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Anläggande av fast tröskel i Verkmyraån, Gävle kommun
Sökande: Föreningen Hillesjöns Framtid
Adress: Källarvägen 14, 806 49 Gävle
Kontaktperson: Olof Agner
Telefon:
E-postadress
Anläggningskoordinater: X 67 37 875, Y 15 77 825
Avrinningsområde: 0501051

Bakgrund
Hillesjön och Verkmyraån ingår i ett sjösänkningsföretag; Hillesjösänkningen av år 1926. företaget ledde till att högvattenståndet i sjön sjönk med
ca 0,8 m och sommarvattenståndet med 0,4 - 0,5 m.
Högvattenytan, efter sänkning, är beräknad till ca +4,1 m och sommarvattenståndet till ca +3,5 m i det lokala höjdsystemet.
Verkmyraåns lutning är mycket liten; 0,3%0. Detta att tröskelhöjden blir
låg, ca 3 - 5 dm.
I Verkmyraån finns i dag en mindre damm som, i samråd mellan sjösänkningsföretaget och övriga intressenter runt sjön, anlades 1994. Dammen är
reglerbar. Dammens syfte är att begränsa sänkningen av Hillsjöns vattennivå vid perioder med låg vattenföring. Dammen har haft avsett syfte. Det
har emellertid under senare år varit en del problem med skötsel och underhåll av dammen, främst på grund av oklarheter vad gäller vem som har det
egentliga ansvaret för dammen. Det är också en del läckage under dammen.

Saken
I Verkmyraån, omedelbart uppströms nuvarande damm, kommer ån att
vidgas för att skapa utrymme för en fast tröskel. Tröskeln kommer att ha ett
lågvattenutskov dimensionerat för normallågvattenföring (NLQ). I direkt
anslutning tilllågvattenutskovet anläggs på nedströmssidan en fiskväg så
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utformad att den fungerar för de fiskarter som stiger från havet till Hillesjön. Fiskarterna är främst abborre, gädda samt olika karpfiskar.
Verksamheten bedöms av sökanden vara anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 19 § punkterna 13 och 2 i FVV.

Teknisk beskrivning
Den karaktäristiska vattenföringen i Hillesjöns utlopp är uppskattad
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l sjösänkningsföretagets förrättningshandlingar har följande dimensionerande vattenföringar använts för förste delen av utloppskanalen:
Flodvattenmängd 1,8 - 2 m3/s.
Sjöns hydrologi skiljer sig mot andra småvattendrag genom att medelvattenföringen och lågvattenföringarna är högre än normalt på grund av ett
kraftigt grundvatteninflöde från grusåsen väster om sjön.
Tröskeln föreslås bli 10m bred, med ett lågvattenutskov som är 1 m brett
och 0,15 m djupt. Detta leder till
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Bottennivån i lågvattenutskovet
Lägsta lågvattenföring
Motsvarar ungefår nonnallågvattenföring. Nivån i sjön blir Otill -5 cm
ungefår halva tiden av året. Resterande tid, utom vid flöden, blir den Otill
+5 cm över tröskelns nivå.
Medelvattenföring. Vatten rinner över
dammens hela bredd.

+ 10
780
Ungefår normal högvattenföring
1920
+20
Nära högsta högvattenföringen
+ 30
3400
VId beräkningen av tröskelns avbördningsförmåga har inte tagits hänsyn
till eventuella begränsningar i avbördningsförmågan i Verkmyraån uppströms. Detta medför att nivåerna i sjön, om avbördningsförmågan i ån är
lägre än dammens, kan bli något högre vid flöden.
Tröskeln placeras omedelbart uppströms nuvarande dammläge. Nuvarande
damm rivs ut, medan gångbron och vandringsleden i övrigt lämnas intakt.
Tröskeln kommer att utföras som enjorddamm med moränmassor, så långt
det är möjligt, hämtade från den utvidgning av Verkmyraån, som behövs
l
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för att ge plats åt tröskeln. Kärnan utförs av morän där större sten har utsorterats. För att trygga att dammen blir tät kommer kärnan att kläs in med
markduk. Överytan kommer, för att motstå erosion, att kläs med grövre
stenbundet material på uppströmssidan och stenmaterial på nacken och
nedströmssidan. Tröskelns höjd kommer att läggas så att effekterna blir desamma som de hos nuvarande damm. Höjden avgörs slutligt i samråd mellan föreningen och sjösänkningsföretaget.

Miljöpåverkan och skyddsåtgärder
Utvidgningen av Verkmyraån och anläggandet av tröskeln kommer att
medföra grumling av åns vatten. Med hänsyn till faunan nedströms är det
inte lämpligt att helt stoppa vattenföringen, men en viss strypning av vattenföringen är möjlig genom förträngning av ån uppströms platsen där arbetena utförs. Det är knappast meningsfullt att med fiberduk försöka minska grumlingen.
Sökanden avser att ställa krav på att arbetet sker med miljögodkända och
för arbetet lämpliga maskiner samt utbildad personal.
Eventuella överskottsmassor kommer att planas ut i terrängen i anslutning
till arbetsplatsen.
'
Arbetena kommer att ske så snart anmälan har behandlats, dvs. från slutet
av oktober till slutet av november månad i år. Den egentliga arbetstiden är
beräknad till en dryg vecka.

Inverkan på motstående intressen
Arbetena sker i skogsmark. En befintlig traktorväg kommer att användas
för förflyttning av arbetsmaskiner och ev. transport av material.
Traktorvägen är en del i en vandringsled runt Hillesjön. I den mån det behövs kommer leden att återställas efter arbetets slut.
Den nuvarande dammen används som gångbro för vandringsleden. Det är
sökandens avsikt att behålla gångbron i sitt nuvarande läge för att möjliggöra fortsatt passage av Verkmyraån.

Rådighet över vatten m.m.
Marken där arbetena kommer att ske ägs av Prästlönetillgångarna i Uppsala
stift.
Hillesjön är samfålld och ägs av Björke byalag och Hille-Varva samfållighetsförening.
Underhållsansvaret för Verkmyraån åvilar sjösänkningsföretaget. Det är
sökandens avsikt att, sedan arbetena slutförts och godkänts, träffa avtal
med sjösänkningsföretaget om att överlåta anläggningen till företaget.
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Samråd har ägt rum med Hille fiskevårdsområdesförening.
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plankarta, profil samt sektion.

