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Angående frågor om sjösystemet Eklången-Träskaten-Mörtsjön inom
Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner.
Länsstyrelsen har fått Din förfrågan angående problemen med låga vattenstånd i sjöarna
Eklången-Träskaten. Det är inte första gången som frågor ställs. Frågorna har dock för det
mesta kommit under sommarhalvåret de år som det har varit nederbördsfattigt. Senast det
var aktuellt för undersökningar inom området var 2008. Länsstyrelsen, undertecknad Karin
Södergren och naturvårdshandläggaren Rune van den Brink var 2008-07-15 med anledning
av klagomål från strandägare vid Träskaten ute på en fältinspektion inom det stora området
kring sjöarna då vi bl.a. även kontrollerade Stämån inom vissa strategiska delsträckor. Även
Mörtsjön och regleringsdammen vid Länna Bruk besöktes för kontroll av vattennivån. Vi
har dokumenterat på karta var vi gjorde våra iakttagelser. Rapport från tillsynsbesöket den
15 juli 2008 bifogas.
Jag bifogar även kartmaterial samt bilder som jag tog 2006 i samband med ett besök som
gjordes hos Axel von Stockenström, Länna Bruk med anledning av att Mörtsjöns nivå och
vattenstånden i Stämån kontrollerades. Klagomål angående låga vattenstånd i Eklången
under sommaren 2006 föranledde kontakten med Länna Bruk vid det tillfället. Vid Länna
finns som bekant en kraftstation sedan 1980-talet där reglering av Mörtsjön ingår och
sjösystemet som förbinds via Stämån rinner till mot Mörtsjön. De klagande har ofta
fokuserat på att regleringen vid Länna Bruk är ”nyckeln i låset”. Mörtsjöns lägsta nivå är
dock inte bestämd enligt någon dom. Länna Bruk utnyttjade kraften långt innan tillkomsten
av modern vattenlagstiftning. Avsaknaden av vattendom innebär inte automatiskt att man
rent juridiskt kan påstå att legalt tillstånd saknas. Det finns troligen någon bakomliggande
äldre häradsdom eller så får man anta att gammal hävd gäller för regleringen och
kraftutnyttjandet vid Länna Bruk. Detta förhållande medför att Länsstyrelsen inte med
lätthet och utan ersättningskrav kan kräva av verksamhetsutövaren att han ska inskränka sin
verksamhet. Vissa bestämmelser finns dock för regleringen av Mörtsjön, nämligen en
angivelse av dämningsgräns(DG) och tider på året då denna inte får överskridas (12/515/10), ursprungligen återgiven enligt vad man får anta den häradsdom som inte har
återfunnits. Järnkrampan i berget som anger DG-nivån är dokumenterat och lägesbestämd.
På Din fråga vad som gäller för ”rätt och riktigt” så är det enda formella besked jag kan ge i
egenskap av handläggare av vattenverksamhet enligt miljöbalken, just detta att
Länsstyrelsen vid tillsynen får kontrollera att nivån på Mörtsjön (DG) inte överträds under
tiden 12/5-15/10 och i övrigt gäller hävdvunnen rättighet för Stämåns rensning. Att rensning
uppenbarligen har skett i åsystemet efter rensningsplanen 1955 är ett bevis på att man
skaffat sig rätt i en tid då lagstiftningen var tillåtande.
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Eftersom jag 2006 var ny i rollen som ”tillsynare/handläggare” av vattenverksamhet inom
Länsstyrelsen gav jag mig in i arkivmaterial för att undersöka vad som tidigare hänt i
frågan. Det visade sig att Länsstyrelsen har haft återkommande kontakter genom åren med
ägaren till Länna Bruk, Axel von Stockenström och även tidigare gjort undersökningar och
mätningar av vattenstånd. Vid dessa inspektionstillfällen har inget framkommit som tyder på
att felaktig reglering av Mörtsjön skulle ha orsakat problemen och inte heller har påträffats
att några rensningsåtgärder i Stämån har förekommit på senare årtionden.
Det finns kartmässiga skillnader mellan olika kartupplagors sätt att ange var Stämån har sitt
lopp. Det har tidigare påpekats misstanke om att ändringar av åns läge har gjorts.
Undersökningar som gjorts hittills utvisar att det inte finns något som tyder på att det på
senare tid har gjorts åtgärder. Vi har dock inte varit och undersökt Stämåns utlopp från
Träskaten med båt, vilket torde vara det bästa sättet att ta sig fram dit, men kan med hjälp av
flygbilder konstatera att någon förändring inte syns ha skett. Vi ställde frågan till vår
karttekniker, varför Stämåns utloppsläge i Träskaten visas olika beroende av vilken
kartskala och version man väljer exv. topografiska kartan mot fastighetskartan respektive
Enirokartan.
Hennes svar på vår fråga kan Du läsa på bifogad kopia från 16 juli 2008 strax efter det att vi
utfört vårt fältbesök 2008-07-15.
Slutsatsen av vårt fältbesök 2008 var att vi inte kunde hitta några nya muddringar eller spår
efter schakt eller schaktmassor i anslutning till Stämån och att framförallt att åns
bestämmande sektion vid broläget söder om Tovesta inte var på något sätt påverkad av
några åtgärder och i övrigt vid kontroller uppströms i ån konstaterades att några
rensningsåtgärder inte gjorts på länge. Området är svårtillgängligt och igenväxt. Inte heller
vid besök inom åsträckan nordväst om Stavdal konstaterades annat än att det torde vara
mycket längesedan något gjordes åt Stämåns underhåll. Vid undersökning av arkivmaterial
från Lantbruksnämndens tid framgick dock av en inkommen skrivelse att man vid slutet av
1970 talet från Flättsjöns sänkninsföretag var intresserad av att göra rensningsåtgärder i
Stämån. Skrivelsen daterad oktober 1977 var ett förslag till kallelse som skulle delges
intressenterna i rensningsföretaget Mörtsjön-Treskaten-Eklången med anledning av stora
behov av underhåll och att mötet föranleddes av frågan om att rekonstruera det gamla
rensningsföretaget med arkivnummer nr 882 år 1955 Mörtsjön-Treskaten- Eklången. Det är
osäkert om detta utmynnade i någon rensningsaktivitet
Länsstyrelsen har uppenbarligen inget i arkiven som ger ledtrådar mer än det ovan nämnda
brevet från 1977. Om det är ett olagligt förfarande att ha gjort ”sänkningen” beror på när det
gjordes. Sänkningen kan ha varit fullt laglig om den gjordes fram till mitten av 1980-talet,
innan lagstiftningen om tillståndsplikt för markavvattning tillkom. Före 1986 fanns inte
någon tillståndsplikt för markavvattning. För vanligt underhåll i vattendrag för att bibehålla
vattnets djup och läge innebärande vegetationsrensning och slamrensning krävs inte någon
tillståndsprövning varken då eller nu. Rensningsåtgärder är inte tillståndpliktiga annat än om
fisket kan skadas. Om det föreligger fiskeintressen som bedöms kunna riskera att påverkas
inom aktuella vattenområden som berörs av åtgärderna ska enligt miljöbalkens 11 kap 15§
en anmälan göras till Länsstyrelsen.
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Under den gångna sommaren utfördes ingen regelmässig tillsynsinsats inom vattensystemet.
Den ”naturliga variationen” gav sannolikt sitt utslag åt rätt håll i somras och inget klagomål
kom in om lågt vattenstånd.
Sommaren 2009 hade andra fältarbetande grupperingar inom Länsstyrelsen aktiviteter inom
området och fältbesök gjordes bl.a. av Björn Holm som kontrollant av EU-stöd på betade
marker i närheten av Eklången och Träskaten. Han kom dock inte i kontakt med något
anmärkningsvärt. Urzula Zinko, Naturvårdsenheten företog ett besök vid Lisjön-Eklången
hösten 2009 och har delgivit sin redogörelse efter fältbesöket hos Ulf Gabrielsson,
fastighetsägare vid Lisjön intill Eklångens östra del. Enligt Gabrielsson skulle Träskaten och
eventuellt Eklången ha sänkts på 1970- eller 1980 talet, vilket tyder på att det brev som
återfanns i vattenarkivet där kallelse till sammanträde med anledning av yrkande om
rensning 1977 följdes av beslut om rensning. När rensning genomfördes var åtgärderna akut
behövliga, se brevet angående den regniga sommaren 1977 med onormalt högt
vattenstånd ,ca ½ meter högre än normalt. Det är naturligt att man efter den utförda
rensningen uppfattade vattensituationen som radikalt förändrad även om det förmodligen
inte var mer än vegetation och slambankar som togs bort. Att det rörde sig om några mer
genomgripande åtgärder utöver ordinär rensning som exv. breddningar, rätningar eller
fördjupningar av Stämån har Länsstyrelsen inget belägg för att det handlade om.
Vad kan Länsstyrelsen göra för att hitta en lösning eller först utreda de komplicerade
sammanhang som finns? Enligt vad jag kan förstå, så ligger detta utanför ramen för tillsynen
som vi som myndighet ska bedriva. Jag kan tyvärr inte ge Dig bättre besked idag om hur
man ska handskas med ”en dylik” fråga, hur man reder ut vad som är rätt och riktigt och hur
man räddar sjön Eklången.

Med vänliga hälsningar
Karin Södergren
Handläggare/vattenverksamhet

