägen på en oregistrerad samfällighet för 
kreatursdrift (Lantmäteriet 16-HJJ-15A) benämnd S:3 i markägar-/naturvårdsavtalet. Det är dock bara 
den oregistrerade samfälligheten som berörs av den tänkta fiskvägens placering. Samfälligheten 
omfattar bland annat den tidigare kommunala badplatsen. I bilaga 3 redogörs för 
delägarförhållandena i den oregistrerade samfälligheten. Även fiskesamfälligheten Svärtan FS:2 
berörs. Denna omfattar Hjoåns huvudfåra och därmed vattenområdet vid den tänkta fiskvägens 
nedre del där denna ansluter till Hjoån. I bilaga 3 redogörs för delägarförhållandena i 
fiskesamfälligheten. Vattnet i Mullsjön vid utloppet i Hjoån har aldrig avsatts som samfällt och 
gränsen mellan hemmanet Svärtan och Hjo Söder går mitt i åns utlopp. Detta betyder att vattnet är 
enskilt och ägs av den fastighet som äger intilliggande strand (den oregistrerade samfälligheten på 
den norra sidan respektive fastigheten Hjo Söder 2:8 på den södra sidan av utloppet). För att kunna 
bygga en fiskväg krävs således att delägarna i den oregistrerade samfälligheten på norra sidan i ett 
avtal ger sitt godkännande till åtgärden, vilket också har skett (se bilaga 10). 

Åtgärdsbeskrivning 
I de tekniska beskrivningarna presenteras renoveringen av dammen och anläggandet av fiskvägen vid 
Stämmorna i detalj. Höjder anges i rikets höjdsystem 2000 (RH2000), där tröskeln hos överfallet 
ligger på nivån +133,53 m, medan koordinater anges i SWEREF 99TM om inget annat anges. När 
höger eller vänster används för att beskriva läget så skall det ses i riktning nedströms ån. 

Efter en anmälan beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015-06-17, enligt 11 kap. 16§ 
Miljöbalken, att Hjo kommun fick vidta dammsäkerhetshöjandeåtgärder vid Stämmorna och i 
samband med detta anlägga en fiskväg.  Åtgärderna genomfördes under 2015-2016.  

Lokalen 
Det saknas exakta uppgifter om hur gammal dammen vid Stämmorna i Mullsjöns utlopp i Hjoån är 
och så vitt det är känt så finns ingen vattendom för dammen. Dammen omnämns dock i ett brev, 
daterat den 9:e februari 1829, till Kåkinds Häradsrätt där kvarnägarna i Hjoån ansöker om ett vite för 
den som utan vattenverksägarnas tillåtelse orsakar en överflödig avbördning. En utredning har även 
genomförts av Lantbruksnämnden i Skaraborgs län. Av utredningen framgår bland annat att dammen 
vid Mullsjöns utlopp tas upp i "Hjo mossars avdikning av år 1892". Där kan man utläsa att nuvarande 
regleringsdamm har utförts av vattenverksägarna och att rätten till reglering och 
underhållsskyldigheten tillkommer nyttjanderättshavarna gemensamt. Någon formell 
regleringssamfällighet har dock inte bildats. Enligt "Hjo mossars avdikning av år 1892" och enligt 
intervjuer med fallägare tycks regleringsnivån normalt vara 60 cm. I handlingarna från "Hjo mossars 
avdikning av år 1892" står i den 15:e paragrafen att ”samtliga strandägare såväl vid sjön som utmed 
ån tillerkänna ägarna av vattenverken i strömmen obestridlig rätt att när så påfordrades ombygga 
eller reparera damm och dammfästen samt verkställa nödiga grävningar såväl i ån nedanför 
hålldammen som i sjön”. 

Idag är det Hjo kommun som reglerar och underhåller dammen vid Stämmorna, men tidigare har 
dammen reglerats av en av ägarna till Herrekvarn. Det finns kontinuerliga data avseende sjöns nivå 
sedan 1980. Hjo kommun innehar även fallrätten vid Grebbans kvarn och vid den före detta 
Hammarsdammen (Strömsdalsdammen) nedströms i Hjoån. 

Dammen vid Stämmorna, som även fungerar som en gångbro för västra Vätterleden, är 
ursprungligen byggd som en blockdamm av huggna block. I ett senare skede har dammens 
uppströmssida förstärkts med en mur av betong. Även skibord och flodutskov är av betong. 
Fallhöjden vid lågvattenföring är cirka 1,8 m. Den flacka profilen på Hjoån nedströms dammen 
medför dock att vattenytan nedströms dammen stiger väsentligt vid höga flöden och fallhöjden kan i 
sådana lägen minska till 0,5 m vilket är passerbart för Vätteröring. I direkt anslutning till Hjoån 
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nedströms dammen finns en del lövträd, samt åkermark. Ovan dammen finns fritidshus på den högra 
sidan och en tidigare kommunal badplats på den vänstra sidan. Dammens utseende, före 
genomförandet av åtgärderna, kan beskrivas på följande sätt från vänster till höger: 

1. En cirka 4 m lång anslutningsdamm bestående av block och betong med ett krön på nivån 
+134,13 m. 

2. Ett 4,9 m långt skibord med en tröskelnivå på +133,56 m till vänster och +133,53 m till höger. 

3. Ett flodutskov av betong med tröskel på nivån +131,90 m försett med två öppningar för 
spettluckor av trä med fria breder om 0,65 m vardera. 

4. En cirka 5,3 m lång anslutningsdamm bestående av block och betong med ett krön på nivån 
+134,13 m som ansluter till en jordvall. 

 
Figur 1. Dammen vid Mullsjöns utlopp i Hjoån vid Stämmorna före genomförda åtgärder, sedd från 
nedströmssidan (foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB). 
 

Syfte och mål 
Syftet med åtgärderna var dels att förbättra dammens bristfälliga skick, dels att skapa möjligheter för 
fri fiskvandring förbi dammen. Målet med åtgärderna var dels att förhindra ett framtida dammbrott, 
dels att skapa bättre förutsättningar för den sjölevande öringen från Vättern inom Hjoåns 
avrinningsområde genom att tillgängliggöra lek- och uppväxtområden i tillflödena till Mullsjön. 
Genomförs även fiskevårdsåtgärder i dessa tillflöden kan ett betydande tillskott av antalet årligen 
producerade öringsmolt ske. Dagens produktion av öringungar nedströms Stämmorna respektive 
Herrekvarn visar att Hjoån har en god produktionsförmåga om lämpliga biotoper finns tillgängliga.  

Genomförda åtgärder 

Renovering av damm 

Dammen har förstärkts genom att en ny tätskärm i form av stålspont (Larsen II) först har 
slagits/tryckts ner cirka 0,5 m uppströms den befintliga dammen för att förhindra att underspolning 
av dammen sker. På den högra sidan har sponten avslutats utanför betongen för att vid behov kunna 
kompletteras vid senare tillfälle och på den vänstra sidan ansluter sponten till den översta väggen i 
fiskvägen. Därefter har uppströmssidan av den befintliga dammen förstärkas med betong. Sprickor 
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och håligheter i botten på flodutskovet, skibordet och på nedströmssidan av den befintliga dammen 
har även fyllts igen och tätats med betong. Åtgärderna har inte påverkat dammens 
avbördningsförmåga nämnvärt, inte heller skibordets nivå. Däremot behövde utskovets tröskel höjas 
15 cm i samband med att utskovet förstärktes med betong. Öppningen gjordes emellertid 
trattformad för att förbättra avbördningsförmågan. Vidare har de befintliga spettluckorna av trä 
ersatts och flyttats. Nya gåtar till en skruvlucka i rostfritt stål som är uppvärmningsbar har gjutits in i 
betongen cirka 0,5 m uppströms de tidigare spettluckornas läge. Detta för att underlätta 
regleringsarbetet vintertid. I övrigt har dammens utseende inte förändras markant till följd av 
åtgärderna. Uppströmssidan utgörs alltjämt av en betongklädd yta, medan dammen på 
nedströmssidan har kvar sitt ursprungliga utseende med synliga huggna block. Avslutningsvis har en 
ny gång- och cykelbro anlagts över dammen och försetts med räcken på båda sidor. 

Anläggning av fiskväg 

En fiskväg har anlagts på vänster sida av dammen och Hjoån. Fiskvägen utgörs av en kombination av 
en bassängtrappa med över- och underströmningsöppningar i den övre delen och ett omlöp i den 
nedre delen. Fiskvägen är konstruerad för ett flöde om 0,1 m3/s då vattennivån i Mullsjön ligger på 
samma nivå som skibordet. Omlöpet mynnar i Hjoån cirka 30 m nedströms dammen. Från 
mynningen sträcker sig omlöpet uppströms mot Mullsjön, parallellt med Hjoån. Omlöpet passerar 
under gångvägen i en 8 m lång betongtrumma med en invändig diameter på 1,0 m som har lagts utan 
lutning och som är passerbar med maskiner. Nedströms trumman har även en bestämmande tröskel 
anlagts. Efter trumman vänder fiskvägen slutligen mot söder via en bassängtrappa strax uppströms 
dammen.  

Den nedre delen av fiskvägen, omlöpsdelen, har en färdig bottenbredd på cirka 0,3 m med en 
släntlutning på minst 1:1.5 och en lutning på 4 %, vilket ger en god passerbarhet för öring. 
Vattendjupet uppgår till cirka 25 cm vid 0,1 m3/s. Omlöpet har erosisonskyddats med geotextil och 
ett minst 0,3 m tjockt lager block i storleken 0,2 – 0,4 m. I erosionsskyddet har även större störblock 
(cirka 0,4 – 0,5 m i diameter) placerats ut växelvis på höger och vänster sida och som sticker upp ur 
erosionsskyddet. Detta för att bryta strömmen och öka passerbarheten för fisk. Avslutningsvis har 
grovt grus (16 – 64 mm) spridits ut mellan blocken för att stabilisera dessa. 

Den övre delen av fiskvägen, bassängtrappan, består av fyra bassänger som är 3 m långa vardera och 
med botten på samma nivå, dvs. ingen lutning mellan bassängerna. Mellan bassängerna har 
stålspont (Larsen II) slagits/tryckts ned till minst till 1 m under färdig botten. Spontväggarna är 8 m 
långa och sträcker sig in i kringliggande mark som en tätskärm. Från spontväggen närmast Mullsjön, 
som även ansluter till sponten vid dammen, minskar krönnivån på mellanväggarna succesivt. I varje 
spontvägg har både under- och överströmningsöppningar tagits upp. Tröskeln på samtliga 
underströmningsöppningar ligger 0,1 m över färdig botten. Överströmningsöppningarna har skapats 
framförallt för att underlätta passagen för utvandrande öringsmolt. Bassängerna har anlagts som 
naturliga pooler för att smälta in bättre i miljön och få en naturligare utformning jämfört med en 
bassängtrappa helt i betong. För att få plats med bassängtrappan har en viss utfyllnad av Mullsjön 
krävts. Utfyllnaden har till stor del kunnat ske med massor från platsen. I samband med 
byggnationen av utskovet till fiskvägen höjdes även kanterna till fiskvägen och körvägen över 
vägtrumman för att vägtrummans avbördning ska kunna begränsa flödet i fiskvägen vid extremnivåer 
i Mullsjön. 
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Figur 2. Dammen och den nedre delen av fiskvägen vid Mullsjöns utlopp i Hjoån vid Stämmorna efter 
genomförda åtgärder, sedd från nedströmssidan (foto: Hans-Göran Hansson, Hjo kommun). 
 

 
Figur 3. Dammen och den övre delen av fiskvägen vid Mullsjöns utlopp i Hjoån vid Stämmorna efter 
genomförda åtgärder, sedd från uppströmssidan (foto: Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB). 
 

Konsekvenser och skyddsåtgärder 
De tekniker och metoder som tillämpades, samt det material som användes vid renoveringen av 
dammen, samt anläggandet av omlöpet är väl beprövade. Fiskeribiologiskt och ingenjörsmässigt 
sakkunnig personal medverkade även vid genomförandet åtgärderna. Sedan tidigare har omlöp 
anlagts vid Grebbans kvarn, Herrekvarn och Stampens kvarn i Hjoån. Även i flera andra av Vätterns 
tillflöden har omlöp använts som fiskvägslösning till exempel i Knipån, Skämningsforsån och 
Hjällöbäcken. Erfarenheterna från dessa åtgärder är mycket goda och de negativa effekterna har 
varit få och kortvariga. 
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Dammrenoveringen och anläggningen av omlöpet skedde i torrhet och bakom skyddsvallar, men en 
minimitappning till Hjoån tryggades under hela arbetstiden och någon torrläggning skedde således 
inte på nedströms belägna sträckor. En viss kortvarig uppgrumling av oorganiskt och organiskt 
sediment uppstod vid anläggningen och borttagningen av skyddsvallarna, samt då vattnet släpptes 
på efter genomförda åtgärder. Detta förväntas dock inte ha medfört några påtagliga negativa 
effekter för vattendraget nedströms eftersom det mesta av sedimentet är så lätt att 
återsedimentation vid högre flöden inte sker förrän vattnet blivit mer stillastående, det vill säga i 
huvudsak i Vättern. En del av det uppgrumlade organiska sedimentet bryts också ner när det åter 
utsätts för syre och biologisk aktivitet. Sandflykt längs åns botten kan skapa problem för öringens 
nergrävda rom på sträckorna nedströms åtgärdslokalen under vintern. Påverkan från en eventuell 
sandflykt bedöms ändå inte ha orsakat några påtagliga skador i vattendraget nedströms.  En mindre 
påverkan från sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan nämnas att vid den 
okontrollerade avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån 1993 då stora mängder 
sand spolades ut i ån påverkades öringens reproduktion under de två följande åren, men därefter 
kunde inga effekter längre spåras.  

Sträckan mellan Mullsjöns utlopp och Stampens kvarn är till största delen lugnflytande och saknar 
optimala förutsättningar för öring, men i området cirka 50 m nedströms Stämmorna där lekgrus 
lades ut hösten 2013 har elfisken genomförts fyra gånger under perioden 2012-2016. Årsungar av 
öring (öring 0+) fångades för första gången hösten 2014, vilket ses som en direkt följd av att öring 
från Vättern kunnat passera Herrekvarn och Stampens kvarn hösten 2013. Vid elfisket hösten 2016, 
efter de genomförda åtgärderna vid Stämmorna, noterades dels högre tätheter av årsungar (öring 
0+), dels äldre öringungar (öring >0+) för första gången. Någon påverkan från grumling och sandflykt 
har således inte upptäckts som kan kopplas till de genomförda åtgärderna. Vidare finns en 
elfiskelokal nedströms Herrekvarn som har fiskats årligen sedan 2005 och inte heller där har några 
negativa effekter uppstått.  

Längs omlöpets tänkta sträckning fälldes en del träd, vilket skedde i samråd med markägarna. Vidare 
mellanlagrades en del material och maskiner tillfälligt i anslutning till åtgärdsplatsen under 
genomförandet av åtgärderna. Maskiner och bränsle placerades dock så att spill till vattenområdet 
undveks. Efter avslutade arbeten återställdes ytorna inom arbetsområdet. En karta över 
arbetsområdet har upprättats (se bilaga 7). Vidare ålades entreprenören att sträva efter att 
uppmärksamma och åtgärda risker för grumling, påverkan av skadliga pH-värden i samband med 
gjutning och annan påverkan på Hjoån och Mullsjön, samt vidta skyddsåtgärder för att förhindra spill 
av kemikalier, bränsle, olja och andra föroreningar. 

Regleringen av Mullsjön kommer även efter det att fiskvägen har anlagts att ske i huvudsak med 
befintlig regleringsanordning. Vid mycket låga flöden kommer dock vattnet att avbördas via fiskvägen 
istället, men detta förväntas inte påverka Mullsjöns vattennivå. Ett förslag till tappningsställaren för 
den framtida regleringen har även utarbetats och en pegel kommer att sättas upp. 

Alternativ 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den sökta verksamheten inte kommer till stånd, i detta fall att dammen 
inte lagligförklaras, vilket i praktiken rimligen innebär att en utrivning av dammen sker. De positiva 
effekterna av nollalternativet är främst att risken för framtida dammbrott elimineras, samt att 
vandringshindret försvinner (behovet av fiskvägar upphör). De negativa effekterna av nollaternativet 
är flera. För det första skulle Mullsjön få en betydligt lägre nivå än den ursprungliga vid en utrivning 
eftersom Hjoån är rensad både uppströms och nedströms dammen vid Stämmorna. Att återställa 
sjöutloppet i samband med en utrivning bedöms nämligen inte genomförbart eftersom dels 
sjöutloppets ursprungliga utseende är okänt, dels att det skulle riskera att inkräkta på rättskraften i 
markavvattningsföretagen både uppströms och nedströms Mulsjön. För det andra skulle den sedan 
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en lång tid tillbaka rådande landskapsbilden förändras dramatiskt, vilket skulle upplevas som mycket 
negativt av många av de boende runt Mullsjön. Även tillgängligheten i området skulle försämras om 
inte en ny bro anlades. För det tredje skulle det innebära att de kulturhistoriska värdena påverkades i 
mycket stor omfattning om dammen försvann.  

Dessutom uppfyller dammen vid Stämmorna kriterierna för urminnes hävd, vilket möjliggör en 
lagligförklaring av dammen och att verksamheten i samband med detta förses med relevanta 
skyddsvillkor enligt de krav som ställs i Miljöbalken. Som stöd för detta hänvisas till Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som kom fram till följande i målet rörande Horsabäcks kvarn i 
Smedjeån i Laholms kommun (M 7539-15) 

”De anläggningar Y R förfogar över vid Horsabäcks kvarn förutsätts, med hänsyn till den långa tid 
anläggningen nyttjats, ha tillkommit och brukats med omgivningens godtagande. Mark- och 
miljööverdomstolen finner dock, i likhet med underinstanserna, att den verksamhet som i dag 
bedrivs vid Horsabäcks kvarn saknar tillstånd i den mening som avses i miljöbalken.” 

”Den vattenrättsliga rådigheten till det framrinnande vattnet och den civilrättsliga rätten till dämning 
torde i allmänhet inte kunna ifrågasättas med hänsyn till anläggningarnas ålder och att verksamheten 
inte tidigare har ifrågasatts. Ansökan till mark- och miljödomstolen bör till viss del kunna anpassas 
härtill och främst inriktas på miljömässiga förhållanden och förslag till villkor som tillgodoser dessa 
intressen.” 

Sammantaget bedöms nollalternativet vara ett sämre alternativ än de genomförda åtgärderna 
eftersom en fiskväg har anlagts och förslag till villkor för den framtida regleringen har utarbetats. 
Från länsstyrelsens håll har inte heller några önskemål eller krav ställts på att en utrivning ska ske. 

Alternativa skyddsåtgärder 

Istället för den nu anlagda fiskvägen skulle det vara möjligt att anlägga en teknisk fiskväg alternativt 
ett omlöp till höger. Dessa alternativ har emellertid bedömts vara sämre och förkastats av bland 
annat kostnadsskäl och/eller alltför omfattande markintrång. 

Alternativa lokaliseringar 

Enligt Miljöbalken 6 kap. 7 § ska en redovisning av alternativa platser ske, om sådana är möjliga. 
Några alternativa lokaliseringar har dock inte undersökts eftersom det är en befintlig anläggning som 
inte är möjlig/relevant att flytta. 

Inverkan på miljökvalitetsnormerna 
Enligt den så kallade Weserdomen räcker det med att en försämring av en kvalitetsfaktor sker för att 
en försämring av status ska ha skett. Vidare ansåg EU-domstolen att en verksamhet som medför en 
försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. 
Enligt Havs och Vattenmyndigheten måste således miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag 
i prövningar innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.  

De sökta åtgärderna vid Stämmorna förväntas inte medföra några negativa förändringar i 
vattenförekomsterna Mullsjön (SE646681-140779) eller Hjoån (SE646611-140950) med avseende på 
den ekologiska statusen eller de biologiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna (de fysikalisk 
kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av den sökta verksamheten). Nedan utvecklas grunderna 
för denna bedömning (se även Tabell 2). 
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Tabell 2. Redovisning av Vattenmyndigheten fastställda klassificeringar för vattenförekomsterna Mullsjön 
(SE646681-140779) och Hjoån (SE646611-140950), samt bedömningar avseende de sökta åtgärdernas 
påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer. 

 
 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

Ingen av de ingående parametrarna har klassificerats för Mullsjön eftersom underlag saknas enligt 
Vattenmyndigheten. Avseende Hjoån har parametrarna fisk och påväxtalger/kiselalger klassificerats 
till måttlig respektive god status av Vattenmyndigheten. De sökta åtgärderna bedöms inte medföra 
någon negativ påverkan eftersom konnektiviteten i längsgående riktning (Mullsjön) respektive 
uppströms- och nedströms riktning (Hjoån) inte påverkas (se nedan). 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Konnektivitet 
Konnektiviteten i Mullsjön har klassificerats till otillfredsställande status av Vattenmyndigheten och 
konnektivitetsförändringar bedöms utgöra ett miljöproblem. Detta beror på att parametern 
konnektivitet i längsgående riktning har klassificerats till otillfredsställande status (konnektiviteten till 
närområde och svämplan har klassificerats till god status), vilket i sin tur beror på att det bland annat 
saknades en fiskväg vid dammen vid Stämmorna och att det förekom vandringshinder i Mullsjöns 
tillflöden då klassificeringen gjordes. Fiskvägen vid Stämmorna kommer delvis återställa 
konnektiviteten i längsgående riktning så att även klassificeringen av kvalitetsfaktorn förbättras. 
Däremot kommer problemet med vandringshinder i uppströms liggande vattendrag även i 
fortsättningen påverka parametern negativt. 

Även i Hjoån har konnektiviteten klassificerats till otillfredsställande status av Vattenmyndigheten 
och konnektivitetsförändringar bedöms utgöra ett miljöproblem. Detta beror dock på att parametern 
konnektivitet i sidled till närområde och svämplan har klassificerats till otillfredsställande status. 
Konnektiviteten i uppströms och nedströms riktning har däremot klassificerats till god status. De 
sökta åtgärderna förväntas inte medföra någon negativ påverkan till följd av fiskvägen vid 
Stämmorna. 

Hydrologisk regim 
Det föreligger ett till viss del motsägelsefullt förhållande avseende Vattenmyndighetens klassificering 
av den hydrologiska regimen i Mullsjön (måttlig status) respektive Hjoån (hög status). Detta eftersom 
båda vattenförekomsterna påverkas av dammen i Mullsjöns utlopp i Hjoån vid Stämmorna. Enligt 
Vattenmyndigheten utgör emellertid flödesförändringar inte ett miljöproblem i Mullsjön. Vidare 
bedöms inte heller flödesreglering och morfologiska förändringar medföra en betydande påverkan i 
Mullsjön enligt Vattenmyndigheten. Avseende Hjoån bedöms de sökta åtgärderna inte medföra 
någon negativ påverkan eftersom sökanden avser att bibehålla den sedan tidigare rådande 
regleringen. 

 

Fastställd status 

Mullsjön

Prognos efter 

åtgärder Mullsjön

Fastställd status 

Hjoån

Prognos efter 

åtgärder Hjoån

(SE646681-140779) (SE646681-140779) (SE646611-140950) (SE646611-140950)

Ekologisk status Måttlig Måttlig/God Måttlig Måttlig

Kvalitetskrav MKN God (2021) God (2021) God (2021) God (2021)

Fisk Ej klassad Ej klassad Måttlig Måttlig

Bottenfauna Ej klassad Ej klassad Ej klassad Ej klassad

Makrofyter Ej klassad Ej klassad - -

Växtplankton 

respektive 

Påväxt/Kiselalger

Ej klassad Ej klassad God God

Konnektivitet Otillfredsställande Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande

Hydrologisk regim Måttlig Måttlig Hög Hög

Morfologiskt tillstånd God God Otillfredsställande Otillfredsställande

Ekologisk status

Biologiska 

kvalitetsfaktorer

Hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer
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Morfologiskt tillstånd 
De parametrar som har klassificerats av Vattenmyndigheten är sjön/vattendragets närområde 
respektive svämplanets strukturer och funktion, samt vattendragsfårans form. Dessa bedömningar 
har i sin tur resulterat i att Vattenmyndigheten har klassificerat det morfologiska tillståndet i 
Mullsjön till god status medan det morfologiska tillståndet i Hjoån har klassificerat till 
otillfredsställande status. Vidare bedöms morfologiska förändringar utgöra ett miljöproblem i Hjoån 
enligt Vattenmyndigheten. De sökta åtgärderna bedöms dock inte påverka någon av de klassificerade 
parametrarna eller kvalitetsfaktorerna negativt eftersom sökanden avser att bibehålla den sedan 
tidigare rådande regleringen. 

Samråd 
Samråd med fastighetsägare och andra intressenter 
Flera informationsmöten och samråd med markägarna och andra intressenter har hållits där 
åtgärderna har presenterats (se minnesanteckningar i bilaga 8-9). Ett avtal har även upprättats 
mellan kommunen och de berörda markägarna (se bilaga 10). Nämnda avtalsförslag reglerar frågor 
om tillträde, tillsyn, underhåll, vattenföring, platsspecifika förhållanden, ekonomi m.m. Vidare 
kommer ett tidigt samråd att hållas med allmänheten. Då inbjuds Mullsjöns och Hjoåns 
fiskevårdsområdesföreningar, strandägarna kring Mullsjön, samt de lokala naturskydds- och 
hembygdsföreningarna. Mötet kommer dessutom att annonseras i lokalpressen. 

Strandskyddsdispens 
Strandskyddsdispens för anläggandet av fiskvägen kommer att yrkas i ansökan. 

Samlad bedömning 
De genomförda åtgärderna har förbättrat dammsäkerheten och skapat fria vandringsvägar förbi 
dammen vid Stämmorna, vilket gynnar Vätteröringen både inom Hjoåns avrinningsområde och i 
Vättern. Enligt beräkningar skulle Hjoån och dess biflöden (inklusive Mullsjöns tillflöden) kunna bli ett 
av de tio mest produktiva vattendragen av de cirka 70 tillflöden till Vättern som utnyttjas av 
Vätteröringen. Den årliga beräknade potentiella produktionen, efter genomförande av samtliga 
föreslagna fiskevårdsåtgärder såsom fiskvägar och biotopvård, uppgår till cirka 1 500 öringsmolt. 
Uppvandring av sjölevande öring genom Hjoån mitt inne i Hjo, samt i dess biflöden och i tillflödena 
till Mullsjön förstärker även avrinningsområdets naturvärden och gynnar samhället genom 
upplevelsevärdet. Vidare leder åtgärderna till att fisket i Vättern förbättras. Vättern är genom sin 
storlek och fiskfauna en mycket gynnsam sjö för sjölevande öring. De öringar som vandrar ut från 
Hjoån har därför goda möjligheter att växa upp och återvända för lek. Förutom den ökade 
produktionen av Vätteröring och den ökade biologiska mångfalden medför åtgärderna även ett skydd 
av öringbeståndet inom Hjoåns avrinningsområde vid en eventuell olycka med giftigt utsläpp på 
länsväg 195 där denna korsar Hjoån. Detta eftersom öringar på uppströms belägna lek- och 
uppväxtområden, till exempel Mullsjöns tillflöden, inte påverkas.  

De sökta åtgärderna ger en lokal påverkan, men ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan på 
naturvärdena i Hjoån eller Mullsjön. Tvärtom gynnas fiskfaunan inom Hjoåns avrinningsområde, 
vilket bland annat bidrar till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Vidare motverkar åtgärderna inte uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen god status i vattenförekomsterna Mullsjön (SE646681-140779) respektive 
Hjoån (SE646611-140950). Även friluftslivet gynnas då passerbarheten över dammen förbättras och 
blir säkrare. Påverkan på de kulturhistoriska värden som berörs anses inte heller vara betydande.  

Renoveringen av dammen och anläggandet av fiskvägen påverkar inte dammens 
avbördningsförmåga negativt. Vidare kommer regleringen av sjön även i fortsättningen att bedrivas 
på i princip samma sätt som tidigare. Dock med den skillnaden att en större del av de låga flödena 
kommer att avbördas via fiskvägen och att flödet då istället i motsvarande mån minskas genom 
luckorna i dammen.  
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