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Restaurering av Sågsjöbäcken
Mål – en porlande bäck med goda förutsättningar för hög biologisk mångfald!
Målet är att höja den biologiska mångfalden i Sågsjöbäcken genom att skapa fria vandringsvägar och återskapa en
varierad bottenstruktur. Åtgärderna syftar till att permanent förbättra förutsättningarna för samtliga arter och
djurgrupper som nyttjar bäcken - från bottenfauna till strömstare. Ideell
Två åtgärder behöver genomföras:
1. Anlägga tre tröskar av stenar och block nedströms en vägtrumma nära bäckens mynning för att underlätta för
fisk att passera.
2. Placera ut sten och grus i den rensade bäckfåran nedströms Lövbergavägen för att återskapa en porlande
bäck med varierad bottenstruktur, olika vattenhastighet och djupförhållanden. Sträckan är totalt ca 120 m.
Bakgrund
Sågsjöbäcken rinner från Sågsjön till Kummelnäsviken i Saltsjö-Boo, Nacka. Från det att bäcken rinner under
Lövbergavägen är bäckfåran rensad och rätad . Vägtrumman som ligger under infarten till den sista fastigheten
före mynningen ligger för högt och gör det mycket svårt för exempelvis fisk att vandra upp i bäcken. Tidigare
vandrade kustlevande gädda upp och lekte i våtmarkena uppströms Lövbergavägen på våren, något man sällan ser
numera. Det finns även äldre rapporter om att öring observerats i bäcken och sjön. Idag finns troligen inga
lämpliga lekområden för öring i bäcken. Sågsjöbäcken har idag höga naturvärden i sitt övre lopp (t.ex. Näckdjupet)
med planerade åtgärder höjs bäckens totala status. Nacka kommun är markägare i hela bäckens sträckning från
sjö till kust.

Sågsjöbäcken
Strömmande sträckor finns mellan Sågsjön-Näckdjupet samt från Lövbergavägen och nedströms. I övrigt består bäcken av mycket lugnflytande
sumpskogs- och våtmarksområden.

Restaureringsområde

Lövbergavägen

Restaureringsområde
1:514

1:841
22:1
13:4

11:97

Sträcka 1

1:842

1:670

22:2

Vägtrumma

18:6
s:12

13:2

1:331
18:3

Sträcka 2
11:132

11:108
23:1
18:1

1:28
12

11:83

Lövbergavägen
18:5
33:1

18:4

18:2
33:2
11:57
11:68

33:3

34:4

11:85

1:28
11

34:2
11:56
12 m

Vägtrumman
Vägtrumman utgör idag ett vandringshinder som hindrar t.ex. fisk från att vandra upp från havet mot Sågsjön.
Exempelvis skulle en lyckad åtgärd kunna underlätta för kustlevande gädda att komma upp och leka i
våtmarksmiljöerna uppströms. Gäddbeståndet har minskat längs kusterna under senare år och åtgärder som
denna skulle kunna hjälpa till att vända den trenden.

Övriga fiskarter som sannolikt nyttjar bäcken är: Abborre, mört, flodnejonöga, havsöring, lake och elritsa.

Tröskling av vägtrumman

Principskiss över en ”tröskling”
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Sträcka 1 & 2
Idag är bäckfåran från Lövbergavägen och nedströms rensad och rätad. Genom att tillföra naturgrus av
olika fraktioner återfås en olikformig bottenstruktur som ger variation i strömhastighet och vattendjup.
Sträckorna biotopvårdas genom att naturgrus/sten/block av varierande fraktioner placeras ut i bäckfåran.
Stenar i vattendrag utgör levnadssubstrat för mikroorganismer, insekter, maskar och sniglar. I och med att
stenarna tagits upp ur vattendraget minskar ytan för dessa organismer att leva på, vilket gör att både
antalet arter och individer minskar. Dessa utgör basen i vattendragens näringskedja och när arterna
minskar får det effekter på arter högre upp i näringskedjan. Rensade vattendrag får även en laminär och
hög vattenhastigheten eftersom höljor försvinner, död ved sköljs bort, bottnar ”armerades” och finare
material och organiskt material (födobasen) spolas undan.
Målet är att skapa en heterogen bäckbotten som på exempelbilderna från restaurerade små vattendrag nedan.
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På sträcka 1 och 2 ska en heterogen bottenstruktur med turbulenta strömförhållanden återskapas.

