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Stock och sten
Naturgrus och natursten av varierande
storlek har placerats ut för att få fram en
varierad bottenstruktur. Bland annat har
500 kubikmeter naturgrus använts. Materialet som använts för att skapa fåran har bl.a.
sorterats ut i Älby grusgrop eller återanvänds
från andra delar av vägbygget.
Grenar och stockar har placerats ut för att
gynna en snabb etablering av en insektsfauna, som är en viktig del av ett vattendrags
ekosystem. Slutligen har man anlagt områden med lekgrus där öringhonorna kan gräva
ner sin rom.
Alla dessa åtgärder är nödvändiga för att
skapa en åfåra som gynnar både öringens
livscykel och hela den omkringliggande
unika miljön.
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Muskån är ett av länets
värdefullaste vattendrag
som hyser stora
biologiska värden

www.vv.se/vag73

Muskån ingår i ett område 		
med riksintresse för kultur-		
minnesvården

En naturlig
stam havsöring
Muskån är en reproduktionslokal för en
naturlig stam havsöring som betraktas som
genetisk ren vilket gör den mycket värdefull. Gädda, id, spigg och ål är andra fiskar
som återfinns i ån. Ett kräftbestånd ska
också finnas här. Strömstaren övervintrar
regelbundet vid ån.

Där nya väg 73 passerar Muskån har vi tvingats lägga om ån i en ny fåra på en sträcka
av 150 meter. Vid utformningen av den nya
fåran har Vägverket ambitionen att höja åns
biologiska värden ytterligare jämfört med den
åsträcka som fanns tidigare.
Havsöringen leker i rinnande vatten men lever
större delen av sitt liv ute i havet. Den söker
sig upp i vattendragen på hösten för att leka.
Efter leken, som sker på grusbottnar där honan gräver ner rommen i så kallade lekgropar,
vandrar fisken ut till havet igen. Rommen
kläcks på våren eller försommaren och ungarna stannar sedan kvar i vattendraget 2-4 år
innan de vandrar ut i havet.

Åsträcka med både strömmande 		
och forsande vatten
Målet har varit att skapa en varierad
åsträcka med strömmande och delvis
forsande vatten med bra lek- och uppväxtområden för havsöring. Detta eftersom
dessa miljöer är en bristvara i ån och mer
lugnflytande sträckor finns upp- respektive
nedströms.

En åfåra som gynnar 			
havsöringens livscykel
För att skapa denna unika ekologiska miljö,
som gynnar de olika delarna av öringens
livscykel, har Vägverkets miljöexpert deltagit aktivt i detaljutformningen av den nya
åfåran. Utformningen har utförts i nära
samverkan med Länsstyrelsen i
Stockholms län och Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund.
Lutningen på åbotten har
varierats för att skapa
förutsättning för varierande
vattenhastigheter.
Där lever de sedan några år och växer sig
stora innan de återvänder till det vattendrag
de en gång föddes i för att leka. Cirkeln är
sluten. Havsöringen leker flera gånger under
sin livstid.
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Helhetsmiljö gynnar många arter i ån
För att skapa en miljö som ska gynna många
arter i ån har vi haft ett helhetstänkande samtidigt som livsbetingelserna för havsöringen
varit huvudmålet.
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