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Bakgrund
Ljusdals kommun har historiskt hållit sig väl framme i arbetet med fiskevård och utveckling av fiskevatten.
När den första kommunala fiskeplanen antogs 1991 var den tidig i sitt slag i Sverige och den första i Gävleborgs län. Den fiskeplanen omfattade inte hela kommunen och kompletterades 1993 med en plan för Orsa
besparingsskogs fiskevårdsområde. Med handledning från fiskeplanerna har det i och kring många vatten i
kommunen genomförts omfattande arbeten, främst före sekelskiftet 2000.
De restaureringsåtgärder som verkställdes under 1990-talet utfördes med dåtidens kunskap och resurser och
utvecklingen av vatten- och fiskevård har gått kraftigt framåt sedan dess. Åtgärdsbehoven är fortfarande stora
och för att reparera de skador som mänskliga ingrepp så som flottledsrensning med mera orsakat vattendragen
återstår ett stort arbete. EU:s vattendirektiv och nationella och regionala miljömål har trätt i kraft vilket innebär att det idag är högre krav och ramar att arbeta efter. Det som i dagligt tal benämns fiskevård har blivit en
del av någonting mycket större där ett ekologiskt helhetstänk kring vattenmiljöerna gäller samtidigt som fokus
sätts på flera av arterna som lever där.
Ovanstående har föranlett att man för ett antal år sedan startade ett omfattande arbete som senare utmynnade
i en plan för hur en stor del av vattendragen inom Ljusdals kommun ska kunna återställas. Planen, benämnd
”Fiskevårdsplan Ljusnan 2016 - Restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde” är förlagan till den föreliggande fiskevårdsplanen. Fiskevårdsplan 2020 har samma uppbyggnad och kompletterar den
första genom att innefatta Ljusnans största biflöde Voxnan, med tillhörande biflöden inom kommunen. Fiskevårdsplan 2020 är en slutrapport från mer än tre års arbeten och färdigställdes 2019. Fiskevårdsplanen antogs
av kommunsstyrelsen 2020-03-12.
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Fiskevårdsplanens syfte, fokus och mål
Syfte

Utgångspunkten för fiskevårdsplanen är att den ska peka ut var, och beskriva hur mänsklig aktivitet har medfört negativa konsekvenser för vattendrag och sjöar inom det berörda området. Med hjälp av underlaget ska
det även specificeras var och vilka åtgärder som bör genomföras i ett framförvarande restaureringsarbete. Den
färdiga fiskevårdsplanen ska utgöra en kunskapsbank inför framtida fiskevårdsåtgärder, samt vara ett verktyg
för att söka tillstånd och finansiering för dessa arbeten.

Fokus

I fiskevårdsplanen behandlas till exempel kända naturvärden och miljöproblem samt den nuvarande fiskfaunan och dess utbredning. Särskilda naturvärden kan exempelvis vara om vattendraget av någon anledning är
skyddat genom naturreservat eller liknande, eller om det förekommer bestånd av rödlistade arter så som flodpärlmussla eller flodkräfta. Om tillräcklig fakta inte finns kan det föreslås provfisken av olika slag, eller andra
typer av inventeringar. Tillräcklig baskunskap är en förutsättning för att kunna följa upp konkreta åtgärder.
Det bidrar även till trovärdighet för projektet och en värdefull grund för en bra förvaltning av vattnen.
Det största fokuset i fiskevårdsplanen riktas dock på att, det så långt det går, ska återskapas fria, ursprungliga
vandringsvägar och naturliga habitat i de olika vattensystemen. Att den fysiska miljön återställs är en grogrund för att bestånden av naturligt förekommande fiskarter och annan akvatisk fauna ska kunna utvecklas på
ett optimalt vis. Också andra störningar som vattenreglering, jord- och skogsbruk tas upp, även om åtgärdsförslagen för dessa problem ofta är av mer generell natur.
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Målsättningen inom EU:s ramdirektiv för vatten är att alla vatten
ska ha en god ekologisk status samtidigt som vattenkvaliteten i våra sjöar
och vattendrag inte får försämras. En
god ekologisk status innebär att det
inte ska finnas några påtagliga miljöproblem och att avvikelser från naturliga förhållanden ska vara obetydliga.
Foto: Sara Jerfsten

Mål

Målsättningen efter utförda åtgärder är att naturliga och livskraftiga fiskbestånd ska frodas där de en gång
funnits. Naturliga fiskbestånd som kan utnyttjas för fiske, utgör en bra grund och en förutsättning för att fisket
i kommunen ska kunna utvecklas på lång sikt. Det är dock viktigt att poängtera att vissa utplanteringar av
fisk kommer att behöva göras även i framtiden. Dels eftersom utslagna eller svaga fiskbestånd kan behöva
återintroduceras/förstärkas, men också för att täcka behoven i särskilda inplanteringsvatten. De senare vattnen
kommer fortfarande vara viktiga som komplement till naturvattnen, samtidigt som de avlastar och håller nere
fisketrycket på de naturliga fiskbestånden.

Det slutliga målet är att fisketurism och lokala rekreationsvärden i Ljusdals kommun ska främjas,
samtidigt som flera andra viktiga värden ska uppnås. Den positiva genomslagskraft som
miljörelaterade åtgärder ger utåt sett är stor, samtidigt som de skapar förutsättningar för viktiga arbetstillfällen. En återställning av våra vatten innebär dessutom en ökad biologisk mångfald och inte
minst ett grundläggande led i att uppfylla EU:s vattendirektiv om en god ekologisk status.
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Fiskevårdsplanens omfattning
Gävleborgs läns största kommun Ljusdal har en yta på 5 610 km2 varav hela 353 km2 består av vatten. Bland
annat utgörs denna yta av Sveriges nionde största vattendrag Ljusnan och den rymmer dessutom stora delar
av Ljusnans största biflöde Voxnan och dess källområden. Det är just Voxnan, inklusive älvens cirka 1 500
km2 stora avrinningsområde inom kommunen som den här fiskevårdsplanen omfamnar. Längden på Voxnans
huvudfåra som senare har sitt utlopp längre ner i Ljusnandalen, är inom Ljusdals kommun närmare sex mil.
I förhållande till bygderna i Ljusnandalen, där vattnet planlades genom Fiskevårdsplan 2016, är områdena
kring Voxnan mycket glesbebygga i ett i ännu högre grad utpräglat skogslandskap. I Ljusdals kommuns allra
västligaste utpost finns endast en tätort, Los, i övrigt handlar det om enstaka mycket små orter eller byar. Såväl
bosättningar som många sjöar och vattendrag ligger i kuperade omgivningar vilket ännu mer stärker vildmarkskänslan i området. I fiskesammanhang är denna vildmarkskaraktär en styrka som med fördel kan användas i
samband med marknadsföring.
Tyvärr är förutsättningarna för fisk och fiske inte de bästa i dagsläget eftersom Voxnan inklusive ett flertal
biflöden byggts ut för vattenkraft, liksom även huvudälven Ljusnan har. Detta innebär förutom omöjliggjord
uppvandring av bland annat lax, havsöring och ål från havet också att det sker stora produktionsförluster av
fisk i vattendragen. Att uppnå fiskvandringsmöjligheter från havet är ett stort och komplext problem som behöver ses över i ett gemensamt grepp tillsammans med andra kommuner och myndigheter, samt inte minst med
berört kraftbolag. Däremot finns det på lokal nivå stora möjligheter att komma åt de problem som den här restaureringsplanen belyser. Även om det i fiskevårdsplanen kommer att läggas störst fokus på Voxnan behandlas
även ett flertal betydligt mindre vatten. Dessa kan vid dagens störda förhållanden i älven vara extra värdefulla
då de bland annat kan utgöra viktiga reproduktionsvatten för Voxnans fiskstammar. De kan även komma att
utgöra alternativa vatten vid tillfällen då de reglerade systemen inte erbjuder några bra förutsättningar för fiske.
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I fiskevårdsplanen berörs, förutom Voxnan, fyra
större älvmynnande vattensystem som främst är utvalda med tanke på storlek, samt potential för fiske
och fiskproduktion. Noterbart och viktigt att tillägga
är att två av dessa system har sin mynning inom
Ovanåkers kommun och därmed inte har behandlats i sin helhet. De fyra större vattensystemen är
Gryckån, Loån, Håvaån och Björnån. Med liknande
urvalsskriterier ingår det i planen också tre mindre
älvmynnande vattendrag i form av Jättån, Västerhocklan och Svartån. Tillsammans med Voxnan och
vattendragen som tillhör de fyra stora vattensystemen så avhandlas det, via separata rapporter, sammanlagt 27 vattendrag inom restaureringsplanen.
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Fiskevårdsplanens genomförande
Projektet, som har resulterat i föreliggande fiskevårdsplan, har drivits genom Ljusdals kommuns miljöenhet,
via enhetschef Karin Hansson och kommunekolog Niklas Svensson. Arbetet påbörjades våren 2016 i samband
med kommunens inträde i det tillsammans med Bollnäs och Ovanåker kommungemensamma projektet ”Utvecklingsplan för fiskeresursen och vattenvården inom Ljusnan-Voxnans ARO”. Under utredningen har omfattande inventeringsarbeten utförts av personal som varit anställda av- eller jobbat på konsultbasis för Ljusdals
kommun. Parallellt med inventeringarna har även relevant bakgrundsinformation samlats in, i första hand från
Länsstyrelsen Gävleborg och berörda fiskevårdsorganisationer. Den som styrt arbetet, varit författare och således är ansvarig för fiskevårdsplanens innehåll är Peter Hallgren.

Tack!

Av de som varit engagerade i projektet så vill författaren framhålla några. Till en början berörda personer från fiskevårdsorganisationerna i Finnmarken, Los-Hamra samt Öjung-Lillskog för hjälp med
bakgrundsinformation om sina vatten. Nichlas Dahlén, Länsstyrelsen Gävleborgs fiskefunktion för en
bra handläggning av sökta och beviljade projektmedel för biotopkartering med mera. Dessa inventeringar har involverat ett flertal personer som alla gjort ett gott jobb. Av de som arbetat i Ljusdals
kommun vill jag särskilt tacka ekolog Niklas Svensson för viktig rådgivning under arbetets gång,
samt GIS-tekniker Ingeli Andersson för hjälp med kartmaterial och grafiker Sara Jerfsten för hjälp
med layout.
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PROBLEMANALYS & RIKTLINJER
Vandringshinder
Ett av de vanligaste problemen för fisk och annan akvatiskt bunden fauna i våra vatten, är olika typer
av hinder som försvårar eller omöjliggör vandring genom vattendragen. Om hindren dessutom är av
konstgjord typ och kontakten mellan naturliga lek-, uppväxt och födoområden förloras så riskerar
vissa fiskbestånd att decimeras eller slås ut helt. Inte minst en art som öring har drabbats då den har
särskilt höga krav på intakta vandringsvägar. Nedan följer beskrivningar av de vanligast
förekommande vandringshindren och generella riktlinjer för att åtgärda dessa.

Dammar

En vanlig, och ofta allvarlig typ av vandringshinder är dammar av olika slag som kan finnas i såväl
rinnsträckor av vattendragen, som direkt i utloppet av sjöar. De största dammarna är i regel uppförda
för att magasinera- och reglera vatten för vattenkraftsuttag längre ner i systemet. Det är dock även
vanligt att dammar uppförts för att direkt på platsen driva kraftverk. Om man går längre tillbaks i tiden
har man ofta uppfört dammarna för att driva kvarnar, sågar, skäkter och liknande. Under samma
tidsepok använde man dessutom lite större vattendrag för timmerflottning vilket också resulterat i
dammar på många platser. Dessa fanns/finns i regel i änden av sjöar och myrar vilka användes som
vattenmagasin och för timmeruppsamling. I sviter från den tidiga flottningsepoken går det även att
finna rester av dammar, kopplade till timmerrännor som än i dag utgör problem för fiskvandring.

Regleringsdamm i Tandsjöns utlopp till Tandsjöån.

Flottningsdamm i Uttertjärnens utlopp.

När ett vandringshinder i form av en damm ska elimineras så bör man i första hand tillgripa en
utrivning. Denna lösning är dock bara aktuell i de fall som den aktuella dammen inte är i drift,
samtidigt som det även kan finnas andra aspekter
att ta hänsyn till. Det kan bl.a. finnas kulturella
skäl för att behålla dammen, men även
samhällsnyttiga motiv kan spela in. T.ex. om
anläggningen har dämt upp en spegeldamm som
sedan länge använts som lokal badplats. I de fall
den berörda dammen sitter i ett sjöutlopp kan
utrivningen behöva kompletteras med åtgärder
som förhindrar att sjön sänks. Lösning är att man
av stenmaterial konstruerar en utloppsnacke, som
är anpassad till sjöns naturliga nivå och
avbördningsförhållanden. För att fisk ska kunna
Naturligt uppbyggd nacke/sjötröskel som ersatt en
simma upp genom nacken får den inte vara för
damm i sjön St. Brinnasen.
brant, med alltför hög strömhastighet som följd.
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Problemanalys & Riktlinjer
I de fall en dammutrivning inte är möjlig så finns det numera många olika typer av fiskvandringsvägar
att använda. Historiskt sett har tekniska lösningar som gjutna, eller av trä byggda fisktrappor av olika
slag varit vanligast. Dessa har dock sina begränsningar- bl. a för att de i första hand varit anpassade för
starka, hoppande arter som lax och öring. Med dagens kunskap om fiskvägar och fiskars benägenhet
att vandra i dem är rekommendationen i första hand att så naturlika fiskvägar som möjligt används.
Vanligtvis innebär det att man genom ett grävt omlöp, eller via en annan liknande variant kallad inlöp
skapar fiskvandringsväg förbi den berörda dammen. En stor fördel med dessa fiskvägar är att de till
skillnad mot för trappor kan utgöra ett naturligt habitat även för andra vattenlevande arter som fåglar,
kräftor och olika insekter. Om man dessutom ser till att anlägga fiskvägen med tillräckligt låg lutning
så medger det att även svagsimmande fiskarter, och inte bara laxfiskar tillåts passera uppströms. Enligt
litteraturen är det vanligast att en högsta lutningsgrad på 2 % föreslås.

Äldre typ av fiskväg i form av en trappa i Björnån.

Omlöp förbi en kraftverksdamm i Sillerboån. Anlagt av
Ljusdal Energi 2018.

En viktig detalj när det gäller fiskvägar- främst i anslutning till kraftverksdammar är att man även
tillgodoser förhållandena för nedströmsvandring. Detta för att säkerställa att nedvandrande fisk inte
omkommer i kraftverksturbinerna. Speciella åtgärder behöver därför göras för att styra fisken ifrån
kraftverket och in i fiskvägen, eller i vissa fall till en särskild väg för nedströmsvandring. För att
avleda fisken används vanligtvis olika gallerkonstruktioner.

Vägtrummor

Vägtrummor som är anlagda på ett sätt som inte medgör fri fiskvandring har länge varit ett stort
problem inom fiskevården. Vanliga problem kan vara att trummorna ligger för högt och bildar fall i
utloppsänden, eller att de är för sluttande anlagda med en alltför hög strömhastighet genom trumman
som följd. Med ökad kunskap och ett större miljöhänsynstagande under senare tid så har generellt sett
problemet blivit mindre, även om många gamla hinder kan finnas kvar. Tyvärr förekommer det
dessutom än i dag, att man med dåligt anlagda trummor ”bygger in” onaturliga vandringshinder i
vattendragen. Inte minst gäller detta i mindre bäckar som korsars av skogsbilvägar.

Dåligt nedgrävd vägtrumma som skapar
fiskvandringsproblem i Mysingsån.

Exempel på en valvbåge och en naturlig åbottenÖstbyån i Söderhamns kommun.
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Problemanalys & Riktlinjer
När man ska ersätta en trumma eller leda ett vattendrag under en ny väg bör man förutom fri
fiskvandring, även eftersträva att en naturlig botten genom passagen erhålls. Detta får man om det
byggs en bro, men i lite mindre vattendrag så kan man med fördel även använda en så kallad valvbåge.
Denna som är formad som en halv trumma rekommenderas också anpassas till vattendragets naturliga
bredd. Traditionella, runda vägtrummor bör endast användas i riktigt små vattendrag, eller där endast
små värden för fisk eller andra vattenlevande djur finns. Oavsett detta så ska trummorna självklart
anläggas på ett korrekt sätt, vilket bl.a. innebär en maximal lutning på 2 %, samt att den grävs ner
tillräckligt djupt.

Vattenfall

En typ av hinder som kan förväntas förekomma i en förhållandevis kuperad kommun som Ljusdal är
olika former av vattenfall. Dessa kan bestå av korta distinkta fall eller forsar över block eller häll, men
också av serier av fall i allmänt sluttande
partier i vattendragen. Denna typ av hinder
är oftast av naturlig karaktär och ska då inte
ses som ett problem som ska åtgärdas.
Anledningen är att vattenfall eller andra
branta passager generellt sett utgör naturliga
vandringshinder, vilka bl. a. gjort att
genetiskt unika fiskstammar har utvecklats
inom isolerade områden. Ett förekommande
och relativt tydligt exempel är att de
starkaste bestånden av öring ofta finns längst
upp i vattensystemen. Detta beror oftast på
att gädda och andra konkurrerande arter inte Högforsen i Voxnan är ett exempel på ett naturligt
förmått att etablera sig- bl.a. just på grund av vandringshinder som enbart kan passeras av öring.
sämre vandringsegenskaper.
Helt naturliga fall ska som redan nämnts aldrig åtgärdas. I rensade forsar där det påträffas
vandringshinder kan det dock vara svårt att avgöra om hindret är naturligt. Vid åtgärder i dessa
områden är en generell riktlinje att hindret bör elimineras, men bara om det kan genomföras på ett
naturligt sätt i samband med en konventionell biotopåterställning.

Övriga naturliga hinder

I särskilt lite mindre vattendrag påträffas inte sällan hinder som brötbildningar av träd och grenar mm.
Även bäverdammar, både övergivna och ”i drift” förväntas förekomma. Det måste ändå poängteras att
dessa typer av hinder tillhör den naturliga vattenmiljön och är faktorer som spelat in när vattendragens
mångformighet har bildats. Med tiden kommer hindren försvinna av sig själv och bör därmed ses som
tillfälliga. Eftersom dessa även är naturliga
så ska det generellt sett inte ges några
åtgärdsförslag för dessa, även om undantag
kan göras. Förslag på åtgärder kan t.ex.
göras om bäver bygger sitt dämme i en
vägtrumma vilket riskerar att skada vägen,
eller om dess uppdämning hotar annan
bebyggelse eller andra markägareintressen.
Det kan också föreslås att bröten av trädelar
avlägsnas, men bara om det går att påvisa att
det härstammar från skogsavverkning.
Slutligen bör undantag göras och hindret
elimineras, om det i det berörda vattendraget Övergiven bäverdamm i Västerhocklan.
finns unika vandrande fiskstammar som
annars, uppenbart riskerar att påverkas negativt.
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Rensningsskador
Fysiska biotopskador direkt i vattenmiljön är ett stort och mycket vanligt förekommande problem i
svenska vattendrag. Skadorna består vanligen av att sten och block tagits bort i strömmande eller
forsande biotoper, och/eller att vattendragen rätats ut eller till och med grävts om- oftast i partier med
lite lägre fallprofil. I vissa fall har det även sprängts fram nya vattenvägar. I älvar och åar härstammar
rensningsskadorna främst från tiden då timmer flottades genom vattendragen, medan mindre åar och
bäckar kan vara påverkade av andra anledningar. Den gemensamma nämnaren är dock att man har
velat snabba på vattenavrinningen. T.ex. i vattenkraftrelaterade syften, men även för att torrlägga skog
eller jordbruksmarker. Med det senare syftet har man även velat sänka sjöar och därmed förminska
dess ytor. Detta gjordes genom utgrävning och rätning av sjöutloppen.
Rensningarna och kanaliseringarna har bl. a. lett till att det skapats ensartade och strukturlösa
biotopförhållanden i vattendragen, till nackdel för fisk och annan fauna. Inte minst öring har drabbats
då många av dess skydds och ståndplatser försvunnit samtidigt som reproduktionsområden försämrats
eller helt spolierats. Det för arten så livsviktiga lekgruset är ofta bortspolat från områden med rätt
strömhastighet för lek och reproduktion, och kan nu återfinnas i dåligt strömsatta höljor längre ner.
Rensningarna har även lett till att den vattentäckta ytan av vattendragen generellt sett blivit mindre och
att sidofåror lämpliga för yngre fisk isolerats eller försvunnit. Sammantaget innebär det att rensade
vattendrag har en lägre allmänproduktion jämfört med opåverkade system.
Sänkningen av sjöar, främst i slättlandskapen har i många fall lett till en tilltagande vattenväxtlighet
med en ökad näringsrikedom som följd. Denna typ av sjöar omges ofta av utdikad mark som i
kombination med sänkta sjöytor bl.a. leder till stora flödesfluktuationer, med onaturligt små sommar/
lågvattenföringar nedströms. En högst rimlig slutsats av denna påverkan är att ändrade
livsförhållanden har skapats för fisk och andra vattenlevande organismer i såväl sjö som vattendrag.

Generella riktlinjer för biotoprestaurering

De vatten som utsatts för rensning och andra fysiska skador bör så långt det är möjligt återställas med
hjälp av grävmaskin, vilket är ett överlägset hjälpmedel vid biotopvård. Även om manuella insatser
med hjälp av spärrblock, spett, spade och dylikt också kan vara effektivt så rekommenderas det främst
under vissa förhållanden. Det kan vara i små bäckar och åar där en mindre maskin inte ryms, eller i
otillgängliga delar av vattendragen som inte kan nås av denna.

Flottledsrensat avsnitt av Tevansjöån.

Samma avsnitt efter biotoprestaurering (Ljusdals
Kommun 2013).

En viktig riktlinje vid biotoprestaurering är att en så stor del av det upprensade materialet som möjligt
ska återföras till fåran. Ibland kan det tyckas finnas ett överflöd av sten och block att arbeta med,
medan det i andra fall finns för lite för att man ska kunna återfå vattendragets ursprungskaraktär. I det
senare fallet kan det därför bli aktuellt att ersätta bortsprängt eller bortforslat material av framkörda
block från annan plats. Detta kan dock vara ett komplext jobb som inte minst kräver god tillgänglighet.
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I förhållande till block och sten så är det ännu vanligare att tillgången på grus och annat finare substrat
är en brist i samband med biotopvård. I vissa fall förekommer dock lämpligt material dolt i bottnarna
under den översta stenpälsen och kan i så fall luckras- eller till och med grävas fram med
grävmaskinen. Det är även möjligt att på manuell väg få fram materialet med hjälp av speciella
redskap. Om det bedöms att det inte finns tillfredställande befintligt material i åtgärdsområdet kan
naturgrus behöva köras dit och läggas ut på strategiska platser.

Flottledsrensat avsnitt av Väljeån.

Samma avsnitt efter biotoprestaurering (Ljusdal Energi
2016).

Någonting som man historiskt sett under biotoprestaurering inte lagt någon större vikt på är att ge den
berörda strömsträckan möjlighet att återta sin naturliga form. Detta är numera ett viktigt moment som
förutom ett väl avvägt arbete i anslutning till strandzoner också består i att anlägga nivåhållande
sektioner i vattendragets bottnar. Ambitionen bör vara att fåran breddas till sitt ursprung, samt att
vattnet vid höga flöden tillåts bredda över det så kallade svämplanet om sådana finns. Samma strategi
gäller om det finns sidofåror vilka också bidrar till vattendragets hydrauliska egenskaper. I de fall de är
vattenförande under hela året har de även andra stora värden- inte minst som lek- och uppväxtområden
för öring.
För övrigt är variation är ett bra ledord vid biotopåterställning och det gäller att tillgodose behoven för
såväl vuxen som yngre fisk. Det vill säga att man ser till att dels skapa djupa ståndplatser i skydd av
block mm, samt även grunda strömmar över lite finare substrat. Ibland kan åtgärderna behöva
kompletteras med utläggning av nedfallna träd, eftersom grov död ved kan vara en stor brist i rensade
åar. Vid återställning bör långa sammanhängande
strömsträckor prioriteras eftersom dessa generellt
sett ger störst verkningsgrad efter restaurering.
Det kan slutligen inte nog poängteras att det är
mycket fördelaktigt om maskinella
återställningsåtgärder utförs av kompetent
personal, avseende både maskinförare och
arbetsledning. Det finns numera specialister på
detta viktiga arbete där det är av yttersta vikt att
det blir rätt från början. Med de åtgärdbehov som
finns i våra vattendrag så behöver dock dessa bli
flera. Tänk på att en misslyckad
biotopåterställning kan vara svårare att rätta till,
än att utföra en helt ny åtgärd i ett rensat
vattendrag.

Biotoprestaurering i Enån (Ljusdals kommun 2014).
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Vattenkraft & reglering
I syftet att utvinna energi är de flesta av Sveriges större vattendrag reglerade i olika grad, vilken bl. a.
beror på vattenföring, längd och fallhöjd. På strategiska platser är kraftverk uppförda med olika
förutsättningar att magasinera vatten uppströms. T.ex. har många mindre kraftverk endast
genomströmningsmagasin utan möjlighet att förändra vattenföringen, medan det i stora norrlandsälvar,
så som i Ljusnan finns stora magasineringsmöjligheter i mer eller mindre uppdämda sjöar. Vid det
senare fallet sker en påtaglig påverkan på flödesdynamiken i vattendraget. Ofta är innebörden att
maxflödet minskar men att lågvattenföringen ökar sett på årsbasis. Andra stora skillnader mot för i ett
outbyggt vattendrag är att en större vårflod oftast uteblir, och att sommarvattenföringen minskar
medans vintervattenföringen blir högre. Detta kallas allmänt för omvänd vattenregim.
Diagram symboliserande omvänd vattenregim. Figur hämtad ur ”omprövningar
av vattendomar inom Ljusnans avrinningsområde, del 1 huvudrapport”.

Något som påverkar och försämrar
förhållandena ytterligare är där- och när
kraftverken utsätter vattendragen för
korttidsreglering. Detta kommer sig av att
man i takt med elbehov och/eller pris ökar
eller minskar vattenföringen under dygnet
eller veckan. I ett värsta scenario
förekommer det till och med att flödet stryps
helt, till så kallad 0-tappning.
Ibland har dessutom kraftverken sina utlopp
en bit nedströms kraftverksdammen med
följden att själva vattendraget periodvis blir
helt torrlagt däremellan. Dessa torrfåror vilka Torrfåra nedströms Laforsendammen i Ljusnan.
ibland kan vara flera km långa, har ett
biologiskt liv som är helt förvrängt och i vissa avseenden helt utplånat. Ett annat fysiskt och biologiskt
problem som reglering kan föra med sig är problem med issörja och bottenfrysning. Något som är ett
känt fenomen i bl. a. Mellanljusnan i Ljusdals kommun.
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Vi går inte in något djupare på hur- eller varför, men självklart innebär dessa olika förändringar stora
konsekvenser för flora, fisk och annan akvatisk fauna i vattendragen. Ett vanligt scenario är i alla fall
att ”sjölevande” arter som gädda och olika karpfiskar expanderar på bekostnad av laxartade fiskar. Inte
minst beror detta på att många av de ursprungliga strömbiotoperna blivit överdämda genom
dammarnas etablering. Dock kan även sjöfiskarter drabbas- bl.a. i form av reproduktionsproblem i
vattenmagasinen. Detta då leken sker i grunda strandområden som i ett senare skede, av reglering blir
torrlagda.

Generella riktlinjer gällande vattenkraft

Eftersom Sverige i brist på annan förnyelsebar energi fortfarande är starkt beroende av vattenkraft så
kan problemen i reglerade vattendrag vara mycket svåra att komma tillrätta med. Under tiden som en
miljövänligare vattenkraft och andra energikällor utvecklas har dock vissa andra arbeten startats upp.
En viktig åtgärd som förhoppningsvis kommer att intensifieras är länsstyrelsernas arbete med tillsyn
och tillståndsprövning av kraftverk som saknar, eller har otidsenliga tillstånd för verksamheten. I
dagsläget har endast enstaka % av kraftverken stöd av miljöbalken medan resterande kraftverk i bästa
fall ryms av en mycket gammal vattenlag från 1918. Av de senare har de allra flesta en effekt som
understiger 10 MW vilket i sammanhanget benämns som småskaligt.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten (J. Kling 2013) utgör de småskaliga kraftverken hela 90 % av
alla svenska kraftverk som samtidigt endast tillför 6 % av den totala elproduktionen från vattenkraft i
Sverige. Målsättningen bör vara att stordelen av den småskaliga vattenkraften, på sikt ska fasas ut. För
att medverka till den utvecklingen kan kommuner, fiskevårdområden och andra aktörer fylla en viktig
funktion. Detta genom att vid misstänkta avvikelser i samband med vattenkraftsverksamhet se till att
upplysa tillsynsmyndigheten om saken.
Ett annat viktigt arbete som bl. a. utförts av framsynta kommuner är att man helt enkelt löser in
anläggningar, för att sedan lägga ner verksamheten i syftet att återställa miljön. Inte minst har detta
gjorts med tanke på fiskvandring och regleringsproblematik, samt i förlängningen också fiske. Man
har därmed förstått vad den engångskostnad som åtgärden innebär, kan generera till bygden på lång
sikt. Bra lägen att lösa in vattenkraft till ett rimligt pris kan vara när anläggningarna börjar bli uttjänta,
och/eller ska till att tillståndsprövas.

Problem relaterade till avrinningsområdet
Undantaget de skador som finns direkt i vattendragen så finns också andra faktorer som i allra högsta
grad påverkar dessa, och den vattenlevande faunan. Oftast beror det på mänsklig aktivitet av olika slag
inom tillrinningsområdena, men problemen kan också vara bundet till luften. Den fysiskt betingade
delen av åtgärder inom avrinningsområdet ingår tillsammans med återställning av sjönivåer i vad som
i modernt tal kallas för en hydrologisk restaurering. Nedan följer översiktliga beskrivningar av
förekommande problem och generella riktlinjer för hur man ska komma till rätta med dem.

Skogsbruk

Det finns många olika former av skogsbruk som påverkar våra vatten på olika sätt. I stora drag handlar
det om avverkning, markberedning, dikning, torvbrytning och exploatering av terräng via
skogsbilvägar. Gemensamt för dessa påverkanskällor är att de minskar vattnets uppehållstid i
markerna eftersom avrinning sker närmare markytan. Den snabba avrinningen genom
tillrinningsområdet innebär en förändrad hydraulik i vattensystemen, med onaturligt höga flödestoppar
och låga lägsta flöden som följd. Därutöver riskerar den ytnära avrinningen att ta med sig humus och
annat finpartikulärt material ut till sjöar och vattendrag, vilket även medför annan negativ påverkan.
T.ex. är detta en bidragande orsak till att sjöar växer igen och att lekbottnar i vattendrag igenslammas.
Dessutom kan de humusämnen som ett intensivt skogsbruk frigör, ha en försurande inverkan och föra
med sig miljögifter som aluminium och kvicksilver ut till sjöar och vattendrag.
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En bra början till att förebygga och komma åt
skogsbruksrelaterade problem är att den svenska
skogsvårdslagstiftningen vilken revideras
kontinuerligt följs. Tyvärr finns det dock
fortfarande delar i denna som inte tillgodoser det
man skulle kunna förvänta sig av ett trovärdigt
miljöarbete. T.ex. så finns det inget regelverk som
lagstadgar att det ska finnas en sparad trädridå av
en viss storlek eller täthet mot sjöar och
vattendrag. I skogsvårdslagen (SVL.1979:429) ges
i alla fall rådet att en skyddszon bör sparas mot
vattnet. Det är ändå väl känt att en bra tilltagen träd Kalhygge utan sparad skyddszon mot Vallån (Ljusnan).
och buskridå längs vattendragen fyller många
viktiga funktioner. Bl. a. avseende den beskuggande effekten, men även för att växtligheten med dess
rotsystem binder ihop strandbrinkar, samt fungerar som ett filter mot näringsläckage från
omgivningen. Generellt sett så rekommenderas det att en skyddsridå på minst 20 m sparas mot mindre
vattendrag vilka är känsligare än större.

Grävt dike som mynnar direkt i Västerhocklan.

Hjulspårskador från maskinöverfart i Älgsjöbäcken.

Undantaget förebyggande riktlinjer, i form av ett miljöhänsynstagande skogsbruk så finns det även
möjligheter att åtgärda redan uppkomna problem. I hårt påverkade vattendrag är viktiga insatser att
lägga igen tillrinnande, grävda skogs- och myrdiken. Detta kan göras både manuellt, med grävmaskin,
och med hjälp av skotare i samband med andra skogsvårdsåtgärder. Åtgärden består i grova drag av att
man dämmer eller proppar igen dikena på olika vis. Oftast används träd i kombination med inte alltför
dränerande material som torv, jord eller sand. En annan åtgärd kan beså av att maskinellt lägga igen
uppkomna körskador, så som hjulspårsdiken vid skogsmaskinernas vattenövergångar.

Jordbruk

De flesta vattendragen i jordbrukslandskapet har genom århundraden utsatts för omvälvande
förändringar. Bönderna har lagt ner mycket energi på att torrlägga det omgivande landskapet till
förmån för odling och djurhållning. Detta har bl. a. inneburit att sjöar sänkts, vattendragen rätats eller
grävts om, samt att markerna dikats ur. Liksom effekterna av skogsbruk så har denna påverkan bl. a.
inneburit störningar i vattendragens flödesmönster och ökade sedimentationsproblem. En skillnad är
dock att någon större belastning av humusämnen oftast inte finns i jordbruksvattendragen, men att
inflödet av närsalter, som kväve och fosfor är desto större. Något som blir extra påtagligt när
vattendragen saknar en skyddande och filtrerande skyddszon. Näringsämnena, vilka härstammar från
åkrar, gödsel och kreatur mm, bidrar till en ökad eutrofiering (övergödning) av sjöar och vattendrag,
vilket bl.a. kan spåras av- grumligt vatten, ökad vattenväxtlighet och syrgasbrist. Vid extrema fall kan
detta leda till att olika akvatiska arter slås ut och att fisk dör.
En bra förebyggande åtgärd, och ett viktigt led i att bryta denna onda cirkel, består i att sluta avverka
strandvegetationen och släppa upp en skyddande bård av träd och buskar. Vidare bör man vara
16
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restriktiv avseende gödsling och vattenuttag, samt vara extra hänsynstagande när det gäller både
allmänna och enskilda avlopp. Det kan även vara värt att se över jordbrukens djurhållning. T.ex.
genom att begränsa olika kreaturs möjligheter att släppa sin avföring i- och/eller trampa sönder
vattendragens strandbrinkar.
Att fysiskt återställa hårt påverkade jordbruksvattendrag utan att göra avkall på böndernas avkastning
är inte lätt. Man bör dock åtminstone överväga återställningsåtgärder och utföra dessa där det är
genomförbart, t.ex. där jordbruket inte är så intensivt eller nedlagt. En viktig åtgärd är att återskapa ett
naturligt ringlande lopp genom markerna. Ibland finns det avsnörda, torrlagda ursprungsslingor vid
sidan av nuvarande lopp som med fördel kan återanvändas, men i vissa fall får man ta till andra
åtgärder. Tillförsel av block och stockar kan t. ex påskynda förloppet, men i vissa fall får man ta till
omgrävning. Om dessa åtgärder dessutom kombineras med förebyggande åtgärder, samt en
igenläggning av direktmynnande diken så har man kommit god bit på vägen mot en återställning.

Hårdgjorda landskap

Med ett hårdgjort landskap avses områden med asfalt, betong och hus mm, viket innebär att detta är ett
problem som främst berör tätortsnära vatten. I de här områdena har nederbörd små möjligheter att
infiltreras i marken, men leds istället snabbt ut i sjöar och vattendrag genom ytavrinning, eller via
dagvattenbrunnar. Det är i denna typ av landskap som de hydrologiska förhållandena är som mest
störda, och flödesfluktuationerna därmed är som störst. Förutom den översvämningsproblematik som
detta kan medföra i vattendragen, så tillförs även dessa onödigt mycket närsalter och miljögifter från
omgivande mark och bebyggelse.
Hårdgjorda landskap är ännu så länge inget jätteproblem i en glesbygdskommun som Ljusdal. Därför
avhandlas inte åtgärder för detta på något mer ingående vis. Dock så menar Degerman (2008) bl. a. att
en mjukgörning av landskapet, genom att plantera träd och buskar ger stora effekter. Detta eftersom
träden minskar den mängd vatten som avrinner genom att fånga upp nederbörden och låta den dunsta,
samtidigt som träden förbrukar vatten som nått marken.

Försurning & miljögifter från luften

Vilket tidigare avhandlats så kan försurning och
utfällning av miljögifter i våra vatten ha sin
härkomst från mänsklig fysisk påverkan inom
avrinningsområdena. Den största källan är dock
luftburet, förorenat nedfall. I första hand kommer
luftföroreningarna av svavel och kväve föreningar
som reagerar med vattenånga och därefter faller
ner som sur nederbörd. Även om denna inte alltid
faller direkt i våra sjöar och vattendrag så
kommer det till slut att hamna där via
avrinningsområdenas mark och vattenvägar.
Beroende på vilken motståndskraft som finns i
mark och berggrund i det berörda området, så
Sjökalkning med helikopter i Breasen. Foto. Niklas
leder detta till olika grad av försurning av vattnet. Svensson
I och med detta onaturliga tillstånd så kommer
olika akvatiska arter att gynnas medan andra får det tuffare och riskerar att slås ut. Till de känsligare
arterna hör bl. a. mört, öring, flodpärlmussla och flodkräfta.
För att komma till bukt med problemen med försurning och relaterade miljögifter så är den bästa
långsiktiga lösningen att det förorenade nedfallet minskas. Tills vidare krävs det dock att vissa sjöar,
vattendrag och dess avrinningsområden kalkas, för att det ska uppnås en tillfredsställande vattenmiljö.
För Ljusdals kommuns del så har det genom åren utförts kalkning i ett flertal åtgärdsområden. Vissa
av dessa kalkningsprogram har varit lyckade och därmed kunnat avslutas, medan andra områden
fortfarande måste kalkas.
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METODIK
Bakgrundsfakta gällande förutsättningar

Underlaget som presenteras i kapitlet förutsättningar består av olika fakta om de berörda vattnen som
finns, oberoende av inventeringsarbetet. Hur bakgrundsfaktan är organiserad i rapporten och var den
inhämtats är enligt följande.


Läge: Parametern läge utgår i första hand från studier i olika kartmaterial. Väsentliga delar är
vattendragets läge i förhållande till andra geografiska platser, längd och fallhöjd, samt om- och
vilka sjöar som innefattas i delrapporten. Omgivning och eventuella biflöden avhandlas också, om
än översiktligt. I stycket anges dessutom vilken medelvattenföring som finns i vattendragets
utlopp. Dessa data är inhämtad från SMHI:s Vattenwebb 2019.



Förvaltning: Avser vilken organisation som förvaltar fisket i det berörda vattnet. Oftast handlar
det om någon av de tre huvudsakliga fiskevårdsområdesföreningarna inom området.



Fiskfauna: Data om förekommande fiskarter grundas i de fall det finns, på registrerade el- och
sjöprovfisken. De flesta uppgifterna härstammar ändå från olika fiskebroschyrer, enkäter till
förvaltarna, samt inte minst från den gamla fiskeplanen från 1991. Vissa artuppgifter i denna har
dock inte tagits med här. Främst gäller det ål som på grund av Ljusnans utbyggnad inte förväntas
finnas naturligt i området längre. När det gäller vitfiskarter så finns risken att artlistan är
ofullständig i många fall, då den gamla planen omnämner dessa arter endast i samlingsnamnet
vitfisk. Fakta om inplanteringar av fisk bygger på uppgifter från Länsstyrelsen Gävleborg och de
olika fiskevårdsområdena.



Särskilda naturvärden: I de fall vattendragen/sjöarna berörs av särskilda naturvärden omnämns
det här. Olika naturvårdsvärden tas upp liksom vatten som enl. VISS (Vatteninformationssystem
Sverige) är skyddade enl. miljöbalken eller har andra särskilt värdefulla värden för fisk och natur.
Annan viktig information är om det förekommer eller funnits hotade arter som flodpärlmussla och
flodkräfta i vattendraget.



Särskilda miljöproblem i vattnet: I rapporten används inte de i VISS aktuella

statusklassificeringarna avseende ekologisk och kemisk status. Däremot uppmärksammas det om
det om man i VISS bedömt att det finns problem med övergödning, försurning eller miljögifter.
Det senare avser exkl. kvicksilver vilket generellt sett kan förekomma i våra vatten och som
anrikat i fisk. Även försurning tas upp liksom om vattendraget är påverkat av vattenkraft.



Ekologisk status: Här anges gällande miljökvalitetsnorm och ekologisk status enligt

vattenförvaltningen vid tidpunkten innan fiskevårdsplanens färdigställande. För inf. om vad dessa
bedömningar innebär och är baserade på, hänvisas till VISS.

Inventeringsförfarande

Vid projektets uppstart 2016, fanns det en hel del- av länsstyrelsen i Gävleborg utförda
biotopkarteringar datalagda. Bl. a. i Nationell databas för biotopkartering- vattendrag vilken utgjort
ett bra stöd för projektet, även fast vattendragen också har återbesökts för fortsatta studier. De allra
flesta av vattendragen i rapporten har dock biotopkarterats av fältarbetande personal, anställda eller på
annat sätt anlitade av Ljusdals Kommun, under åren 2016-2018.
Den huvudsakliga metodiken för att inventera vattendragen har varit biotopkartering enligt en
standardiserad modell framtagen i Jönköpings län (Naturvårdsverket 2003-06-17). I första hand har ett
något modifierat protokoll avseende vattenbiotop, samt ett protokoll för vandringshinder använts.
Karteringen av sjöar har gjorts med hjälp av ett enklare protokoll som tagits fram av Ljusdals
kommun. Detta är avsett att användas med utgångspunkt från sjöarnas utlopp.
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Redovisning av inventeringsresultat och åtgärdsförslag

Det stora och omfattande materialet i form av datalagda uppgifter, pappersprotokoll samt en stor bank
av bilder från biotopkarteringarna ligger till grund för redovisningen som är gjord under kapitlet
Inventeringsresultat. Hur resultat och fakta, samt åtgärdsförslagen det mynnat ut i är organiserat i
rapporten, beskrivs enligt följande.


Inventeringsår & utförare: Avser när, med vilken metod, och av vilken aktör som
inventeringarna gjorts. Med biotopkartering avses ”Jönköpingsmetoden” medan inventeringar
avser återbesök i ett tidigare biotopkarterat vatten, alt. en enklare form av inventering i ett ”nytt”
vattendrag. Den senare metoden har använts sällan och i så fall i mycket små vattendrag.



Sjöbeskrivning: Här beskrivs sjöns karaktär baserat på inventeringen med det särskilda
sjöprotokollet. Visst bakgrundsmaterial så som storlek, djup och höjd över havet, vilket inhämtats
från SMHI finns också med. Vattenfärgen som beskrivs baseras dels på den okulära bedömningen
vid inventeringstillfället, men också på de färgtal som finns registrerade i befintliga- men oftast
äldre (Fiskeplan Ljusdals kommun 1991) vattenkemiska prover.



Vattendrag- & biotopbeskrivning: Berättande beskrivning av vattendraget och dess

biotopförhållanden utefter inventeringsprotokollen. De viktigaste förhållandena är storlek,
strömhastighet och bottensubstrat men förekomst av vattenväxter och död ved uppmärksammas
också, liksom om det förekommer vandringshinder. Beakta dock att vandringshindren beskrivs
mer genomgående i samband med att åtgärdsförslag presenteras i ett senare skede i resp. rapport.
Även närmiljön avseende bl.a. marktyp och beskuggning beskrivs om än mer översiktligt.
Eftersom biotopkarteringsmetoden är anpassad efter förhållanden för öring, så omnämns områdets
värde som öringbiotop också ofta. I vissa fall, då flera bäckar finns beskrivna i samma rapport,
förekommer också vissa bakgrundsvärden som längd och fallhöjd på respektive å/bäck.


Vandringshinder för fisk: Under rubriken listas förekommande vandringshinder inkl. koordinater

(SWEREF99 TM) i en tabell. Bedömningarna som gjorts utgår ifrån öring vilken är den art som
har bäst vandringsegenskaper, men samtidigt är den art som är mest missgynnad av
miljöförstörande problem i vattendragen. Hindren är alltid numrerade med början vid det översta
vandringshindret. Vidare har dessa klassats i kategorierna definitiva och partiella hinder. Definitivt
innebär att uppströms vandring är omöjlig under alla förhållanden, medan partiellt innebär att
vandring kan ske under vissa flödesförhållanden, eller av fisk i en viss storlek. Viktigt att tillägga
är att partiella fiskvandringshinder kan variera kraftigt i svårhetsgrad sinsemellan.


Övrig mänsklig påverkan: Här genomgås på vilka övriga sätt (undantaget artificiella
vandringshinder), som vattendraget har påverkats på av mänsklig kraft. En mycket viktig del är att
dokumentera ev. rensningsskador, och om vattendraget utnyttjats för timmerflottning. I dessa fall
identifieras var det finns flottrännor, dammrester och liknande. Andra viktiga bitar är att lokalisera
påverkan från skogs- och/eller jordbruk. Om det är känt att fysisk fiskevård i form av olika
restaureringsarbeten utförts så tas det upp här.



Kommentar: Här kommenteras vilka förutsättningar och värden vattendraget har, och vilken
utvecklingspotential som finns vad gäller fiskevård, fiskproduktion och fiske. Det resoneras också
om var, och vilka typer av åtgärder som kommer att krävas.



Åtgärder av vandringshinder: De tidigare utpekade vandringshindren beskrivs här separat på
mer ingående vis, varefter förslag på åtgärder ges. Det kan också föras resonemang om hur
angelägna och genomförbara förslagen är.



Övriga åtgärder: Här anges vad som bör eller föreslås göras i vattendraget, undantaget åtgärder
som riktas mot fiskvandring. De rekommenderade åtgärderna är i första hand av rent fysiskt slag
som biotoprestaurering mm, men de kan också bestå av andra typer av förslag. T.ex. vidare
inventering via provfisken mm, eller förvaltningsrelaterade förslag så som fiskutplanteringar mm.
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Huvudvattendrag

Antal vattendrag/
rapporter

1. Voxnan

1

Större vattensystem
2. Gryckån

5

3. Loån

9

4. Håvaån

4

5. Björnån

5

Övriga större Voxnanmynnande vattendrag
6. Västerhocklan

1

7. Svartån

1

8. Jättån

1

Vattendrag totalt

27

Karta. Översikt av inventerade/planlagda vattensystem och enskilda vattendrag med utmärkta utloppspositioner
i Voxnan. Se sammanfattande rapporter för övriga vattendrag och utloppskoordinater.
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Sammanfattande resultat
I den föreliggande fiskevårdsplanen tar ett helhetsgrepp om vattendrag inom Voxnans
avrinningsområde i Ljusdals kommun. Syftet är att skapa underlag för ett framtida restaureringsarbete
med målet att stärka befintliga fiskstammar och annan akvatiskt levande fauna. Dessutom ska arbetet
vara ett led i att uppnå en god ekologisk status i berörda vattendrag.
Den främsta målarten i fiskevårdsplanen är öring. Anledningen är främst att arten av nuvarande
fiskarter anses vara den som drabbats hårdast av vattenkraftsutbyggnad och andra ingrepp i
vattensystemet. Åtgärder som görs för att gynna öring förväntas dock även gynna andra fiskar som
harr m.fl. Därutöver förväntas också andra akvatiskt levande arter som exempelvis flodpärlmussla få
bättre livsbetingelser.
Vad gäller havsvandrande arter så tas det i planen ingen särskild hänsyn eftersom de arterna har små
möjligheter även i ett framtidsperspektiv. Detta beror inte bara på att sträckan ner till havet är utbyggd
för vattenkraft och därmed är stängd för fiskvandring. Anledningen är att det vid Hylströmmen i
Ovanåkers kommun finns en fors som historiskt sett ansetts vara ett naturligt stopp för lax och
havsöring i Voxnan.
Vattendrag
Inom fiskevårdsplanen har förutom Voxnan, även 5 biflöden som mynnar i älven i Ljusdals kommun
inventerats. Dessutom har 2 biflöden som startar i Ljusdals kommun men mynnar i Ovanåkers
kommun inventerats inom Ljusdals gränser. Eftersom 4 av biflödena är stora med egna biflöden av
vikt så är det dock ännu flera vattendrag som inventerats. Sammantaget har inventeringsarbetet
resulterat i 27 delrapporter som tillsammans avhandlar 39 vattendrag och 73 tillhörande sjöar.
Markanvändning
I fiskevårsplanen framgår det att alla delavrinningsområden och hela det berörda avrinningsområdet,
kraftigt domineras av skogsmark. Även myr- och våtmarker är vanligt förekommande. Däremot är
andelen jordbruksmark och hårdgjorda ytor mycket liten och i det närmaste obetydlig. En annan viktig
grundförutsättning är att stora delar av avrinningsområde är svagbuffrat och att vissa
försurningsproblem finns. Problemen har dock till stor del avhjälpts genom Länsstyrelsen Gävleborgs
kalkningsprogram. Sammanlagt har kalkning genomförts i 6 prioriterade områden av Voxnans
avrinningsområde i Ljusdals kommun. Kalkningsprogrammen är dock numera avslutade i alla
åtgärdsområden utom ett som är vilande.
Fiskarter
Enligt olika bakgrundsfakta är öring den
dominerande arten i rinnande vattendrag inom
området för fiskevårdsplanen där arten med
säkerhet finns i 17 av 27 vattendrag/rapporter.
Eftersom elfiskeresultat och annat underlag saknats
i många fall är förekomsten sannolikt ännu större.
De flesta öringstammarna bedöms vara stationära i
Voxnan och sidovattendragen. Hur många
vattendrag som har vandrande stammar däremellan
är dock osäkert, liksom i vilken grad biflödena
producerar öring till älven. Med säkerhet är i alla
fall förekommande vandringshinder i
sidovattendragen en begränsande faktor. Också
Öring är den fiskart som förekommer i flest
sjövandrande öringbestånd förekommer men
vattendrag i Voxnans vattensystem. Foto: Mikael
endast i ett fåtal vatten som i flera fall är svåra att
Hansson.
säkerställa.
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Andra strömvattenlevande arter som harr och stensimpa finns med säkerhet i 6 resp. 10
vattendrag/rapporter. Vad gäller utpräglade sjöfiskarter så förekommer mest frekvent abborre, gädda
och mört vilka finns i de flesta sjöarna och i många rinnande vattendrag. Därutöver förekommer sik
och siklöja i 10 resp. 7 vattendrag/rapporter. En art som i den geografiska regionen lever på gränsen av
sitt naturliga utbredningsområde är röding, vilken i
naturreproducerande form endast finns i en av de
inventerade sjöarna.
Förutom stensimpa förekommer även andra
rödlistade arter som flodpärlmussla och flodkräfta i
systemet. Flodpärlmussla finns i 6
vattendrag/rapporter medan flodkräfta enbart finns
i 1 vattendrag. Att flodkräfta är sällsynt i området
är dock inte oväntat eftersom den i området lever
på gränsen av sitt utbredningsområde- något som
Flodpärlmussla är en art som finns i sex vattendrag i
till stor del har det att göra med vattensystemets
systemet. Foto: Peter Hallgren
höga höjdläge och låga näringsrikedom.
Vandringshinder
Utifrån inventeringarna inom Voxnans
avrinningsområde har det avseende öring
registrerats sammanlagt 123 vandringshinder. Av
dessa är 32 definitiva, varav 17 är naturligt
förekommande. De 15 hinder som är av artificiell
karaktär utgörs samtliga av dammar av olika slag.
Vad gäller de partiella vandringshindren så utgörs
de flesta av vattenfall som ofta är helt naturliga,
men ibland skapade av flottledsrensning eller äldre
former av biotopvård. En relativt stor del av de
artificiella hindren utgörs också av rester av
dammar, medan fellagda vägtrummor är oväntat få.
Biotopförhållanden
Beträffande biotopförhållanden konstateras det att
skadorna är stora inom Voxnans vattensystem.
Saken har i första hand att göra med att flottleder
funnits i hela 24 vattendrag/rapporter. Av dessa
vattendrag är visserligen hela 23- inkl. Voxnan
Karta. Inom området för fiskevårdsplanen har 123
biotopvårdade i viss utsträckning. Trots det är
fiskvandringshinder av olika typ registrerats.
fortfarande bedömningen att alla
flottledsvattendrag är mer eller mindre rensade i de flesta ström- och forssträckorna. Rensningarna har
i de flesta fall dessutom innefattat sprängning och i många fall även rätning och omgrävning. Vad
gäller de vattendrag som inte utnyttjats för flottning är det bara 1 som mynnar direkt i Voxnan, medan
övriga ligger långt upp i avrinningsområdet och i regel är små. Även de vattendragen uppvisar
rensningsskador- men oftast i låg grad och i liten omfattning.
Angående de genomförda restaureringarna inom Voxnans vattensystem har gjorts med 1990-talets
principer med resultat som långt ifrån motsvarar dagens normer. Detta innebär bl.a. att den största
vikten legat på att fördjupa vattendragen och på så sätt skapa utrymme för vuxen fisk. Av den
anledningen har det bl.a. konstruerats nivåhöjande trösklar och andra konstruktioner som i allmänhet
gett vattendragen ett onaturligt utseende. I kombination med beskrivna åtgärder har det i många fall
även lagts ut lekgrus. Även om åtgärdsstrategin varit välment så blir innebörden en variationsbrist som
kan vara förödande. Inte minst gäller detta för öring som i och med avsaknad av grunda, strandnära
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strömmar förlorat sin så livsviktiga uppväxtmiljö. D.v.s. att även om öring skulle leka i det utlagda
gruset- och om äggen kläcks så löper avkomman stor risk att duka under.
Problem inom avrinningsområdet
När det kommer till problematik inom avrinningsområdet konstateras det inga problem som i samband
med jordbruksmark och hårdgjorda landskap har drabbat vattendragen. Däremot har skogsbruket vållat
en del skador som tas upp i fiskevårdsplanen. Lite oväntat är det bara i 5 av vattendragen/rapporterna
som nyare kalhyggen utan skyddszon mot vattnet har registrerats. Däremot är det ganska vanligt att
man i samband med avverkningarna skadat vattendragen genom ovarsamma maskinövergångar. Den
allvarligaste påverkan som kommer av det äldre skogsbruket är dikning vilket bedömts som ett
problem i 10 av vattendragen/rapporterna.
Åtgärdsförslag
I fiskevårdsplanen över Voxnans avrinningsområde har det föreslagits åtgärder av olika typ i alla
vattendragsobjekt. Ett mycket vanligt åtgärdsförslag som angivits i de flesta rapporterna är
elprovfiske. Dels eftersom det fortfarande finns stora brister i underlaget för fiskarternas förekomst
och sammansättning, men även i syfte att skapa referensunderlag för ett kommande
restaureringsarbete. I ett flertal rapporter har det även föreslagits inventering av flodpärlmussla- bl.a.
eftersom arten är en bra indikator på vattendragens status och utveckling.
Av de konkreta åtgärderna är eliminering av vandringshinder mest förekommande med hela 73
föreslagna åtgärder. Ett annat ännu mer omfattande arbete består av den biotoprestaurering som i
någon form föreslås i samtliga av 39 berörda vattendrag. Den sammanlagda vattendragssträckan som
behöver biotoprestaureras har inte beräknas. Dock ger den beräknade sträckan i Voxnan- 26 km, en
fingervisning om vilka åtgärdsbehov som finns. Förutom åtgärder av vandringshinder och
vattenbiotoper föreslås det dikesåtgärder i 10 vattendrag/rapporter. I mindre omfattning har det även
föreslagits åtgärder som återledning av vatten och återställande av sjönivåer.
Angående vattenkraft
Slutligen- och något som är viktigt att belysa är att stora delar av Voxnans vattensystem i Ljusdals
kommun påverkas kraftigt av vattenkraft. Hela 5 sidovattendrag till Voxnan inom Ljusdals kommun är
reglerade för vattenkraftsuttag i Ljusnan/Voxnan. Inom fiskevårdsplanen berör denna verksamhet
sammanlagt 6 sjömagasin med tillhörande regleringsdammar. Dessutom finns det mindre kraftverk
kopplat till en av regleringsdammarna, samt i anslutning till två andra dammar. Att ett av dessa sitter i
Voxnan, som älvens enda definitiva vandringshinder i Ljusdals kommun är extra olyckligt.
Samtidigt är det anmärkningsvärt är att det inte vid någon av de vattenkraftsrelaterade dammarna finns
en fungerande fiskväg. Allvarligt är också att de flesta av vattendomarna som reglerar verksamheterna
inte är miljöanpassade enligt dagens normer. Förutom bristande krav på fiskvägar möjliggör de även i
många fall 0-tappning.
Fiskevårdsplanen belyser särskilt att den reglering som sker i Voxnans sidovattendrag även drabbar
älven inom Ljusdals kommun. Det är endast i det allra översta loppet där älven dessutom är mycket
liten som flödesdynamiken är naturlig. Därefter innebär inflödet av tre stora och reglerade vattendrag
att Voxnan i praktiken omvandlas till ett reglerat vattendrag med den negativa påverkan det innebär.
Vad gäller åtgärder för vattenkraftsproblematiken inom Voxnans vattensystem så föreslås i första hand
utredningar angående möjligheter till avveckling av vissa anläggningar. Det föreslås även att man
parallellt försöker få till stånd omförhandlingar av befintliga vattendomar eller fastställande av nya. I
dessa fall är det minsta man kan begära krav på ordentliga fiskvägar och minimitappningar enligt
dagens normer.
Fiskevårsplanens viktigaste slutsats är att alla vattenkraftsrelaterade anläggningar inklusive
vattenföringar behöver miljöanpassas. Det är inte förrän det målet är uppnått som Voxnan kan återfå
en godtagbar ekologisk funktion.

24

Voxnan

Voxnan

Kartor. Hela Voxnan och älvens lopp genom Ljusdals kommun.
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Förutsättningar
Läge

Huvudflodvattendraget Ljusnans största biflöde Voxnan, har sin början i Siksjön, 2 km SO om Sveg i
Härjedalens kommun, för att mynna i Ljusnan strax söder om Bollnäs stad i Bollnäs kommun. Av
denna runt 150 km långa sträcka rinner ca 60 km i ett SSV lopp genom Ljusdals kommun, och dess
glest bebyggda västliga delar. Den berörda älvsträckan har en sammanlagd fallhöjd på 115 m och
omges i mycket hög grad av kuperad barrskogsterräng med endast mindre inslag av myrar närmast
älven. Denna rinner också genom åtta sjöar, varav sex- med början i Klucksjön ligger långt upp där
vattendraget utgör gräns mellan Ljusdals- och Härjedalens kommuner. Lite längre ner passeras också
Rullbosjön, där den enda lite större bosättningen längs älven finns i form av den lilla byn Rullbo. Den
nedersta och en av de större sjöarna utgörs av Malungen nära gränsen mot Rättviks kommun. Voxnan
tar inom Ljusdals kommun även emot ett stort antal biflöden, varav de största och viktigaste redovisas
i separata rapporter längre bak i restaureringsplanen. Dessa vattendrag utgörs norrifrån räknat av
Jättån, Svartån, Västerhocklan, samt Håvaån. Två andra stora biflöden som rinner igenom kommunenmen rinner in i Voxnan längre ner är Loån och Gryckån. Även dessa vattendrag inklusive flera viktiga
biflöden redovisas separat.

Förvaltning

Den berörda delen av Voxnan förvaltas i de övre delarna fram t.o.m. i höjd med Los av Finnmarkens
FVOF. Den resterande delen av vattendraget förvaltas av Los-Hamra FVOF.

Fiskfauna

Det är känt att Voxnan håller livskraftiga, men förhållandevis småväxta bestånd av öring och harr. Vid
de fyra elfisken som finns registrerade i elfiskeregistret och som genomfördes på olika platser 2009
fångades öring i låga tätheter i tre av lokalerna. Övriga arter som påträffades var Bäcknejonöga,
elritsa, gädda, samt stensimpa. Därutöver finns det i älven och tillhörande sjöar även abborre, lake och
mört. I Rullbosjön och Malungen ska det dessutom finnas siklöja, samt i den senare sjön också sik
(Fiskeplan Ljusdal 1991). Noterbart i övrigt är att den berörda delen av Voxnan inte kan nås av
vandrande fisk från havet. Dels på grund av vattenkraftsutbyggnad, men även för att det i form av
Hylströmmen i Ovanåkers kommun finns ett hinder som anses ha utgjort ett naturligt stopp för lax och
havsöring i alla tider.

Särskilda naturvärden

Hela vattendraget inom Ljusdals kommun ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. Samma sträcka av
älven ingår i ett Natura 2000- område (SE0630055-Voxnan). Dessutom bedöms älven med
parametrarna hydrologi, geologi, zoologi, botanik, lanskapsbild, samt friluftsliv vara av riksintresse
gällande naturvård (Bonde/Ståhl 1997). Enligt Musselportalen förekommer det flodpärlmussla i
Voxnan. Dock så påträffades det i den berörda provlokalen, endast en mycket gammal individ vid
Länsstyrelsen Gävleborgs senaste undersökning år 2017.

Särskilda miljöproblem

Vid den selliknande Storlugnan i vattendragets övre del finns det ett kraftverk som omfattas av en
vattendom från 1995-10-13. Denna innebär bl.a. att vattenytan på Storlugnan får regleras med 1 m. Av
domen framgår ingen minimitappning även om denna enligt Länsstyrelsen Gävleborg (Rapport 201017) ska vara satt till 0,1 m3/s. Vidare förekommer inga regleringar av Voxnan inom kommunen,
förutom de som förekommer i flera tillrinnande vattendrag.
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Ekologisk status

I VISS har det inom Ljusdals kommun pekats ut ett stort antal, separata vattenförekomster i Voxnans
huvudfåra. Den större delen av sträckan- från den södra kommungränsen t.o.m. Holmsjön,
tillsammans med en kort sträcka nedströms Klucksjön bedöms ha en måttlig ekologisk status, med
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. De resterande sträckorna, mellan Stensjön och
Björnsjön, samt mellan Björnsjön och Björnåns inflöde har klassats som god- både vad gäller status
och miljökvalitetsnorm. Beträffande de sammanhängande sjöarna så utgör alla separata
vattenförekomster förutom Rörsjön/Mjösjön som enligt VISS ingår i en rinnsträcka. De flesta av
sjöarna har getts klassningen god- både gällande status, och miljökvalitetsnorm. Undantag utgörs av
Klucksjön och Stensjön som redan har en hög ekologisk status, samt av Rullbosjön som har getts en
måttlig ekologisk med miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Voxnan och tillhörande sjöar biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Klucksjön (52,8 ha), Stensjön (13,9 ha), Björnsjön (30,5 ha), Holmsjön (43,4 ha), Ormsjön (25,7
ha), samt den tvådelade Rörsjön/Mjösjön (60 ha) utgör, med inledning vid Härjedalsgränsen en serie
av sjöar ihopkopplade av korta rinnsträckor. Höjden över havet är 350-345 m på sjöarna som alla är
långsmala i samma riktning (SO) som övre Voxnans delvis trånga dalgång. Vad gäller tillflöden
förutom Voxnan så är det endast enstaka, samt små vattendrag som rinner in i sjöarna. Dessa omges
generellt sett av barrskog i en terräng som oftast är kuperad även om myrar- främst på den västra något
flackare sidan förekommer. Förutom enstaka fritidshus eller liknande vid några av sjöarna så saknas
bebyggelse i området. Beträffande vattenbiotop så är sparsamt beväxta bottnar av sand och grus ett
karaktärsdrag för sjöarna. Dessa är med tanke på en hel del uppstickande grund mm, knappast särskilt
djupa. Vattnet i alla berörda sjöar är klart, men måttligt eller betydligt färgat av humusämnen.

Delar av Stensjön och berget Klucken i vy från utlopp.

Ormsjön i vy från utlopp.

Rullbosjön är vid den lilla byn Rullbo, belägen
339,9 m. öh. med en areal på 17,5 ha. Förutom
Voxnan som genomflyter sjön i SO riktning utgör
Jättån med dess två utlopp i NV en större
tillrinning. Sjön omges av något sluttande terräng
med gårds- och skogsmark dominerad av tall.
Närmast de delvis sanka stränderna förekommer
också en del björk mm. Också denna sjö är grund
med en riklig växtlighet ganska långt ut. Bl.a.
växer starr, näckros och nate. Sjön har främst finpartikulära bottnar samt ett betydligt färgat vatten.
Rullbosjön i vy från utlopp.
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Malungen är en 43,3 ha stor sjö, belägen 261,4 m.
öh. Denna vilken genomflyts av Voxnan i sydlig
riktning har även från väst, ett lite större inflöde i
form av Hockalammsbäcken. Sjön omges av
tallskog och några små våtmarker. Därutöver
förekommer ett tiotal fritidshus varav de flesta
finns längst upp på den västra stranden. Malungen
karaktäriseras i övrigt av en mycket flikig
strandlinje och därmed gott om uddar och vikar. En
större ö och flera uppstickande grundbankar
förekommer också i sjön som har ett ringa djup,
samt sand- och grusdominerade bottnar. Dessa är
Den grunda Malungen i vy från Voxnans inflöde i N.
till vissa delar beväxta av övervattensväxter, så
som starr, vass och fräken. Vattnet i Malungen är
betydligt färgat.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Voxnan inleds i Ljusdals kommun i form av en endast runt 70 m lång rinnsträcka mellan Klucksön
och Stensjön. Vattendraget är här runt 13 m brett och 0,5 m djupt, med ett svagt strömmande flöde
över grus- och sandbottnar. Trots det ringa djupet så är vattenväxtligheten sparsam, även om en del
starr och vattenklöver förekommer i fåran. Denna kantas av fast, något sluttande mark beväxt av
blandskog. Ungefär mitt i sträckan leder en vägbro över vattendraget.

Voxnans inledning i Ljusdals kommun, fotad från bilbro
i vy mot Klucksjön.

Karaktäristiskt, sandigt parti av Voxnan mellan
Stensjön och Björnsjön.

Sträckorna mellan Stensjön och Björnsjön (1,4 km) samt mellan Björnsjön och Holmsjön (1,2 km) har
ett flöde som genom tallskogsmarker växlar mellan svagt strömmande och lugnflytande. Fåran är här
10-15 m bred i samband med mer strömsatta partier, samt upp till 50 m vid mer lugnflytande
förhållanden. På ett ställe nedströms Björnsjön blir dock fåran ännu bredare eftersom en korvsjö i form
av ”Blästertjärnen” har bildats. Vad gäller bottensubstrat så dominerar sand och grus under
svagströmmande förhållanden, medan finsediment tar över vid lugnflyt. Sten och block förekommer
endast sporadiskt i fåran som i intermediära bestånd är beväxt av både över- och undervattensväxter.
Noterbart i övrigt är att Björnåns inkomst i slutet av den nedre sträckan innebär att Voxnan blir flera
gånger större än tidigare vad gäller flöde.
Den 800 m långa sträckan av Voxnan mellan Holmsjön och Ormsjön är övervägande lugnflytande
med myrstränder mot den omgivande barrskogen. Fåran är ca 18-40 m bred med ett djup som sträcker
sig till över 2 m. Vad gäller bottnarna så dominerar finsediment, förutom på uppgrundande ställen där
en del sand, grus och block också förekommer. Den lilla vattenväxtlighet som finns sträcker sig i
första hand till strandnära starrarter.
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Sträckan från Ormsjön till Rörsjön är 800 m lång
varav den största delen- i mitten består av en
större utvidgning av vattendraget, som där är
lugnflytande. Särskilt intressant är denna sekvens
eftersom det i anslutning till landmiljön
påträffades gott om järndetaljer som sannolikt
härstammar från flottningsepoken. Dessutom
rinner det från SV in ett relativt stort biflöde i
form av den till synes orensade och mycket fina
Svansjöbäcken. Upp- och nedströms den
höljliknande sekvensen kopplas denna med de
berörda sjöarna av två separata strömsträckor.
Voxnans utflöde mot Rörsjön och rester av en ledpir.
Dessa är endast 40- respektive 150 m långa med
bottnar av främst sten i mindre storlekar. Fåran vilken är runt 15 m bred har här rensats, men endast
lätt och i en liten omfattning.
Voxnans första, längre rinnsträcka är 2,4 km lång
och finns i skogsmarkerna mellan
Rörsjön/Mjösjön och Rullbosjön. Vid Mjösjöns
utlopp har det funnits två separata
dammanläggningar varav den övre, vilken utgör
egentlig sjötröskel har registrerats som ett
partiellt, men inte allvarligt fiskvandringshinder
(vh1). Vad gäller vattenbiotop så är älven
mestadels lugnflytande närmast sjöarna, medan
strömmande och forsande förhållanden dominerar
längs en 1,8 km lång sträcka däremellan. Här har
kraftig rensning förekommit även om viss
biotopvård genom sporadisk blockutläggning har Exempel på kraftigt rensad och svagt biotopvårdad
genomförts. Fårans bredd är ca 15-30 m i
ström mellan Mjösjön och Rullbosjön.
strömmarna, men vid vissa lugnare partier
åtskilligt större.

Exempel på rensvall som avskärmar naturlig och
mycket fin sidofåra.

I stället rinner vattnet till den största delen genom den
i söndervittrat berg, nedskurna ”Rullbokanalen”.

Sträckan mellan Rullbosjön och Malungen är hela 23 km lång i ett lopp som på flera platser i främst
den övre hälften faller kraftigt över hälldominerad terräng. Detta gäller t.ex. vid Högforsen (vh2) och
efter utloppet av det stora selet Storlugnen där det även finns ett kraftverk (vh3). Ett stort antal ström
och forssträckor förekommer varav de flesta har utsatts för kraftig rensning och i viss mån även
innefattande sprängning. Den biotopvård som trots allt har genomförts är alldeles för försiktig vilket
bl.a. innebär att flera viktiga och opåverkade sidofåror och strandzoner fortfarande är avsnörda av
vallar med upprensade stenar och block. Tydliga exempel på detta finns t.ex. vid den så kallade
Rullbokanalen ett stycke nedströms Rullbosjön, samt direkt uppströms väg 310.
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De nedre delarna av den berörda sträckan ovan
Malungen planar ut alltmer vilket innebär en
lägre strömhastighet och att bottenmaterialet allt
mer får dominans av små stenar och grus. Flera,
potentiella och stora lekområden för både öring
och harr finns medan uppväxtförhållandena är
sämre- i första hand för att bottnarna är alltför
släta och ensartade. Vad gäller storlek på
Voxnan i denna sträcka, så är den i bredd
vanligen 20-40 m bred i strömmarna, samt runt
100 m i de bredaste lugnområdena.
Voxnans avslutande sträckning, från Malungen
till kommungränsen mot Ovanåker är ca 16 km
lång. Av denna del går dock ca 3 km av älven
inom Rättviks kommun, alt. längs
Ljusdalsgränsen mot denna. Sträckan inleds
med lugnt eller svagt strömmande vatten över
bottnar av mest sand, grus och småsten, samt
finsediment i djupare områden. Den första
egentliga nacken kommer först efter 2,5 km och
utgörs av en kortare fors strax innan gränsen
mot Rättvik. Från denna plats och vidare i ca 9
km, omväxlar Voxnan mellan djupa,
tjärnliknande lugnområden med
finsedimentbottnar- och strömmande och
forsande partier innehållande kraftiga
rensningsskador. Vid flera av strömmarna är
fåran flergrenad mellan de öar som finns
utspridda i älven. Detta gäller bl.a. vid
Vintervägsströmmen som är den sista, längre
ström-/forssträckan inom Ljusdals kommun.
Efter denna, förbi platsen för Håvaåns inflöde,
samt genom den avslutande delen av sträckan
(4,5 km) har Voxnan mestadels
svagströmmande förhållanden över oftast
grunda bottnar av mindre sten, grus och sand.
Även om vissa rensningsskador finns även här
så är de små och mycket begränsade. Detta
eftersom det aldrig funnits några mängder av
större strukturer att rensa bort i älven som
dessutom har en stor bredd (20-70 m).

Exempel på ström med fina lekbottnari sträckan
uppströms Malungen.

Exempel på tjärnliknande sträcka i form av
Kvarnbergslugnet.

Exempel på mycket kraftigt rensad sträcka i form av
Stentagsströmmen.

Vandringshinder för fisk

Inom denna inventering av Voxnan har det registrerats tre vandringshinder varav ett bedömdes vara
definitivt. En vidare beskrivning av hindren finns under avsnittet åtgärdsförslag.
Tabell 1. Vandringshinder i Voxnan (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6850886 490923
Mjösjöns utlopp
Vh2 6846238 495322
Högforsen (uppstr. Svartån)
Vh3 6841917 500097
Storlugnens utlopp
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Hindertyp
Dammrest
Fors
Kraftverksdamm

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Definitivt

Fallh. m
0,6
5,0
2,0

Voxnan

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: De inventeringar som genomförts i Voxnan vittnar i hög grad om den flottning som
enligt Bevarandeplan Voxnan 2017 har pågått fram t.o.m. 1966. Mycket tyder på att den mest
omfattande flottningen till en början har ägt rum via Björnån och det är först efter sammanflödet
med denna å som rensningsskador uppträder. Till en början är rensningen lätt och begränsad till
två strömmande partier mellan Ormsjön och Rörsjön/Mjösjön. Fr.o.m. denna sjö och hela vägen
genom kommunen har däremot alla forsar och strömmar- där så krävts för att få fram timret,
rensats på ett mestadels kraftigt vis. Rensningarna har ofta även innefattat söndersprängning av
större block och hällar. Positivt är att det generellt sett ändå finns opåverkade biotoper kvar i
anslutning till många av strömmarna och då i form av delar av strandzoner eller separata sidofåror.
Dessa viktiga miljöer är dock generellt sett isolerade och i olika omfattning torrlagda bakom de
rensvallar eller timmerledare som uppförts. Var de berörda strömmarna med flottledsskador finnsen sammanlagd sträcka på hela 26,3 km, framgår i avsnittet åtgärdsförslag.

Exempel på en orensad vattenbiotop som avgränsas
av en rensvall (Stentäktsströmmen).

Rensvall som trycker ihop huvudflödet och avskärmar
den sidoliggande vattenmiljön (uppstr. väg 310).

 Övriga flottledslämningar: Av de dammar
som användes för att reglera Voxnan under
flottningstiden finns inte mycket kvar. Den
främsta resten finns ca 130 m nedströms
Mjösjön där stenfundament finns kvar från en
flottningsdamm. I övrigt identifierades det
rester av dammar i utloppen av Mjösjön och
Rullbosjön. Annat av kulturhistoriskt intresse
är ledarmar och liknande som innan
maskinresningarna tog vid, handbyggdes av
inpassade stenar. På flera platser, bl.a.
uppströms Rörsjön finns gamla järndetaljer så
som fästen för länsar och spel mm.

Lång ledare av passade stenar i Ålkarsströmmen.
Notera rensad fåra till vänster och orensad till höger.

Rester av en flottningsdamm (nedströms Mjösjön).

Förankringsögla i rutten stubbe (uppströms Rörsjön).
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 Fiskevård: Det har genom åren genomförts restaureringsarbeten i de flesta av Voxnans lite längre
strömmar. Exempel på platser är upp- och nedströms Rullbo, upp- och nedströms väg 310, samt i
området kring Västerhocklans utlopp. Vilka övriga sträckor är framgår i tabell 3 (bilaga1), längst
bak i rapporten. Vad gäller utförandet av restaureringarna så har de i de flesta fall gjorts under
1990- talets fiskeplansarbete och dåtidens arbetssätt. Generellt sett har detta inneburit att störst
fokus har legat på att bygga strömkoncentratorer och på att få ut en del av de tidigare upprensade
blocken i mittfåran. Däremot har de så viktiga strandmiljöerna oftast lämnats orörda. Sammantaget
så är berörda strömmar långt ifrån återställda även om den föregående biotopvården sannolikt haft
en viss positiv effekt.

Exempel på sekvens biotopvårdad med
strömkoncentratorer (uppströms Rullbo). Notera
mängden sten på land och den bristande kontakten
mellan vatten- och strandmiljön.

Exempel på biotopvårdad sträcka med utlagda block
(vid Västerhocklans utlopp). Notera den outnyjjade
delen av älvfåran till vänster.

Vattenföring

I följande avsnitt görs en genomgång av Voxnans vattenföring i dess lopp genom Ljusdals kommun.
Särskilt intressant är det med tanke på att vattendraget tack vare ett stort antal biflöden varav flera är
reglerade, växer betydligt längs vägen. Av den anledningen belyser vi även i vilken grad själva
Voxnan är reglerad. All information om medelvattenföring och regleringsgrad bygger på modelldata
som har inhämtats från SMHI:s Vattenwebb, 2019.
Tabell 2. Medelvattenföring och regleringsgrad* vid olika platser av Voxnan inom Ljusdals kommun.
Mätpunkt i Voxnan (plats)
Utloppskoord (N - E)
MQ (m3/s)
Regleringsgrad (%)
Inflöde Klucksjön/kommungräns
6863360 - 483384
0,68
0
Nedströms Björnåns inflöde
6856105 - 486592
5,35
17,6
Nedströms Jättåns inflöde
6849670 - 492995
7,81
13,1
Nedströms Svartåns inflöde
6842056 - 499772
8,87
11,5
Nedströms Västerhocklans inflöde
6838431 - 502596
10,00
10,2
Nedströms Håvaåns inflöde/kommungräns
6819386 - 516192
14,50
14,6
*Med regleringsgrad avses hur stor andel av årsvattenmängden i avrinningsområdet som kan magasineras i förekommande
regleringsmagasin uppströms. Enkelt förklarat innebär en hög regleringsgrad- om den utnyttjas, en hög störning av
flödesdynamiken i vattendraget. Som en jämförelse till ovanstående värden använder Vattenmyndigheterna i allmänhet 20 %
som gränsvärde för ett ”kraftigt modifierat vatten”.

32

Voxnan
Vilket framgår i tabell 2 på föregående sida så är Voxnan, med en medelvattenföring på 0,68 m3/s inte
särskilt stor när den rinner in i kommunen. Det är inte förrän Björnån rinner in, 8 km nedströms
kommungränsen som vattendraget har en storlek som ger skäl till benämningen älv. Eftersom Björnån
är reglerad så är det även efter detta sammanflöde som Voxnan i praktiken omvandlas till ett reglerat
vattendrag. Vid denna plats blir medelvattenföringen 5,35 m3/s. Efter att det runnit in ett stort antal
andra bilflöden varav de största- Jättån och Håvaån också är reglerade, så är medelvattenföringen i
Voxnan vid utflödet ur Ljusdals kommun hela 14,5 m3/s.

Voxnan nedströms Klucksjön. Här kan vattendraget
betecknas som en mindre eller medelstor å.

m3/s

Voxnan långt ner i Ljusdals kommun där vattendraget
vuxit till en älv.

Månadsmedelvattenföringar i Voxnan

30
25

Nedstr. Håvaån
naturlig

20

Nedstr. Håvaån
reglerad/verklig

15

Nedstr. Björnån
naturlig

10

Nedstr. Björnån
reglerad/verklig

5

Uppstr. Björnån
naturlig/verklig

0

Diagram. Karaktäristiska vattenföringar i Voxnan baserade på månadsmedelvattenföring. Värdena som
använts för respektive månad är medianvärden för månadsmedelvattenföringar under perioden 2008-2017.

I diagrammet ovan visualiseras det hur Voxnans vattenföring förändras över året. Dels i fråga om hur
den faktiskt ser ut, men även hur den skulle sett ut i ett oreglerat tillstånd. Av graferna framgår att
flödesdynamiken är helt naturlig fram t.o.m. Björnåns inflöde, medan dynamiken är störd genom
resterande del av kommunen, efter att de reglerade biflödena tillkommit. I första hand påverkas
vintervattenföringen som blir onaturlikt hög, men även vårfloderna påverkas genom att de blir lägre än
vid naturliga förhållanden. Jämför gärna graferna med diagram på sid. 16, angående vattenflöde i
reglerad, respektive oreglerad älv.
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KOMMENTAR
Skogsälven Voxnan har i sin egenskap som Ljusnans största biflöde alltid inneburit en stor
resurs för människan. Inte minst under den 100- årsperiod som vattendraget utgjorde flottled
för att frakta timmer från Hälsinglands inland för vidare transport mot kusten. Även om denna
viktiga epok sedan mitten av 60-talet är överspelad, så visar de genomförda
biotopkarteringarna att de skador som drabbat vattendraget inom Ljusdals kommun i hög grad
finns kvar. Det är endast i de översta, korta sträckorna som förbinder sjösystemet nedströms
Klucksjön som förekommande rensningsskador är ringa. I övrigt har samtliga strömmar med
lite högre fallhöjd kraftiga rensningsskador. Detta trots att restaureringsförsök har gjorts i de
flesta fall.
Parallellt med den senare delen av flottningstiden och inte minst efteråt har Voxnan även
tjänat människan andra syften, och då i första hand i form av vattenkraftsutvinning.
Problemen som detta för med sig innefattar för Ljusdals kommuns del visserligen endast ett
vattenkraftverk i huvudfåran. Att detta är ett strömkraftverk med endast små
regleringsmöjligheter på uppströms vattenyta är också positivt. Däremot visar denna
undersökning att vattenföringen genom Voxnan, i och med regleringsmagasin i flera tillflöden
(för Ljusnans reglering) är mer störd än vad som tidigare belysts. Man bör t.ex. beakta att
Voxnan endast håller en femtedel av vattenföringen i MQ räknat gentemot det översta
reglersystemet Björnån vid vattendragens sammanflöde. I och med dessa flödesförhållanden
mellan vattendragen så blir Voxnan i praktiken nästan lika reglerad som Björnån.
Vad gäller nuvarande fiskfauna i Voxnan så är den förvånansvärt lite utredd. De elfisken som
finns registrerade i elfiskeregistret är alldeles för få för att dra några större slutsatser av.
Oroväckande är i alla fall att den rödlistade strömfiskarten stensimpa endast påträffades i en
av de fyra lokalerna som provfiskades 2009. För övrigt är det känt att både harr och öring
fångas vid sportfiske och att det är den förstnämnda arten som är vanligast. Detta är inte
oväntat eftersom harr gentemot öring tycks vara mindre känslig för störningar på såväl
vattenbiotop som flödesdynamik. Faktumet att båda arterna enligt fiskande är småväxta,
skulle också kunna ha att göra med dessa faktorer och den födobrist som de kan medföra. Det
är väl känt att både rensningsskador och vattenreglering har en negativ inverkan på
förekommande bottenfauna och insektsliv som inte minst tenderar att blir mindre
variationsrikt.
Slutsatsen av ovanstående är att Voxnan inom Ljusdals kommun är svårt sargad av mänskliga
ingrepp, men att åtgärdspotentialen är väldigt stor. Det man omedelbart bör komma igång
med är en fullskalig restaurering av skadade vattenbiotoper. Med tanke på omfattningen av
dessa innebär detta ett projekt på flera år. Ett annat viktigt problem som behöver lösas snarast
finns vid kraftverket vid Storlugnen. Där bör det i kombination med en miljöanpassad
minimitappning mm. utformas en ny, fungerande fiskväg av dagens teknik.
Om de föreslagna, fysiska åtgärderna genomförs har förutsättningarna för strömlevande fiskar
samt ett attraktivt sportfiske i övre Voxnan förbättrats avsevärt. Dock så är det inte förrän man
kommer tillrätta med den störda flödesregimen som älven kan uppnå sin fulla potential. För
att komma åt detta behövs förändringar av- eller i bästa fall avveckling av de reglermagasin
som finns i Björnån, Jättån och Håvaån. En sådan målsättning bör dock vara långsiktig
eftersom det måste föregås av en troligtvis invecklad process som kräver stor samsyn mellan
myndigheter, kraftbolag och andra aktörer.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i Mjösjöns utlopp och består av resterna av en damm. Kvarvarande
delar är några bottenstockar som leder tvärs över det ca 25 m breda vattendraget. Med en fallhöjd
på ca 0,6 m har hindret bedömts som ett partiellt vandringshinder för ung öring och övriga
fiskarter. Även om fiskvandring skulle kunna underlättas med relativt enkla medel så är en åtgärd
inte särskilt prioriterad. Dels eftersom hindret inte är allvarligt, men även för att passagen utgör en
nivåhållande sektion som vid ingrepp riskerar att påverka Mjösjön/Rörsjöns vattenyta.

Vh1, dammrest i Mjösjöns utlopp.

Vh2, Högforsens översta fall.

 Vandringshinder 2 består av den mäktiga ”Hällforsen” som drygt 3 km nedströms Rullbosjön
faller brant över renspolade hällar. Fallet är fördelat på en längd av runt 40 m- ca 5 m högt, varav
huvuddelen finns längst upp i forsen. Detta innebär ett mycket svårt fiskvandringshinder som
enbart kan passeras av vuxen öring vid vissa flöden. Fiskarnas möjlighet ligger då i att utnyttja
mindre avsatser och skrevor när dessa, runt huvudflödet är vattenförande i lämplig omfattning.
Eftersom hindret utgör en naturlig avgränsning för fiskvandring så bör inga åtgärder göras.
 Vandringshinder 3 finns i änden av den
långa selsträckan Storlugnen där det finns ett
mindre strömkraftverk. Detta sitter med en
fallhöjd på ca 10 m mot det södra landet.
Resten av Storlugnets utlopp korsas av en
lång, delvis reglerbar överfallsdamm som
följs av en relativt brant fallande sträcka över
hällar. Så länge det går tillräckligt med vatten
så bedöms åtminstone öring kunna ta sig upp
till den ca 2 m höga dammen där det är tänkt
att fortsatt vandring ska ske via en gjuten
fisktrappa. Denna har dock en okänd funktion Kraftverksutlopp till v. och hällsträcka till h.
samtidigt som den under inventeringstillfället
var avstängd vilket gör passagen till ett
definitivt vandringshinder. Även om vatten
alltid skulle gå i den befintliga trappan så
bedöms den inte motsvara dagens miljökrav.
Åtgärdsförslag är att fiskvägen byts ut mot en
variant som det går att säkerställa ett
tillräckligt stort flöde i, t.ex. ett så kallat
inlöp. I samband med detta bör även den
gällande vattendomen ses över och omformas
för att motsvara nutida krav vid
vattenkraftverk. Det viktigaste är att få till en Vh3, torrlagd fisktrappa vid Storlugnets utlopp.
minimitappning som motsvarar dagens
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normer. Detta kan t.ex. innebära ett flöde som motsvarar normal lågvattenföring på platsen, samt
att allt överskottsvatten alltid i första hand ska gå genom fiskvägen.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Voxnan behöver restaureras från flottledsskador i sin helhet, med undantag
för området uppströms Mjösjön/Rörsjön. Att inga åtgärder föreslås där beror dels på låg
förbättringspotential i vattenbiotopen- men även för att det finns ett värde i att helt bevara spåren
från flottningsepoken i en avgränsad del av vattendraget. De sträckor som däremot kräver
maskinella biotopvårdsåtgärder har en sammanlagd längd på hela 26,3 km, fördelat på 19 st.
delsträckor, varav två har lägre prioritet (tabell 3/bilaga 1). I första hand behöver de berörda
strömsträckorna restaureras konventionellt med hjälp av större bandgrävarmaskiner. I detta arbete
ingår återförsel av upplagt material, samt öppnande av mer eller mindre torrlagda strandzoner och
sidofåror. När det finns ont om upprensat material- vanligvis i svagströmmande delar, bör fokus
ligga på luckring av hårdgjorda och utslätade bottnar, samt tillförsel av döda träd.

Den lågt prioriterade Kringelströmmen är en
av få strömmar med godtagbar ekologisk
funktion i övre Voxnan

Helt orensat parti i en avsnörd del av Flaggströmmen. Om
tillgång till erfoderliga mängder av grova block finns så kan detta
utgöra en målbild för restaureringen av Voxnan på vissa platser.

Om man vill ha en högre ambitionsnivå vid Voxnans återställande är det även möjligt att vidta
andra åtgärder än de konventionella metodikerna. Detta handlar i första hand om att via helikopter
tillföra lekgrus på platser där det bedöms ha funnits, men spolats bort. En annan åtgärd kan vara
att köra ut grova block på platser där större strukturer har sprängts sönder. Dock så bör man ha i
åtanke att det de senare åtgärderna generellt sett har en låg verkansgrad i förhållande till den höga
kostnaden de medför. Slutligen bör man ha i åtanke att restaureringen av vissa strömmar kan
behöva föregås av antikvariska bedömningar på expertisnivå. Detta berör i första hand platser där
det i vattendraget finns välgjorda ledarmar eller liknande som kan misstänkas ha kulturella värden.
Ibland kan det räcka med en dokumentation för eftervärlden innan berörda objekt tas bort, men
undersökningen kan även leda till att delar eller hela konstruktioner lämnas orörda i samband med
biotopvården.
 Elprovfiske: Genomför standardiserade elprovfisken i relevanta delar av Voxnan. Dels eftersom
fiskfaunan är dåligt utredd, men även för att skapa referensvärden inför ett kommande
restaureringsarbete. För att utvärdera dagens produktionskapacitet av strömvattenlevande fiskar är
det av särskilt stort värde att genomföra provtagningar i orensade, men vattenförande delar av
vattendraget. Vad gäller rensade strömmar som ska restaureras så bör det åtminstone finnas en
referenslokal per delsträcka.

Bilaga 1:
Bilagor 2-3:

Tabell 3, åtgärdssträckor för biotoprestaurering i Voxnan.
Kartor över restaureringssträckor i Voxnan.
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Tabell 3. Åtgärdssträckor för biotoprestaurering i Voxnan.
Sträcka
Startkoord
(N - E)
1. Mjösjön-Rullbo
6850632 - 491485
2. Rullboströmmarna
6849057 - 494063
3. Uppströms Högforsen
6847163 - 494657
4. Uppströms Svartån
6845899 - 495531
5. Kontoret-Värmlandsstr.
6845097 - 496318
6. Kringelströmmen
6842629 - 498232
7. Storlugnströmmen-Flaggstr.
6841888 - 500235
8. Ålkarsströmmen
6841365 - 501338
9. Ström vid Västerhocklan
6840631 - 501742
10. Voxnahed-väg 310
6839375 - 502441
11. Nedströms väg 310
6837719 - 502978
12. Uppströms Krokströmmen
6836624 - 503220
13. Krokströmmen
6836009 - 503251
14. Uppströms Malungen
6835270 - 504028
15. Nedströms Malungen
6829571 - 507942
16. Strandströmmen (Rättviks kn) 6827972 - 508264
17. Nedströms kommungräns
6826399 - 508914
18. Stentagsströmmarna
6825769 - 509603
19. Rolulgs.-Vintervägsströmmen 6824875 - 510819
Sammanlagd åtgärdssträcka
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Slutkoord
(N - E)
6849687 - 493000
6847778 - 494635
6846238 - 495322
6845435 - 496061
6842824 - 498140
6842446 - 498270
6841577 - 500921
6840944 - 501551
6840463 - 501976
6837855 - 502959
6837132 - 503132
6836482 - 503225
6835618 - 503711
6832727 - 507242
6828380 - 508307
6826697 - 508565
6825902 - 509439
6825060 - 510567
6822536 - 512252

Längd
(m)
1810
1680
1180
610
2940
220
760
560
340
1950
660
150
650
4770
1400
1640
490
1600
2890
26300

Tidigare
åtg.
Ja
Ja
Delvis
Delvis
Delvis
Nej
Nej
Nej
Ja
Delvis
Ja
Nej
Ja
Delvis
Nej
Nej
Delvis
Nej
Nej

Prio
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Låg
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Låg
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög
Hög

Voxnan
Bilaga 2.

Karta. Restaureringssträckor i Voxnans övre delar inom Ljusdals kommun.
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Voxnan
Bilaga 3.

Karta. Restaureringssträckor i Voxnans nedre delar inom Ljusdals kommun.
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Data (SMHI-Vattenwebb 2019-03-05)

Gryckån (vid Västersjöåns utlopp)
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Avrinningsområdets yta

199,60 km2

Varav
Sjö och vattendrag
Skogsmark
Hedmark och övrig mark
Myr och våtmarker
Jordbruksmark
Tätort

6,81%
83,03%
0,08%
10,00%
0,07%
0,01%

Medelvattenföring utlopp

3
2,36 m /s

Regleringsgrad

0%

Gryckåns vattensystem

Sammanfattning
Gryckåns vattensystem, ost om Voxnan är ett av två stora system i fiskevårdsplanen som mynnar
utanför Ljusdals kommuns gränser och i stället ansluter till älven inom Ovanåkers kommun. Av den
anledningen är det endast den övre hälften av vattensystemet, med avgränsning i gränssjön Lången
som behandlas i planen. Medelvattenföringen i Gryckån/Västersjöån är här 2,36 m3 beräknat på ett
199,60 km2 stort avrinningsområde, kraftigt dominerat av skogsmark. Andelarna av sjö/vattendrag och
myr är också förhållandevis stora, medan annan markanvändning är obetydlig. För övrigt har
försurningsproblem funnits i vattensystemet varför flera av sjöarna har kalkats. Åtgärdsprogrammet i
kalkningsområdet kallat ”Gryckån med tillflöden” är dock numera avslutat.
Inom Gryckåns vattensystem har 5 vattendrag med en sammanlagd längd på 27,9 km, samt 10
tillhörande sjöar inventerats och beskrivits. Centralt i området finns fyra relativt stora sjöar. Av dessa
hänger tre samman med huvudfåran, medan klarvattensjön, Lindstasjön kopplas till denna via en egen
kort bäck. Övriga sidovattendrag från avrinningsområdets ytterkanter är Hedbäcken, Mysingsån och
Stensjöån med Björknäsbäcken.
Hela systemet ingår i riksintresset ”Voxnan uppströms Vallhaga” som är skyddat enligt miljöbalken.
Andra naturvärden är att både flodpärlmussla och flodkräfta förekommer i vissa delar av Gryckån där
dessutom den rödlistade stensimpan förekommer. Vad gäller övrig fiskfauna så förekommer abborre,
gädda och mört i hela det inventerade systemet. Dessutom finns öring med säkerhet i huvudfåran, samt
i Hedbäcken och Mysingsån. I vissa av de större sjöarna finns det även sik och siklöja.
Sammanlagt identifierade inventeringarna 24 fiskvandringshinder i vattendragen varav endast 2 var
definitiva. Av dessa är ett artificiellt i form av en dammrest i Mysingsån. Det andra definitiva, men i
detta fall naturliga hindret finns också i ett sidovattendrag viket innebär att Gryckåns huvudfåra är fri
från allvarliga vandringshinder. Av de 22 partiella hindren är de flesta av naturlig karaktär vilket också
är positivt.
Det största problemet i Gryckåsystemet är i stället resningsskador vilka i olika omfattning förekommer
i den större delen av systemet. Dock så förekommer det- trots att alla berörda vattendrag tycks ha
utgjort flottleder, fortfarande opåverkade strömbiotoper kvar. Särskilt utmärkande är Björknäsbäcken
som är mycket fin och orensad i nästan hela sitt lopp. Dessutom har viss biotoprestaurering förbättrat
förhållandena något i tre vattendrag vilka dock är långt ifrån återställda.
De åtgärder som föreslås i Gryckåns vattensystem består i huvudsak av att restaurera vattendragen från
flottningsskador. Detta innebär i första hand en fullständig biotoprestaurering med dagens teknik. I
samband med detta föreslås även åtgärder av 1 definitivt- och 18 partiella vandringshinder varav
många utgörs av rester av flottningsdammar och liknande. I övrigt handlar det om fellagda
vägtrummor och forsar eller fall som påverkats av biotopvård av äldre typ och-/eller rensning.
Sammanfattningsvis har Gryckåsystemet inom Ljusdals kommun ovanligt bra förutsättningar för att
återskapas till ett väl fungerande ekologiskt system. De föreslagna åtgärderna kommer inte minst att
gynna öring, vilken i och med bättre förutsättningar i vattendragen även i högre grad förväntas utnyttja
systemets större sjöar för födosök och tillväxt.
Slutligen bör det poängteras att det nedströms det planlagda området finns stora problem då Gryckån
inom Ovanåkers kommun regleras för vattenkraft. Detta innebär bl.a. att magasinering inleds redan vid
Lången vid kommungränsen, samt att fiskvandringsvägen mellan Voxnan och Gryckån i Ljusdals
kommun är bruten.
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Gryckåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
Gryckån
HedLindstaMysingsomfattning
bäcken
bäcken
ån
N koord (SWEREF 99TM)
E koord (SWEREF 99TM)
Inventerad längd (km)
Antal sjöar
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
Gädda
Harr
Mört/vitfisk
Sik
Siklöja
Stensimpa
Öring (stationär)
Öring (vandrande-älv)
Öring (vandrande-sjö)
Övriga (gers, lake m.fl.)
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Skyddad/värdefull natur övrigt
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
Vattenkraft/reglering
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
Definitiva och artificiella hinder
Definitiva naturliga hinder
Befintliga fiskvägar/trappor
Biotopförhållanden
Gammal flottled
Rensningspåverkan (0-3)
Tidigare biotopvårdad
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
Biotoprestaurering
Återledning av vatten
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
Återställande av sjönivå
Elprovfiske
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla

Stensjöån

6832767
521181
7,0
3

6835819
520071
8,7
3

6834976
525300
0,75
1

6840121
525974
7,5
1

6840344
526400
4,6
2

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

?

x

x

x

x
x
x

x

?

x

x

x

x

x

x

3
0
0
0

12
0
1
0

2
0
0
0

5
1
0
0

2
0
0
0

x
3
x

x
2
x

x
1

x
1

x
2
x

x
3
x

9
x

1
x

5
x

1
x

x

x

x

x

x

x
x
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Gryckån
(Lillskogsån, Gällsjöån och Västersjöån)

Karta. Lillskogssjön, Lillskogsån, Gällsjön, Gällsjöån, Västersjön och Västersjöån.

Förutsättningar
Läge

Gryckåns övre del inleds i Lillskogssjön, passerar Gällsjön och Västersjön för att med en
medelvattenföring på 2,36 m3/s i utloppet, slutligen mynna i Övra Lången som är ett gränsvatten till
Ovanåkers kommun. Åsträckorna vilka även benämns Lillskogsån, Gällsjöån samt Västersjöån har
mellan de förhållandevis stora sjöarna sammantaget en längd av 7 km och en sammanlagd fallhöjd på
43,7 m. Undantaget Lindstabäcken som ansluter Lillskogsån från O så saknas biflöden av vikt. Med en
mycket sparsam bebyggelse består markerna kring vattnen främst av skog i en mestadels kuperad
terräng.

Förvaltning

Lillskogssjön, Lillskogsån och halva Gällsjön förvaltas av Öjung-Lillskogs FVF. Däremot är det LosHamra FVO som tillhandahar den resterande delen av Gällsjön, Gällsjöån, Västersjön samt
Västersjöån.
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Fiskfauna

Vid det enda registrerade elprovfisket i vattendraget, i Lillskogsån1986 påträffades endast elritsa och
simpor. Vad gäller fiskarter i sjöarna så finns det abborre, gädda, lake och vitfisk i Gällsjön och
Västersjön. I den senare sjön även sik och siklöja (Ljusdals fiskeplan 1991). Enligt en muntlig uppgift
(A. Persson) finns sik också i Gällsjön. Dokumenterade uppgifter om fiskarter i Lillskogssjön saknas.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. I Lillskogsån finns det flodpärlmusslor i ett bestånd
som åtminstone vid en inventering 2007 (Musselportalen) påvisade nyrekrytering. Flodkräfta ska med
säkerhet finnas i Gällsjöån. Enligt länsstyrelsen Gävleborg har Gryckån högsta naturvärdesklass med
utpekade naturvärden som utter, meandring (Ovanåkers kn), flodkräfta, harr och öring.

Särskilda miljöproblem

I det berörda vattensystemet har det funnits försurningsproblem vilket dock har avhjälpts genom
kalknining i bl.a. Lillskogssjön, Gällsjön och Västersjön. Åtgärdsprogrammet i Gryckåns
kalkningsområdet ”Gryckån med tillflöden” är numera avslutat. Ett annat problem i Gryckån, är att
flera sjöar längre ner, inom Ovanåkers kommun regleras som magasin för vattenkraft i Voxnan och
Ljusnan. Detta berör alltså inte vattensystemet som avhandlas i denna rapport även om Västersjöåns
mynningssjö Övra/Nedra Lången vid kommungränsen är ett av regleringsmagasinen. För vidare
information om regleringsproblematik mm i nedre Gryckån, hänvisas till Ovanåkers Kommuns Fiskeoch vattenvårdsplan i Voxnans ARO (A Persson / L Jonsson 2019).

Ekologisk status

Gryckån har inom Ljusdals kommun hela sju utpekade vattenförekomster vilka utgörs av
Lillskogssjön, Gällsjön, Västersjön, Lillskogsån övre fram till Gästabudstjärnen, Lillskogsån, Gällsån
samt Västersjöån. Av dessa har Lillskogssjön en god ekologisk status och även miljökvalitetsnormen
god ekologisk status. Västersjöån har getts en måttlig ekologisk status och en miljökvalitetsnorm som
innebär en god ekologisk status 2021. Alla övriga vattenförekomster bedöms redan ha god ekologisk
status med miljökvalitetsnormen god ekologisk status.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Hela vattendraget biotopkarterades av Länsstyrelsen Gävleborg 2013. Kompletterande inventeringar
utfördes av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivningar

Lillskogssjön ligger ca 300 m. öh. med en sjöyta
som tillsammans med den nordliga delpolen
Källarflarken är ca 310 ha stor. Med max och
medeldjup på 9,4 resp. 2,7 m är sjön i förhållande till
sin storlek relativt grund. Till Källarflarken
inkommer ett större flöde i form av Stensjöbäcken,
men för övrigt tillrinner endast små bäckar till sjön
som avbördas i S genom Lillskogsån. Runt sjön
dominerar tallskog i en mark som generellt sett är
flack eller svagt sluttande närmast sjön, men mer
kuperad längre bort. Vad gäller förhållanden i själva Lillskogssjön i vy från en båtisättningsplats som finns
sjön så förekommer några mycket små öar, samt
på den västra stranden.
flera synliga grund med uppstickande block.
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Närmast land tycks finsediment dominera bottnarna även om sten och block också är vanligt i sjön
som förutom strandnära starr innehåller ont om synliga växter. Vattnet i Lillskogssjön är relativt
humöst och färgat.
Gällsjön är en sjö med ett endast måttligt färgat vatten som är 200 ha stor och ligger 276,5 m. öh.
Denna sjö är relativt djup med max och medelvärden på 23,5 resp. 6,6 m. Förutom Gryckån
(Lillskogsån/Gällsjöån) som genomflyter sjön i Ost-Västlig riktning finns två mindre tillflöden i form
av Hornbergsbäcken från N, samt Stenbäcken från SO. Sjöns närmiljö och omgivning består i hög
grad av tallskog i något kuperad terräng. Närmast stränderna där även inslag av björk mm kan vara
stort finns ett 10- tal fritidshus, varav de flesta finns vid den lilla delpolen ”Stugutjärnen” vid sjöns
inlopp. Gällsjön har en delvis mycket blockig strandlinje som är relativt varierad liksom sannolikt
även bottentopografin är med tanke på ett större antal öar och synliga grund. Vad gäller bottensubstrat
närmast land så dominerar block och sten även om sedimentrika strandzoner också förekommer.
Vattenväxtligheten är mestadels liten, men åtminstone i utloppsviken ganska artrik. Främst
förekommer vanliga sjöväxter så som bladvass, starr, sjöfräken, näckros samt vattenklöver.

Gällsjön i vy från utloppsviken.

Västersjön med berget Fetingsklacken i fonden.

Västersjön är belägen 256,3 m. öh. och har en areal på 222 ha. Max och medeldjup är enligt SMHI
19,2 resp. 4,7 m. Eftersom sjön förutom från Gällsjöån även får en stor andel av sitt vatten från den
långa och sjöfattiga Hedbäcken, samt av flera andra skogsbäckar så har den ett ganska mörkt och
humöst vatten. Avbördning sker via Västersjöån i SO där det i sjöutloppet finns en utriven damm. Sjön
omges av bergkulleslandskap dominerad av barrskog, förutom mot N där det finns en flack dalgång
med myrinslag. Stränderna är generellt sett blockiga och ganska glest beväxta av främst tall och björk.
Ett stort utskjutande näs, uddar, vikar samt gott om öar gör sjön ovanligt varierad i sin form. Även
bottnarna är blockiga, åtminstone vid land där sten och finsediment också är vanligt förekommande.
Vattenväxtligheten i Västersjön bedöms vara sparsam med dominans av strandnära starr.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Gryckåns översta del, kallad Lillskogsån utgör
en 4,2 km lång förbindelse mellan Lillskogssjön
och Gällsjön. Denna sträcka genomflyter långt upp
två små tjärnar, samt en ca 600 m lång ringlande
och lugnflytande sträcka däremellan. Lugna till
svagt strömmande sträckor finns även ungefär i
mitten av Lillskogsån där Lindstabäckens klara
vatten rinner in (ca 300 m), samt längst ner innan
ån når Gällsjön (ca 1,2 km). Gemensamt för dessa
tjärnar och rinnsträckor är att de omges av delvis
myrlänt skogsmark, samt att de har bottnar av
främst finsediment innehållande gott om
Växtrikt parti av Lillskogsåns nedersta del.
makrofyter. Det senare gäller inte minst i det
långa lugnflytet uppströms Gällsjön där stora delar av åfåran pryds av flytblads- eller friflytande
växtarter.
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De resterande avsnitten av Lillskogsån rinner
genom fast skogsmark i ett flöde som varierar från
svagt strömmande till forsande. Grovt sett handlar
det om tre relativt sammanhängande sträckor som
finns mellan Lillskogssjön och Gästabudstjärnen
(450 m), mellan Kuritjärnen och selet vid
Lindstabäckens inlopp (300 m), samt mellan
nämnda sel och lugnflytet ovan Gällsjön (700 m).
Längs dessa sträckor är alla strömmar rensade i en
omfattning som oftast varit kraftig. Fåran som
generellt sett är 4-12 m bred har dock restaurerats i
de två övre strömmarna, men tyvärr på ett vis som
är otillräckligt då det ligger stora mängder sten och
block kvar längs stränderna. Block och sten
Bädd med lämpligt lekgrus för öring i nedre delen av
dominerar ändå oftast bottnarna som i vissa partier Lillskogsån. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.
även har inslag av grus. Främst gäller detta i svagt
strömmande områden i de nedersta strömmarna där bankar av grus har bildats på flera ställen.
Angående vattenvegetation så var den vid inventeringen 2013 riklig, men i hög grad bestående av
trådalger till följd av hög solinstrålning- något som i många fall berodde på skogsavverkningar och
dåligt sparade skyddszoner mot vattendraget. Mängden död ved i Lillskogsån är i allmänhet låg eller
måttlig.
Gällsjöån förbinder Gällsjön och Västersjön med en 1,4 km lång rinnsträcka som går genom
övervägande fast skogsmark. Vattendraget som i nära anslutning till en bilbro inleds vid en utriven
damm består ungefär till 2/3- delar av ström- och forssträckor, medan den resterande delen utgörs av
lugna, djupa, lugnflyt av olika längd. Noterbart är att Gällsjöån, ungefär mitt i sin sträckning delas för
att bilda en nordlig utloppsgren (Abborrån) ner till Västersjön. Tyvärr är denna 1 km långa å igenlagd
i sitt inlopp med följden att den håller mycket lite vatten. Detta är extra synd med tanke den fina
miljön som finns där i form av djupa höljor sammanbundna av mycket blockiga, helt orensade partier.

Karaktärsbild av blockig orensad biotop i Abborrån.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Kraftigt rensad och svagt biotopvårdad ström i
Gällsån. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Beträffande strömsträckorna i Gällsjöåns huvudfåra så är de fyra till antal, varav den längsta är ca 450
m lång och finns ungefär i mitten av ån. Längs denna sträcka är inslag av forsande vatten ganska stort
medan vattenhasigheten generellt sett är något lägre i de andra sträckorna. Inte oväntat så har kraftig
rensning förekommit i alla strömmar, varav de flesta dock har restaurerats något. Trots detta så finns
det i allmänhet stora mängder av sten och block på stränderna vilket gör att ån oftast har en mycket
dålig kontakt med landmiljön. I dagens skick har åfåran i vattendragets strömsträckor en bredd på
mellan 3 och 13 m, samt en medelbredd på 6-7 m. Vad gäller öringbiotoper i Gällsjöån så finns det
möjligheter för både lek- uppväxt och vuxen fisk, men biotopförhållandena är långt ifrån optimala.
T.ex. är förutsättningarna för lek begränsade även om det i vattendragets mittparti registrerades gott
om grus på sina ställen.
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Västersjöån är 1,3 km lång i ett ringlande lopp genom fast skogsmark mellan Västersjön och Norra
Lången. På grund av den relativt höga fallhöjden mellan sjöarna så dominerar strömmande eller
forsande strömförhållanden i denna å. Avbrott sker dock för några större höljor sammanbundna av
nackar i den övre hälften av sträckan, samt av en annan stor hölja i nedre delen av ån.

Kanaliserad sekvens genom Västersjöns naturliga
sjötröskel.

Kraftigt rensad ström i nedre delen av Västersjöån.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Åfåran i Västersjöån är i de strömsatta sträckorna 4-8 m bred medan de generellt sett djupa höljorna är
upp till runt 30 m breda. Med undantag för en sydlig sidofåra i åns början som eventuellt är orörd så
har alla strömsträckor rensats kraftigt på ett liknande sätt som i övriga Gryckåsystemet. Mellan en
delvis utriven damm och Västersjön har man biotopvårdat, och tyvärr kanaliserat ån längs ca 100 m.
Annars har man inte försökt att återställa vattendraget från skadorna vilket inte minst innebär att
ståndplatsförhållandena i Västersjöån är mycket dåliga- främst på grund av en mycket låg förekomst
av större block ute i åfåran. Vad gäller vattenväxtlighet så är den sparsam med undantag för bitvis
rikliga bestånd av trådalger som påträffades på grundare bottnar. Även förekomsten av död ved är låg
vilket förstärker det allmänt sterila intryck som Västersjöån utstrålar.

Vandringshinder för fisk

Det har i Gryckåsystemet registrerats tre partiella fiskvandringshinder vilka alla finns i Lillskogsåns
allra översta del. En vidare beskrivning av dessa finns under stycket om åtgärdsförslag av
vandringshinder.
Tabell. Vandringshinder i Gryckån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6836790 525374
Lillskogssjöns utlopp
Vh2 6836747 525268
Nedströms Lillskogssjön
Vh3 6836824 525327
Uppströms Gästbudstjärnen
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Hindertyp
Damm
Fall/häll
Fall/häll

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,1
0,7
0,6
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Alla strömsträckor i huvudfårorna i
respektive vattendrag har flottledsrensats på ett
för det mesta kraftigt sätt. Det är även kraftigt
rensat längs en numera lugnflytande sträcka
nedströms Gällsjön. I mindre skala har
dessutom sprängning av block förekommit.
Generellt sett är tillgången på upplagt material
stor längs strömmarnas stränder. Den
sammanlagda längden av rensningsskadade
vattenbiotoper i vattendraget är hela 3,3 km. I
Gällsjöån innefattar ingreppen också att man
har lagt igen/avskurit en 1 km lång, naturlig
utloppsfåra (Abborrån) till Västersjön.
 Dammrester/flottrännor: Undantaget den
damm som registrerats som vandringshinder
(vh1) så har det även i utloppen av Gällsjön
och Västersjön funnits flottningsdammar. Av
dessa kvarstår numera endast
betongfundament. Utrivna dammar av ännu
äldre former sitter finns i Lillskogsån, strax
nedströms Lindstabäckens inflöde, samt i
änden på ett lugnområde långt ner i
Västersjöån. Förutom dessa dammrester så
utgör murkna trädelar här och var i och vid
sidan av vattendragen rester från
flottningstiden.

Exempel på rensad ström i Gällsjöån. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Rester av Flottningsdamm nedströms Västersjön.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

 Sjösänkning: Den blockiga miljön som bitvis
sträcker sig långt upp på land vid flackare
strandremsor av Gällsjön, tyder på att denna är sänkt i förhållande till sin ursprungliga nivå. Detta
har sannolikt skett i samband med att flottningsdammen i sjöns utlopp anlades, och senare togs
bort.
 Fiskevård: Till den störta delen har de rensade
strömsträckorna i Lillskogsån och Gällsjöån
restaurerats enligt 90-tals princip. Resultatet är
mindre bra och åarna är fortfarande mycket
långt ifrån återställda. I Västersjöån har man,
troligen i samband med en dammutrivning
nedströms sjön grävt en ringlande kanal genom
sjöns naturliga sjönacke. Detta har troligen
gjorts för att samla vattnet och skapa en tydlig
fiskväg i ett område som tidigare varit uppdämt
av dammen.
Exempel på resultat av en ofullständig
biotoprestaurering i Lillskogsån. Foto: Länsstyrelsen
Gävleborg.
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KOMMENTAR
Med tanke på Gryckåns storlek, samt att vattensystemet tidigare har kalkats mot försurning
så är det anmärkningsvärt och synd att det endast har utförts ett elprovfiske i vattendraget
genom åren. Fisket vilket genomfördes i Lillskogsån så tidigt som 1986 påträffade ingen
öring vilket gör nya elfisken ännu mer angelägna även om öring med säkerhet bör finnas.
Detta eftersom det vid en inventering 2007 ska ha påträffats unga exemplar av
flodpärlmusslor i samma vattendrag. Positivt är dessutom att flodkräfta finns i ett bestånd
som åtminstone lever i Gällsån.
Tre förhållandevis stora och varierade sjöar sammanbundna med inte alltför långa vattendrag
med en viss fallhöjd, och utan allvarliga vandringshinder innebär att systemet i grunden
skulle kunna vara intressant för ett sjövandrande öringbestånd. En viktig förutsättning är
dock att det i sjöarna ska finnas lämplig betesfisk vilket är en osäkerhetsfaktor. Undantaget
denna förutsättning så bedöms annars Gällsjön vara bäst lämpad då den förutom
variationsrikedom, bottentopografi samt djup även har ett förhållandevis ljust och klart
vatten.
Tyvärr är dock biotoperna i de tre åarna, trots vissa restaureringsåtgärder så gravt skadade att
någon större öringproduktion inte kan förväntas i dagsläget. Ändå så bedöms möjligheterna
för en återställning vara bättre än i många andra flottledsrensade vattendrag eftersom
sprängskador är relativt lindriga, och att en stor andel av upplagt material därmed är av
naturlig form. Att åarna heller inte tycks innehålla några särskilda kulturyttringar så som
särskilt bevarade stenkistor, flottrännor och dylikt gör vägen till en fullständig restaurering
av Gryckån ännu mer framkomlig.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns vid
Lillskogssjöns utlopp och består av en
flottningsdamm. Denna är delvis utriven
och består numera av två betongfundament
ihopkopplade av resterna av ett skibord av
trä. Även om passagen möjliggör
fiskvandring så länge vattenflödet är
tillräckligt högt så är dammen klassad som
ett onaturligt hinder som bör åtgärdas.
Detta görs genom en fullständig utrivning
av skibord och tvärgående stockar, samt ev.
även av betongfundamenten. För att
säkerställa en bibehållen sjönivå kan
åtgärden behöva kompletteras av
Vh1, dammrest vid Lillskogssjöns utlopp. Foto:
stenutläggning på platsen.
Länsstyrelsen Gävleborg.
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 Vandringshinder 2 är beläget ca 150 m
nedströms flottningsdammen och består av
ett ca 0,7 m högt fall i en hällskreva. Även
om passagen utgör ett partiellt hinder för
öring samt definitivt hinder för övriga arter
så föreslås inga åtgärder eftersom dess
uppkomst är av naturlig. Eventuellt kan
dock fiskvandring underlättas i samband
med biotoprestaurering i berörd
strömsträcka.
 Vandringshinder 3 vilket också består av
ett fall över hällar, bock och sten finns mitt
emellan flottningsdammen och
Gästbudstjärnen. Med en fallhöjd på ca 0,6
m är såväl svårhetsgrad för fiskvandring
som åtgärdsförslag detsamma som anges vid
vh2.

Vh2, naturligt fall nedströms Lillskogssjön. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Restaurera alla rensade avsnitt inklusive redan biotopvårdade sträckor i
åarna maskinellt (3,3 km). I samband med återförsel av upprensat material bör stort fokus ligga på
att återta vattendragens ursprungsmiljö, i form av öppna strandzoner och sidofåror. Extra viktig att
strömsätta i lämplig omfattning är Gällsåns orensade sidogren, Abborrån. I syfte att återskapa en
sjövandrande öringstam i Gryckåsystemet bör man även lägga stor vikt på att optimera lek- och
uppväxtmiljöer i relativ närhet av sjöarnas in- och utlopp. Vid behov kan dessa åtgärder behöva
kompletteras med lekgrusutläggning.
 Dammutrivning: Den delvis utrivna dammen vid Västersjöns utlopp bör rivas ut i sin helhet
eftersom den håller på att rasa ihop. I åtgärden som med fördel görs i samband med
biotoprestaurering ingår att frakta bort betongfundament, samt att vid behov anlägga en gångbro
på platsen. Man kan även i samband med restaurering av Gällsjöån överväga att riva ut betongen i
Gällsjödammen och anlägga en naturlig sjötröskel i stället. Om detta ska göras bör åtgärden
föregås av en undersökning avseende en eventuell återställning av Gällsjöns naturliga vattennivå.
 Elprovfiske: För att utreda fiskfauna och kvantifiera öringbeståndet så föreslås standardiserade
elfisken genomföras i två lämpliga lokaler av respektive vattendrag, samt i den redan befintliga
lokalen i Lillskogsån. Resultaten från provtagningarna kommer även att utgöra viktiga referenser
inför en framtida biotoprestaurering.
 Inventera flodkräfta: Utför standardiserade kräftprovfisken med burar för att kvantifiera det
viktiga beståndet av flodkräfta i Gällsån. Åtgärden kan om resurser finns, med fördel även
kompletteras med inventeringsfisken i de övriga åarna och sjöarna i systemet.
 Inventera flodpärlmussla: Genomför musselinventering i den befintliga lokalen i Lillskogsån för
att undersöka beståndets utvecklig sedan 2007, då nyrekrytering konstaterades. Det är även
angeläget att utreda eventuell förekomst av arten via nya inventeringar i andra potentiella
mussellokaler i Gryckåsystemet.
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Hedbäcken
Förutsättningar
Läge

Hedbäcken är ett 8,7 km långt, sydligt
rinnande skogsvattendrag som inleds i
Stortjärnen 10 km öster om Los för att
mynna i Västersjöns norra ände. Sträckan
som har en sammanlagd fallhöjd på 98 m,
genomflyter längs loppet två små
sammanhängande tjärnar och ett flertal
myrar. Längs vägen tillkommer även flera
tillflöden varav Brännbäcken som ansluter
långt upp i vattendraget är klart störst. Den
sammanlagda medelvattenföringen i
Hedbäckens mynning är beräknad till 0,46
m3/s.

Förvaltning

Hela vattendraget förvaltas av Los-Hamra
FVOF.

Fiskfauna

Det har under 1990- talet genomförts tre
elprovfisken i tre olika lokaler i nedre
Hedbäcken. Vid två fisken 1991
påträffades öring i låga tätheter samt elritsa
i en lokal. Det senaste fisket vilket
genomfördes 1997 gav 0- resultat (SERS). I
Stortjärnen ska det endast finnas abborre
medan Hummeltjärnen längre ner dessutom
har bestånd av gädda, vitfisk och öring
(Ljusdals Fiskeplan 1991).

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan
uppströms Vallhaga” vilket är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 §
och där av är skyddat mot vattenkraft.

Ekologisk status

Stortjärnen, Lilltjärnen, Hedbäcken och Hummeltjärnen.

Enligt VISS har Hedbäckens en måttlig
ekologisk status, samt miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Vad gäller Stortjärnen så utgör
den ingen vattenförekomst och är därmed oklassad.
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Stortjärnen är endast 2,5 ha stor och belägen 354
m. öh. Denna får sin största tillrinning från V där
en bäck från ett antal andra små myrtjärnar rinner
in, medan den med sitt betydligt färgade vatten
avbördas i SO genom Hedbäcken. Tjärnen omges
helt av en tallbeväxt myr med mer renodlad
tallskogsmark bortom. Mot O och N har dock
skogen till stora delar avverkats under senare tid.
Växtlighet i form av näckros mm, långt ut samt
några uppstickande block tyder på att tjärnen som
i övrigt mest har sedimentbottnar är grund.
Den ännu mindre ”Lilltjärnen”( 2ha) som är
Den grunda Stortjärnen i vy från utlopp.
namnlös på kartan ligger en bit nedströms
Stortjärnen. Förutom från Stortjärnen får den vatten från ett nordligt, också tjärnrikt tillflöde i form av
Brännbäcken. Lilltjärnen omges av en smal remsa av våtmark som i sin tur kantas av fast, flack mark
med barrskog. Vad gäller vattenbiotopen så är det dominerande substratet nära land finsediment även
om inslag av grus, sten och block faktiskt förekommer. Bottnarna innehåller en riklig vegetation som
delvis växer långt ut i den mörka tjärnen. Växter som noterats är gul näckros och olika starrarter.
Hummeltjärnen har en storlek på 3,4 ha och
genomflyts av Hedbäcken i nord-sydlig riktning.
Till tjärnen inkommer även en mindre bäck från
ett berg i O. Denna tjärn omges av en mindre
våtmark med något kuperad skogsmark bortom.
Dock förekommer även öppen mark i form av
kalhyggen, samt av en ledningsgata i V. Eftersom
förekommande vattenväxtlighet är sparsam och
koncentrerad till stränderna så bedöms tjärnen
vara djupare än de andra inom vattendraget.
Bottensubstratet i strandzonerna domineras av
finsediment, även om block förekommer.
Hummeltjärnens vatten är betydligt färgat.

Hummeltjärnen med kraftledningsgata och kalhygge i
bakgrunden.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Hedbäcken går i sin inledande del mellan Storoch Lilltjärnen (300 m) till 2/3- delar genom
skogsmark medan den nedersta delen ringlar fram
över vegetationsrika bottnar genom en öppen myr.
Bäcken som här uppe endast är 0,5 till 3,5 m bred
har rensats kraftigt i den övervägande strömmande
till forsande sträckan genom skogen. I inledningen
av sträckan finns dessutom resterna av en damm
vilket tyder på att Stortjärnen använts som
vattenmagasin.
Rester av en damm i Stortjärnens utlopp.
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Sträckan mellan Lilltjärnen och där Hälsingeleden korsar Hedbäcken (2,8 km) går mestadels genom
fast skogsmark förutom allra längst ner där det finns en ca 700 m lång myr. Denna har varit uppdämd
av en damm som trots att den delvis rivits ut fortfarande utgör ett partiellt fiskvandringshinder (vh5).
Tack vare Brännbäckens inflöde i Lilltjärnen har Hedbäcken en betydligt högre vattenföring än
uppströms denna, vilket gör fåran 2-8 m bred. Dock kan det bitvis finnas ännu bredare sekvenser i
samband med de höljor och andra lugnflyt som då och då avbryter bäckens annars i allmänhet
strömmande eller forsande flöde. I anslutning till tre av forsarna har det registrerats tre partiella
vandringshinder i form av fall (vh1, vh3-4). Förutom i anslutning till Lilltjärnens utlopp där det i
samband med en gammal dammvall finns kraftiga rensningsskador så är strömmarna endast bitvisoch lätt rensade, utan upplagt material. Detta gör att block och sten dominerar bottnarna som däremot
innehåller ganska ont om grus och sand. Vad gäller vattenväxtligheten i strömmarna så är den ganska
sparsam med som exempel, små mängder kuddmossor på stenar och block. Även tillgången på ved är
generellt sett låg i denna del av Hedbäcken.

Exempel på en orensad, mycket fin vattenbiotop i
Hedbäckens övre del.

Exempel på en rensad och mycket misshandlad
vattenbiotop i Hedbäckens nedre sträckning.

Från dammen vid Hälsingeleden (vh5)- förbi Hummeltjärnen och vidare ner till Västersjön (5,5 km)
rinner Hedbäcken omväxlande genom skogs- och myrlandskap. Lite större våtmarker finns i höjd med
Skarpabborrtjärnen, samt nedströms Hummeltjärnen där det vid den nedre av två myrar fanns aktiva
bävrar och ett bäverdämme i myränden. Uppdämningen som denna skapade gör att bäcken uppströms
är ända upp till 18 m bred, vilket är betydligt bredare än i övriga myrsträckor. Vad gäller sträckorna
som går genom fast skogsmark så är strömmande eller forsande vattenbiotoper dominerarande även
om djupa höljor och andra kortare lugnflyt förekommer. Liksom i övre Hedbäckens strömbiotoper så
håller fåran en bredd på oftast mellan 2-8 m, men med en stor skillnad i att rensningsgraden är mycket
större från Hälsingeleden och nedåt. Även sprängning har förekommit och på vissa platser i enorm
omfattning- t.ex. en bit nedströms Hälsingeleden där en över 100 m lång, hälldominerad sträcka är helt
söndersprängd med vallar av sprängt material längs stränderna. I denna finns en passage som utgör ett
definitivt fiskvandringshinder (vh7). Dessutom har det i berörd del av vattendraget registrerats
partiella varianter av vandringshinder i form av tre fall (vh6, vh11-12) och tre dammrester (vh8-10).

Typexempel på en lugnflytande sekvens av
Hedbäckens nedre del.

Bäver i Hedbäcken fångad på bild. Foto: Jan-Erik
Larsson.
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Vandringshinder för fisk

Det finns hela tolv utpekade fiskvandringshinder i Hedbäcken varav dock endast ett är definitivt. För
en vidare beskrivning av dessa- se åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Hedbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1
6843077 519367
Nedströms ”Lilltjärnen”
Vh2
6841963 519436
V om Grönkullsmyran
Vh3
6841826 519455
SV om Grönkullsmyran
Vh4
6841490 519416
Uppströms Storbrobäcken
Vh5
6840720 519254
Hälsingeleden
Vh6
6840620 519243
Nedströms Hälsingeleden
Vh7
6840460 519229
SO om Hedbäcken
Vh8
6839332 519389
Uppströms ledning
Vh9
6838208 519686
Nedströms Hummeltjärnen
Vh10 6837242 519895
Uppstr. väg mot Gällsjön
Vh11 6837054 519968
Nedstr. väg mot Gällsjön
Vh12 6836033 520085
Uppströms Västersjön

Hindertyp
Fall/block
Dammrest
Fall/block
Fall/block
Dammrest
Fall/häll/block
Fall/häll
Dammrest
Dammrest
Dammrest
Fallserie
Fall/häll

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,4
0,1
0,6
0,4
0,6
1,0
2,5
0,4
0,5
0,6
1,4
0,7

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Hedbäcken är kraftigt rensad i de övre och mellersta delarna av sträckan mellan Stor
och Lilltjärnen (ca 150 m), samt i de flesta ström- och forssträckorna mellan Hälsingeleden och
Västersjön. Den kraftiga rensningen har även innefattat sprängning där de värsta exemplen finns
från Hälsingeleden och några hundra m nedåt. Vad gäller sträckan mellan Lilltjärnen och
Hälsingeleden så finns det några helt orensade strömmar, medan de flesta är lätt rensade. Lätt
rensning har även förekommit i de strömmar som inte är kraftigt påverkade i sträckan mellan
Hälsingeleden och Västersjön.

Söndersprängd fors med rester av hällar och block
längs strandkanten- nedströms Hälsingeleden.

Exempel på mycket lätta rensningsskador i en ström i
Hedbäckens övre del.

 Dammar: Undantaget fem dammrester som har registrerats som vandringshinder så har det
funnits dammar på minst fyra ytterligare platser i Hedbäcken- i utloppen av Stortjärnen och
Lilltjärnen, samt i änden av den övre av myrarna nedströms Hummeltjärnen. Detta visar att både
tjärnar och myrar i anslutning till vattendraget har tjänat som magasin för olika
vattenverksamheter. Eventuellt har flottning endast skett fr.o.m. Hälsingeleden eftersom bäcken
generellt sett är mindre påverkad uppströms denna än nedströms.
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 Fiskevård: I anslutning till en väg som
korsar vattendraget, ca 1,5 km uppströms
Västersjön har maskinell biotopvård
genomförts. Denna är dock utförd enligt
traditionell 90-tals princip i form av
trösklar och små poolsystem mm. Det
mesta av rensmaterialet ligger kvar längs
stränderna vilket innebär att stora
åtgärdsbehov kvarstår i den drygt 500 m
långa sträckan.
 Dikning inom tillrinningsområdet:
Enligt kartmaterial så har Hedbäckens
stora biflöde, Brännbäcken och främst
Biotopvårdad ström med trösklar och pooler i Hedbäcken.
dennas övre delar dikats ut och rätats på
många ställen. Främst gäller detta i
anslutning till en stor myr med ett tillhörande tjärnsystem allra lägst upp i vattendragets
tillrinningsområde.

KOMMENTAR
Hedbäcken är med tanke på sin längd förhållandevis ovanlig så till vida att den förutom i
form av ett antal mycket små tjärnar långt upp i avrinningsområdet inte innehåller några
sjöar. Med anledning av detta finns det anledning att misstänka att vattendragets
vattenhushållande egenskaper inte är de bästa. Positivt ur det hänseendet är i alla fall- även
fast vissa ingrepp har gjorts längre upp i systemet, att vattendragets huvudfåra är förskonad
från rätningar och direktmynnande diken.
Det största problemet i Hedsjöbäcken är i stället flottledsrensning och i viss mån de partiella
vandringshindren som gamla dammar fortfarande innebär. Även om dessa hinder elimineras
så kommer det fortfarande ett finnas ett definitivt, naturligt stopp ungefär mitt i bäckens
sträckning.- något som är lite synd eftersom det är i den långa sträckan mellan detta fallparti
och Stortjärnen längre upp som Hedbäckens minst påverkade, och finaste öringbiotoper
finns.
Enligt de visserligen mycket gamla elprovfiskeresultaten- från 90-talet så tycks Hedbäckens
öringbestånd vara svagt i åtminstone de nedre delarna. Nya elfisken för att utreda statusen
idag bör göras innan någon omfattande restaurering sätts i stånd- en restaurering som inte
kommer att bli lätt alla gånger eftersom rens- och sprängskador bitvis är omfattande.
Om en restaurering, inklusive förbättringar av fiskvandringsvägar skulle genomföras innebär
det bl. a. att drygt 5 km vattendrag, med en stor andel strömbiotoper kommer att
tillgängliggöras för fisk från den stora och fina Västersjön. Denna innehåller för övrigt
lämplig betesfisk som siklöja- något som i kombination med en mångdubblad
öringproduktion som en lyckad restaurering avHedbäcken kan ge, innebär att det finns
hyfsade förutsättningar för att en population med en sjövandrande strategi kan utvecklas i
vattendraget.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 och 3 finns båda i Hedbäckens övre del och består av runt 0,4 m höga fall
över block. Hindren som är bedömda som partiella för öring och definitiva för andra arter kräver
inga åtgärder eftersom bäcken i dessa sträckor är helt orensad.

Vh3, fall i en naturlig fors i Hedbäckens övre del.

Vh12, fall i en rensad forssträcka uppströms
Västersjön.

 Vandringshinder 4, 6, och 12 består av fall
över hällar och/eller block i olika delar av
Hedbäcken. Även dessa sekvenser vilka har
fallhöjder på mellan 0,4 och 1,0 m är
bedömda som partiella hinder för öring och
definitiva hinder för övriga arter. Eftersom
Hedbäcken i de berörda sträckorna är
rensningspåverkade så är det osäkert hur vida
vandringshindren är av naturlig karaktär så
kan det vara befogat med åtgärder. Detta i
form av förflyttningar av block och
nivåhöjande åtgärder nedanför fallen, vilket
med fördel görs i samband med
biotoprestaurering.
 Vandringshinder 7 är Hedbäckens enda
definitiva hinder för öring och beläget ca 5
km från mynningen i Västersjön. Hindret
vilket har en sammanlagd fallhöjd på ca 2,5 m Vh7, definitivt hinder i form av fall genom en hällskreva
består av en brant fallande fors genom en till
i Hedbäckens mittre delar.
stora delar framsprängd ränna genom hällar.
Inga åtgärder föreslås eftersom det sannolikt alltid varit stopp för uppströms fiskvandring på
platsen
 Vandringshinder 11 finns en dryg km upp i bäcken och utgörs av en serie fall med en
sammanlagd fallhöjd på ca 1,4 m. Fallen vilka bedöms vara konstruerade i samband med mindre
lyckade biotopvårdsåtgärder bör åtgärdas. Förslagsvis görs detta genom utrivning i samband med
en modern, maskinell restaurering av berörd strömsträcka.
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 Vandringshinder 2, 9 och 10 består av partiellt utrivna dammar med fästen av jord- och
stenvallar. Vid samtliga objekt finns dammrester i form av tvärliggande, dämmande stockar mm
kvar vilket kan innebära vissa problem för fiskvandring. Dammresterna som för öring bedömts
vara partiella föreslås rivas ut i en högre grad samtidigt som sten och block förflyttas på ett sätt
som underlättar för fiskvandring.

Vh9, rester av flottningsdamm nedströms
Hummeltjärnen.

Vh8, dammrest med betongfundament, uppströms
Hummeltjärnen.

 Vandringshinder 5 och 8 som bägge finns i Hedbäckens mellersta parti utgörs av rester av
flottningsdammar. Kvar finns sidofundament av betong samt mittpartier med stockar och andra
trädelar som bildar fall i olika steg. Även om passagerna med sammanlagda fallhöjder på 0,6 resp.
0,8 m inte utgör några definitiva vandringshinder för öring så är åtgärder befogade. Helst bör
dammarna inkl. betongfundament rivas ut helt, vilket i så fall görs i samband med maskinell
biotoprestaurering och tillhörande vattennivåhöjande åtgärder nedströms.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Restaurera Hedbäcken i rensningspåverkade avsnitt. Arbetet kan
inkluderande lekbottenrenoveringar göras manuellt mellan Stor- och Lilltjärnen där den är liten,
samt mellan Lilltjärnen och Hälsingeleden eftersom den där endast är lätt påverkad. Däremot
behöver en maskinell restaurering tillgripas i sträckan från Hälsingeleden till Västersjön. En
särskilt prioriterad sträcka är den 90- talsbiotopade sträckan (se mänsklig påverkan), vilken
förutom att den har förhållandevis lindriga sprängskador, dessutom har en stor fördel i form av
lättillgänglighet.
 Elprovfiske: För att utreda och kvantifiera öringbeståndet, samt för att skapa referensvärden inför
en kommande restaurering bör Hedbäcken elprovfiskas. Förslagsvis provtas en lokal mellan
Stortjärnen och Lilltjärnen, en lokal mellan Lilltjärnen och Hälsingeleden, samt minst två lokaler
mellan Hälsingeleden och Västersjön.
 Bevaka bäver: Håll koll på vad bävers närvaro medför i Hedbäcken på sikt. Om djurens dammar
skapar långvarigt, definitiva vandringshinder så kan de behöva rivas bort. Särskild uppsikt bör
hållas på området nedströms Hummeltjärnen där det vid inventeringen 2016 fanns en större damm
och aktiva bävrar.
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Lindstabäcken

Karta. Lindstasjön och Lindstabäcken.

Förutsättningar
Läge

Lindstabäcken som i sin mynning har en beräknad medelvattenföring på 0,35 m3/s, utgör en endast
750 m lång förbindelse mellan den relativt stora Lindstasjön och Gryckån/Lillskogsån. Vattendraget
rinner i västlig riktning där det faller hela 45 m längs ett lopp som uteslutande rinner genom
skogsmark. Med undantag för några stugor kring sjön så är bebyggelsen i området mycket sparsam.

Förvaltning

Lindstasjön har en delad förvaltning mellan Öjung-Lillskogs FVF och Färlia FVOF. Lillskogsbäcken
tillhör i sin helhet Öjung-Lillskogs FVF.

Fiskfauna

Det finns inga registrerade elprovfisken från Lindstabäcken. Vad gäller fiskfaunan i Lindstasjön så
finns där enligt Ljusdals Fiskeplan 1991 abborre, gädda, lake, vitfisk, sik samt öring. Sikbeståndet i
sjön ska för övrigt vara introducerat 1932 (O. Filipsson).

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

I det berörda vattensystemet har det funnits försurningsproblem vilket dock har avhjälpts genom
kalkning i bl.a. Lindstasjön. Åtgärdsprogrammet i Gryckåns kalkningsområde är numera avslutat.

Ekologisk status

Såväl Lindstasjön som Lindstabäcken har miljövalitetsnormen god ekologisk status, samt en
nuvarande klassning som innebär god ekologisk status.
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Lindstabäcken biotopkarterades av Länsstyrelsen Gävleborg. Kompletterande inventeringar utfördes
av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivning

Lindstasjön är med den förhållandevis stora
arealen av 416 ha belägen 333 m. ö h. Maxdjup
och medeldjup är enligt SMHI 27,2 resp. 4,6 m.
Ett litet avrinningsområde och tillopp från endast
små korta bäckar bidrar till att denna källsjö har
ett ovanligt ljust och klart vatten. Avlopp av detta
sker i väster genom Lindstabäcken. Andra
karaktärsdrag för sjön är att den innehåller många
uddar och vikar, samt en hel del öar och
stengrund. Flera av öarna liksom ett stort
utskjutande näs har bebyggelse i form av
fritidsstugor. Sjöns närmiljö och omgivning i
Lindstasjön i vy från utloppsviken
övrigt består till stor del av kuperad mark
beklädd av tallskog med inslag av gran och björk. Beträffande bottensubstrat så består det åtminstone
närmast land i hög grad av sand, sten och block. Även om det strandnära sticker upp en del vass och
starr mm så får vattenväxtligheten i Lindstasjön betecknas som sparsam.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Lindstabäcken inleds med en 200 m lång, svagströmmande sträcka som till en början har bottnar av
sand och grus, men senare mest av block och sten. Vid, och nedan sjöutloppet kantas bäcken av en hel
del vass och andra övervattensväxter medan kuddmossor och alger tar över längre ner. Fåran vilken är
ca 10 m bred till en början, men sedan något avsmalnande har rensats kraftigt i sin nedre hälft där
vallar av block och sprängsten kantar vattendraget. I slutpunkten av sträckan finns dessutom resterna
av en förmodad flottdamm.

Dammrest nedströms Lindasjöns utlopp. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Blockrik forssträcka med rester av en flottränna. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Den återstående 550 m- sträckan, mellan dammresten och Lindstabäckens utlopp går genom en
kraftigt sluttande terräng i en mycket blockrik fåra som bitvis är flergrenad. Till en början där
vattenhasigheten är övervägande strömmande så har lätt rensning skett, medan forspartierna i den
resterande delen med små undantag i stort sett är orensade. Detta eftersom all flottning lär ha skett
genom rännor vilket gott om murkna trädelar i och runt bäcken vittnar om. För övrigt innebär fårans
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bredd på ända upp till 15-20 m att flödet delvis är mycket utspritt genom de branta forsarna i bäckens
nedre hälft- något som i sig har bedömts som ett hinder för uppvandrande fisk (vh1).
Hela Lindstabäcken kantas av skog, som domineras
av lövträd närmast stränderna. Från dammen och
nedåt finns det allmänt sett även ett tätt buskskikt
av främst lövbärande arter, men även av ene.
Sammantaget är bedömningen att
uppväxtförhållandena i den block- och stenrika
miljön i vattendragets strömmar och forsar är
mycket bra. Det finns även gott om ståndplatser för
lite större fisk så länge vattnet räcker till för att
fylla upp bäcken ordentligt. Vad gäller
lekförhållanden så är de sämre även om det här och
var finns grus. Bristen är att riktigt utpräglade
Exempel på skyddande lövverk över ett vid tillfället
lekområden med bäddar av grus saknas.
uttorkat parti av Lindstabäcken. Foto: Lst. Gävleborg.

Vandringshinder för fisk
Det finns i Lindstabäcken två vandringshinder som båda bedöms vara partiella. En vidare beskrivning
av dessa ges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Lindstabäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6834988 525355
Uppströms Lillskogsån
Vh2 6834980 525298
Väg mot Lillskogssjön

Hindertyp
Fallsträcka
Vägtrumma

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
15
0,1

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Uppströms en dammrest i bäckens övre del har rensning och sprängning förekommit
längs en sträcka på ca 100 m. Nedströms dammen har rensning av ett lättare slag genomförts i runt
200 m. Längre ner bland forsarna finns det sporadiska lätta rensskador som dock även innefattar
sprängning på något ställe.

Kraftigt resat parti med vallar av block och sprängsten i
Lindstabäckens översta del. Foto: Länsst. Gävleborg.

Rensning av en något lättare form nedströms en
utriven damm.

 Damm/flottrännor: Ca 200 m ner i Lindstabäcken finns rester av en damm som sannolikt
härstammar från flottningstiden. I anslutning till denna och på flera andra platser längs bäcken
finns det här och var även rester av flottrännor av trä
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KOMMENTAR
Resterna av en damm nedströms Lindstasjön och flottrännor längre ner visar att flottning har ägt
rum i den korta Lindstabäcken. Med tanke på det är ändå vattenbiotoperna till den största delen
väl bevarade även om vissa åtgärdsbehov föreligger. Beträffande konnektivitet så innebär
vattendragets höga lutningsgradient att uppströms fiskvandring inte är möjlig för andra arter än
öring, och då endast vid riktigt höga flöden. Troligen har dock bäckens översta del ett visst
värde som näringssöks- och reproduktionslokal för typiska sjölevande fiskarter.
Den klara och mycket fina Lindstasjön är för övrigt bl.a.känd för ett fint bestånd av sik. Vad
gäller öring så är det osäkert om uppgiften att arten ska finnas i sjön (Ljusdals Fiskeplan 1991)
avser ett naturligt eller inplanterat bestånd. Det finns heller inga säkra uppgifter om
öringförekomst i Lindstabäcken, även om där normalt sett ska finnas en population- en
bedömning som baseras på bäckens biotopförhållanden, samt nära koppling till Gryckån
Den viktigaste framtidsåtgärden i Lindstabäcken är att återställa vattenbiotopen i de övre
delarna. Om detta görs på ett ambitiöst sätt som bl.a. innebär att få fram bra lekbottnar så har
man ökat möjligheterna för att ett sjölevande/vandrande öringbestånd ska kunna utvecklas.
Detta förutsätter självklart att arten redan finns i vattendraget, och om så inte är fallet så kan en
återintroduktion komma i fråga.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 utgörs av en 200 m lång, ca 15 m brant fallande forssträcka belägen i
Lillskogsbäckens slutparti. Sammantaget utgör sträckan ett definitivt vandringshinder för alla
fiskarter, förutom för öring som bedöms kunna forcera forsarna vid riktigt höga flöden. Inga
åtgärder föreslås eftersom hindret/hindren är av naturlig karaktär.

Vh1, del av forssträcka i Lindstabäckens nedre del.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Vh2, dåligt nedgrävda vägtrummor längst ner i
vattendraget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

 Vandringshinder 2 består av två vägtrummor som ligger under en skogsbilväg, korsande
Lindstabäckens utloppsdel till Lillskogsån. De 1,7 m vida trummorna är inte ordentligt nedgrävda
samtidigt som de håller på att rosta ut. Detta innebär, även om passagen inte utgör något allvarligt
problem för fiskvandring att trummorna på sikt bör bytas ut. Åtgärdsförslag är att anlägga en
valvbågesbro på en naturlig bäckbotten.
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Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Förutsatt att det går att ta sig fram till åtgärdsplatsen bör man maskinellt
restaurera den kraftigt rensade sträckan, inkl. området runt dammresten längst upp i Lindstabäcken
(> 100 m). Bearbeta även sträckan nedströms så långt det är möjligt. Förutom att sten och block
ska återföras till fåran så bör stor fokus ligga på att luckra fram grus och skapa bättre
förutsättningar för öringlek. En åtgärd med lägre prioritet är att manuellt restaurera
rensningspåverkade partier av forsarna i bäckens mellersta och nedre del.
 Elprovfiske: Som referens inför restaurering, och för att utreda förekomst, samt kvantifiera det
eventuella öringbeståndet i bäcken föreslås två standardiserade elfisken genomföras. Lokalerna
ska då ligga i strömsträckan nedströms dammresten, respektive bland forsarna i bäckens nedre
hälft.
 Återintroduktion: Om det efter elfisken visar sig att öringbeståndet i vattendraget av någon
anledning är utslaget så bör man genomföra en återintroduktion. Detta är särskilt angeläget
eftersom chansen för spontan spridning av arten fån Gryckån begränsas av vandringshindren i den
nedersta delen av Lindstabäcken. En eventuell återintroducering föreslås via elfiske, och flytt av
yngre stadier av öring från närliggande vattendrag inom Gryckåsystemet.
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Mysingsån
Förutsättningar
Läge

Mysingsån är 7,5 km lång i sitt sydliga
lopp från den lilla sjön Stora Mysingen
mellan Los och Färila, till Källarflarken i
Lillskogssjön. Fallhöjden längs vägen
genom utpräglade skogs- och myrmarker
är 81 m. Efter att flera mindre bäckar
från omgivningen, bl.a. Elibäcken från
väst tillkommit är den sammanlagda
medelvattenföringen i utloppet 0,40
m3/s.

Förvaltning

Stora Mysingen och de övre delarna av
Mysingsån ligger inom Färila FVOF
medan vattendragets nedre hälft
förvaltas av Lillskog-Öjungs FVF.

Fiskfauna

Vid ett elprovfiske utfört i Mysingsån,
vid Simonsro 1991 var den enda fångade
arten öring, och i tätheter som var
förhållandevis låga (Elfiskeregistret). I
Stora Mysingen finns det abborre, gädda
och vitfisk (Fiskeplan Ljusdals kommun
1991).

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan
uppströms Vallhaga” vilket är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 §
och där av är skyddat mot vattenkraft.

Karta. Stora Mysingen och Mysingsån.

Särskilda miljöproblem

Enligt vattenförvaltningen (VISS 2016) har Mysingsån försurningsproblem i de övre delarna mellan St.
Mysingen och Elibäckens inflöde. Sjökalkning har tidigare utförts i St. Mysingen, inom det numera
avslutade kalkåtgärdsområdet ”Gryckån med tillflöden”.

Ekologisk status

Enligt VISS har Mysingsån (Id. WA59180580) miljökvalitetsnormen hög ekologisk status i den övre
delen, fram tills biflödet Elisbäcken, medan den resterande nedre delen har miljökvalitetsnorm, god
ekologisk potential 2021. Den gällande statusklassningen är måttlig ekologisk status i den övre delen
men god ekologisk status i den nedre.
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Mysingsån biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivning

Stora Mysingen är belägen på en höjd av 381
m. öh och har en yta på 14,7 ha. Sjön omges
av fast tallskogs mark längs det östra landet
men i övrigt av myrmark sparsamt beväxt av
tall. Från- och igenom myrarna tillrinner två
bäckar i norr, medan avbördning i form av
Mysingsån sker i söder. Sjön vilken har ett
starkt färgat vatten tycks främst ha mjuka
bottnar även om en hel del sten och block syns
nära det östra landet. Den synliga
vattenvegetationen är oftast sparsam med
näckros och strandnära starr och vass som
dominerande växter.
Stora Mysingen i vy från utlopp.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Direkt nedströms S Mysingen inleds Mysingsån av en ringlande och lugnflytande sträcka genom en
tallbeväxt myr. Åfåran vilken är 4-9 m bred och runt 1 m djup har mestadels finsedimentbotten även
om några större block förekommer här och var. På bottnarna växer gott om makrofyter varav arter som
näckros och vattenklöver är vanligast.
Ungefär 250 m nedströms sjön där det finns en utriven damm med en murken gånbro på, går ån in i
fast skogsmark. Från denna plats och vidare förbi bl.a. Förarstugan och Simonsro har Mysingsån längs
en sträcka på ca 2,6 km en relativt jämn och hög fallhöjd vilket gör strömmande förhållanden vanliga.
Dock så förekommer även forsande vatten så som vid Simonsro där en serie fall utgör vandringshinder
(vh3). Längs denna sekvens där det också finns en dammrest har fåran rensats kraftigt i ån som i övrigt
har relativt välbehållna vattenbiotoper. Fina öringlokaler finns där i form av såväl steniga/blockiga
områden för ståndplatser och uppväxt som grusrika sekvenser för lek. Fåran vilken på flera platser
innehåller naturliga sidofåror har längs sträckan en kraftigt varierande bredd på 2-15 m.

Fin, helt orensad vattenbiotop i Mysingsåns övre del.

Mysingsåns lopp genom myr, NV Stensjöberget.

Den återstående delen av Mysingsån (4,8 km), fr.o.m. en punkt nordväst om L Orrtjärnen, t. om.
Källarflarken har en relativt låg fallhöjd och utgörs av såväl lugna, djupa avsnitt genom myrar som av
strömmande partier genom fastare skogsmark. I änden av de två största myrarna vilka är nästan helt
öppna sitter utrivna flottningsdammar som utgör fiskvandringshinder (vh4-5). Rester av flottrännor
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påträffades också, men främst i strömmande eller forsande avsnitt. Dessa avsnitt har en låg
påverkansgrad med likvärdiga biotopförhållanden som i de övre delarna av Mysingsån. Vad gäller
vattendragets storlek längs sträckan så har det ett maxdjup på kring 1,5 m (genom myr) och med få
undantag en bredd på 4-9 m.
För övrigt påträffades det ett flertal bäverdammar i anslutning till våtmarkerna som på vissa platser var
något uppdämda. Även om dammarna som endast i ett par fall verkade vara ”i bruk” bedömdes vara
hindrande för fiskvandring i olika grad så har de inte tagits upp som vandringshinder nedan.

Vandringshinder för fisk

Det registrerades med undantag för bäverdammar fem vandringshinder i Mysingsån. En vidare
beskrivning av dessa finns under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Mysingsån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6845167 524101
Förarstugan
Vh2 6844855 524055
Nedströms Förarstugan
Vh3 6843977 524140
Simonsro
Vh4 6842586 524145
Orrmyrdammen
Vh5 6841377 525455
Stensjöberget

Hindertyp
Vägtrummor
Brötesbildning
Fall
Dammrest
Dammrest

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

Fallh. m
0,1
0,3
1,0
0,2
1,0

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: I anslutning till en vägpassage och en fors nedströms Simonsro har kraftig rensning
och även sprängning utförs. För övrigt är strömmarna orensade eller i korta avsnitt endast lätt
rensade.

Exempel på lätt rensning av åfåra, uppströms
Simonsro.

Riven damm med tillhörande dammvall nedströms
Stora Mysingen.

 Dammar/flottrännor: Förutom de dammrester som registrerats som vandringshinder så finns det
även en damm ca 250 m nedströms Stora Mysingen. Gemensamt för dammresterna är att de är
kopplade till långa dammvallar av block och sten vilket visar att de fungerat under
flottningsepoken. I och på sidan av vattendraget finns även rester av gamla flottrännor.
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KOMMENTAR
Mysingsån är trots att den utsatts för flottning ett förhållandevis välbevarat skogsvattendrag
som bedöms ha bra förutsättningar att producera öring. Att ån till den största delen är orensad
hänger samman med att flottningen genomfördes långt bak i tiden då man i hög grad använde
rännor. Andra positiva faktorer är att ån inte tycks ha tagit någon större skada av skogsbruk i
området. T.ex. identifierades det inga allvarliga diken eller kalhyggen i anslutning till
vattendraget under inventeringen 2016.
Med tanke på den försurningsproblematik som funnits/finns så är det synd att det inte finns
några relevanta elprovfisken som visar hur fiskartsammansättningen i vattendraget ser ut i
dag. Bra fysiska betingelser finns redan, vilket innebär att undersökande elprovfisken
avseende förekomst och reproduktion av öring mm skulle kunna ge en signal på
omfattningen av problemet.
Beträffande fysiska åtgärder i framtiden så är förbättringspotentialen i Mysingsåns
vattenbiotop relativt liten även om vissa åtgärder kan komma i fråga. Dessutom finns det fem
fiskvandringshinder som bör elimineras. Av dessa är ett- i form av en dammrest extra viktigt
att åtgärda eftersom det är både artificiellt och definitivt samtidigt som det ligger endast 1,6
km upp i vattendraget.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns vid Förarstugan, en
dryg km nedströms Mysingen där Mysingsån
leds genom två trummor under en liten
skogsväg. Trummorna vilka är 1,2 m vida och
av plåt ligger för högt och skapar i ändarna
0,1 m höga fall. Eftersom den berörda
överfarten utgörs av en sämre avverkningsväg
så är det ev. befogat att gräva av denna och
ersätta trummorna med en naturlig åbotten. I
annat fall bör en valvbåge anläggas.
 Vandringshinder 2 är beläget ca 300 m
nedströms Förarstugan där en brötesbildning
av stockar och andra trädelar dämmer ån till
ett partiellt vandringshinder. För att
säkerställa att detta inte riskerar att medföra
ett långvarigt stopp så bör det rivas.

Vh1, en av två fellagda vägtrummor vid Förarstugan.

 Vandringshinder 3 består av det högsta av
en serie fall i en forssträcka direkt nedströms
Simonsro. Fallet som är 1,0 m högt vid
lågvattenföring utgör ett mycket svårt
fiskvandringshinder som enbart kan forceras
av vuxen öring vid höga flöden. Eftersom
forsen innehåller rester av en flottränna och är Vh3, fall nedströms Simonsro.
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kraftigt rensad så är det inte säkert att fallet är helt naturligt. Förslagsvis kan man därmed passa på
att underlätta för fiskvandring i samband med att man med en mindre grävmaskin återställer
forsens vattenbiotop.
 Vandringshinder 4 ligger i nederkanten av Orrmyran och består av resterna av en
flottninsgdamm. Resterna består förutom av den gamla dammvallen främst av ett skibord av
stockar som vattnet sipprar emellan. Detta innebär ett partiellt onaturligt hinder som bör rivas ut,
alternativt kringgrävas.

Vh4, dammrest som utgör partiellt vandringshinder.

Vh5, Mysingsåns enda definitiva vandringshinder.

 Vandringshinder 5 finns i kanten på en myr i höjd med Stensjöberget. Här finns en anläggning
som liknar föregående hinder med skillnaden att den är större. Den berörda dammresten har en
sammanlagd fallhöjd på 1 m vilket i kombination med ett dränerande skibord innebär ett definitivt
fiskvandringshinder. Åtgärdsförslaget är beroende på kulturella omständighetet utrivning,
alternativt kringgrävning av hindret.

Övriga åtgärder

 Elprovfiske: Genomför minst två standardiserade elprovfisken för att utreda art sammansättning.
Om det visar sig att öring saknas eller att reproduktionen är svag blir det extra viktigt att utreda
försurningproblematik via andra undersökningar.
 Återuppta kalkning: Beroende på utfall av ovanstående åtgärder, och andra parametrar bör det
övervägas om den avslutade kalkningsverksamheten behöver återupptas.
 Biotoprestaurering: Biotoprestaurera den hårt rensade forsen nedströms Simonsro maskinellt i
samband med att vh3 åtgärdas. Det samma gäller vattenbiotopen kring dammresterna vh4 och vh5.
Vad gäller den lätta rensningen som förekommit i några strömmar i resterande del av vattendraget
så som bl.a. vid dammresten nedströms S. Mysingen så bör manuell biotopvård tillgripas. I arbetet
ingår även restaurering av lekbottnar där så krävs.
 Bevaka bäver: Bevaka hur bävrarnas vistelse vid Mysingsån påverkar vattendraget på lite längre
sikt. Om övergivna dammar utgör långvarigt, definitiva vandringshinder bör de rivas.
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Stensjöån
(med Björknäsbäcken)

Förutsättningar
Läge

Stensjöån med Björknäsbäcken har sin början i
Björknässjön mellan Los och Färila, för att med en
medelvattenföring på 0,38 m3/s mynna i Källarflarken
i Lillskogssjön. Undantaget Stensjön som passeras i
de nedre delarna är den sammanlagda längden 4,6 km
varav Björknäsbäcken utgör den klart största andelen.
Med en sammanlagd fallhöjd på 74,5 m genomrinner
vattendragen skog och myrar i förhållandevis ensliga
marker.

Förvaltning

Stensjön och Stensjöån förvaltas av Öjung-Lillskogs
FVF medan Björknässjön och Björknäsbäcken ligger
inom Färila FVO.

Fiskfauna

I elfiskeregistret finns ett registrerat elprovfiske utfört
av Länsstyrelsen i Björknäsbäckens nedre del 2010.
Ingen fisk påträffades och fiskfaunan är även för
övrigt okänd i vattendragen. Vad gäller sjöarna så
innehåller de abborre, gädda och mört samt eventuellt
även andra arter.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms
Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Ekologisk status

I vattendraget finns det i VISS två utpekade
vattenförekomster i form av Stensjöån och
Björknäsbäckens nedre hälft- fr.o.m. biflödet från
Skålmyran. Stensjöån har den nuvarande
Björknässjön, Björknäsbäcken, Stensjön och
statusklassningen, samt miljökvalitetsnormen god
Stensjöån.
ekologisk status. Gällande nedre Björknäsbäcken så
har den getts en dålig ekologisk status, med miljökvalitetskravet god ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Stensjöån biotopkarterades av Länsstyrelsen Gävleborg 2010 samt inventerades översiktligt av
Ljusdals Kommun 2017. Björknäsbäcken biotopkarterades av kommunen 2016.
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Sjöbeskrivningar

Björknässjön är med en sjöyta på 40,7 ha belägen 374,5 m. öh. Sjön vilken har en relativt flikig
strandlinje omges till den största delen av tallskog i något kuperad eller flack terräng. Bitvis sträcker
sig dock även myrar fram till sjön, så som t.ex. i norr där de två tillflödena L. Mysingsbäcken och
Byggesbäcken rinner in. I en mindre vik i den södra stranden avbördas sjön med dess måttligt färgade
vatten av Björknäsbäcken. Vad gäller bottensubstrat så tycks block vara vanligast närmast stränderna
även om också sten och finsediment förekommer frekvent. Längre ut finns tre små öar, samt
uppstickande block på några platser. Sjöns synliga vattenvegetation är sparsam med dominans av
strandnära flytbladsväxter.

Björknässjön i vy från utlopp.

Stensjön i vy från utlopp.

Stensjön ligger 311 m. öh. och har tillsammans med en långsmal nordlig vik, kallad Stensjöflarken en
areal på 93,3 ha. Denna sjö får sitt största vattentillskott från Björknäsbäcken som mynnar i
Stensjöflarken, men det finns även tre små bäckar som rinner in från O. Avbördning sker i S via
Stensjöån. Sjön som har en mycket varierad strandlinje omges av flack eller något kuperad mark
dominerad av tallskog. Det förekommer dock även myrar, och då främst kring de norra delarna av
sjön. Denna som enligt SMHI har max- och medeldjup på 12,7 resp. 3,3 m (sjödjup och sjövolym)
innehåller gott om öar och uppstickande block. Bottensubstratet närmast land är också till stora delar
blockrikt och stenigt. Vad gäller vattenvegetation så är den förhållandevis riklig i Stensjöflarken,
medan är den tycks vara sparsam i resten av sjön.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Björknäsbäcken är i ett ringlande lopp genom skogsmarkerna mellan Björknässjön och Stensjön ca
3,7 km lång. Storleksmässigt håller den en bredd på mellan 1-8 m, med en normal bredd på 3-4 m.
Eftersom fallhöjden längs sträckan är hela 63,5 m så dominerar normalt sett strömmande till forsande
biotopförhållanden, även om vattenhastigheten var begränsad under inventeringen då lågvatten rådde.
Vad gäller vattenbiotopen i de strömsatta
sträckorna så är den tack vare att bäckfåran i stort
sett är helt orensad, allmänt sett mycket fin. T.ex.
så innehåller den en bra variation av sten och
block i alla storlekar, ända upp till flermetersblock
på ett par ställen i bäckens mittparti. Även sand
och grus förekommer- dock sparsamt vilket gör att
förutsättningarna för öringlek är något begränsade.
Vidare så är bäckens skydd från skuggande träd
och buskskikt oftast tillfredsställande medan
mängden död ved allmänt sett, endast är måttlig.
Anmärkningsvärt är att det trots den branta
Exempel på en grovblockig vattenbiotop i
fallprofilen bara finns ett naturligt
Björknäsbäcken.
vandringshinder (vh1) vilket dessutom inte är av
allvarlig form.
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Det förekommer dock undantag från den beskrivna biotoptypen, och då främst i övre och nedre
delarna av bäcken där denna leder genom flackare mark med stora inslag av myrar. Här är flödet
generellt sett lågt i en oftast sedimentrik fåra. Denna innehåller bitvis gott om vattenväxter vilket bl.a.
gäller sträckan mellan Björknässjön och en korsande skogsbilväg. Här liksom i de andra våtmarkerna
finns bäverdammar, varav de flesta var övergivna vid inventeringstillfället. Flera av dessa utgjorde vid
inventeringen och det låga vattenflödet då, fiskvandringshinder. T.ex. i en myr, ca 1 km upp i
vattendraget där bävrarnas dammar även orsakat översvämmad skogsmark.

Gammal bäverdamm som skapat en fast fördämning i
Björknäsbäckens nedre del.

Översvämmad mark och döda träd uppströms samma
damm.

Stensjöån har sin egentliga början efter en långsmal ”flark” i Stensjöns södra ände. Från denna plats
där det sitter en utriven damm, och ner till Lillskogssjön är vattendraget med en fallhöjd på 11 m,
endast 450 m långt. Denna sträcka utgörs ungefär till hälften av selliknande miljöer med ett lugnt
flöde, och till den andra hälften av strömsträckor
med inslag av mindre forsar. De senare vilka
utgörs av två korta varianter långt upp i ån, samt
en längre (ca 150 m) långt ner är alla kraftigt
rensade. Även sprängning har förekommit vilket
innebär att ån innehåller ont om riktigt grova
block, med undantag för i de orensade sidofåror
som finns på ett par platser. En del block tycks
även ha lagts ut i biotopvårdande syfte i den
längre strömmen. Generellt sett förekommer
mindre block och sten rikligt medan grus och
sand är ganska sällsynt på bottnarna. Vad gäller
storlek så är vattendraget ca 2-8 m brett i
strömmarna, och ännu bredare i övriga sekvenser. Kraftigt rensad ström med ett fåtal utlagda block i
Den strandnära marken är oftast fast och beväxt
Stensjöåns nedre del. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.
av skog med dominans av lövträd.

Vandringshinder för fisk

Med undantag för bäverdammar så finns det i det berörda vattendraget endast två vandringshinder
varav båda är partiella. En vidare information om dessa finns under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Stensjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6843565 526637
Uppströms Stensjöflarken
Vh2 6840657 526393
Uppströms Källarflarken
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Hindertyp
Fall/block
Fall/block

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,4
0,7
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Stensjöån är kraftigt påverkad av flottledsrensning i dess strömsträckor (ca 250 m), där
också söndersprängning av större strukturer har förekommit. Rens- och sprängmaterial finns både
på åns bottnar, och stränder. Vad gäller Björknäsbäcken så har mycket lätt rensning identifierats i
ett kort avsnitt, långt ner i vattendraget (befintlig elfiskelokal).

Lätt rensad sekvens av Björknäsbäckens nedersta del,
tillika elfiskelokal.

Vall av rensmaterial i Stensjöåns nedre del. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

 Dammar: Det har funnits dammar i utloppen av både Stenjön och Björknässjön. I Stensjöån finns
det även en dammrest i inledningen av den längsta av strömsträckorna.

Ett av två utskov i en utriven damm vid Stensjöns
utlopp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Dammvall och utriven damm i Björknäsbäckens
utlopp.

 Fiskevård: I vissa delar av Stensjöån ser det ut
som att man har återförts en del block till fåran
vid något sammanhang.

Exempel på där ett fåtal block lagts ut i Stensjöån.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.
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KOMMENTAR
Att Björknäsbäcken har getts klassningen dålig ekologisk status i VISS bör eventuellt
revideras eftersom inga allvarliga problem finns enligt Ljusdals Kommuns inventeringar.
Klassningen grundas på att bäcken ska ha varit utlyst som flottled- något som den rent
fysiskt, med säkerhet inte har utnyttjats för. Sannolikt har man enbart använt Björknässjön,
och då som ett vattenmagasin vilket en dammrest i utloppet tyder på. Med stor säkerhet så har
däremot timmerflottning skett i den kraftigt rensningspåverkade Stensjöån. Positivt är att det
inte finns några allvarliga fiskvandringshinder i varken Björknäsbäcken eller Stensjöån.
Beträffande fiskfauna så bedöms Björknäsbäcken med sina fina, opåverkade strömbiotoper
lämpa sig väl för strömstationär öring. Trots detta fångades det ingen fisk i det enda
elprovfisket som genomförts, vilket dock inte är förvånande. Detta eftersom den provtagna
lokalen består av en kort strömsträcka mellan två lugnflyt, dessutom nära sjömiljön i
Källarflarken/Lillskogssjön- ett läge av lokal som inte är optimalt i vattendrag som innehåller
gädda. Vad gäller den korta Stensjöån så har den troligen för små, och i dagsläget får dåliga
reproduktionsytor för att hålla öring. Åns största värde bedöms i stället ligga i att fungera som
vandringsled, eller som näringssöksvatten för sjölevande fiskarter som lever i Lillskogssjön
och Stensjön.
Sammanfattningsvis så är utvecklingspotentialen förhållandevis liten i vattendraget. I ett
första steg bör man i alla fall genomföra elprovfisken för att utvärdera hur fiskfaunan ser ut.
Rent fysiskt är det en biotoprestaurering av Stensjöån, inklusive förbättring av
fiskvandringsförhållanden där som ligger närmast till hands.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i en blockrik sträcka av Björknäsbäcken, ca 1 km uppströms
Stensjöflarken. Med en fallhöjd på ca 0,4 m är hindret vid lite högre flöden passerbart för öring,
men knappast för övriga arter. Inga åtgärder föreslås eftersom såväl hindret som den övriga
vattenbiotopen i sträckan är av helt naturlig typ.

Vh1, blockrikt fall i Björknäsbäckens nedre del.

Vh2, blockrikt fall i Stensjöån. Foto: Länsstyrelsen
Gävleborg.
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 Vandringshinder 2 är beläget ca 100 m nedströms den utrivna Stensjödammen där ett ca 0,7 m
högt fall över block inleder en strömsträcka. Passagen bedöms utgöra ett partiellt hinder för öring
och ett definitivt hinder för övriga arter. Eftersom strömmen är rensningspåverkad så kan en
åtgärd av hindret vara befogat, och i så fall i samband med biotopåtgärder i ån.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Restaurera Stensjöån maskinellt i de rensade strömsträckorna (ca 250 m).
Åtgärden innefattar även att riva ut Stensjödammen bättre, samt att förbättra
fiskvandringsförhållandena vid vh2. Beträffande Björknäsbäcken så föreslås manuell
biotoprestaurering i den lätt rensade sträckan. I samband med detta bör man även passa på att
restaurera lekbottnar där behov finns i övriga delar av bäcken.
 Elprovfiske: Åtgärderna i vattendraget bör föregås av elprovfisken för att utreda förekomst av
öring, samt övrig fiskfauna. Elfiska en lokal i den längre strömsträckan av Stensjöån, samt
befintlig lokal plus två nya lokaler i Björknäsbäcken.
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Data (SMHI-Vattenwebb 2019-03-05)

Loån (vid Mansjöns utlopp)
Avrinningsområdets yta

382,05 km2

Varav
Sjö och vattendrag
Skogsmark
Hedmark och övrig mark
Myr och våtmarker
Jordbruksmark
Tätort
Hårdgjorda ytor

6,42%
77,55%
0,60%
14,84%
0,11%
0,47%
0,01%

Medelvattenföring utlopp
Regleringsgrad
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3
4,66 m /s

22,3%

Loåns vattensystem

Sammanfattning
Loåns vattensystem, ost om Voxnan är det största systemet som behandlas i fiskevårdsplanen. Dock så
ingår inte hela systemet då den nedersta delen inkl. mynningen i Voxnan ligger i Ovanåkers kommun.
Det område som berörs i Ljusdals fiskevårdsplan avgränsas strax söder om Mansjön där
medelvattenföringen är 4,66 m3/s beräknat på ett 382,05 km2 stort avrinningsområde. Vad gäller
marken i området dominerar skog kraftigt, följt av myr och våtmarker. Även andel sjö och vattendrag
är förhållandevis hög, medan övrig markanvändning är liten. För övrigt har försurningsproblem
funnits i vattensystemet varför kalkning skett i tre separata kalkningsområden benämnda ”Dåasen”,
”Kvarnån” och ”Österhocklan”. Även om stordelen av kalkningarna genomförts i sjöar så har det
också skett via en doserare i Stensjöbäcken i Österhocklan. På grund av förbättrat försurningsläge är
nu hela kalkningsprogrammet avslutat förutom gällande Dåasens åtgärdsområde som är vilande.
Systemets huvudfåra i form av Dåasån, Hyttån och Loån inleds centralt i området vid de två stora
sjöarna Dåasen och Lossjön. Tillkommer gör även Sättnäsån till Dåasen, Österhocklan till Lossjön,
samt Nätsjöbäcken till Loån. I och med att de två senare vattendragen även har egna intressanta
biflöden av vikt, innebär det att sammanlagt 9 vattendrag och 20 sjöar har inventerats och planlagts i
fiskevårdsplanen. De berörda vattendragen har en sammanlagd längd på hela 59,7 km.
Hela Loåns vattensystemsystem ingår i riksintresset ”Voxnan uppströms Vallhaga” som är skyddat
enligt miljöbalken. Dessutom berörs två vattendrag av Natura 2000- områden enligt art- och
habitatdirektivet. Känd förekomst av flodpärlmussla finns i endast 1 vattendrag medan den rödlistade
strömfiskarten stensimpa finns i minst 5 vatten. Den övriga fiskfaunan utgörs i hög grad av abborre,
gädda och mört som förekommer i den större delen av systemet. Undantag finns i form av
Nätsjöbäckens övre delar där tre källsjöar har rotenonbehandlats. En av dessa är Älgsjön som är den
enda sjön i denna fiskevårdsplan som innehåller naturreproducerande röding. Vad gäller laxartad fisk i
övrigt så förekommer öring i minst 4 vattendrag, samt harr i 2 vattendrag. Därutöver finns sik och
siklöja i ett flertal större sjöar i systemet.
I de inventerade delarna av Loåns vattensystem finns sammanlagt 35 fiskvandringshinder varav 7 är
definitiva. Anmärkningsvärt är att endast ett av dessa, vilket dessutom finns allra längst upp i systemet
är av naturlig uppkomst. Med tanke på det är den påverkan som de artificiella hindren innebär ännu
allvarligare, främst gällande de fiskvandringsstopp som finns i huvudfåran. Hindren består av en
kraftverksdamm, ca 13 km uppströms Ovanåkersgränsen, samt av dammar i utloppen av Dåasån och
Lossjön. Båda sjöarna utnyttjas liksom en mindre sjö i grenen från Österhocklan som
regleringsmagasin. Tyvärr omfattas alla tre anläggningarna av vattendomar som förutom att de medför
en störd och omvänd vattenregim även tillåter 0-tappning i vattendraget. Vad gäller regleringsgrad så
är den 22,3 % i Loån, nedanför Mansjön men betydligt högre längre upp i huvudfåran.
Vid inventering av biotopförhållanden konstateras det att rensning är ett stort problem i Loåns
vattensystem där hela 7 av vattendragen har utnyttjats för flottning. Skadorna efter flottningstiden är
oftast kraftiga även om biotopvård av äldre former har förbättrat förhållandena något i de flesta av
åarna. Inom undersökningen är det endast ett vattendrag som i stort sett är opåverkat från rensning,
och då i form av den mycket lilla Mårdsjöbäcken långt upp i systemet.
För att en någorlunda bra ekologisk funktion ska kunna uppnås i Loåns vattensystem behöver det
kommas tillrätta med regleringsproblematiken. Om en fullständig avveckling inte är möjlig måste det
åtminstone finnas miljöanpassade vattendomar vid de tre regleringsdammar som finns. Förutom
miljövänligare vattenhushållningsregler måste de även innehålla krav på fungerande fiskvägar.
Detsamma gäller vid det nämnda kraftverket i Loån. Tillsammans med de fiskvägarna föreslås
sammanlagt 16 fiskvandringsåtgärder i systemet. Det bör även så snart som möjligt kommas igång
med restaurering av rensade vattenbiotoper. Dock är åtgärder i huvudfåran lågprioriterade så länge
dagens vattendomar och flöden råder. I nuvarande läge kommer en större verkan att uppnås i
oreglerade vattendrag så som Nätsjöbäcken och den större delen av Österhocklan.
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Loåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
Loån
NätsjöMårdsjöomfattning
bäcken
bäcken
N koord (SWEREF 99TM)
E koord (SWEREF 99TM)
Inventerad längd (km)
Antal sjöar
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
Gädda
Harr
Mört/vitfisk
Sik
Siklöja
Stensimpa
Öring (stationär)
Öring (vandrande-älv)
Öring (vandrande-sjö)
Röding
Övriga (gers, lake m.fl.)
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Skyddad/värdefull natur övrigt
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
Vattenkraft/reglering
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
Definitiva och artificiella hinder
Definitiva naturliga hinder
Befintliga fiskvägar/trappor
Biotopförhållanden
Gammal flottled
Rensningspåverkan (0-3)
Tidigare biotopvårdad
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
Biotoprestaurering
Återledning av vatten
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
Återställande av sjönivå
Elprovfiske
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla

Hyttån

6841063
507115
4,0
2

6838269
513408
3,7
1

6824401
515759
7,7
4

6832668
513095
8,6
5

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
?

6838091
509125
2,2
1

Älgsjöbäcken

?

?

?

?

x

x

x

x

x

?
x
x

x

x

x

x

x

x

3
1
0
0

6
0
0
0

x
3
x

x
3
x

3
x

x

1
0
0
0

6
1
0
0

3
1
0
0

1

2
x

x
3
x

x
x

x
x

x

x
5
x

0
x

5
x

3
x

x

x

x

x

x
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Loåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
Dåasån
Sättnäsån Österomfattning
hocklan
N koord (SWEREF 99TM)
6842169 6847872 6844526
E koord (SWEREF 99TM)
513351
514568
511748
Inventerad längd (km)
2,1
8,8
17,0
Antal sjöar
1
3
1
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
x
x
x
Gädda
x
x
x
Harr
x
x
x
Mört/vitfisk
x
x
Sik
x
Siklöja
x
x
Stensimpa
?
x
x
Öring (stationär)
Öring (vandrande-älv)
?
?
Öring (vandrande-sjö)
Övriga (gers, lake, m.fl.)
x
x
x
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Skyddad/värdefull natur övrigt
x
x
x
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
x
x
x
Vattenkraft/reglering
x
x
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
2
1
8
Definitiva och artificiella hinder
1
0
0
Definitiva naturliga hinder
0
0
1
Befintliga fiskvägar/trappor
0
0
0
Biotopförhållanden
Gammal flottled
x
x
x
Rensningspåverkan (0-3)
3
2
2
Tidigare biotopvårdad
x
x
x
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
x
x
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
2
1
7
Biotoprestaurering
x
x
x
Återledning av vatten
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
x
Återställande av sjönivå
Elprovfiske
x
x
x
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla
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Kvarnån
6846000
510232
5,6
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
3
0
0
x
1

4
x

x
x
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Loån
Förutsättningar
Läge

Loån har sin början i Tensjön 8 km SSO om Los för att 17
km söder där om rinna in i Ovanåkers kommun.
Undantaget de sammanhängande Lomsjöarna och Mansjön
så har vattendraget inom Ljusdals kommun en längd av 7,7
km. Längs vägen genom skogmark med inslag av myrar,
samt även några små byar så är fallhöjden 55 m. Vad gäller
Loåns medelvattenföring så är den i den nedersta sjön,
Mansjöns utlopp 4,66 m3/s (vattenwebb) och vid
kommungränsen 2,5 km nedströms därmed något högre.

Förvaltning

Hela vattendragssträckan inklusive sjöarna ligger inomoch förvaltas av Los-Hamra FVO.

Fiskfauna

Det är känt att Loån har bestånd av både öring och harr. De
två elprovfisken som finns registrerade i elfiskeregistret
har dock endast påträffat öringyngel i låga tätheter, samt
elritsa, gädda, lake och stensimpa. Enligt Fiskeplan
Ljusdal 1991 finns det i sjöarna abborre, gädda, lake,
vitfisk och sik. I Tensjön och Mansjön förekommer det
även siklöja.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms
Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap
6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. Länsstyrelsen
Gävleborg bedömer att Loån har mycket höga naturvärden
med parametrarna försurningstålighet, bottenfauna och
öring.

Särskilda miljöproblem

I Tensjöns utlopp finns det ett mindre kraftverk. Detta togs
i drift första gången 1947 och men är nu föremål för en
utredning avseende laglighet mm. Enligt Mark- och
miljödomstolen (2018-02-06/M 882-16) har kraftverket en
fallhöjd på 7,12 m, och en installerad effekt om 0,125
MW. Loån är dessutom genom magasin längre upp i
systemet reglerad för vattenkraft i Ljusnan/Voxnan.

Ekologisk status

Loån har liksom alla sammanhängande sjöar en måttlig
Karta. Loån, Tensjön, Lomsjöarna och
ekologisk status. Vad gäller miljökvalitetsnorm så är den
Mansjön.
satt till god ekologisk status 2021 för alla objekt utom
Nedre Lomsjön som har normen god ekologisk status 2027 (VISS).
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Loåns mellersta och nedersta del biotopkarterades av Länsstyrelsen Gävleborg 2013. Sträckan mellan
Tensjön och Övre Lomsjön, samt vattendragets sjöar biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Tensjön är en 107 ha stor sjö belägen 275,5 m. öh. Dennas största tillrinning kommer via Loån i N,
även om det finns också flera mindre tillflöden, varav Fetingsbäcken från O är störst. Sjön omges
annars av svagt kuperad barrskogsterräng som dock innehåller flera hyggen. Dessa finns både nära
sjön och längre bort. Mot främst det västra landet förekommer det även myrar. Vad gäller förhållanden
i sjön så har den bottensubstrat dominerat av finsediment och block, samt enligt SMHI medel- och
maxdjup på 2,6- resp. 7,6 m. Att sjön inte är särskilt djup styrks av en riklig förekomst av öar och
uppstickande grund. Tensjön har ett betydligt färgat vatten, samt en växtlighet som är sparsam och
främst koncentrerad till strandnära områden.

Tensjöns uppdämda utloppsvik.

Övre Lomsjöns södra vik inkl. sjöutlopp.

Övre Lomsjön (237,5 m. öh.) är en mycket långsmal sjö som med en yta på 103 ha genomflyts av
Loån i nord-sydlig riktning. Ett annat lite större tillflöde är Nätsjöbäcken som rinner in i en myrkantad
vik i NV. Den omgivande marken är annars sluttande och beväxt av tallskog på båda sidorna av sjön,
även om avverkningar skett mot O. I anslutning till den lilla bosättningen Övre Lomsjöhed i V, finns
det även nära sjön en del öppen, brukad mark. Beträffande vattenbiotop så har sjön bottnar av främst
finsediment, men närmast stränderna också av sand, grus och block. Sjöns vattenväxtlighet bedöms
som sparsam även om det åtminstone i utloppsviken förekommer täta bestånd av bladvass mm.
närmast stränderna. Medel- och maxdjup är enligt SMHI 4,5 m- resp. 13,6 m.
Nedre Lomsjön (235,4 m. öh.) är en endast 20,3
ha stor sjö som har två vitt skilda karaktärer. Den
övre delen har en större andel hårdbottnar med
mindre vattenvegetation, samt en omgivning av
fast tallskogsmark. I SV finns det i anslutning till
den lilla byn Lomsjöhed även en del tomt- och
jordbruksmark. Vad gäller den södra,
avsmalnande utloppsdelen av sjön så är den grund
med mjuka bottnar innehållande en riklig
vattensväxtlighet- bl.a. i form av vass och nate.
Här kantas Nedre Lomsjön av myrmark med
glesa tall- och björkbestånd. Förutom Loån som
Nedre Lomsjön med delar av Lomsjöhed till höger.
rinner in i NV så utgör Svartjärnsbäcken med
inlopp i samma område det största tillflödet i sjön. Denna har ett betydligt färgat vatten.
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Mansjön är med en yta på 79,4 ha belägen 222,9
m. öh. Även denna sjö har via Loån tillrinning
från N, samt arinning mot S. För övrigt saknas
tillflöden från den omgivande marken vilken är
något kuperad och starkt dominerad av tallskog.
Dock förekommer det nära sjön enstaka hus. Bl.a.
längst i N där det vid bosättningen Mansjön även
finns en större öppen markyta, ev. för djurbete.
Beträffande förhållanden i själva sjön så
innehåller den tre skogsbeväxta öar, samt flera
uppstickande bränningar med block. I övrigt
verkar bottensubstratet bestå av en ovanligt stor
Karaktärsbild av Mansjön.
andel sand och grus i sjön som enligt SMHI har
medel- och maxdjup på 3,4 m- resp. 17,2 m. Även denna sjö har ett betydligt färgat vatten.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Loån inleds i änden av Tensjön där det sitter en gammal flottningsdamm och ett kraftverk (vh1). Detta
innebär ett definitivt stopp för all uppströms fiskvandring. Från denna punkt, och ner till Övre
Lomsjön är vattendraget i sin första rinnsträcka 2,9 km långt i ett lopp som svagt ringlar fram genom
fast skogsmark. Eftersom fallhöjden mellan de berörda sjöarna är relativt hög, samt jämnt fördelad så
har nästan hela sträckan strömmande till forsande vattenhastighet. Vid dessa förhållanden är åfåran 616 m bred och nästan genomgående biotopvårdad- men trots detta kraftigt rensningsskadad. Även om
bottensubstratet domineras av block och sten, så ligger det mesta ursprungsmaterialet i anslutning till
åns stränder. Positivt är att det med tanke på rensningsgraden har noterats gott om grus lämpat för
öringlek- något som inte minst gäller i sträckans nedersta, orestaurerade del. Ett större undantag för
ovanstående biotopförhållande finns dock ca 800 m uppströms Övre Lomsjön där en upp till 30 m
bred och 60 m lång, selliknande hölja uppstår. Till dennas norra sida ansluter dels en större, torrlagd
sidofåra, men även ett mindre tillflöde. Längre ner ansluter för övrigt även Tallbergstjärnsbäcken från
V samt Styggbäcken från O.

Kraftigt rensad och svagt biotopvårdad ström
nedströms Ö Lomsjön.

Kraftigt rensad och svagt biotopvårdad fors mellan
Tevsjön och Ö Lomsjön.

Sträckan som förbinder Övre- och Nedre Lomsjön är endast 200 m lång och inleds strax ovan en
vägbro som bl.a. leder till närliggande Lomfors. I anslutning till bron finns en dammrest som i viss
grad försvårar fiskvandring (vh3). För övrigt utgörs ån av en längre ström längst upp och en kortare
ström längst ner vilka förbinds av en större hölja. Strömmarna är 8-15 m breda och kraftigt rensade
med vallar av block längs kanterna. Även här har biotopvård genomförts med tyvärr på ett mycket
försiktigt sätt.
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Den 1,8 km långa sträckan mellan Nedre Lomsjön och Mansjön går uteslutande genom skogsmark
med mindre inslag av myrar närmast ån. Sträckan består i grova drag av fyra stora, djupa lugnor,
sammanbundna av fyra något kortare ström- forssträckor. I de sjöliknande lugnområdena har
vattendraget en bredd av upp till 40 m medan strömsträckornas bredd knappast överstiger 15 m. De
senare är fortsatt, kraftigt rensade med bl. a. invallningar och ledarmar mot omgivande miljöer. Dock
så har vissa restaureringsåtgärder i den översta och längsta strömmen (ca 300 m), nedan N Lomsjön
förbättrat biotopförhållandena något.

Exempel på sjöliknande miljö mellan Nedre Lomsjön
och Mansjön. Foto. Länsstyrelsen Gävleborg.

Exempel på rensad ström mellan Nedre Lomsjön
och Mansjön (Foto. Länsstyrelsen Gävleborg..

Sträckan från Mansjön till kommungränsen mot Ovanåker är 3,4 km lång. Loppet är till stora delar
ringlande med gott om korvsjöar. Detta gäller inte minst i den övre hälften vilken bl.a. leder förbi den
lilla byn Samuelsfallet, samt under väg 296. Med undantag för dessa artificiella miljöer så kantas hela
åsträckan av skogsmark som dock kan vara något myrartad och sank närmast stränderna.
Storleksmässigt så är ån som bredast i de övre delarna som generellt sett har ett lugnflytande till svagt
strömmande flöde över varierat bottensubstrat. Ån
är här vid de allra lugnaste partierna ända upp till
50 m bred och sjöliknande med en delvis riklig
vattenväxtlighet. Det är inte förrän ca 1 km
uppströms kommungränsen som biotoper
intressanta för öring uppstår. Till den första hälften
i form av en ca 500 m lång, samt 10-20 m bred
ström- och forssträcka. Tyvärr har dock denna
rensats kraftigt från sten och block. Avslutningsvis
är flödet svagströmmande till strömmande i en
påtagligt flergrenad fåra med bottnar av såväl block
och sten, som grus och sand. Här är ån orensad
vilket i kombination med ett oftast litet djup
Grusrik nacke i Loåns nedersta del inom Ljusdals
erbjuder bra förhållanden för lek och reproduktion. kommun. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Vandringshinder för fisk

Det har registrerats tre vandringshinder i Loån varav ett är definitivt under alla omständigheter. En
vidare beskrivning av hindren ges under avsnittet om åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Loån (gäller Öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6835677 513130
Tensjöns utlopp
Vh2 6835600 513136
Nedströms Tensjön
Vh3 6830412 513581
Övre Lomsjöns utlopp

Hindertyp
Damm
Fall
Dammrest
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Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
2,5
0,5
0,5
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Eftersom Loån har utnyttjats för flottning så har rensning genomförts i alla sträckor
med lite högre fallhöjd och strömhastighet. Även om sprängning inte tycks ha genomförts i någon
jättestor omfattning så är rensningsgraden är med få undantag kraftig. Detta innebär t.ex. att det
finns stora mängder av upplagt material längs åns stränder vilket i sin tur innebär en bristande
kontakt mellan vatten- och strandmiljöer. På många platser längs vattendraget finns det av samma
anledning ursprungliga sidofåror som i olika grad är torrlagda.

Exempel på rensvall som isolerar ursprunglig del av
vattendraget (mellan N Lomsjön och Mansjön). Foto.
Länsstyrelsen Gävleborg.

Exempel på rensvall som isolerar landmiljön från
vattendraget. Notera att viss, mycket försiktig
biotopvård har genomförts (mellan Tensjön och Ö
Lomsjön).

 Fiskevård: Av inventeringarna att döma har det gjorts relativt stora insatser för att försöka
restaurera Loån. I första hand gäller detta alla strömsträckor i sträckan mellan Tensjön och Ö
Lomsjön- dock med undantag för den
nedersta (ca 500 m) sträckan. Det har även
genomförts biotopvård mellan Lomsjöarna
och direkt nedströms N Lomsjön. Vad gäller
biotopvårdens utförande så har den sannolikt
gjorts under 1990-talet, med ett med dagens
mått mätt mindre bra resultat. Inte minst
gäller detta i sträckan mellan de övre sjöarna
där man nästan uteslutande arbetat med
trösklar för att fördjupa vattendraget. I de fall
man inte byggt trösklar och liknande så har
biotopvården varit alldeles för försiktig, då
endast en bråkdel av det upprensade material
har återförts till åfåran. Positivt är att det av
inventeringarna att döma har tillförts lekgrus i Exempel på sträcka som biotopvårdats genom
anslutning till de trösklade sträckorna
enformig tröskling. Notera stenvallarna som
nedströms Tensjön.
fortfarande finns kvar längs vattendragets stränder
(mellan Tensjön och Ö Lomsjön).
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KOMMENTAR
Loån är med tanke på sin storlek ett vattendrag som i förhållande till många andra vattendrag
inom denna fiskevårdsplan skulle kunna ha en stor potential i fråga om sportfiske. Inte minst
gäller det i sträckan mellan Tevsjön och Övre Lomsjön som med sina långa sammanhängande
strömsträckor dessutom har mycket bra grundförutsättningar för reproduktion av öring och
harr. Detta är tyvärr en potential som på grund av diverse mänskliga tilltag hämmar
fiskarternas utveckling och i förlängningen även fisket.
Ingreppen i Loån handlar t.ex. om en damm med tillhörande kraftverk som utgör ett definitivt
fiskvandringshinder i Tevsjöns utlopp, samt en omfattande flottledsrensning som saboterat de
naturliga fiskarternas biotoper. Ett annat problem som inte syns lika mycket, men som är
minst lika allvarligt utgörs av den reglering som förekommer i flera sjömagasin uppströms
Loån. Den vattenhushållning som sker i Dåasen, Storryggen och Lossjön innebär att
regleringsgraden* vid exempelvis Tevsjöns utlopp är så pass hög som 28,9 % (VISS).
Vad gäller framtida åtgärder i Loån är det mest akut att lösa fiskvandringsfrågan vid Tevsjön.
I detta innefattas även en viktig fråga avseende kraftverkets laglighet och om det
överhuvudtaget ska finnas kvar. Prioritet nummer två är ett omfattande arbete i form av
biotoprestaurering av alla rensningsskadade sträckor. Vad gäller regleringsproblematiken i
vattendraget så är det ett komplext problem som eventuellt endast kan lösas delvis, och
troligen på lång sikt. Se även rapporter om Dåasån, Kvarnån och Hyttån.

*Med regleringsgrad avses hur stor andel av årsvattenmängden i avrinningsområdet som kan
magasineras i förekommande regleringsmagasin uppströms. Enkelt förklarat innebär en hög
regleringsgrad- om den utnyttjas, en hög störning av flödesdynamiken i vattendraget. Som en
jämförelse till ovanstående värden använder Vattenmyndigheterna i allmänhet 20 % som gränsvärde
för ett ”kraftigt modifierat vatten”.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i utloppet av
Tensjön och består av en 2,5 m hög
regleringsdamm från flottningsepoken. På
platsen finns även ett kraftverk med en
tillhörande utloppstub + kanal med mynning
ca 250 m nedströms anläggningen. Hur en
fiskvägslösning ska komma på plats här är i
högsta grad avhängigt av resultatet av den
laglighetsprövning som pågar avseende
kraftverket. Om detta inte ska finnas kvar så
kan en dammutrivning i kombination med
återställning av sjöns naturliga tröskel vara
det ekologiskt sett bästa alternativet. Då
Tensbergs kraftverk med tillhörande utloppskanal.
denna tröskel finns ca 400 m uppströms
dammläget så skulle en sådan lösning kunna återskapa stora arealer av strömvattenbiotoper i Loån.
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Åtgärdsförslag som föreslås om kraftverket
ska vara kvar- och som även är något som
kan göras vid en avveckling är att anlägga ett
omlöp eller ett inlöp vid sidan av dammen.
Om en sådan lösning i kombination med
kraftverksdrift kommer till stånd är det viktigt
med fastställande av en miljöanpassad
vattendom. Denna kan t.ex. innebära att som
minst ett flöde som motsvarar normal
lågvattenföring på platsen ska gå i fiskvägen,
samt att överskottsvatten alltid i första hand
ska gå genom denna. Vidare ska det inte vara
möjligt att korttidsreglera vattendraget.

Vh1, regleringsdamm i Tensjöns utlopp.

 Vandringshinder 2 består av ett mindre fall beläget knappt 100 m nedströms Tensjödammen.
Fallet är över block ca 0,5 m högt och har sannolikt skapats vid ett föregående fiskevårdsarbete. I
kombination med låg vattenföring (endast läckvatten från dammen) vid inventeringen så innebar
detta ett visst fiskvandringshinder. Detta åtgärdas lämpligtvis genom utrivning i samband med en
kommande biotoprestaurering av berörd strömsträcka.

Vh2, konstgjort fall nedströms Tensjön.

Vh3, dammrest/skibord vid Norra Lomsöns utlopp.

 Vandringshinder 3 ligger direkt nedströms Ö Lomsjöns sjötröskel och består av en dammrest i
anslutning till en bilbro. Resterna består av ett ca 0,5 m högt skibord som tillsammans med brons
trånghet skapar ett svagt sluttande fall med mycket hög strömhastighet. Detta innebär att platsen är
mycket svår att forcera för all fisk förutom vuxen öring. Åtgärdsförslag är att den större deleneller hela skibordet avlägsnas samtidigt som vattenståndshöjande åtgärder vidtas nedströms. Vad
gäller det senare så gör det sig själv i samband med den biotoprestaurering som föreslås göras i
berörd strömsträcka.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Restaurera alla rensningsskadade sträckor genom konventionell, maskinell
biotoprestaurering (4550 m). Förutom återförsel av upprensat material innefattar det bl.a. öppning
av avsnörda sidofåror och strandzoner, uppluckring av hårdgjorda bottnar, samt utläggning av
träd/ved i vattendraget. Gentemot den föregående restaureringen så måste en betydligt större vikt
läggas på att återskapa lämpliga uppväxtmiljöer. Särskilt prioriterad är sträckan mellan Tevsjön
och Ö Lomsjön som är möjlig att i stort sett restaurera i sin helhet (ca 2800 m). Detsamma gäller
för den korta sträckan mellan Lomsjöarna (ca 200 m). Mellan N Lomsjön och Mansjön finns det
av intresse fyra strömsträckor med en sammanlagd längd på ca 750 m. Beträffande sträckan
nedströms Mansjön så föreslås restaurering av en 800 m lång, sammanhållen sträcka som avslutas
vid kommungränsen. Detta innefattar även de nedre delarna av sträckan som bedömts vara
orensade.
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 Elprovfiske: Innan ett biotoprestaureringsprojekt inleds bör standardiserade elprovfisken
genomföras i utvalda avsnitt av Loån. Detta inte enbart för att skapa referensvärden inför det
kommande arbetet, utan även eftersom statusen på fiskbestånden i vattendraget är dåligt utredd.
Inte minst gäller det förekomsten av harr. Förutom den befintliga lokalen nedströms Tevsjön
föreslås det att en ny i varje rinnsträcka mellan de olika sjöarna provtas. Något som sammanlagt
innebär fem lokaler.
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Nätsjöbäcken

Karta. Nätsjön, Nätsjöbäcken, Rotsjön, Tallbergsdammen, Storlugnan, Lillugnan och Kvarntjärnen.

Förutsättningar
Läge

Nätsjöbäcken har sin början i Nätsjön, 4 km SSV om Los för att med en medelvattenföring på 0,65 m3
mynna i Övre Lomsjön SSO där om. Vattendraget som i sitt lopp genom skog och myrmarker har en
fallhöjd på 115 m, är tillsammans med sammanhängande Rotsön och några mindre tjärnar sammanlagt
11,1 km långt. De största tillflödena som mynnar direkt i Nätsöbäcken är Uttertjärnsbäcken och
Hundsjöbäcken medan Älgsjöbäcken och Mårdsjöbäcken är två sjömynnande biflöden av vikt. De två
senare behandlas i separata rapporter längre fram i fiskevårdsplanen.

Förvaltning

Hela Nätsjöbäcken inklusive sjöar förvaltas av Los-Hamra FVOF.
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Fiskfauna

Det har genom åren genomförts tre elprovfisken i två olika lokaler av Nätsjöbäcken varav det senaste
skedde 2016 (elfiskeregistret). Arter som fångats är bäcknejonöga, elritsa, gädda, lake och simpa. I
Nätsjön och Rotsjön finns det abborre, gädda, lake, vitfisk och sik (Fiskeplan Ljusdal 1991). Troligtvis
avses med vitfisk att det finns mört i sjöarna.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. Den största delen av vattendraget ligger dessutom
inom Nätsjöbäckens Natura 2000- område enligt art- habitat samt fågeldirektivet.

Ekologisk status

Det berörda vattendraget har i form av Nätsjöbäcken och Rotsjön två vattenförekomster enligt VISS.
Rotjön har redan en hög ekologisk status medan Nätsjöbäcken har en måttlig ekologisk status med
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Nätsjöbäcken med tillhörande sjöar biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Nätsjön är belägen 351,6 m. öh. med en sjöyta på 51 ha, samt ett maxdjup på 13 m. Sjön har synlig
tillrinning från N genom Älgsjöbäcken och Fräkenstjärnsbäcken, samt från SV via två mindre bäckar.
Avbördningen av sjöns betydligt färgade vatten sker däremot längst ner i en vik i SO. Sjön vilken mest
har fasta stränder omges av förhållandevis kuperad terräng som domineras av tallskog. Med undantag
för i NV där det förekommer några små myrar så är stränderna fasta med en småflikig sjöstrandlinje.
Beträffande sjöns bottensubstrat så tycks stenmaterial vara vanligt närmast landen, men även en bit ut
där det på flera platser sticker upp större block, eller t.o.m. mindre holmar. En förhållandevis sparsam
vattenväxtlighet som är koncentrerad till strandzonerna stärker känslan av en näringsfattig skogssjö.

Rotsjön i vy från utlopp.

Nätsjön i vy från utlopp.

Rotsjön är en mindre sjö med en areal på ca 11 ha, samt en höjd över havet på 316,7 m. Sjön vilken
genomkorsas av Nätsjöbäcken i nord- sydlig riktning har ett annat lite större tillflöde i form av
Mårdsjöbäcken som rinner in i SV. Med en omgivning som består av svagt kuperad tallskogsterräng
har sjön fasta stränder med undantag för i N där en myr når fram till stranden. I O och S finns även
skogsvägar nära sjön. Vad gäller bottensubstrat så är finsediment och block vanligast i strandzonerna
som i norr är rikligt beväxta, men i övrigt sparsamt. Arter som noterats är bladvass och vattenklöver.
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Tallbergsdammen, Storlugnan, Lillugnan och
Kvarntjärnen utgör ett koppel av små tjärnar
som via kortare rinnsträckor sammanbinder
Nätsjöbäckens nedre del. Störst av dessa som i
samtliga fall är långsmala och nästan sellika är
Storlugnan med en areal på 9,5 ha. Tjärnarna
vilka omges av myrar och till viss del tallskog, är
överlag grunda med sedimentbottnar. I dessa
växer i allmänhet rikligt med vattenväxter i form
av bl.a. gul näckros, vattenklöver, bladvass samt
olika starrarter.
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Storlugnan, och en karaktärsbild av tjärnarna i nedre
Nätsjöbäcken

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Nätsjöbäcken är i sin övre sträckning, mellan Nätsjön och Rotsjön 2,9 km lång i ett lopp genom
marker som påtagligt ofta växlar mellan skog och myr, samt strömmande vatten och lugnflyt.
Generellt sett växer det barrskog närmast bäcken- och då främst i form av gran i fast mark, och tall vid
myrmark. Det finns längs berörd sträcka sammanlagt åtta mer strömsatta partier varav den första
inleds ca 200 m nedströms Nätsjön och den nedersta avslutas 350 m ovan Rotsjön. Strömsträckorna är
sällan särskilt långa, med en maxlängd på runt 200 m i anslutning till en korsande väg vid bäckens
nedre hälft. Vad gäller bäckfåran har den en bredd på 1,5 - 10 m med ett medeltal på runt 3,5 m.
Rensning har skett genomgående och oftast på ett kraftigt sätt som även innefattar sprängning och
rätning. Ett flertal rester av gamla dammar och rännor vittnar om att flottning ägt rum. I samband med
vissa lämningar har det noterats två partiella vandringshinder (vh1-2). Sammantaget innebär tilltagen i
bäckens övre del att vattenbiotopen i strömmarna är illa däran med begränsade möjligheter för
öringreproduktion. T.ex. råder det brist på både grus och större block i fåran.

Bred, söndersprängd vattenbiotop med rester av en
flottränna, uppströms Rotsjön.

Växtrikt parti av Nätsjöbäcken uppströms
Tallbergsdammen.

Sträckan mellan Rotsjön och Tallbergsdammen vilken är 3,4 km lång, innehåller långt upp en drygt
300 m lång sträcka med lugnflytande, växtrika (bladvass mm) förhållanden genom ett större
myrområde. En ännu större och sankare våtmark finns uppströms Tallbergsdammen där bäcken flyter
långsamt längs hela 650 m. Bredden är där varierande från 5 m. och uppåt- på ett ställe där en
”minitjärn” bildats hela 70 m. För övrigt rinner bäcken i den berörda sträckan mestadels genom fast
skogsmark dominerad av barrskog- men med inslag av lövverk närmast bäcken. Med avbrott för
kortare lugnflyt eller höljor så karaktäriseras bäcken här av strömmande till forsande vattenbiotoper
som har liknande förhållanden som i de flottledspåverkade sekvenserna uppströms Rotsjön. Fåran är
dock generellt sett bredare, samt påverkad av återställningsförsök i vissa strömmar i denna del av
Nätsjöbäcken. Tyvärr har detta inneburit att onaturliga fall har skapats varav ett har registrerats som ett
partiellt vandringshinder (vh3) i mitten av beskriven sträcka där det även finns ett annat möjligt
vandringshinder. Detta i form av en dammrest (vh4).
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Den 1,2 km långa sträckan mellan Tallbergsdammen och Storlungan inleds av ytterligare en
damm/flottränna (vh5). Längs denna sträcka förekommer två längre selsträckor där bäcken blir så pass
bred som 5-25 m. Den övre av dessa (150 m) går genom skogsmark medan den nedre (400 m) flyter
genom ett våtmarksområde. Vad gäller sträckorna som sammanbinder de två sjöarna med lugnflyten,
samt sträckan däremellan så är det återigen strömmande/forsande, och kraftigt påverkade förhållanden
som gäller. Svag biotopvård i form av bl.a. trösklar har dock utförts längs den längsta strömmen (200
m) som återfinns mellan de två selen. Positivt är att strömmarna vilka i beskrivet avsnitt är 4-12 m
breda generellt sett är bra beskuggade genom en oftast tät, skyddande ridå av blandskog närmast
bäcken.
Strömmande och kraftigt rensade vattenbiotoper genom skogsmark återfinns även mellan Storlugnan
och Lillugnan, samt mellan Lillugnan och Kvarntjärnen. Den 350 m långa sträckan nedan Storlugnan
är biotopvårdad på samma vis som beskrivs i stycket ovan, medan den 100 m långa sträckan ovan
Kvarnsjön är orörd. Denna är f. ö. även grävd, rätad och sprängd med brutala, mycket höga rensvallar
på sidorna.
Nätsjöbäckens avslutande del mellan Kvarntjärnen och Övre Lomsjön är 650 m lång varav den
nedersta 100 m sträckan flyter lugnt genom en
våtmark. Den resterande, övre delen av
bäcksträckan går genom sluttande skogsmark
vilket innebär att den är väl strömsatt med stora
inslag av forsar. En av dessa har bedömts som ett
partiellt fiskvandringshinder (vh6). Biotopmässigt
har vattendraget i ström-/forssträckan en bredd på
4-8 m och ett bottensubstrat som domineras av
block och sten, samt innehåller mindre inslag av
häll och grus. Beskuggningen är i allmänhet god
med undantag för vid en kraftledningsgata mitt i
sträckan. Även denna del av Nätsjöbäcken vilken
även rinner under väg 296 är kraftigt
flottledsrensad. Dock har man genom maskinell
Kraftigt rensad, men svagt biotopvårdad ström
restaurering troligen förbättrat förhållandena något nedströms väg 296.
även om kraftiga rensningsskador kvarstår.

Vandringshinder för fisk

Det finns fem vandringshinder i Nätsjöbäcken varav alla bedöms som partiella för öring. En vidare
beskrivning av vandringshindren kan utläsas under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Nätsjöbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6840205 508591
Nedströms Nätsjön
Vh2 6839649 508710
O om Mårdsjön
Vh3 6836783 509347
Kraftledn. Nedan Rotsjön
Vh4 6836723 509438
Nedströms kraftledning
Vh5 6834461 510266
Nedströms Tallbergsdammen
Vh6 6832786 512669
Nedströms Kvarntjärnen
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Hindertyp
Fall/block
Fall/dammrest
Fall
Dammrest
Damm/rännarest
Fall/häll

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
1,0
0,9
0,4
0,4
0,2 x 5
0,5
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Nätsjöbäcken är hårt rensad i alla
förekommande strömsträckor. I många fall har
man även sprängt sönder grövre block vilket
innebär att det upplagda materialet inte enbart är
naturligt. Bäcken är även rätad på sina håll, t.ex.
bitvis i anslutning till myrarna uppströms
Rotsjön, direkt nedströms Tallbergsdammen,
samt mellan Lillugnan och Kvarnsjön.
 Dammar/flottrännor: Det förekommer även
andra dammrester än de fyra som registrerats
som vandringshinder. Med säkerhet har det
Brutalt sprängd, rensad och rätad strömsträcka
funnits dammar på följande platser: Direkt i
mellan Lillugnan och Kvarntjärnen.
änden av den mittersta myren mellan Nätsön och
Rotsjön, i änden av det långa selet nedan Rotsjön, samt i Kvarnsjärnens utlopp. I anslutning till
olika strömmar längs hela Nätsjöbäcken finns det även andra tydliga lämningar från
flottningstiden i form av stockar och andra trädelar från utrivna flottrännor. På vissa platser där
flottningen lär ha ägt rum direkt i vattendraget sitter styrningar av stockar fortfarande kvar i
strandbrinkarna.

Exempel på en delvis bevarad damm, mellan Nätsjön
och Rotsjön.

Exempel på rester från en flottränna, mellan Rotsjön
och Nätsjön.

 Fiskevård: Det har i ett flertal strömmar
utförts biotoprestaurering av äldre metodik i
vattendraget. Längre sträckor som tydligt har
bearbetats maskinellt finns på följande
platser: I höjd med ledningsgatan nedströms
Rotsjön, ovan vägövergång uppströms
Tallbergsmyran, mellan Storlugnan och
Lillugnan, samt fallsträckan mellan
Kvarntjärnen och Övre Lomsjön.
 Dikning: Det finns ett mindre antal
direktmynnande diken som rinner in i bäcken,
bl.a. i myren uppströms Tallbergsdammen.
Denna påverkan bedöms dock inte vara så
stor så att den påverkar vattendraget i någon
större grad.

Exempel på en biotopåtgärd från 1990-talet. Trösklar
och höljor mellan Stor- och Lillugnan.
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 Ledningsgator: Det finns två stora kraftledningslinjer som korsar Nätsjöbäcken på två platser
vilka är belägna nedströms Rotsjön, samt uppströms Övre Lomsjön. Det öppna ”gatorna” som
detta innebär medför att bäcken i stort sett är helt oskyddad och obeskuggad längs sträckor om
drygt 100 m resp. 35 m.

KOMMENTAR
Nätsjöbäcken är ett förhållandevis stort biflöde till Loån som inte är är påverkat av reglering och
störd flödesdynamik av den anledningen. Naturligt sett bör vattendraget kunna hålla vatten på ett
bra sätt eftersom avrinningsområdet är rikt på magasinerande sjöar och tjärnar. Vidare har
bäcken en relativt stor andel strömsträckor samtidigt som den inte innehåller några definitiva
vandringshinder för åtminstone öring.
Med tanke på ovanstående så är det extra synd att bäcken varit utsatt för brutal rensning under
flottningsepoken. Även om restaureringsinsatser har gjorts på ett flertal platser så är
Nätsjöbäckens vattenbiotop med dagens mått mätt, långt ifrån återställd. Inventeringarna visar
t.ex. att det råder brist på riktigt bra lek- och uppväxtområden- något som i och med avsaknad av
öring även visat sig i de elfisken som gjorts. De två lokaler som provtagits finns dock båda i
sträckan mellan Rotsjön och Tallbergsdammen vilket innebär fler elfisken på nya sträckor
behöver göras för att utreda öringförekomsten i vattendraget.
Vad gäller fysiska åtgärder så är det i första hand en omfattande biotoprestaurering som krävs.
Det finns i så fall även en viss potential i att samtidigt underlätta för fiskvandring i anslutning till
de dammrester som finns på olika platser längs Nätsjöbäcken. Om det efter elfisken visar sig att
öring saknas så är det först efter denna restaurering som en eventuell återintroduktion av arten
kan komma i fråga.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns 800 m nedströms Nätsjön där ett blockigt fall i kombination med rester
från en flottränna skapar problem för fiskvandring. Troligen kan dock öring passera den ca 1 m
höga passagen vid riktigt höga flöden varför åtgärder inte bedöms vara akuta. Om andra
återställningsarbeten ska göras i området
föreslås dock att trädelarna tas bort så att
forsens naturliga egenskaper för fiskvandring
framkommer.
 Vandringshinder 2 som finns ca 1,5 km ner i
bäcken utgörs också av ett fall och rester av en
damm/flottränna. Detta fall är ca 0,9 m högt
och bedömt som ett partiellt vandringshinder
som kan passeras av öring vid höga flöden då
fiskarna kan simma under den kvarvarande
stockkonstruktionen. Ev. skulle fiskpassage
kunna underlättas om trädelarna tas bort, vilket
är något som bör göras om andra
återställningarbeten ska genomföras i
vattendraget.
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Nätsjöbäcken.
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 Vandringshinder 3 är beläget vid en
ledningsgata, 1,4 km nedströms Rotsjön. Här
har man via biotopvårdsåtgärder konstruerat
onaturliga trösklar som bildar fall, varav de
högsta är 0,4 m höga. Detta innebär partiella
hinder för öring och definitiva hinder för
övriga arter. Förslagsvis rivs trösklarna i
samband med en tidsenlig, mer utvecklad
form av biotopåterställning.
 Vandringshinder 4 består av ytterligare en
dammrest vilken finns 1,3 km nedströms
Vh3, konstgjord tröskel som försvårar för fisk att
Rotsjön. Resterna består här av en vall
vandra uppströms.
uppbyggd av sten och stockar tvärs över
bäcken. Vissa öppningar gör dock att fisk sannolikt kan passera vid lite högre flödesförhållanden.
Dock bör denna konstruktion rivas ut helt eftersom fiskvandringshindret den skapar är artificiellt.

Vh4, dammrest i sträckan nedströms Rotsjön.

Vh5, rester från damm och flottränna i
Tallbergsdammens utlopp.

 Vandringshinder 5 finns i utloppet av Tallbergsdammen där det också funnits en damm med
tillhörande flottränna. Det som försvårar fiskvandring här är kvarvarande, tvärgående stockar som
med jämna mellanrum skapar små fall. Dessa är dock låga och kan passeras av åtminstone öring
under de flesta omständigheterna. Eftersom fallen är av artificiell karaktär bör ändå stockarna
avlägsnas- förslagsvis i samband med en biotoprestaurering av berörd strömsträcka.
 Vandringshinder 6 utgörs av ett forsande parti över hällar, drygt 100 m nedströms Kvarntjärnen.
Fördelat på två steg är fallhöjden på passagen ca 1 m. Detta innebär att forsen bedöms som ett
partiellt hinder för öring, och ett definitivt hinder för övriga fiskarter. Inga åtgärder föreslås
eftersom det handlar om ett naturligt fiskvandringshinder.

Övriga åtgärder

 Elprovfiske: Genomför elfisken för att i första hand utreda förekomst och eventuell kvantitet av
öring. Provfiska förslagsvis en lokal i följande fyra sträckor: En av de befintliga lokalerna
nedströms Rotsjön, mellan Nätsjön och Rotsjön, mellan Storlugnan och Lillugnan samt mellan
Kvarntjärnen och väg- 296.
 Biotoprestaurering: På grund av den omfattande rensningspåverkan som finns, och inte minst
sprängning så är det ingen lätt uppgift att återställa Nätsjöbäckens vattenbiotoper. Man bör ändå
försöka att restaurera vattendraget så gott det går med i första hand befintligt material. Sannolikt
behöver man dock även tillföra lekgrus, samt eventuellt grova block i vissa sträckor.
Restaureringen innefattar även att i vissa fall avlägsna rester av dammar och flottrännor som gör
avkall på fiskvandringsmöjligheter och/eller vattenbiotopsförhållanden. Högprioriterat att
maskinrestaurera är långa sammanhängande strömsträckor så som i höjd med ledningsgatan
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Loån-Nätsjöbäcken

nedströms Rotsjön (750 m), mellan Stor- och Lillugnan (350 m) samt ström/forssträckan
nedströms Kvarntjärnen (650 m). Även kortare strömmar bör maskinrestaureras alternativt
bearbetas manuellt via bl.a. lekbottenrestaurering.
 Återintroduktion: Om det efter elprovfisken visar sig att öring saknas föreslås en återintroduktion
av arten. Detta ska i så fall göras med en så lokal stam som möjligt och förslagsvis via elfiske och
flytt av öring i unga stadier. Om det inte finns kända öringpopulationer inom Nätsjöbäckens
tillrinningsområde bör material från nedströmsliggande Loån väljas.
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Mårdsjöbäcken
Förutsättningar
Läge

Mårdsjöbäcken inleds i Mårdsjön, 5 km söder
om Los för att med en medelvattenföring på
endast 0,05 m3/s mynna i Rotsjön SO där om.
Längs sträckan är fallhöjden 30 m fördelat på
en längd av 2,2 km. En mindre bäck från
Uvbergstjärn utgör det enda biflödet till
vattendraget vilket uteslutande omges av skog
med myrinslag.

Förvaltning

Los-Hamra FVOF förvaltar Mårdsjön och
Mårdsjöbäcken.

Fiskfauna

Mårdsjön är rotenonbehandlad sedan 1969
även om lake har nyetablerat sig. Därutöver
finns det i sjön öring och röding via årliga
utsättningar. Vad gäller Mårdsjöbäcken så
finns inga registrerade elprovfisken samtidigt
som fiskfaunan är okänd.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan
uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse
enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är
skyddat mot vattenkraft. Den största delen av
Mårdsjöbäcken ligger inom Nätsjöbäckens
Natura 2000- område, enligt art och
habitatdirektivet.

Ekologisk status

Enligt VISS har Mårdsjöbäcken
Karta. Mårdsjön och Mårdsjöbäcken.
miljökvalitetsnormen hög ekologisk status,
samt även gällande nuvarande statusklassning
hög ekologisk status. Vad gäller Mårdsjön så utgör den ingen vattenförekomst och är därmed oklassad.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Mårdsjöbäcken biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.
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Loån-Nätsjöbäcken-Mårdsjöbäcken

Sjöbeskrivning

Mårdsjön, 347,5 m. öh. är en 23,4 ha stor källsjö som
saknar synliga inlopp. Med ett klart och förhållandevis
ljust vatten sker avbördningen i söder genom
Mårdsjöbäcken. Sjön omges av oftast något sluttande
mark som domineras av tallskog vilken dock delvis har
avverkats i sjöns närhet. I norr där omgivningen är
flackare kantas sjön även av myr. Här täcker finsediment
sjöbottnarna som strandnära i övriga sjön även har stora
inslag av block, sten och grus. Detta gäller bl.a. vid en
udde som avdelar sjön i två delpooler, och som för övrigt
är försedd med ett vindskydd. Två små öar finns också i
sjön som har en mycket sparsam vattenväxtlighet. Dock
växer en del näckros i främst den norra delpoolen, samt
Mårdsjön i vy från SO.
en del strandnära starr och vass på vissa platser. Enligt en
uppgift (sjödjup och sjövolym) från 1928 har Mårdsjön ett maxdjup på 10 m.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Mårdsjöbäcken inleds från Mårdsjön med ett strömmande flöde i en mycket smal (0,2-2 m) och grund fåra med
sten som dominerande bottensubstrat. Redan efter ca 20 m försvinner bäcken underjordiskt bland enris och
mossiga block varefter den längs en sträcka på ca 80 m endast sporadiskt är synlig.

Platsen där Mårdsjöbäcken försvinner underjordiskt
strax nedströms sjön.

Mycket fin opåverkad fors i Mårdsjöbäckens nedre
del.

När bäcken åter är helt samlad har den tidigare fasta blandskogsmarken ersatts av en trädbeväxt myr vilken i
stort sett kantar vattendraget ända ner till Rotsjön (2,1 km). Bäcken vilken oftast är 0,5-3 bred och ringlande har
ett övervägande svagt strömmande eller lugnflytande flöde över relativt växtrika bottnar av främst fin- och
grovdetritus. Dock förekommer i områden med fastare stränder några kortare strömmar med block/sten botten
samt mindre inslag av grus och sand. Den längsta och mest distinkta strömmen vilken avslutas ca 250 m
uppströms Rotsjön innehåller även forsar med fall varav ett har registrerats som ett partiellt vandringshinder
(vh1). Tack vare att fåran är helt orensad samtidigt som en kantande granskog skänker en god beskuggning så är
denna sträcka mycket fin och väl lämpad för öring.

Vandringshinder för fisk

Det finns i form av ett naturligt fall endast ett fiskvandringshinder i Mårdsjöbäcken. För en vidare beskrivning av
detta hänvisas till åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Mårdsjöbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6837973 508849
Uppströms Rotsjön

Hindertyp
Fall/block

95

Svårhetsgrad
Partiellt

Fallh. m
0,5
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Loån-Nätsjöbäcken-Mårdsjöbäcken

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Ungefär 400 m nedströms Mårdsjön finns i kanten av en myr, en 30 m lång ström där lätt
rensning förekommit. Bäcken är i övrigt orensad.

Lätt rensningspåverkan i en ström i Mårdsjöbäckens övre del.

Grävt, direktmynnande dike.

 Dikning: Ca 500 m nedströms Mårdsjön leder ett stort direktmynnande dike till vattendraget. I övrigt
påträffades ingen dikningspåverkan.
 Underdimensionerad vägtrumma: Den enda vägtrumman som tillhör bäcken och finns i dess övre del är
endast 0,6 m vid och därmed underdimensionerad.
 Skogsavverkning: I förhållande till Mårdsjöns ringa storlek så är de kalavverkningar som gjorts nära sjön
stora med risk för viss påverkan på vattenkemi.
 Fiskevård: Under 1990-talet utlades det i Mårdsjön ut lekgrund för röding.

KOMMENTAR
Den lilla Mårdsjöbäcken är ett vattendrag som klarat sig ovanligt bra från såväl rensning som
ovarsamt skogsbruk. Dock innebär vattendragets ringa storlek att fiske inte är möjligt och att
någon större fiskreproduktion inte kan förväntas. Det största värdet ligger i stället i den fina
källsjön Mårdsjön som erbjuder ett attraktivt fiske efter inplanterad öring och röding. Fisken
vilken utplanteras som 2-somrig ska ha en bra tillväxt på sjöns rika insektsliv som bl.a. innefattar
massiva kläckningar av stor sjösandslända. Den goda tillväxten kommer sannolikt även av att
den enda konkurrerande fiskarten i sjön är lake.
Med tanke på de goda förhållandena för laxartad fisk i Mårdsjön så är det befogat att vidta
åtgärder för att stimulera själreproduktion av fisk. Eftersom förutsättningarna för att få i gång
någon större reproduktion av sjööring i utloppet är begränsade så är det möjligen mest intressant
att satsa på sjölekande röding.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 är beläget 350 m uppströms
Rotsjön och består av ett 0,5 m högt, tvådelat fall
över block som bedöms vara svårpasserat för öring
vid lägre flöden. Eftersom detta liksom även flera
passager i samma fors utgör naturliga
vandringshinder så föreslås inga åtgärder- särskilt
med tanke på att gädda m.fl. arter finns i
nedströms liggande Rotsjön men inte i Mårdsjön.

Naturlig fors som utgör fiskvandringshinder.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering inkl. igenläggning av dike: Biotopvårda den korta lätt rensade strömmen 400 m
nedströms Mårdsjön manuellt. Lägg i samband med detta även igen, eller plugga det direktmynnande diket
som finns ett stycke nedströms denna ström.
 Byt ut vägtrumma: Eftersom Mårdsjöbäckens vägtrumma är underdimensionerad med dåliga egenskaper
för fiskvandring mm, så bör den bytas ut. På platsen föreslås en mindre variant av valvbåge i kombination
med en naturlig bäckbotten.
 Elprovfiske: Elprovfiska Mårdsjöbäcken för att utreda eventuell förekomst av öring. Viktigast är att fiska
en lokal i den fina forssträckan uppströms Rotsjön, men det är även intressant att undersöka den korta
strömmen direkt nedan Mårdsjön i syfte att utreda om öring från Mårdsjön reproducerar sig i vattendraget.
 Naturlig öringreproduktion Mårdsjön: Om öringungar vid elfiske påträffas i Mårdsjöns sjöutlopp så är det
en signal om att sjööring utnyttjar bäcken. Även om utloppet sannolikt kan torka ut vissa år så är det i vilket
fall bra om möjligheter för lek och reproduktion finns. Detta eftersom det i en sjö som Mårdsjön med få
näringskonkurrenter och predatorer finns goda förutsättningar för öring att gå ut i sjön, och där klara sig
redan som yngel. Detta innebär således att det inte krävs så många lekande fiskar för att besätta sjön med
vild öring. Den sträcka som är aktuell att åtgärda är endast 20 m lång och sträcker sig mellan sjöutloppet och
platsen där bäcken försvinner underjordiskt. Eftersom det redan finns gott om gömställen för uppväxande
fisk i denna lilla ström så är det mest angeläget att få fram grusbottnar för lek. För ett bra resultat måste det
sannolikt köras ut grus från annan plats.
 Naturlig rödingreproduktion Mårdsjön: Det finns mycket få naturreproducerande rödingbestånd kvar i
Ljusdals kommun och Mårdsjön är med tanke på liten konkurrens från andra arter, samt dess oligotrofa
karaktär en av få sjöar som har någorlunda stor potential för detta. Även om försök att etablera
självreproducerande rödingbestånd i Mårdsjön tidigare (1990-talet) har misslyckats så kan man överväga nya
insatser. Den grundläggande åtgärden är att etablera nya lekgrund genom att på utvalda platser lägga ut sten
och grus från is. Viktigt att tänka på är att grunden ska finnas på så väl syresatta (vindexponerade alt.
uppströmmande grundvatten) platser som möjligt och att det utlagda materialet inte får vara för finkornigt.
En dominans av sten på 60 mm och uppåt innebär att det bildas skyddande fickor i bäddarna, där rom och
yngel har ett bra skydd mot predatorer- inte minst mot den bottenbundna laken. För att lyckas med projektet
är det även viktigt att man jobbar med en för klimatzonen väl lämpad röding. Ett alternativ är att man flyttar
vild röding från den närbelägna Älgsjön vilken dessutom har en likartad vattenkemi som Mårdsjön.
Alternativ två är att jobba med Paljakkaröding som också härstammar från närområdet. Fördelen med denna
stam är att den finns i odling och att det därigenom är möjligt att sätta ut rom och yngel i bäddarna vilket är
den optimala introduktionen i ett nytt vatten.
 Analys av vattenkemi: Enligt fiskevårdsområdet har kläckningarna av stor sjösandslända avtagit i
omfattning under senare år. Om denna trend fortsätter beror det sannolikt på förändringar i sjöns
vattenkemi- något som i sin tur eventuellt kan bero på de kalavverkningar som har förekommit runt sjön. Av
denna anledning föreslås vattenkemisk provtagning vid minst 2+2 tillfällen (vår-höst) under en årscykel.
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Älgsjöbäcken
(med Råtjärnsbäcken)

Förutsättningar
Läge

Den förhållandevis lilla
Älgsjöbäcken/Råtjärnsbäcken inleds i
Råtjärnen och Älgsjön ca 3 km väster om Los
för att mynna i Nätsjön SSO där om.
Vattendraget har i sitt lopp genom skog och
några mindre myrar en fallhöjd på 69 m
fördelat på en sammanlagd längd av 4 km.
Vad gäller bäckens vattenföring så finns inga
beräkningar i Vattenvebb, där det dock utifrån
andra uppgifter går att uppskatta
medelvattenföringen i utloppet till 0,08 m3/s.

Förvaltning

Hela vattendraget inklusive sjöar förvaltas av
Los-Hamra FVOF.

Fiskfauna

Det finns inga kända elprovfisken eller andra
uppgifter om fiskfaunan i Älgsjöbäcken.
Sjöarna är rotenonbehandlade (1963-64) och
utnyttjas som utplanteringsvatten. Främst
utplanteras öring, men därutöver även röding
i Råtjärnen. I Älgsjön reproducerar sig röding
numera naturligt. Därutöver finns det elritsa i
båda sjöarna.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i ”Voxnan uppströms
Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt MB
4 kap 6 § och där är skyddat mot vattenkraft.
Ang. Älgsjön så finns det mycket få
Karta. Råtjärnen, Råtjärnsbäcken, Älgsjön och Älgsjöbäcken.
naturreproducerande bestånd av röding i
Gävleborgs län numera, varför beståndet i sjön, trots att det är introducerat bör ses som ett naturvärde.

Ekologisk status

Det berörda vattendraget med tillhörande sjöar utgör inte vattenförekomster som har klassats i VISS
varför det inte finns någon ekologisk status att redovisa.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Älgsjöbäcken och Råtjärnsbäcken biotopkarterades av Ljusdals kommun år 2016.
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Sjöbeskrivningar

Råtjärnen, belägen 420,3 m. öh. är en mindre
källsjö på 6 ha som saknar synliga inlopp. Med
ett klart och endast svagt färgat vatten sker
avbördningen i söder genom Råtjärnsbäcken.
Tjärnen kantas längs det norra landet av
sluttande tallskogsmark men i övrigt av en
flack, ganska öppen myr. Vad gäller
bottensubstrat så dominerar finsediment även
om en del sten och block förekommer nära
land. Med en sparsam vattenväxtlighet
bestående av strandnära starr och en del
näckrosblad så utstrålar tjärnen ett
Råtjärnen med utloppet Råtjärnbäcken.
näringsfattigt intryck. Tjärnen är för övrigt
tillgängliggjord med ett vindskydd samt genom en korsande skoterled.
1

Älgsjön är med en sjöareal på17,6 ha belägen
403,4 m. öh. Sjön vilken har ett relativt klart
vatten och sin enda synliga tillrinning genom
Råtjärnsbäcken avbördas i sin sydvästra ände
av Älgsjöbäcken. Runt sjön finns i första hand
tallskog i något kuperad terräng även om små
flacka partier med myrmark förekommer längs
stränderna vilka annars är fasta och delvis
blockrika. Även sjöbottnarna innehåller en del
block så som i sydost där det finns ett grund
och en liten ö ute i sjön. Längs land tycks sten
och finsediment dominera bottnarna vilka
Älgsjön i vy från SV.
generellt sett har en mycket sparsam
övervattensväxtlighet. Älgsjön är tillgängliggjord med två vindskydd och bryggor. Dessutom finns det
en båtisättningsplats och en båt för uthyrning.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Den lilla Råtjärnsbäcken har i sitt ca 1,1 km långa lopp mellan Råtjärnen och Älgsjön ett oftast svagt
strömmande- eller strömmande flöde med små inslag av forsar. Dock förekommer det även lugnare
partier så som vid de små myrmarkerna som finns i anslutning till sjöarna, liksom i mittpartiet av
bäcken. Denna vilken oftast är endast 0,3- 1 m bred är i den övre halvan till stora delar grävd och
dikeslik medan den längre ner är något bredare med en mer opåverkad karaktär.
Positivt är att bäcken tack vare kantande barroch/eller blandskog oftast är bra beskuggad,
samt att den i de mest strömsatta partierna har
ett varierat bottensubstrat med relativt stora
inslag av grus. Trots att det i vattendragets
mittparti finns två partiella vandringshinder så
är det sannolikt främst den ringa storleken och
uttorkning som begränsar möjligheterna för
öring i bäcken.
Fin, opåverkad strömbiotop i Råtjärnsbäckens nedre del.
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Älgsjöbäcken rinner i sin övre del (1,4 km)
omväxlande genom skogsmark eller tall- och
enbuskbeväxta myrar. Längs sträckan där
bäcken oftast är 1-3 m bred dominerar svagt
strömmande till strömmande förhållanden
även om forsarsande partier förekommer. Det
längsta av dessa finns ca 500 m nedströms
Älgsjön, mellan den korsande skogsbilvägen
och en myr. Bottensubstratet i bäcken är i hög
grad varierat med inslag av block även i
myrsträckor. I strömmar med lite högre
strömhastighet har lätt rensning förekommit
men det finns även helt orensade partier. T.ex.
i slutet av den långa forssträckan där
vattenbiotopen är mycket fin.

Loån-Nätsjöbäcken-Älgsjöbäcken

Opåverkad fors i Älgsjöbäckens övre del.

Vad gäller vandringshinder i Älgsjöbäckens övre del så är det anmärkningsvärt att det nästan direkt
nedströms sjöutloppet finns en anlagd damm (vh3) som ska förhindra uppströms vandring av
oönskade fiskarter i Älgsjön. Därutöver finns det några hundra m nedströms sjön även en vägtrumma
(vh4) som försvårar fiskvandring.
Den mellersta och nedre delen (1,5 km) av vattendraget rinner i en högre grad än tidigare genom fast
terräng. Hela sträckan rinner genom skogsmark där det dock förekommer en stor andel ungskog, samt
även något nyare hygge nära vattendraget.
Eftersom bäcken här har en relativt jämn och
brant fallprofil så är den sällan lugnflytande. I
stället varierar flödet mellan svagt
strömmande-strömmande samt forsande
förhållanden mest hela tiden. Forsarna är dock
sällan branta även om ett fall i sträckans
inledning har registrerats som ett partiellt
vandringshinder (vh5). Bäcken vilken nu kan
vara upp till 5 m bred uppvisar också här såväl
orensade som rensade partier i en fåra med
varierat bottensubstrat. Dock är inslagen av
grus större än i vattendragets övre hälft. Detta
Grusrik ström med bra lekförhållanden för öring i
gäller inte minst den 300 m långa sträckningen Älsjöbäckens nedre del.
uppströms Nätsjön där förhållandena för lekoch uppväxt av öring är mycket bra.

Vandringshinder för fisk

Det finns enligt följande tabell sex vandringshinder varav två betecknas som definitiva i det berörda
vattendraget. En vidare beskrivning av dessa anges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Älgsjöbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6843645 505729
Uppströms väg
Vh2 6843694 505897
Väg förbi Råtjärnen
Vh3 6843218 506222
Älgsjöns utlopp
Vh4 6842920 506302
Nedströms Älgsjön
Vh5 6842121 506753
S om Älgsjöberget
Vh6 6841205 507091
Uppströms Nätsjön

Hindertyp
Stockbröte
Vägtrumma
Damm/fiskspärr
Trumma/trösklar
Fall/block
Fall/bröte
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Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,5
0,1
0,5
0,6
0,9
0,7
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Råtjärnsbäcken är även om endast sparsamt med upplagd sten förekommer, grävd
och/eller rätad fr.o.m. en punkt 40 m nedströms Råtjärnen t.o.m. den korsande skogsbilvägen- en
sträcka på 500 m. Nedströms samma väg har lätt rensning förekommit längs en sträcka på 200 m.
Vad gäller Älgsjöbäcken så har rensning förekommit i de flesta strömmande eller forsande
partierna. Dock så är rensningsgraden generellt sett låg och det är på mycket få platser som det
förekommer upplagt material.

Lätt rensad bäckfåra i Älgsjöbäckens mellersta del.

Maskinövergång öster om Gullmyrberget.

 Skogsbruk/maskinöverfarter: Som sviter efter avverkninsarbeten i anslutning till Älgsjöbäckens
nedre hälft finns det hjulspårsdiken som sårar bäcken på flera platser.
 Skogsbruk/dikning: I Råtjärnsbäcken, nära tjärnen finns det minst två direktmynnande
skogsdiken. Ett större vattenförande dike som avbördar en myr rinner även ut längst ner i
Älgsjöbäcken.
 Fiskevård: I Älgsjön har det med ett lyckat resultat anlagts lekbottnar för röding. Därutöver tycks
viss fiskevård gjorts i Älgsjöbäcken där man i forsen i anlutning till en vägtrumma (vh4) har
anlagt trösklar för att underlätta fiskvandring.

KOMMENTAR
Råtjärnen och inte minst Älgsjön är med ett fiske efter öring och röding populära fiskevatten i
Losområdet. Särskilt intressant och värdefull är Älgsjön där man genom utläggning av lekgrund
och rom- och yngelutsättning lyckats bygga upp ett självreproducerande rödingbestånd.
Beträffande vattendraget så är fiske på grund av den ringa storleken ointressant, vilket inte minst
gäller för Råtjärnsbäcken där även förhållandena för vandring och produktion av fisk bedöms
vara mycket begränsad. Däremot har den större Älgsjöbäcken med en gynnsam fallprofil och en
hög grad av ström- och forssträckor bra grundförutsättningar för att producera öring. Därför är
det synd att det redan 30 m nedströms Älgsjöns utlopp finns ett konstgjort vandringshinder som
är definitivt för t.o.m. öring. Om det inte vore för detta hinder vore möjligheterna goda till att ett
självreproducerande, sjölevande bestånd av öring snabbt skulle utvecklas i Älgsjön och
Älgsjöbäcken. En förutsättning för detta är dock att man kan säkerställa att gädda och andra arter
som finns nedströms, i t.ex. Nätsjön inte har möjlighet att ta sig upp i sjön.
Förutom dammen i Älgsjöns utlopp så finns det även tre andra mer eller mindre artificiella
vandringshinder som bör åtgärdas i vattendraget. En viss förbättringspotential ligger även i att
förbättra rensningsskadade vattenbiotoper och då främst i Älgsjöbäcken. Huvudmålet med
insatserna bör vara att öring ska klara sig på egen hand i Älgsjön och att inga inplanteringar ska
behöva göras. Att kunna erbjuda ett fiske på enbart naturreproducerande öring och röding måste
ses som ett stort värde i sig- särskilt eftersom det är mycket sällsynt i Gävleborgs län.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i Råtjärnsbäcken, ca 400 m nedströms Råtjärnen och består av ett lodrät,
0,5 m högt fall över en stock. Även om fallet är av naturlig karaktär och kan passeras av lite större
öring i höga flöden så kan det vara befogat
att åtgärda det- särskilt om det kan påvisas
att det förekommer öring i den lilla bäcken.
Fri vandringsväg skapas enkelt genom att
stocken avlägsnas.
 Vandringshinder 2 består av en dåligt
anlagd vägtrumma av plåt som finns under
en skogsbilväg i Råtjärnsbäckens mellersta
parti. Trumman vilken endast är 0,5 m vid
avbördar dels vattnet för snabbt, men den
ligger även för högt med följden att den i
änden skapar ett litet fall på ca 0,1 m.
Åtgärdsförlaget här är att trumman byts ut
och ersätts med en liten valvbågestrumma
samt en naturlig bäckbotten.

Vh2, dåligt anlagd och underdimensionerad vägtrumma i
Råtjärnsbäcken.

 Vandringshinder 3 befinner sig ca 30 m nedströms Älgsjön där man har anlagt en trädamm som
är tänkt att fungera som spärr för uppströms fiskvandring av oönskade arter. Eftersom dammen
skapar ett lodrät fall på 0,5 m samtidigt som vattendjupet direkt nedanför är mycket ringa så
bedöms passagen utgöra ett definitivt vandringshinder för alla fiskarter. I första hand, som
alternativ A bör detta hinder rivas ut, men
det förutsätter att man kan säkerställa att
det inte kan vandra upp gädda och/eller
andra konkurrerande arter till Älgsjön från
Älgsjöbäcken och Nätsjön. Förslagsvis
utreder man saken genom ett omfattande
elprovfiske i sträckan mellan dammen och
det för andra arter än öring definitiva vh5.
Om det mot förmodan skulle påträffas
oönskade arter där så föreslås Alternativ B,
vilket innebär att man bygger om
”fiskspärren” på ett sätt som innebär att
endast öring kan ta sig upp. Spärren bör
fortfarande bilda ett lodrätt fall, men den
Vh3, damm som ska fungera som fiskspärr nedströms
ska till skillnad från i dag också innefatta
Älgsjön.
en djuphåla varifrån öring kan ”ta sats”
och hoppa över hindret.
 Vandringshinder 4 finns ca 450 m nedströms Älgsjön och består av en 1,2 m vid plåtvägtrumma
i kombination med två anlagda stentrösklar direkt uppströms, respektive nedströms vägen.
Sammanlagt har denna passage en fallhöjd på ca 0,8 m vari det största problemet är att den 1,2 m
vida trumman är för brant anlagd och medför en alltför laminär ström och snabb vattenhastighet
vilket innebär ett partiellt vandringshinder. Detta åtgärdas förslagsvis genom att trumman ersätts
av en valvbåge och en naturlig botten. På grund av fallhöjden på platsen måste dock även
valvbågen läggas sluttande vilket innebär att bäckbottnen måste anpassas till en för fisk passerabar
ström med gott om block, så som i en öppen bäckfåra.
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 Vandringshinder 5 består av ett ca 0,9 m
högt, relativt sluttande fall som finns i en
smal passage av Älgsjöbäckens mittparti.
Vandringshindret är definitivt för
uppströmsvandring av alla fiskarter förutom
öring som bedöms kunna passera vid vissa
flödesförhållanden. Eftersom hindret är av
naturlig karaktär så föreslås inga åtgärder.
 Vandringshinder 6 finns ca 200 m
uppströms Nätsjön där en stor gran har
ramlat över en blockig fors i bäcken där ett
risdämme har bildats. Detta objekt bedömdes
vid inventeringen vara ett mycket svårt
Vh 5, fall i en fors i Älgsjöbäckens mittparti.
vandringshinder för alla fiskarter. Eftersom
granen tippat på grund av det vidfång som ett nära anslutande hygge medfört, och därmed kan
betecknas som onaturligt så är det i hög grad befogat att vidta åtgärd. Detta görs enkelt manuellt
genom avlägsnande av stora, dämmande grenar inkl. det ansamlade riset.

Övriga åtgärder

 Elprovfiske: Inför framtida fysiska åtgärder så är elprovfiske en central åtgärd i vattendraget.
Förutom det inventeringsfiske som föreslås under vh3 så är det även intressant att provta fyra
lokaler genom standardiserade, kvantitativa elprovfisken i syfte att utreda förekomsten av öring i
vattendraget. Förslagsvis provfiskas Råtjärnsbäcken via lokaler nära Råtjärnen resp. Älgsjön, samt
två till lokaler i Älgsjöbäckens övre resp. nedre delar.
 Biotoprestaurering: Denna åtgärd blir extra angelägen om det vid elfisket påträffas öring nära
sjöarna och/eller om man avser att etablera självreproducerande bestånd av öring i dessa vilket bör
vara en målsättning- åtminstone vad gäller Älgsjön. Åtgärdsförslag är att alla rensningspåverkade
sträckor i Älgsjöbäcken restaureras manuellt. Extra vikt bör läggas på att skapa bättre
lekmöjligheter nära nedströms Älgsjön där grus endast förekommer sparsamt och därmed behöver
tillföras. Vad gäller Råtjärnsbäcken så är det på grund av dess litenhet svårt att förbättra
förhållandena genom biotopvård. Det som är mest relevant att göra är att se till så att risdämmen
eller liknande inte förhindrar eventuell fiskvandring, samt att hålla möjliga lekbottnar rena- främst
i närheten av sjöarna. I samband med detta arbete kan man med fördel även lägga igen de
direktmynnande dikena som finns i bäckens övre hälft.
 Byt ut defekt vägtrumma: Trumman som leder Älgsjöbäcken under skogsbilvägen söder om
Älgsjöberget är helt utrostad i botten. Denna bör bytas ut mot en valvbåge och en naturlig botten
vilket på sikt även bör ske på andra platser i vattendraget då trummorna där blivit uttjänta.
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Hyttån
Förutsättningar
Läge

Hyttån har sin början i den reglerade och förhållandevis
stora Lossjön, 3 km SO om Los för att med en
medelvattenföring på 3,32 m3/s mynna i Tensjön rakt
söderut. Med en fallhöjd på 37- 41 m beroende på
Lossjöns nivå, så är längden på vattendraget 3,7 km.
Längs loppet som uteslutande går genom skogsmark
tillkommer några mindre bäckar, varav ett flöde från
Långtjärnen vid slutet av Hyttån är störst.

Förvaltning

Lossjön och Hyttån förvaltas av Los-Hamra FVOF.

Fiskfauna

Det finns inga registrerade elprovfisken från Hyttån.
Känt är i alla fall att det åtminstone i Loån längre ner i
systemet bl.a. finns öring och harr. Lossjön har enligt
Fiskeplan Ljusdal 1991 bestånd av abborre, gädda,
lake, vitfisk, sik och siklöja. Därutöver utplanteras det
enligt vattendom öring i sjön.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms
Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken 4
kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Lossjön utnyttjas med en amplitud på 3,46 m som ett
regleringsmagasin för vattenkraft i Voxnan och
Ljusnan. Vad gäller vattendom i övrigt så finns det
enligt vattendom (1947-11-13) ingen fastställd
minimitappning, annat än att man inte får reglera på
vissa sätt. T.ex. så att vattenföringen vid Lobonäs
kraftstation i Loån inte understiger 1 m3/s.
Regleringsgraden i Hyttåns utlopp är enligt SMHI
(Vattenwebb) hela 31,2%.

Ekologisk status

Enligt VISS har såväl Lossjön som Hyttån
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. I
dagsläget har båda vattenförekomsterna en endast
måttlig ekologisk status.
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun år 2016.

Sjöbeskrivning

Lossjön har vid en sjöhöjd på 314,1 m. öh. en
areal på 315 ha. Enligt SMHI är medeldjup 5,4 m.
samt maxdjup 19 m (sjödjup och sjövolym). Till
sjön som avvattnas genom en regleringsdamm och
Hyttån i S, tillrinner två relativt stora vattendrag i
form av Österhocklan i N, och Dåasån i SO. För
övrigt förekommer endast mycket små bäckar från
omgivande terräng som i huvudsak är något
kuperad och beväxt av tallskog. Nära sjön finns
dock även små myrmarker och hyggen. Vad gäller
bottensubstrat så domineras det åtminstone
strandnära, av block och sten. Även längre ut
Lossjön i vy från utlopp.
sticker det på några ställen upp block i sjön som
också innehåller några mindre öar. Lossjön har en liten vattenväxtlighet och ett måttligt färgat vatten.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Hyttån inleds nedströms regleringsdammen (vh1) i Lossjöns utlopp av en ca 50 m lång och 8 m bred,
rätad sträcka som avslutas vid ett ytterligare fiskvandringshinder i form av ett fall (vh2). Ån som har
en hög strömhastighet från dammens bottentappning kantas av vallar av upprensade stenar och block. I
anslutning till fallet har även sprängning skett.

Karaktärsbild av Hyttån. Biotopvårdad ström där
kraftiga rensskador kvarstår.

Exempel på en torrlagd, helt orensad sidofåra av
Hyttån.

Från vh2 och ner till en punkt, ca 800 m uppströms Tensjön (2,7 km) karaktäriseras Hyttån av långa,
sammanhållna ström/forssträckor som dock avbryts av tre kortare lugnflyt. I denna sammanlagt hela
2,7 km långa sträcka har kraftig rensning utförts i alla strömmar, och delvis även i de lugnare
partierna. De senare är ända upp emot 20 m breda medan strömmarna har varierande bredder på 6-16
m. Dessutom finns det ett flertal sidofåror längs sträckan varav de tre längsta finns väster om
huvudfåran. I dessa finns det såväl orensade miljöer och påverkade. Det senare gäller t.ex. i en
sidogren ungefär mitt på sträckan där det förutom rensning även påträffades en dammrest (vh3).
Angående huvudfåran så har maskinell biotoprestaurering genomförts i stora delar av sträckan även
om resultatet inte är särskilt lyckat. Trots att bottensubstratet domineras av block och sten så finns det
inga högklassiga områden gällande uppväxt- och ståndplatser för öring. Vad gäller lekförhållanden så
är de ännu sämre eftersom det generellt sett finns mycket ont om grus i strömmarna.
105

Loåns vattensystem

Loån-Hyttån

Den avslutande delen av Hyttån (ca 800 m)
kantas liksom resterande delen av vattendraget
av fast skogsmark. Till en början är flödet
strömmande i en något rensningspåverkad fåra,
för att med en avtagande hastighet bli
lugnflytande nedemot Tensjön. Ån är i den 350
m långa, relativt grunda strömmen 8-13 m
bred, medan den blir ända upp till 25 m i den
resterande, allt djupare delen. Längst ner
dominerar finsediment bottnarna som i övrigt
domineras av sten följt av grus. Det avsatta
gruset innebär att Hyttåns bästa lekbottnar för
öring och harr finns i nedre delen av
vattendraget.
Grund, grusrik ström i Hyttåns nedre del.

Vandringshinder för fisk

Varav ett är definitivt så har det registrerats tre vandringshinder i Hyttån. Dock så är det verkliga
antalet hinder två eftersom vh3 finns i en sidofåra. För en vidare beskrivning av objekten hänvisas till
avsnittet om åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Hyttån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6841243 512610
Lossjöns utlopp
Vh2 6841200 512607
Nedströms Lossjön
Vh3 6840040 512934
Sidofåra V om Kärrbäcken

Hindertyp
Regleringsdamm
Fall/häll
Dammrest

Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
2,6
0,8
0,3

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Hyttån är rensad i alla mer strömsatta sträckor, och i de allra flesta fall på ett kraftigt
vis. Detta innebär att stora mängder av sten och block finns på land, samt att ett flertal naturliga
sidofåror, och strandzoner i olika grad är torrlagda. Det har även sprängts i vattendraget, om än i
en ganska liten omfattning. Detta gäller bl.a. i anslutning till en häll (vh2), nästan längst upp i
vattendraget.

Exempel på kraftiga rensningsskador där stora mängder
sten har skottats upp mot strandkanten.
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 Fiskevård: Alla strömsträckor fr.o.m. vh2 till en punkt ca 100 m nedströms inflödet Kärrbäcken
bedöms ha restaurerats maskinellt. Åtgärderna utfördes sannolikt under 90-talet med resultat
därefter. Bl.a. har man byggt alltför tilltagna trösklar och styrningar som ger vattendraget ett
konstgjort intryck. Den största bristen består dock i att mycket rensmaterial fortfarande ligger i
dagen, samt att sidofåror och naturliga strandzoner inte har utnyttjats.

Exempel på resultat från en ofullständig och väldigt
märklig biotoprestaurering i Hyttåns mellersta del.

Kalhygge utan sparad skyddszon mot Hyttån.

 Skogsbruk/kalavverkning: Det har avverkats relativt stora arealer skog kring Hyttån under
senare år. Ett närgånget kalhygge med dålig, eller bitvis utan skyddszon mot vattendraget
identifierades i höjd med Långtjärnen, fast på andra sidan ån.

KOMMENTAR
Även om Hyttån har varit föremål för omfattande biotoprestaureringar så är vattendragets
naturliga förutsättningar långt ifrån utnyttjade. Dels eftersom biotopvården med dagens mått
mätt varit undermålig, men främst på grund av den reglering som sker av Lossjön. En
verksamhet som i och med en mycket gammal vattendom bl.a. ger möjlighet till nolltappning.
Dessutom innebär dammen ett definitivt fiskvandringshinder som avgränsar Hyttån från
Lossjön och dess två stora inkommande vattendrag, Österhocklan och Dåasån.
Beträffande fiskfauna så är det anmärkningsvärt att det inte har genomförts några elprovfisken
i ett så pass stort och strömsatt vattendrag som Hyttån. Detta innebär att undersökande
elfisken, riktat mot främst öring och harr blir en tidig och viktig åtgärd inför ett
framförvarande återställningsarbete. Samtidigt bör man snabbt se över vilka möjligheter det
finns till att miljöanpassa vattendomen vid Lossjödammen. Först när en tidenlig vattendom
utefter de verktyg som finns har utformats, är det verkligt lönt att sätta i stånd fysiska
åtgärder. Dessa består av en väl fungerande fiskväg vid Lossjöns utlopp, samt en fullskalig
biotopåterställning av Hyttån.
Sammantaget har det berörda vattendraget en ovanligt stor utvecklingspotential, och
bedömningen är att ovanstående åtgärder skulle ha en mycket positiv inverkan på
produktionen av inte minst laxartad fisk. I förlängningen innebär åtgärderna att det skapas bra
förutsättningar för att öring från Hyttån utvecklar en vandrande strategi för vidare tillväxt i
den relativt stora Lossjön. Särskilt gynnsamt för detta är att betesfisken siklöja finns i sjön.
Den berörda sjön är dessutom relativt näringsfattig vilket i artrika system med bl.a. gädda,
också kan vara till laxfiskars fördel.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 sitter i utloppet av
Lossjön och består av en regleringsdamm.
Själva dammen är ca 2,5 m hög men
eftersom den har bottentappning så är det
inte möjligt att ange någon specifik fallhöjd.
Direkt vid huvudutskovets sida finns det en
gjuten, smal öppning som ev. är tänkt som
fiskväg- och där det mesta vattnet gick vid
inventeringstillfället. Dock så innebär det
vattentryck som skapas i passagen att
uppströms fiskvandring omöjliggörs, och att
anläggningen därmed ska ses som ett
definitivt vandringshinder. Om Lossjön även
i fortsättningen ska utnyttjas som ett
vattenmagasin så bör en ny, tidsenlig
Vh1, regleringsdamm i Lossjöns utlopp.
vattendom innehållande minimitappning
mm, utformas och fastställs så snart som
möjligt. Utefter förutsättningarna i denna så förespråkas det att en naturlig typ av fiskväg,
anpassad för alla arter anläggs förbi dammen.
 Vandringshinder 2 består av en kraftig fors
som finns endast 50 m nedströms
regleringsdammen. Forsen som går över en
söndersprängd häll har en fallhöjd på ca 0,8
m vilket innebär att endast lite större öring,
vid tillräckligt höga flöden kan forcera
passagen. Detta partiella vandringshinder
behöver endast åtgärdas om en fiskväg
skapas vid Lossjödammen. Den sannolikt
bästa lösningen är att ett omlöp förbi
dammen har sitt utflöde nedströms forsen
och på så vis eliminerar båda hindren med en
enda fiskvandringsväg.
 Vandringshinder 3 utgörs av en rest av en
damm som med en fallhöjd på 0,3 m
bedömts som ett partiellt vandringshinder.
Dammresten finns i Hyttåns mellersta parti, i
änden av en ”minitjärn” som finns i en
sidogren- något som innebär att hindret inte
innebär ett egentligt stopp för fiskvandring i
Hyttån. Detta vandringshinder föreslås
åtgärdas i samband med en fullskalig
biotoprestaurering av Hyttån. Förslagsvis
ersätter man dammens bottenstockar med en
nivåhållande nacke av block, i kombination
med botten-/vattenhöjande åtgärder direkt
nedströms.

Vh2, fors över häll nedströms Lossjön.

Vh3, dammrest i utloppet av en ”minitjärn” som finns i
en av Hyttåns västligs sidogrenar.
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Övriga åtgärder

 Utredning/ny vattendom: Gäller den reglering som sker i Lossjöns utlopp och bör samordnas
med regleringen av Dåasen. Se åtgärdsförslag vandringshinder, vh1.
 Biotoprestaurering: Maskinrestaurera ström-/forssträckor i Hyttån i hela dess sträckning från vh2
t.o.m. en punkt, ca 100 m ovan Lågtjärnsbäckens inflöde. Detta innebär sammantaget en sträcka
på hela 2,5 km. Utöver detta kan vissa sidofåror tillkomma, t.ex. den som innehåller vh3, vilken
lämpligen åtgärdas med en mindre bandgrävare. Det bör överhuvudtaget riktas stor fokus på att
släppa in vatten i sidofåror, samt att öppna upp vattendragets ursprungliga strandmiljöer. En annan
viktig uppgift är att luckra upp åns bottnar för att få fram finare material. Om inte grus i tillräcklig
omfattning framkommer kan det bli aktuellt att föra in lekgrus utifrån.
 Elprovfiske: Innan fysiska åtgärder i Hyttån vidtas bör standardiserade elprovfisken utföras för att
reda ut dagens fiskfauna, och i synnerhet förekomst av öring och harr. Förslagsvis provtas tre
lokaler i möjliga uppväxtmiljöer, belägna i olika delar av vattendraget.

109

Loåns vattensystem

Loån-Hyttån-Dåasån

Dåasån

Karta. Dåasen och Dåasån.

Förutsättningar
Läge

Dåasån är ett 2,1 km långt vattendrag som med en medelvattenföring på 1,51 m3/s i mynningen
förbinder de stora, reglerade sjöarna Dåasen och Lossjön några km öster om Los. Fallhöjden på ån är
beroende på sjöarnas nivå för tillfället omkring 40 m fördelat på en längd av 2,2 km. Med ett
sydvästligt lopp rinner vattendraget vilket saknar biflöden, uteslutande genom skogsmark med små
inslag av myr.

Förvaltning

Dåasen har en delad förvaltning mellan Los-Hamra FVOF och Färila FVOF. Dåasån förvaltas i sin
helhet av Los-Hamra FVOF.
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Fiskfauna

Vid det enda kända elprovfisket i Dåasån, år 1986 påträffades abborre, gädda och lake (SERS). Dåasen
har provfiskats med nät vid två tillfällen, åren 1985 och 1988. Förutom abborre som var dominerande
art vid båda tillfällena så påträffades bergsimpa, gädda, lake, mört, sik och siklöja(NORS). Därutöver
så förekommer det öring som enligt vattendom utplanteras vissa år.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Dåasen utnyttjas med en amplitud på 3,5 m som ett regleringsmagasin för vattenkraft i Voxnan och
Ljusnan. Vad gäller vattendom i övrigt så finns det enligt en dom från 1947-11-22 ingen fastställd
minimitappning, annat än att man inte får reglera på vissa sätt. T.ex. så att vattenföringen vid Lobonäs
kraftstation i Loån inte understiger 1 m3/s. Regleringarna vid Dåasen innebär att reglergraden i
Dåasåns utlopp är hela 45,6% (Vattenwebb). Ett annat känt problem är att Dåasens avrinningsområde
är försurningskänsligt. För att motverka detta har bl.a. Dåasen kalkats inom ett numera vilande
kalkningsprogram för åtgärdsområde ”Dåasen”.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen är måttlig i både Dåasen och Dåasån enligt vattenförvaltningen. Vad gäller
miljökvalitetskrav så gäller god ekologisk status 2021 i Dåasen, samt god ekologisk status 2027 i
Dåasån (VISS).

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Dåasån biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivning

Dåasen ligger vid full sjömagasinnivå 356
m. öh. med en yta på 733 ha. Denna relativt
stora sjö får då övriga tillflöden är mycket
små, huvuddelen av sin tillrinning via den
norrifrån inkommande Sättnäsån.
Avbördning av sjön som har ett betydligt
färgat vatten sker i SV där Dåasån inleds vid
en regleringsdamm. Medel och maxdjup som
också är avhängigt på sjönivå är uppmätt till
6,9 resp. 23,7 m (Sjödjup och vattenvolym).
Vad gäller omgivning så är den mestadels
något kuperad och beväxt av tallskog.
Närmast land där marken delvis är flackare
finns det också några små myrar. På några
platser längs stränderna har fritidshus
byggts, liksom på några av sjöns ganska
Delar av Dåasen i vy från utlopp, med magasinets
många holmar. Sjöns bottnar är steniga och
dammval i förgrunden.
blockiga närmast land, men sannolikt även
längre ut eftersom det förekommer en del uppstickande grund. Förutom i N där det i anslutning till
våtmarker finns en del strandnära vegetation, så är vattenväxtligheten i Dåasen mycket liten.
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Vattendrag- & biotopbeskrivning

Dåasån inleds efter regleringsdammen i Dåasens utlopp (vh1), av en runt 5 m bred och 70 m lång, rak
ström som bl.a. leder vattnet under väg 310. Hela sträckan kantas av stensättningar som på höger sida
även fortsätter en bit där flödet avtar och går in i en ca 280 m lång, växtrik våtmark. Ån var här
(Flarken enl. karta) vid inventeringstillfället 8-15 m bred. Dock kan denna svämma och sannolikt bli
åtskilligt bredare vid flöden.

Dåasens regleringsdamm (vh1) i vy från dammvall.

Nedre delen av våtmarkssträckan ”Flarken”.

Vid våtmarkssträckans slut samlar vattendraget ihop sig samtidigt som det går in i fast skogsmark som
fortsätter ända fram till mynningen i Lossjön. Dåasåns lopp ringlar nu fram i form av en ca 1,75 km
lång, sammanhängande strömsträcka med stora inslag av forsar. Inte sällan kan dessa vara kraftiga,
vilket bl.a. inneburit att ett partiellt fiskvandringshinder har registrerats i sträckans övre del (vh2). Ån
som längs sträckan har en varierande bredd på oftast 4-12 m, är utsatt för kraftig rensning hela vägen,
även om viss restaurering troligen har förbättrat
vattenbiotoperna något. Vad gäller bottensubstrat
så är block vanligast, följt av sten. Grus
förekommer sparsamt medan sand nästan saknas
helt. Angående vattenväxtligheten så var den
generellt sett hög under inventeringen, vilket dock
främst förklaras av stora mängder tråd- och andra
påväxtalger. Förutom detta förekommer det en del
kuddmossor på stenar och block, samt en mindre
andel övervattensväxter där bottnarna är mjuka.
Mängden död ved är allmänt sett låg i åsträckan
som dessbättre är förhållandevis bra skyddad av
kantande lövverk, och buskskikt.
Sammanfattningsvis beträffande öringbiotoper, så Karaktärsbild av Dåasåns ström- och forssträckor.
finns det i dagsläget hyfsade förhållanden
Rensad och något biotopvårdad, kantad av skogsmark
gällande ståndplatser och uppväxt, medan
med lövträd närmast ån.
områden för lek är små och dåliga.

Vandringshinder för fisk

Längst upp i Dåasån finns det ett definitivt fisvandringshinder i form av en regleringsdamm. Dessutom
har det bland vattendragets forsar identifierats ett fall som kan vara särskilt svårpasserat, även för
öring. En vidare beskrivning av hindren anges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Dåasån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6843264 514461
Dåasens utlopp
Vh2 6842567 514157
Dåasåns mittparti

Hindertyp
Regleringsdamm
Fall/häll/block
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Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt

Fallh. m
2,0
1,5
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Sträckan mellan Dåasens regleringsdamm och Flarken är grävd, rätad och invallad. På
den västra sidan fortsätter även en lång, ganska välbyggd ledarm en bra bit in i Flarkens lugna
vattenmiljö. Det har även grävts och rätats något längs en ca 100 m lång sträcka, direkt nedströms
våtmarksområdet. Den resterande delen av ån har rensats kraftigt, och innehåller bitvis mycket
upplagt material längs åstränderna. Även bortsprängning av större strukturer har gjorts i
varierande omfattning.

Exempel på kraftig rensning i Dåasån. Överväxt vall
av rensningsmaterial till vänster.

Ledarm av block som leder ända ut i Flarken.

 Fiskevård: Det har enligt okulära bedömningar genomförts maskinell biotopvård från en punkt,
ca 100 m nedströms Flarken, och hela vägen ner till Lossjön. Biotopvården är av äldre typ och
vattendraget är långt ifrån återställt. Det ligger t.ex. fortfarande stora mängder av rensmaterial kvar
på land och man har bitvis försmalat vattendraget i stället för att bredda, och öppna upp de
ursprungliga strandmiljöerna. Man har även anlagt trösklar som i många fall ser onaturliga ut.

Exempel på ofullständig restaurering, där man
dessutom samtidigt har försmalnat ån på ett ställe.

Exempel på en byggd tröskel i Dåasån.
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KOMMENTAR
Dåasån har naturligt sett bra grundförutsättningar för att producera öring med en
sjövandrande strategi. Detta på grund av att den med ett relativt kort lopp med gynnsam
fallhöjd, samt avsaknad av definitiva, ursprungliga vandringshinder sammanbinder två stora
sjöar med förekomst av siklöja (betesfisk). Dessvärre har mänskliga ingrepp av olika slag
gjort att denna funktion inte längre finns. Av de hämmande faktorerna är flottledsrensning
plus det vandringshinder som regleringsdammen i Dåasen utgör, självklara saker att åtgärda.
Däremot kan det vara svårt att komma åt problemet som regleringen av Dåasen innebär för
Dåasån. T.ex. innebär den otidsenliga vattendom som i dagsläget är gällande att det sannolikt
finns tillfällen när det rinner mycket lite vatten genom vattendraget, eftersom det inte finns
någon minimitappning satt vid dammen. Därutöver innebär regleringen att Dåasån är utsatt
för omvänd vattenregim, med allt vad det innebär.
Att det finns stora problem i vattendraget styrks av att där inte fångats någon öring vid elfiske,
samtidigt som att det inte framkommit några uppgifter om att arten ska förekomma i ån. Detta
trots att det under många år har satts ut kompensationsodlad fisk i både Lossjön och Dåasen.
I ett framförvarande fiskevårdsarbete är utredande provfisken en viktig åtgärd. Därefter bör
man snabbt se över vilka möjligheter det finns till att miljöanpassa vattendomen vid
Dåasdammen. Först när en tidsenlig vattendom utefter de verktyg som finns har utformats, är
det verkligt lönt att sätta de fysiska åtgärderna på plats. Dessa består av en väl fungerande
fiskväg vid Dåasens utlopp, samt en fullskalig biotopåterställning av vattendraget.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 sitter i utloppet av
Dåasen och består av en regleringsdamm.
Själva dammen är ca 2 m hög men
eftersom den har bottentappning så är det
inte möjligt att ange någon specifik
fallhöjd. Direkt vid huvudutskovets sida
finns det en gjuten, smal öppning som ev.
är tänkt som fiskväg- och där det mesta
vattnet gick vid inventeringstillfället.
Dock så innebär det vattentryck som
skapas i passagen att uppströms
fiskvandring omöjliggörs, och att
anläggningen därmed bör ses som ett
definitivt vandringshinder. Om Dåasen
även i fortsättningen ska utnyttjas som ett
vattenmagasin så föreslås att en ny,
Vh1, regleringsdamm i Dåasens utlopp.
tidsenlig vattendom innehållande
minimitappning mm, utformas och fastställs så snart som möjligt. Utefter förutsättningarna i denna
så bör en naturlig typ av fiskväg, anpassad för alla arter anläggas förbi dammen.
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 Vandringshinder 2 finns ungefär 900 m
nedströms Dåasen och består av en kraftig
fors över hällar och block. Med en
sammanlagd fallhöjd på 1,5 m är passagen
endast passerbar av öring vid lite högre
flöden. Eftersom området är kraftigt
påverkat av flottledsrensning så är det
osäkert hurvida hindret är naturligt eller
inte. Åtgärdsförslag är att man förbättrar
förhållandena för fiskvandring i samband
med en biotoprestaurering av Dåasån.
Detta innefattar t.ex. förflyttningar av
bloch samt höjning av åbotten och
Vh2, kraftig fors i Dåasens mittparti.
vattenstånd nedströms fallet.

Övriga åtgärder

 Utredning/ny vattendom: Gäller den reglering som sker i Dåasens utlopp och bör samordnas
med regleringen av Lossjön. Se åtgärdsförslag av vandringshinder, vh1.
 Biotopåterställning: Restaurera maskinellt, i första hand sträckan mellan Flarken och Lossjön (ca
1750 m). Fokus bör ligga på att återföra upplagt material, och att samtidigt låta vattendraget återta
sitt naturliga utbredningsområde. Om det i samband med bottengrävning inte framkommer
naturligt finsubstrat så kan det behöva tillföras lekgrus på utvalda platser. Vad gäller den
kanaliserade sträckan nedströms reglerdammen så föreslås enbart åtgärder nedströms
landsvägsbron. Här bör man återföra upplagt material, och i samband med detta göra vissa ingrepp
i den långa ledpir som leder ut i Flarken. I vilken omfattning denna kan rivas ut beror i första hand
på eventuella kulturvärden.
 Elprovfiske: Ett arbete som bör genomföras före åtgärder av vattendom, vandringshinder och
biotoprestaurering är utredande elprovfisken. Särskilt viktigt är att fastställa om det förekomer ett
naturligt öringbestånd i Dåasån och hur starkt detta i så fall är. Förslagsvis elfiskar man tre lokaler
i vattendraget varav en utgörs av den som provfiskades 1986.
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Sättnäsån
(med Mångån)

Förutsättningar
Läge

Med inledning i Mångsjöarna, 11 km NV om
Los rinner det berörda vattendraget i ett
ringlande lopp genom stora myr- och
skogsområden ner till Dåasen. Längden på
vattendraget som heter Mångån uppströms
den sammanhängande Sättnässjön, samt
därefter Sättnäsån är sammantaget 9,6 km.
Längs denna sträcka är fallhöjden
förhållandevis låga 38 m.
Medelvattenföringen vid Sättnäsåns utlopp i
Dåasen är beräknad till 1,16 m3/s.

Förvaltning

Mångsjöarna och Mångån förvaltas av Färila
FVOF medan Sättnässjön och Sättnäsån
delas av Färila och Los-Hamra FVOF.

Fiskfauna

Mellan åren 1986 och 2012 har det utförts
fyra elprovfisken i tre olika lokaler av
Sättnäsån (Elfiskeregistret). Tätheterna av
öring som endast påträffats i de två senaste
provfiskena, 2010 och 2012 har varit mycket
låga. Andra fångade arter har genom åren
varit abborre, gädda, lake och stensimpa.
Artsammansättningen i Mångsjöarna och
Sättnässjön utgörs enligt Fiskeplan Ljusdal
1991 av abborre, gädda, lake och vitfisk. I
Sättnässjön tillkommer dessutom siklöja.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan
uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse
enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är
skyddat mot vattenkraft. Den största delen av
Mångån ligger inom StormyranMångsjöarna, Mångån, Sättnässjön och Sättnäsån.
Blistermyrans Natura 2000- område, enligt
art och habitatdirektivet.

Särskilda miljöproblem

Enligt vattenförvaltningen (VISS 2016) har både Mångån och Sättnäsån försurningsproblem.
Vattendraget ingår i ”Dåasens” åtgärdsområde för kalkning, där såväl Mångsjöarna som Sättnässjön
har kalkats. För närvarande råder kalkningsuppehåll i hela åtgärdsområdet.
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Ekologisk status

Det berörda vattendraget innehåller två vattenförekomster i form av Mångån och Sättnäsån. Båda
åarna har miljökvalitetskravet god ekologisk status 2021, samt den nuvarande bedömningen måttlig
ekologisk status (VISS).

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Sättnäsån och Mångån biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Övre Mångsjön är belägen 392,8 m. öh. och har
en sjöyta på 50,7 ha. Den största delen av sjöns
tillrinning kommer från Latån som mynnar i NV,
men det mynnar i V även en bäck som avvattnar
Småsundsmyran. Avbördning mot Nedre
Mångsjön sker längst ner i S, där Mångvallen
utgör den enda bebyggelsen kring sjön. Denna
omges för övrigt av ganska flacka marker av
tallskog, samt myrar som till stor del sträcker sig
ända fram till vattenbrynet. Vad gäller
bottenförhållanden så är sjön sannolikt ganska
grund eftersom det en bit ut sticker upp både block Övre Mångsjön i vy från utlopp.
och vattenvegetation. Den senare är oftast gles och
bestående av starr, fräken och näckros. Övre Mångsjön har ett kraftigt färgat vatten.
Nedre Mångsjön ligger 391,8 m. öh. och har en areal på 32,7 ha. Denna skogssjö som genomkorsas
av Mångån i nord-sydlig riktning har också ett starkt färgat vatten. Vad gäller omgivande så terräng så
är den något mer kuperad än vid den norra sjön, även om det bitvis förekommer flack myrmark här
med. Sjön har närmast land bottnar av främst grus, sten och block, förutom i anslutning till
myrstränder där finsediment dominerar. I dessa områden förekommer det en hel del näckrosor mm,
men annars är vattenväxtligheten i sjön sparsam.

Nedre Mångsjön i vy från utlopp.

Sättnässjön i vy från Mångåns inlopp.

Sättnässjön är en ovanligt rund sjö som med en areal på 75,4 ha är belägen 378,3 m. öh. Sjön vilken
avvattnas genom Sättnäsån i S får stordelen av sitt vatten från Mångån i O. Dock så förekommer det
även ett stort antal små bäckar och diken runt hela sjön, som därmed har ett starkt färgat vatten.
Beträffande omgivande mark så består den främst av tallskog i något kuperad terräng, som ändå kan
vara myrartad och sank. Bl. a. kring Mångåns inlopp. Utanför detta land har Sättnässjön mjuka bottnar
och en ganska riklig vattenväxtlighet som sträcker sig långt ut. I övrigt består den strandnära miljön av
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ett blandat bottensubstrat och en intermediär vattenväxtlighet i form av vanliga arter som bladvass och
starr mm.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Mångån inleds i denna beskrivning mellan Mångsjöarna i form av en ca 400 m lång sträcka med i
stort sett stillastående vatten. SMHI:s uppgifter från 1996 (Sjöarealer) som säger att det skiljer 1 m i
höjdnivå mellan sjöarna stämmer därmed inte idag. I vilket fall så är ”Sundet” som sträckan benämns
på kartan, 5-12 m bred och relativt djup. Bottnarna är främst finpartikulära och måttligt beväxta av
fräken, starr och vattenklöver mm. Beträffande närmiljö så omges och kantas sträckan av myrstränder
och tall- eller blandskog.
Vidare är vattendraget mellan Nedre Mångsjön och Sättnässjön 6,7 km långt, i ett flackt lopp som
ringlar genom skogsmarker med stora inslag av myrar. Av våtmarkerna så är den stora Mångslåttan
vid åns övre delar, samt en mindre variant vid mynningsområdet öppna, medan resterande myrar är
trädbeväxta nära inpå vattendraget. Av naturlig anledning så karaktäriseras Mångåns vattenbiotoper av
lugnflytande vatten och finpartikulära bottnar med en delvis riklig vattenväxtlighet. Detta gäller inte
minst i utpräglade myrsträckor där ån generellt sett är djup, och bitvis ända upp till 18 m bred.

Mångåns lugna lopp genom Mångslåttan.

Karaktärsbild av en ström i Mångåns nedre del.

De strömmande avsnitt som ändå förekommer mellan N. Mångsjön och Sättnässjön är få och korta,
samt finns i avsnitt där ån rinner genom lite fastare skogsmark. Undantaget korta strömnackar så
handlar det om sju strömsträckor som med längder på endast 40-150 m finns ganska jämnt fördelade
längs vattendraget. Dessa som innehåller mycket små inslag av forsar är i olika omfattning rensade
och till viss del sprängskadade. Strömmarna vilka breddmässigt håller ca 5-10 m är därmed generellt
sett grunda och strukturlösa, med bottensubstrat som domineras av små block och sten. Även dessa
bottnar är växtrika men här främst i form av alger, men även en del kuddmossor och fontonalis mm.
Det grus som trots allt förekommer finns oftast i svagströmmande sekvenser i gränslandet mot
anslutande lugnflyt. Sammantaget är Mångåns strömmar dåligt anpassade för öring i dagsläget, och då
främst vad gäller ståndplatser.
Sättnäsån har mellan Sättnässjön och Dåasen en
längd på 1,7 km, och en bredd som varierar från 6
till15 m. Med undantag för vid några mycket små
myrar går hela sträckan genom fast mark med
skyddande skog och buskar mot ån. Denna har en
relativt sluttande fallprofil med följden att
strömmande, följt av forsande och
svagströmmande flödesförhållanden dominerar.
De få lugnflyt/höljor som förekommer är oftast
mycket korta vilket gör att den flottledsrensning
som gjorts, i stort sett har påverkat hela
vattendraget. Dock så har ån till stora delar
Karaktärsbild av Sättnäsån.
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biotoprestaurerats vilket innebär att rensningsgraden generellt sett ändå är förhållandevis låg. I dagens
skick så är mindre block och sten de vanligaste bottensubstraten i strömmarna, som även innehåller
grus, och i vissa sträckor hällar. Större block är däremot ovanliga vilket eventuellt har att göra med
sprängning. Också död ved saknas i stor utsträckning. Sammantaget finns det för öring möjliga
områden avseende både lek, uppväxt, och ståndplatser, även om förhållandena skulle kunna vara ännu
bättre. En av de större bristerna är att strömmarna överlag har strukturlösa bottnar, vilket i
kombination med låg förekomst av block gör dem jämngrunda.

Vandringshinder för fisk

Det finns endast ett registrerat fiskvandringshinder i det berörda vattendraget. En vidare beskrivning
av detta ges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Sättnäsån med Mångån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Hindertyp
Vh1 6849174 516162
Uppströms Sättnäsjön
Fall/block

Svårhetsgrad
Partiellt

Fallh. m
0,4

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Såväl Mångån som Sättnäsån har
rensats i alla strömsträckor på ett oftast
kraftigt vis. För Mångåns del så finns det ändå
bara bitvis stora mängder upplagt material,
samtidigt som det fortfarande finns en del
uppstickande block kvar i ån. Gällande
Sättnäsån så innehåller den i nuvarande,
biotopvårdat skick endast måttliga mängder av
upplagt material. I båda åarna har det i en
mindre omfattning sprängts i hällar och större
block.
 Avsnörning: Nedre Mångsjön har två utlopp
Exempel på kraftig rensning i Mångån.
varav det sydliga knappt var vattenförande
under inventeringen. Eventuellt är detta det naturliga utloppet, och det nuvarande huvudflödet helt,
eller delvis framgrävt.
 Dammrester: Både Nedre Mångsjön och Sättnässjön har reglerats genom dammar. Av den i N.
Mångsjön återstår endast dammvallen, medan den mer traditionella flottningsdammen i
Sättnässjön finns kvar till stora delar. Kvar finns förutom betongfundamenten även en träsättare,
samt ett skibord som har rivits ut i en grad som gör att fisk kan simma igenom passagen.

Utriven damm i N. Mångsjöns utlopp.

Flottningsdamm i Sättnässjöns utlopp.

119

Loåns vattensystem

Loån-Hyttån-Dåasån-Sättnäsån

 Fiskevård: Sättnäsån har sannolikt maskinrestaurerats i alla rensningsskadade strömmar.
Resultatet är förhållandevis bra även om det fortfarande föreligger ganska stora åtgärdsbehov.

Exempel på en bra biotopvårdad ström i Sättnäsån.

Exempel på ett direktmynnande dike i Sättnäsån.

 Skogsbruk/dikning: I Sättnäsån finns det minst tre direktmynnande diken, vilka alla har sin
inkomst från O. Dessutom är det enligt kartmaterial tydligt att det längs systemet finns ett större
antal diken/rätade småbäckar med inlopp i bl.a. Sättnässjön.

KOMMENTAR
Rensningsskadade vattendragsbiotoper och dammar i utloppen av Nedre Mångsjön och
Sättnässjön visar att berört vattensystem har utnyttjats för flottning. Dock så tyder sättet som
Mångån rensats på att timmer eventuellt inte har gått genom denna, och att Mångsjödammen
i så fall bara fungerat för att magasinera vatten i Mångsjöarna. Positivt är att det numera inte
är stopp för fiskvandring vid dammarna och att det heller inte finns några fler allvarliga
vandringshinder i det till stora delar biotoprestaurerade vattendraget. Denna restaurering som
enbart innefattar Sättnäsån, bedöms dessutom vara relativt lyckad i förhållande till de
åtgärder som genomförts i likartade vattendrag inom Voxnans ARO i Ljusdals kommun.
Med tanke på ovanstående så är det anmärkningsvärt att det vid de elprovfisken som
genomförts i Sättnäsån under senare år har påträffats mycket få öringungar. Även om det inte
går att dra några säkra slutsatser av endast två provtagningar så kan det vara så att det finns
reproduktionsproblem, relaterade till försurning. Med anledning av detta och att både
Mångån och Sättnäsån är försurningsskadade enligt VISS så är det också anmärkningsvärt att
det råder kalkningsuppehåll i Dåasåns åtgärdsområde.
Vad gäller fysiska åtgärder i framtiden så är inte förbättringspotentialen i vattendraget
jättestor. Detta eftersom Sättnäsån redan är relativt återställd, samtidigt som Mångåns
strömsträckor är få och korta. De restaureringsåtgärder som trots allt föreslås är därmed
lågprioriterade och mest relevanta när man fått bukt med rådande försurningsproblematik.
Om man i och med detta får igång en hög produktion av öring i Sättnäsån så är chansen stor
att stammen utvecklar en vandringsstrategi för ökad tillväxt i nedströmsliggande Dåasen.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i Mångån, ca
450 m uppströms Sättnässjön och består
av ett fall över en tröskel av block.
Eftersom resten av åsträckan är relativt
kraftigt rensad så är fallet sannolikt
konstruerat i okänt syfte. Med en
fallhöjd på ca 0,4 m så innebär passagen
ett enkelt partiellt hinder för öring medan
andra fiskarter får stora problem att
passera. Åtgärdsförslag är att tröskeln
rivs ut i samband med en
biotoprestaurering.
Vh1, fall över en blocktröskel i nedre delen av Mångån.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Åtgärda rensningsskador och restaurera alla strömsträckor i hela
vattendraget, vilket innebär ca 700 m i Mångån, samt 1,5 km i Sättnäsån. Eftersom Mångåns
strömmar är korta och delvis svårtillgängliga så föreslås maskinella åtgärder i första hand i den
nedre, mer lättillgängliga delen av vattendraget. Resterande del bör helst åtgärdas maskinellt, men
kan även förbättras manuellt. Vad gäller Sättnäsån så är det bara maskinella åtgärder som gäller.
Förutom återförsel av upplagt material bör stor fokus i båda åarna ligga på att genom grävning och
bottenluckring skapa variation på bottensubstrat och vattendjup.
 Igenläggning av diken: De direktmynnande dikena som finns i Sättnäsån bör åtgärdas.
Förslagsvis görs detta genom att utloppen läggs igen i samband med maskinrestaurering av
vattendraget.
 Dammutrivning: Om en maskinrestaurering av Sättnäsån genomförs bör man samtidigt passa på
att riva ut Sättnässjödammen i en högre grad. Helst ska hela konstruktionen rivas bort, förutom
eventuellt betongfundamenten om behov av en gångbro föreligger. I vilket fall så måste det
utrivna utskovet kompenseras av en uppbyggd stennacke som säkerställer att Sättnässjöns sjönivå
ändå kan behållas.
 Elprovfiske: Elprovfiska vattendragen i syfte att skapa underlag och referensvärden inför en
biotoprestaurering. Provtagningarna kan även vara viktiga inom en utredning om försurningsläget
i åarna. Förslagsvis provtas tre lokaler i respektive å, varav den ena i Sättnäsån ska vara en av de
befintliga.
 Återuppta kalkning: Håll kontinuerlig koll på försurningsläget i vattendraget. Om det liksom
vattenförvaltningen (VISS) pekar på, fortfarande finns problem så bör kalkning i Dysåns vilande
åtgärdsområde återupptas.
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Österhocklan
(med Stensjöbäcken)

Förutsättningar
Läge

Österhocklan har sitt källområde vid
kommungränsen mot Härjedalen, ca 15
km N om Los för att strax O om orten
mynna i Lossjön. Från inledningen i sjön
Norra Stensjön har vattendraget
tillsammans med Stensjöbäcken som
också ingår i denna rapport en längd på
hela 17 km, samt en fallhöjd på runt 116
m. Längs sträckan som leder genom
ensliga skogs- och myrmarker stöter ett
flertal biflöden till. Bl. a. långt upp i form
av Sillerån, samt långt ner genom
Kvarnån vilken avhandlas senare i en
separat rapport. Sammantaget har
Österhocklan en medelvattenföring i
mynningen på 1,51 m3/s.

Förvaltning

Hela vattendraget ligger inom Los-Hamra
FVO. Dock så sköts fisket i Norra
Stensön via berörd markägare
(skogsbolag), av en privat fiskeklubb.

Fiskfauna

Mellan åren 1986 och 2012 har tio
elprovfisken i sex olika lokaler av
Österhocklan genomförts enligt
Elfiskeregistret. Även om öring har
påträffats under de flesta fiskena så har
tätheterna generellt sett varit låga. Andra
arter som fångats är harr, men enbart i åns
nedre hälft, samt elritsa, gädda, lake och
stensimpa. Vad gäller Norra Stensjön så Norra Stensjön, Stensjöbäcken och Österhocklan.
utfördes det 2005 ett nätprovfiske som
endast fångade abborre och sik (NORS). Därutöver så ska det enligt Fiskeplan Ljusdal 1991 även
finnas lake. Genom dagens förvaltning planteras det ut öring och röding i sjön.

Särskilda naturvärden

Österhocklan och Sillerån ingår i områdena ”Voxnan uppströms Vallhaga” och ”Voxnan” vilka är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddade mot vattenkraft. Länsstyrelsen
Gävleborg bedömer Österhocklan som ett mycket värdefullt vattendrag grundat på parametrarna
försurningstålighet, opåverkade forsar och flora.
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Särskilda miljöproblem

Enligt vattenförvaltningen (VISS 2016) har Österhocklans nedre hälft försurningsproblem. Kalkning
inom avrinningsområdet har tidigare utfört i sjöar, samt genom doserare i Stensjöbäcken inom
kalkåtgärdsområdet ”Österhocklan i Loån”. Trots den eventuella försurningsproblematiken så är
kalkningsprogrammet numera avslutat.

Ekologisk status

I det berörda vattendraget finns det tre vattenförekomster i form av N. Stensjön, samt övre- resp. nedre
Österhocklan med gräns vid Brännbäckens inflöde. Vad gäller Stensjöbäcken så är den ingen utpekad
vattenförekomst. Den ekologiska statusen är klassad som måttlig i de tre vattenförekomsterna som alla
har miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Den nedersta delen av Österhocklan, nedströms sammanflödet med Kvarnån biotopkarterades av
Länsstyrelsen Gävleborg 2012. Den resterande delen av vattendraget inklusive Stensjöbäcken
biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivning

Norra Stensjön är en högt belägen (432 m. öh.)
klarvattensjö med en areal på 105,5 ha. Enligt
provfiskedata (NORS) är maxdjupet 21 m.
Förutom en liten bäck från Öringstjärnen och en
mycket liten källbäck så saknar sjön tillflöden.
Avbördning sker genom Stensjöbäcken vid en liten
sydostlig vik där det bl.a. finns ett par stugor och
en båtisättningsplats. Sjön har mestadels fasta
stränder och en närmiljö och omgivning som
främst består av något kuperad barrskogsmark med
inslag av hyggen. Vad gäller bottenmaterial i
strandzonerna så tycks det vara varierat med
hårdsubstrat i fraktioner från sand till sten som
Norra Stensjön i vy från utlopp.
vanligast. Finsediment förekommer också medan
uppstickande block är förhållandevis få. Vad gäller vattenvegetation så är det mycket sällsynt med
synliga växter även om glesa bestånd av näckrosor mm finns närmast land.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Stensjöbäcken har från N. Stensjön till
sammanflödet med Sillerån där Österhocklan
bildas, en längd på 2,6 km. Hela bäcken går genom
fast mark med barrskog, alternativt något myrartad
terräng beväxt av främst mindre tall. Närmast
vattendraget finns det dock oftast även inslag av
lövträd och busk.
Bäcken har en fallprofil som innebär att en
strömmande vattenhastighet är vanligast följt av
svagt strömmande. Lite längre lugnflyt och forsar
förekommer i en mindre omfattning med lugnflyt
främst i den nedre halvan och forsande biotoper
främst i den övre halvan av bäcken. Det senare

Fors över mäktiga block i Stensjöbäcken (vh2).
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gäller t.ex. på en plats, ca 650 m nedströms sjön
där ett nästan lodrät fall skapar ett definitivt
fiskvandringshinder (vh2). Vad gäller bäckfåran så
är den 1,5 -13 m bred med ett medelvärde på runt 4
m. Kraftig rensning har skett i anslutning till
vägövergången uppe vid N. Stensjön samt vid den
nedre vägövergången där det finns en damm (vh3)
och en kalkdoserare. I övrigt bedöms bäcken med
få undantag vara helt opåverkad från rensning.
Detta innebär att hårda fraktioner med en bra
variation mellan sand och grova block förekommer
längs i stort sett hela vattendraget- t.o.m. i sträckor
med en låg strömhastighet där det dock även kan
finnas större inslag av finsediment. Mängden
Bild som visar att Stensjöbäcken trots lite lägre
grovdetritus och död ved är sammantaget sett
strömhastighet kan ha steniga bottnar.
måttlig i Stensjöbäcken.
Österhocklan är i sin övre hälft, från Silleråns inflöde till väg 296 N om Los 7,3 km lång. Loppet går
mestadels genom flack mark dominerad av myrar även om barrskog i något kuperad terräng
förekommer däremellan. Topografin innebär att vattenhastigheten generellt sett är lugnflytande eller
svagt strömmande med avbrott för kortare strömsträckor med små inslag av forsar.
Genom de flackare områdena har vattendraget i allmänhet en bredd på 3-8 m, med undantag för i
ändarna av myrmarkerna där ån kan bli ända upp till 15 m bred och ganska djup. Detta på grund av
dämningspåverkan från rester av flottdammar eller bäverdämmen. Tre av dammresterna utgör
fortfarande partiella vandringshinder (vh4, 5 och 7) för öring. De lugnflytande sträckorna är även i viss
mån påverkade av rätning och omgrävning. Vad gäller bottenförhållanden så dominerar finsediment
även om det i svagströmmande sträckor även förekommer hårdare fraktioner från sand till block.
Vattenvegetationen bedöms som intermediär med dominans av övervattensväxter. Bitvis har det dock
också noterats stora mängder av undervattensväxter i form av bl.a. hårslinga.

Karaktärsbild av myrsträcka i Österhocklans
övre del.

Karaktärsbild av en strömsträcka i Österhocklans övre
del. Sprängskadad med rester av flottränna.

Beträffande de strömmande till forsande sträckorna i övre Österhocklan så är de sällan över 100 m
långa och som längst 300 m, i en sträcka S om Kroktjärnen. Storleksmässigt är strömmarna i
allmänhet 4-15 m breda- dock med smalare sekvenser på vissa platser där ån blir tvågrenad.
Lämningar från flottningstiden finns även här i form av utrivna dammar, men även som rester av
flottrännor och strandskoningar av stockar. Ån är dessutom mestadels kraftigt påverkad av rensning.
Även sprängning har förekommit i stor omfattning vilket innebär att det finns ont om större block i
fåran. Dominerande bottensubstrat är i stället mindre block och sten. I mindre grad förekommer också
grus vilket gör att lekmöjligheter för öring finns, även om de är långt ifrån optimala.
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Österhocklans nedre hälft är mellan väg 296 och Lossjön vid väg 310, ca 7,1 km lång. I den övre och
nedre delen av denna sträcka flyter ån fram lugnt eller svagt strömmande genom delvis öppna
våtmarker, men i övrigt dominerar mer strömmande förhållanden i något kuperad barrskogsterräng. Ett
partiellt vandringshinder (vh8) finns i anslutning till en sågplats, strax nedströms den övre vägen.
De strömmande avsnitten i den nedre delen av Österhocklan är generellt sett längre och något bredare
än längre upp, och därutöver något överaskande mindre rensningsskadade med en större andel stora
block kvar i fåran. I den längsta strömmen (600 m) som avslutas strax uppströms Kvarnåns inflöde har
man dock biotopvårdat ån på ett sätt som gör att en stor del av materialet finns bundet i konstgjorda
trösklar och dylikt. Några relativt fina lek- och uppväxtmiljöer för öring finns annars längs sträckan,
bl.a. i en ström som finns i anslutning till sammanflödet med Kvarnån. Där är vattenbiotopen ovanligt
opåverkad, med åbottnar som till en början domineras av block, och därefter sten och ansamlat grus.

Ett stenigt och blockigt, relativt opåverkat avsnitt av
Österhocklan direkt uppströms sammanflödet med
Kvarnån.

Del av ett meandersystem i en våtmark som
påverkas av vattenståndet i nedanliggande Lossjön.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Vad gäller de lugnflytande sträckorna så är åfåran påtagligt ringlande. I den nedre delen uppströms
Lossjön finns t.o.m. ett antal meanderslingor samt korvsjöar. Anmärkningsvärt är att området där
sannolikt påverkas av fyllnadsgraden i reglermagasinet Lossjön. Detta innebär att ån enligt
kartmaterial kan bli ända upp till 170 m bred när sjön är full.

Vandringshinder för fisk

I det berörda vattendraget finns det åtta fiskvandringshinder varav vh1-3 ligger i N. Stensjöbäcken och
vh4-8 ligger i Österhocklan. En vidare beskrivning av hindren finns under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Österhocklan med Stensjöbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord Lokal
Hindertyp
Vh1 6856695 504617 Nedströms N Stensjön
Gallerdamm
Vh2 6856349 505030 O om Hocklaberget
Fall/block
Vh3 6855416 506421 Väg mot N Stensjön
Damm + vägtrummor
Vh4 6855427 506680 Nedströms Sillerån
Dammrest
Vh5 6854845 507176 Nedstr. Hästbergsbäcken
Dammrest
Vh6 6853725 508032 Väg mot N. Stensjön
Vägtrummor
Vh7 6852529 508970 Uppstr. Brännmyrbäcken
Dammrest
Vh8 6849775 509409 Nedströms väg 296
Fördämning/såg
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Svårhetsgrad
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,0
0,8
0,3
0,6
0,7
0,2
0,3
0,3
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Alla strömsträckor i Österhocklan är rensningsskadade. De största skadorna finns i de
övre delarna där rensningen även omfattat sprängning i hög grad. Strömmarna i sträckan
nedströms väg 296 är mestadels endast lätt rensade med mindre sprängskador och mer sparsamt
med upplagt rensmaterial. Vad gäller Stensjöbäcken så har det utförts kraftig rensning i anslutning
till vägövergångar, samt lätt rensning sporadiskt i bäckens övre del.

Exempel på en nästan helt söndersprängd ström i
Österhocklans övre del.

Rensat och sprängt avsnitt i samma del av ån. Ett
bevarat block till vänster härleder till Österhocklans
ursprungliga karaktär.

 Rätning/omgrävning: Österhocklan är rätad längs korta sekvenser i anslutning till myrarna V om
Brännmyra. Dessutom har omgrävning och avledning av vatten genomförts i anslutning till
brynsågen (vh8) nedströms väg 296.

Rätat avsnitt i området V om Brännmyra.

Dammrest med fri fiskvandringsväg SV om Kroktjärn.

 Dammrester: Förutom de dammrester som
finns registrerade som vandringshinder så finns
det ett antal liknande konstruktioner på andra
ställen i vattendragen. Dessa finns på följande
platser: Ca 90 m nedströms Stensjön,
uppströms tillflöde Brännmyrbäcken, i änden
av Hällbrottsmyran, nedströms tillflöde
Dammtjärnsbäcken samt 750 m uppströms
tillflöde Kvarnån.
 Fiskevård: Maskinell biotopvård har skett
Exempel på en äldre typ av biotopåtgärd i form av
längs en ca 600 m lång sträcka som avslutas en en ”styrning” i Österhocklan.
bit uppströms sammanflödet med Kvarnån.
Fokus tycks ha legat på att skapa trösklar och höljor. Eventuellt har även biotopvård med
utläggning av enstaka block utförts sporadiskt längs vissa sträckor.
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 Flottrännor: Som lämningar från flottningsepoken finns även rester av flottrännor av trä på många
platser i Österhocklan. Även strandskoningar av stockar som fortfarande sitter kvar förekommer.
 Skogsbruk/dikning: Ett 10- tal tillrinnande diken identifierades sammanlagt längs de båda
vattendragen. På grund av ringa storlek och
omfattning så bedöms detta sammantaget inte
innebära någon större skada på vattendragets
kemiska, fysikaliska eller hydrologiska
egenskaper.
 Vägtrummor i sjöutlopp: Direkt vid
Stensjöbäckens början i N Stensjön korsas den
av en skogsbilväg försedd med två
vägtrummor. Detta innebär att det inte finns
någon naturlig sjötröskel i sjön vars nivå i
stället styrs av trummorna och avbördningen
därigenom. Trummorna vilka är 1,2 m vida och
gjorda av plåt, är för övrigt i så dåligt skick att Två vägtrummor som utgör utlopp och sjötröskel för
Norra Stensjön.
man behövt staga upp dem med virke.

KOMMENTAR
Det långa skogs- och myrvattendraget Österhocklan med Stensjöbäcken utgör jämte Dåasån,
Loån/Hyttåns klart största tillflöde. Eftersom vattendraget har blivit svårt angripet av
flottledsrensning så är tyvärr förutsättningarna för laxfiskproduktion begränsade numera. Ett
undantag utgörs dock av Stensjöbäcken längst upp vilken inte tycks ha använts för flottning
annat än att källsjön Norra Stensjön kan ha utnyttjats som vattenmagasin. Detta innebär att
bäcken till den största delen är orensad med mycket fina öringbiotoper. En annan positiv
egenskap är att det avseende hela vattendraget inte finns några definitiva
fiskvandringshinder av artificiell karaktär.
Att Österhocklans vattenbiotoper är saboterade styrks även av att mycket sparsamt med
öring påträffats vid de elfisken som genomförts under åren. Dock verkar det som att harren
vilken åtminstone finns i åns nedre delar har klarat sig något bättre, även om bestånden av
denna art kan vara svåra att utvärdera via elfiske. För övrigt har den rödlistade Stensimpan
påträffats längs hela Österhocklan vilket också är bra.
De viktigaste fysiska åtgärderna i framtiden är att restaurera Österhocklan från
rensningsskador och samtidigt passa på att eliminera partiella fiskvandringshinder som
gamla dammrester mm. Man bör dock vara medveten om att det är mycket svårt att
återställa söndersprängda vattenbiotoper, och att man sannolikt kommer att behöva tillföra
nytt material i åfåran.
Angående Stensjöbäcken så är det synd och anmärkningsvärt att det sitter en fiskspärr nära
sjöutloppet. Detta eftersom Norra Stensjön med sin oligotrofa karaktär, samt avsaknad av
gädda bedöms utgöra en bra miljö för sjölevande öring. Ett avlägsnande av gallret i
kombination med andra åtgärder kan skapa mycket bra förutsättningar för reproduktion,
även om den tillgängliga sträckan för sjööring avgränsas vid ett naturligt fall, ca 650 m ner i
bäcken. Området ovan fallet bedöms dock vara mer än tillräckligt för att ”föda” sjön med
vild öring. En faktor som kan stärka potentialen för naturreproducerande sjööring ytterligare
är att det dessutom finns ett mindre tillflöde från Öringstjärnen som också kan vara
intressant för reproduktion.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 är beläget 75 m ner i N.
Stensjöbäcken där det sitter ett metallnät. Detta
har med stor sannolikhet satts dit för att
förhindra att utplanterad fisk ska rymma ut ur
sjön. Vattnet rinner dock under gallret i hög
grad varför funktionen i nuläget är mycket
tveksam. Åtgärdsförslag är att gallret rivs ut helt
så det är möjligt för bäcklevande öring att
utveckla en sjövandrande strategi och ”vice
versa”. Om man även fortsättningsvis ska
plantera ut fångstfärdig öring av främmande
stammar så finns det två alternativ. 1- Eftersom Vh1, galler som satts i för att fungera som fiskspärr
N. Stensjön bedöms utgöra en utmärkt livsmiljö mellan Stensjön och Stensjöbäcken.
för laxfisk att leva i så är det inte alls säkert att
inplanterad fisk tenderar att rymma. Särskilt inte om man ser till att plantera ut fisken i en annan
del av sjön. I detta så fall bör det inte finnas något galler i bäcken. 2- Om man har sett tecken på
att den inplanterade fisken rymmer så bör det anläggas en bättre, helt fungerande rymningsspärr
som ska sitta vid det naturliga vandringshindret (vh2). En sådan lösning skulle dessutom
tillgängliggöra den 650 m långa bäcksträckan mellan sjön och gallret för produktion av sjölevande
öring.
 Vandringshinder 2 finns 650 m nedströms N. Stensjön och består av ett fall över mycket grova
block. Även om höjden på detta inte är mer än 0,8 m så har hindret bedömts som definitivt
eftersom fallet är brant sluttande utan hölja nedströms. Inga åtgärder föreslås eftersom
vandringshindret är av naturlig härkomst samtidigt som det kan utgöra en naturlig avgränsning för
gädda och andra arter.
 Vandringshinder 3 befinner sig vid en korsande väg i Stensjöbäckens nedersta del där det finns
en mindre trädamm. Denna är uppförd för att skapa vattenuttag till en kalkdoserare på platsen.
Med en fallhöjd på 0,3 m så är dammen bedömd som ett partiellt vandringshinder som bör
åtgärdas. Eftersom kalkdoseraren inte är i bruk, samtidigt som kalkåtgärdsprogrammet är avslutat
så kan fri fiskvandring enkelt skapas genom utrivning. Även kalkdoseraren bör avlägsnas.
 Vandringshinder 4 består av rester från en damm och flottränna som finns strax nedströms
sammanflödet av Stensjöbäcken och Sillerån. Kvar av konstruktionen finns ett skibord av stockar
som kantas av stenvallar på vardera sidan. Dessutom finns det dämmande rester av en bäverdamm
i öppningen vilket sammantaget innebär att fiskvandringsbarheten är mycket svår att bedöma.
Eventuell kan dock fisk simma under och mellan stockar och grenar vilket gör passagen till ett
partiellt vandringshinder. Åtgärdsförslag är en fullständig utrivning inkl. delar av dammvallarna.

Vh3, damm för vattenuttag till kalkdoserare.

Vh4, dammrest med skibord i Österhocklan.
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 Vandringshinder 5 är beläget strax nedströms ett tillflöde från Hästberget och utgörs av en
liknande konstruktion som vh4. Även här bör en fullständig utrivning tillgripas. Denna inbegriper
resterna av en bäverdamm, stockar från damm/skibord, samt delar av dammvallarna.
 Vandringshinder 6 finns i Österhocklans övre del där två dåligt anlagda trummor under vägen
mot N. Stensjön skapar problem för uppströms vandring. Dels genom att de ligger för högt i
ändarna, men även för att de ligger för brant sluttande med en alltför snabb vattenhastighet som
följd. Ett annat problem är att de 1,4 m vida trummorna håller på att rosta sönder och därigenom
har fått stagas upp med virke. Åtgärdsförslag är att byta ut trummorna mot en valvbåge, alternativt
bro.

Vh6, dåligt anlagda vägtrummor i Österhocklan.

Vh7, dammrest i Österhocklan.

 Vandringshinder 7 utgörs av en dammrest som finns strax uppströms tillflödet Brännbäcken.
Detta partiella hinder utgörs av ett 0,3 m högt fall, skapat av en stock som är fästad mellan två
dammvallar av sten. Här föreslås en utrivning av den dämmande stocken, samt övriga dammrester
inkl. delar av stenvallen. En del av stenarna kommer sannolikt att behövas för att höja
vattenståndet och förbättra fiskvandringmöjligheterna efter att stocken tagits bort.
 Vandringshinder 8 finns ca 100 m nedströms väg 296 där det finns en gammal, fungerande
brynstenssåg som används av kulturella- och förevisningsskäl. Denna är kopplad till en liten
sidofåra, men man har även avlett vatten till anläggningen genom en grävd kanal från
Österhocklans huvudfåra. På platsen för
avledningen finns själva vandringshindret som
består av en 0,3 m hög stentröskel och fors,
med en ovanliggande ledstock. Vid låga
vattenföringar innebär sannolikt denna
fördämning ett svårt vandringshinder även för
öring, vilket innebär att åtgärder är önskvärda.
Detta görs enkelt genom att skapa en
lågvattenfåra som samlar flödet genom forsen,
i kombination med botten- och
vattennivåhöjande åtgärder nedströms. Man
bör dock även utreda hurvida vattenavledning
och damm är laglig och utifrån resultatet av
detta avväga vilka åtgärder som är bäst. Denna
utredning ska även innefatta kulturella
Vh8, stentröskel och en grävd avledning till en
aspekter av det hela.
fungerande brynsåg i Österhocklan.
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Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Restaurera och återställ Österhocklan så gott det går från flottledsskador så
som rensning mm. Även om det kan bli svårt att komma åt alla platser så bör ambitionen vara att
så många strömmar som möjligt gås igenom maskinellt. I de fall detta inte är möjligt kan ån
förbättras på manuell väg. Arbetet bör föregås av en större utredning som bl.a. behandlar
kulturella aspekter ang. dammrester mm, samt var det är möjligt att köra ut externa block för att
kompensera sprängskador. Även utläggning av lekgrus kan bli aktuellt. Vad gäller Stensjöbäcken
så kan den biotopförbättras manuellt bitvis i rensskadade partier i bäckens övre del, samt
maskinellt i samband med när man tar bort vh3 (damm) inkl. kalkdoseraren. På denna plats bör
man även överväga att byta ut två underdimensionerade vägtrummor mot en valvbågesbro.
 Anlägg sjötröskel Norra Stensjön: Vilket avhandlas under mänsklig påverkan så är dagens
lösning med defekta vägtrummor i N Stensjöns utlopp långt ifrån optimal. På platsen bör det i
stället anläggas en naturlig nivåhållande sjötröskel byggd av block, sten och grus. Detta innebär att
trummorna behöver tas bort och ersättas av en bro alt. en bred valvbåge. Om åtgärden genomförs
så kan den med fördel kompletteras med anläggning av lekbottnar på- och nedströms sjönacken.
 Elprovfiske: Innan restaureringsåtgärder påbörjas bör nya elfisken utföras för att få fram
referensvärden avseende i första hand öringpopulationen. Använd i Österhocklan befintliga lokaler
samt en ny i den långa restaurerade 600 m sträckan. Beträffande Stensjöbäcken som inte är
elfiskad tidigare så föreslås att en lokal i övre resp. nedre delen av bäcken provtas.
 Inventera biflöden: Två intressanta biflöden i vattendragets övre del är Öringstjärnsbäcken som
rinner in i N. Stensjön, samt Sillerån som tillsammans med Stensjöbäcken bildar Österhocklan.
Inventera Öringstjärnsbäcken i syfte att utreda potential som lek- och uppväxtbäck för sjööring.
Vad gäller Sillerån så ska det finnas gädda i uppströms sjöar vilket gör den mer intressant som
reproduktionsvatten för Österhocklan. Inventeringarna av dessa vattendrag bör förutom
biotopkartering även innefatta elprovfisken.
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Kvarnån
(med Storryggsån)

Karta: Storryggen/Notryggen, Storryggsån, Kvarnsjön och Kvarnån.

Förutsättningar
Läge

Kvarnån har sin början i sjön Storryggen, 5 km NV om Los för att med en medelvattenföring på 0,38
m3/s mynna i Österhocklan, 2 km NO om orten. Tillsammans med Storryggsån och den
sammanhängande Kvarnsjön som också ingår i rapporten är den sammanlagda längden på vattendraget
6,4 km med en fallhöjd på runt 84 m. Längs loppet som går i skog- och myrterräng tillkommer ett
flertal små biflöden varav det allra översta, Kallbäcken är störst. Undantaget några närliggande gårdar
vid byn Karlsfors så är bebyggelsen nära vattendraget mycket sparsam.

Förvaltning

Hela vattendraget inklusive dess sjöar förvaltas av Los-Hamra FVOF.
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Fiskfauna

Enligt Elfiskeregistret utfördes det ett elprovfiske i de båda vattendragen 2010. Öring fångades i form
av enbart äldre individer i relativt höga tätheter i Kvarnån, samt i låga tätheter av både årsyngel och
äldre fisk i Storyggsån. För övrigt påträffades Stensimpa i Kvarnån och Lake i Storryggsån. Vad gäller
sjöarna så är förekommande arter i Kvarnsjön och Storryggen abborre, gädda, lake och vitfisk
(Fiskeplan Ljusdal 1991).

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i områdena ”Voxnan” och ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilka är av riksintresse
enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddade mot vattenkraft. För övrigt är det känt att
flodpärlmussla åtminstone funnits i Kvarnån, där det 1997 påträffades ett äldre exemplar av arten
(Musselportalen).

Särskilda miljöproblem

Med en regleringsamplitud på 2 m används Storryggen som ett litet regleringsmagasin för att utvinna
vattenkraft i Voxnan och Ljusnan. Det finns tyvärr ingen fastställd minimitappning från magasinet
vilket innebär nolltappning i Storryggsån (Österbygdens vattendomstol 1954-01-23). Vidare innebär
regleringen en regleringsgrad på 27,3 % i Storryggsåns utlopp, samt 20,1% vid Kvarnåns utlopp
(Vattenwebb). Ett annat problem är att det berörda vattensystemet har varit påverkat av försurning. För
att motverka detta kalkades bl.a. Storryggen inom det numera avslutade kalkningsprogrammet för
åtgärdsområde ”Kvarnån”.

Ekologisk status

Storryggen, Storryggsån, Kvarnsjön och Kvarnån utgör i VISS fyra separata vattenförekomster som
alla har miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Den nuvarande ekologiska klassningen är i
samtliga fall måttlig ekologisk status. Anmärkningsvärt är att vattenförekomsten Storryggsån inte
sträcker sig ända upp ifrån Storryggen, utan i stället har sin början en bit upp i biflödet Kallbäcken.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Länsstyrelsen Gävleborg biotopkarterade Kvarnån 2012 och Storryggsån 2013. Besök för nya
inventeringar gjordes av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivningar

Den reglerade Storryggen är beroende på
reglernivå belägen kring 403,2 m. öh. med en
sjöyta på runt 142,5 ha. Maximalt djup är 14,1
m. Sjön vilken genom ett sund är tvådelad har
sin huvudsakliga tillrinning från Ladmyrbäcken
och Granbarksbäcken vilka båda mynnar i den
nordliga polen (Notryggen). Utloppet till
Storrygsån finns däremot längst ner i den södra
polen. Vad gäller omgivning så dominerar
tallskog i en mark som är relativt flack och
myrbetonad förutom mot öster där terrängen är
kuperad. Sjön som ute i frivattnet innehåller en
hel del småöar och uppstickande block bedöms
närmast land ha främst sten och
Sjön Storryggen i vy från utloppet i söder.
sedimentbottnar. Dessa är mestadels sparsamt
beväxta av starr och sjöfräken mm. Vattnet i Storryggen är måttligt färgat.
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Kvarnsjön är belägen 391,4 m. öh. och har en
yta på 18,35 ha. Denna sjö får stordelen av sin
tillrinning från Storryggsån i V medan
avbördning sker längst in i en långsmal ostlig
vik via Kvarnån. Runt sjön dominerar tallskog i
en mark som oftast är något sluttande,
undantaget närmast sjöstränderna där det
förekommer en hel del myrmark. Mot norra
landet finns det även en del äldre kalhyggen
nära sjön som har ett måttligt färgat vatten. Med
bottnar som mestadels tycks vara mjuka så har
Kvarnsjön en förhållandevis riklig
vattenväxtlighet. Inte minst i utloppsviken som
bl.a. innehåller gott om nate, vattenklöver, starr
och fräken mm. Nära utloppet där det sitter en
damm, finns ett vindskydd, brygga och
båtplatser.

Loån-Hyttån-Österhocklan-Kvarnån

Kvarnsjön i vy från SV.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Storryggsån är mellan Storryggen och Kvarnsjön ca 1,9 km lång i ett lopp som ringlar sig fram
genom skog och myrmark. Bredden på vattendraget är normalt sett mellan 2,5 och 8 m, även om den
främst i myrmarker kan bli något bredare.
Ån inleds i Storryggens utlopp vid en regleringsdamm (vh1) som under inventeringarna 2013 och
2017 släppte igenom mycket lite vatten- något som innebar att vattendraget var mycket dåligt
strömsatt fram tills en myr, ca 300 m nedströms. Vid en naturlig vattenföring bedöms denna sträcka ha
ett övervägande strömmande flöde, sannolikt med inslag av mindre forsar eftersom påtagligt blockiga
sekvenser finns. Bottnarna som på grund av torrläggning är relativt växtrika innehåller även en hel del
inslag av sten, grus och sand.
Genom den första större myren, där Kallbäcken
tillkommer sväller ån ut och får ett större flöde
som strömmar långsamt över mjuka bottnar med
delvis täta bestånd av nate och fräken mm. I den
nedre delen av den ca 500 m långa sträckan, och
där den närliggande marken är fastare, finns
dock två korta strömnackar med sten- och
blocksubstrat. Även om inga dammar
påträffades så är våtmarken påverkad av bäver
med gott om död ved och döda träd i- och i åns
omgivning.
När ån åter gått in i skogsmark, ungefär i läge
med en liten stuga inleds en ca 300 m lång och
sammanhållen strömsträcka med några få
Orensad fin vattenbiotop i Storryggsån. Foto:
höljor. Sträckan som även innehåller lätt
Länsstyrelsen Gävleborg.
forsande sekvenser, har bottnar med såväl block
och sten, som grus och sand. Helt orensade förhållanden, relativt bra beskuggning samt gott om ved i
åfåran innebär att detta är Storryggsåns klart finaste område för öring.
Den återstående 800 m sträckan av Storryggsån leder genom ett våtmarksområde som blir allt öppnare
och sankare ner emot Kvarnsjön. Även denna våtmark är påverkad av bäver med döda och fällda träd i
åtminstone den övre delen. Längs sträckan är flödet överlag ganska lugnt förutom i mittpartiet där det
finns en kort (ca 50 m), stenig ström som har liknande karaktär som ån har uppströms våtmarken.

133

Loåns vattensystem

Loån-Hyttån-Österhocklan-Kvarnån

Kvarnån har en längd av ca 3,7 km mellan Kvarnsjön och dess utlopp i Österhocklan. I grova drag har
detta vattendrag två olika karaktärer i form av strömmar och forsar genom fast skogsmark vilket är
vanligast, alt. lugna sträckor genom våtmarksområden.
En av de längre strömsträckorna finns längst upp i
vattendraget mellan två dammar som utgör
definitiva fiskvandringshinder- en i Kvarnsjöns
utlopp (vh2) samt en annan (vh3) som dämmer
upp en sågdamm nedströms byn Karlsfors. Denna
sträcka som rinner under en bro vid väg 296 är
närmare 500 m lång. Andra längre strömmar finns
N om Huvudstupaberget, samt inte minst längst
ner där en hela 700 m lång, sammanhållen strömoch forssträcka som inleds vid en dammrest (vh5),
leder Kvarnån ut till Österhocklan. Biotopmässigt
är ån i de angivna sträckorna ofta mycket fin
Blockrik fors med skyddande överhäng, i Kvarnåns
eftersom rensning i någon högre grad inte har
övre del. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.
förekommit av den generellt sett 3-8 m breda
åfåran. Denna har i regel ett bottensubstrat med dominans av block och sten men det finns även
grusbottnar som lämpar sig väl för öringlek här och var. Undantaget tråd- och andra påväxtalger så är
vattenväxtligheten i strömmarna sparsam, med kuddmossor som dominant typ.

Lugnt flöde genom myrlandskap i Kvarnåns nedre del.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Exempel på brusten bäverdamm i Kvarnån. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Vad gäller sträckorna där vattnet flödar lugnt genom myrar så är de inte sällan påverkade av bäver.
Dock tycktes inte djuren vara verksamma längs vattendraget vid inventeringen 2012. De dämmen som
påträffades och oftast finns i nedströmsänden på våtmarkerna hade i samtliga fall brustit i olika hög
grad vilket gjorde att inga särskilt svåra vandringshinder för åtminstone öring fanns. På grund av den
uppdämning som dammresterna dock kan innebära så har Kvarnån i dessa områden svällt ut- detta till
en maxbredd på 25 m i den stora myren nedströms sågdammen. Ån är även över 20 m bred i
anslutning till en större, ganska öppen våtmark belägen långt ner i ån, uppströms vh3.

Vandringshinder för fisk

I vattendraget har det registrerats fem vandringshinder varav ett finns i Storryggsån (vh1) och fyra
finns i Kvarnån (vh2-5). En vidare beskrivning av hindren anges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Kvarnån med Storryggsån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord Lokal
Hindertyp
Vh1 6848736 506109 Storryggens utlopp
Regleringsdamm
Vh2 6847974 507676 Kvarnsjöns utlopp
Damm
Vh3 6847848 507936 Nedströms väg 296
Fall/häll
Vh4 6847724 508155 Sågdamm nedan Karlsfors Damm
Vh5 6846485 509800 Uppströms Österhocklan
Dammrest
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Svårhetsgrad
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt

Fallh. m
Bottentappn.
2,8
0,7
2,0
0,3
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Den rensning som finns i
vattendraget är mestadels av lätt karaktär och
finns i anslutning till förekommande dammar,
samt i Kvarnåns översta del fram tills vägbron.
 Dammrester/flottrännor: Förutom dammar
som registrerats som vandringshinder så finns
det även rester av en trädamm i början av
forsen N om Huvudstupaberget. På denna
plats påträffades dessutom rester av en
flottränna eller liknande.
Rensningsska i form av en stenvall i ån, ett stycke
nedströms Kvarnsjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

KOMMENTAR
Kvarnån med Storryggsån är ett vattendrag med två allvarliga problem som drabbar fisk och
annan vattenknuten fauna på ett särskilt negativt vis. Dels i form av tre artificiella och
definitiva vandringshinder men även av den påverkan som regleringen längst upp i
vattendraget innebär. T.ex. finns det ingen minimitappninsgräns vid Storryggsdammen vilket
medför att den största delen av Storryggsån under vissa tider är helt beroende av det vatten
som kommer från biflödet Kallbäcken. Omvänt sker en onaturligt hög vattenföring längs hela
vattendraget inkl. Kvarnån under vinter och tidig vår då sjön tappas.
Positivt är i alla fall att vattenbiotopen i säväl Storryggsån som Kvarnån lite oväntat uppvisar
ovanligt små skador från rensning. Den flottning som sannolikt ägt rum från åtminstone
Kvarnsjön och nedåt lär därmed ha bedrivits genom rännor långt tillbaks i tiden.
Vad gäller fiskfauna så är resultaten från de två elprovfiskena som gjordes i de båda åarna år
2010- särskilt med tanke på de fina biotopförhållandena i respektive lokal otillfredsställande.
Detta på grund av låga öringtätheter samt avsaknad av stensimpa i Storrygsån, och av att inga
årsyngel påträffades i Kvarnån.
Även man inte kan dra några säkra slutsatser av enbart två elfisken så är det lätt att härleda
resultaten till regleringspåverkan i vattendraget. Fokus framöver bör ligga på att komma
tillrätta med regleringsproblematiken, samt på att möjliggöra fiskvandring, hela vägen från
Österhocklan till Storryggen.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 består av
regleringsdammen i Storryggens utlopp.
Denna vilken reglerar sjön via bottentappning
är bl.a. försedd med två ca 1,9 m höga
dammluckor. Dammen innebär ett definitivt
fiskvandringshinder som bör åtgärdas efter att
man hittat en lösning på regleringsproblemen
som anläggningen medför. Eftersom
Storryggen inte har någon större
magasineringsförmåga bör man utreda om det
är möjligt att avveckla verksamheten och i och
med det riva ut anläggningen. Om detta inte är Vh1, regleringsdamm i Storryggens utlopp.
något alternativ måste en ny vattendom som
bl.a. innefattar en erfoderlig minimitappning fastställas. Vid ett sådant scenario bör en naturlig typ
av fiskväg, anpassad för alla arter anläggas.
 Vandringshinder 2 sitter i Kvarnsjöns utlopp och består av en 2,8 m hög damm som utgör ett
definitivt fiskvandringshinder. I dammvallen finns ytterligare ett utskov som dock inte var
vattenförande under inventeringen 2017. Anläggningens nuvarande funktion är att hålla nivån i
Kvarnsjön som bl. a. används för bad. Angående lagligheten av denna anläggning så är den högst
tveksam varför en utredning om detta bör göras innan åtgärd. Oavsett utgången så lär en
fullständig utrivning knappast vara möjlig av flera skäl. Åtgärdsförslaget är att man anlägger en
naturlik typ av fiskväg samtidigt som man ser till att ta bort regleringsmöjligheterna av Kvarnsjön.

Vh2, damm i Kvarnsjöns utlopp.

Vh3, naturlig fors över hällar i Kvarnån.

 Vandringshinder 3 finns 300 m nedströms
Kvarnsjön, strax nedströms väg 296 där en
fors över hällar utgör ett partiellt
vandringshinder. Med en fallhöjd på 0,7 m så
bedöms dock öring kunna passera under lite
högre vattenföringar. På grund av detta, samt
av att hindret är naturligt så föreslås inga
åtgärder.
 Vandringshinder 4 utgörs av ytterligare en
damm vilken finns ca 350 m nedströms väg
296. Dammen som är 2 m hög innebär dels ett
definitivt fiskvandringshinder- men även att en
Vh4, damm för sågdrift i Kvarnån. Foto: Länsstyrelsen
mindre tjärn har skapats ovanför
Gävleborg.
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anläggningen. Denna har enligt obekräftade uppgifter uppförts för att möjliggöra drift av en
brynsåg. Sågen finns dock inte kvar och dammens enda funktion i dagsläget är att hålla nivån uppe
i den konstgjorda tjärnen. Åtgärdsförslag är att i ett första skede undersöka anläggningens
laglighet, samt eventuella kulturvärden. Om det inte finns några hinder utifrån detta så bör
dammen rivas ut och tjärnen avsänkas till naturlig nivå. Det är dock även möjligt att skapa fiskväg
genom ett omlöp runt dammen. I så fall ska det vara låglutande, samt med ett brett intag kunna
avbörda huvuddelen av Kvarnåns flöde. Om dammbyggnaden samtidigt ska behållas bör den ha
ett fast, oreglerbart krön som enbart fungerar som bredavlopp vid höga flöden. Vattennivån i
tjärnen ska med andra ord vara självreglerande.
 Vandringshinder 5 är belägen 700 m
uppströms Kvarnåns sammanflöde med
Österhocklan, och består av rester från en
utriven damm. Resterna består av tvär- och
längsgående stockar, samt stenar ifrån den
anslutande dammvallen. Med en sammanlagd
fallhöjd på ca 0,3 m utgör inte passagen några
större problem för öring medan andra arter kan
få problem. För att undvika att passagen sätts
igen ytterligare av ansamlade grenar mm, så
rekommenderas att kvarvarande stockar tas
bort i en större omfattning. Förslagsvis kan
detta material spridas ut i vattendraget som
död ved. Vid behov kan samtidigt även sten
från dammvallen användas för att biotopvårda
ån på platsen.

Vh5, dammrest i Kvarnåns nedre del. Foto:
Länsstyrelsen Gävleborg.

Övriga åtgärder

 Utredning/avveckling/ny vattendom: Gäller främst den reglering som sker av Storryggen och
dammen där. Se åtgärdsförslag vandringshinder, vh1. Utredning om laglighet gäller även de två
översta dammarna i Kvarnån. Se även vh2 och vh4.
 Elprovfiske: Flera elprovfisken krävs för att utreda fiskartsammansättning, samt för att kvantifiera
öringbeståndet i vattendraget. Detta är bl.a. ett viktigt led i en utredning kring
regleringsproblematik, se även vh1. Förslagsvis provfiskas de befintliga lokalerna i respektive å,
samt två nya lokaler i längre, sammanhängande strömmar i mellersta och nedre Kvarnån.
 Manuell biotoprestaurering: Det är möjligt att förbättra biotopen i vattendraget genom manuell
biotopvård även om det är en lågprioriterad åtgärd. I första hand handlar det om att åtgärda de lätta
rensningsskadorna som bl.a. finns i Kvarnåns översta del, men även att restaurera lekbottnar där
behov finns. Det senare gäller även för Storryggsån men enbart efter att denna har återfått en
naturligare vattenföring.
 Inventering av flodpärlmussla: Undersök om det fortfarande förekommer flodpärlmussla i
Kvarnån. Inventera i första hand den befintliga lokalen, men även flera i intressanta delar av
vattendraget.
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Data (SMHI-Vattenwebb 2019-03-05)

Håvaån (vid utlopp i Voxnan)
Avrinningsområdets yta
Varav
Sjö och vattendrag
Skogsmark
Hedmark och övrig mark
Myr och våtmarker
Jordbruksmark
Tätort
Medelvattenföring utlopp
Regleringsgrad

251,16 km2
11,47%
73,74%
0,46%
13,95%
0,11%
0,26%
3
3,03 m /s

36,5%
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Sammanfattning
Håvaåns vattensystem avbördar ett 251,16 km2 stort avrinningsområde väster om Voxnan och har sin
mynning i älvens nedersta del i Ljusdals kommun. Den beräknade medelvattenföringen i Håvaån är
där 3,03 m3/s. Även om en mindre del av huvudvattendraget rinner genom i Rättviks kommun så ingår
också den sträckan, av överblicksskäl i föreliggande rapport. Vad gäller marken i avrinningsområdet
så dominerar skog kraftigt, men också myr och våtmarker förekommer rikligt. Andel sjö och
vattendrag är också relativt stor, medan övrig markanvändning är mycket liten. Det har för övrigt
förekommit försurningsproblem i området varför flera sjöar har kalkats. Kalkningsprogrammet i
åtgärdsområdet, kallat ”Håvaån” är dock numera avslutat.
Vattensystemet inleds längst i norr med Mörtsjöån och Nederån vilka båda mynnar i Kroksjön,
varefter systemets ovanligt sjörika huvudfåra inleds. Först genom den korta Kroksjöån, men senare
genom den betydligt längre Håvaån. Mitt i emellan dessa vattendrag finns Storhamrasjön som är den
överlägset största sjön i vattensystemet och t.o.m. störst i hela fiskevårdsplanen. Sammantaget har 27,9
km vattendrag och 13 sjöar inventerats och planlagts i Håvaåns vattensystem.
Hela Håvaåns vattensystemsystem ingår i riksintresset ”Voxnan uppströms Vallhaga” som är skyddat
enligt miljöbalken. Därutöver berörs ett vattendrag av ett Natura 2000- områden enligt art- och
habitatdirektivet. Vad gäller fiskfauna så förekommer troligtvis abborre, gädda och mört i hela det
inventerade systemet. Dessutom finns det åtminstone i de två största sjöarna sik och siklöja med flera
arter. Beträffande öring så är det endast i Håvaån som arten med säkerhet finns. I samma vattendrags
nedre delar finns det även harr.
Vid inventeringarna av vattensystemet har det sammanlagt identifierats 16 fiskvandringshinder varav
5 är definitiva. Inget av dessa är av naturlig uppkomst vilket är anmärkningsvärt med tanke på den
långa vattendragslängden. Samtliga hinder utgörs i stället av dammar vilka alla finns i huvudfåran
Kroksjöån/Håvaån. Den största dammen finns i Storhamrasjön vilken regleras inom Ljusnan/Voxnans
reglersystem. Dessutom finns ett mindre kraftverk på platsen. Förutom förhindrad fiskvandring
innebär verksamheterna vid Storhamrasjön en kraftigt störd vattenregim i Håvaån som i sitt utlopp har
en regleringsgrad på hela 36,5 %. Den gällande vattendomen tillåter dessutom 0-tappning.
Ett annat stort problem i Håvaåns vattensystem är förstörda vattenbiotoper. I första hand har det att
göra med den flottning som bedöms ha ägt rum i samtliga av de inventerade vattendragen. För
huvudfårans del handlar det om kraftiga rensningsingrepp medan de två översta åarna klarat sig bättre
på grund av att flottning främst skett genom rännor. Särskilt Nederån är fin och i stort sett orensad
genom hela sitt lopp.
Prioriterade åtgärder i Håvaåns vattensystem är i ett första skede eliminering av de 5 artificiella
vandringshindren vilket bl.a. skulle frigöra stora delar av systemet för fisk från Voxnan. Därutöver
behöver 5 partiella vandringshinder åtgärdas. För att återfå en bra ekologisk funktion kommer det
även krävas en omfattande biotoprestaurering av huvudfåran. För Håvaåns del är funktionen även
avhängig på den vattendom som råder vid Storhamrasjön. Om en avveckling av regleringen och
kraftverket inte är möjlig, så måste det där till en ny dom utformad med miljöanpassade regler.
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Håvaåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
Håvaån
KroksjöMörtsjöNederån
omfattning
ån
ån
N koord (SWEREF 99TM)
E koord (SWEREF 99TM)
Inventerad längd (km)
Antal sjöar
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
Gädda
Harr
Mört/vitfisk
Sik
Siklöja
Stensimpa
Öring (stationär)
Öring (vandrande-älv)
Öring (vandrande-sjö)
Övriga (gers, lake, m.fl.)
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Skyddad/värdefull natur övrigt
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
Vattenkraft/reglering
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
Definitiva och artificiella hinder
Definitiva naturliga hinder
Befintliga fiskvägar/trappor
Biotopförhållanden
Gammal flottled
Rensningspåverkan (0-3)
Tidigare biotopvårdad
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
Biotoprestaurering
Återledning av vatten
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
Återställande av sjönivå
Elprovfiske
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla

6821446
512606
8,6
6

6830342
498828
3,4
4

6835960
497267
1,65
2

6835945
496456
3,5
1

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

?

x

?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5
4
0
0

4
1
0
0

1
0
0
0

6
0
0
0

x
3
x

x
3
x

x
1
x

x
1

x

x
5
x

4
x

0
x

1
x

x

x
x

x

x
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Karta. Håvaån med Storhamrasjön, Lillhamrasjön, Lillhåvasjön, Storhåven och Grästjärnen.

Förutsättningar
Läge

Håvaån inleds i den stora Storhamrasjön 20 km SSV om Los och avslutas i Voxnan, ca 2 km
uppströms gränsen till Ovanåkers kommun. Tillsammans med flera sammanhängande sjöar och sel är
den sammanlagda vattendragslängden 17 km, varav ca hälften går genom Rättviks kommun i Dalarnas
län- en sträcka som för helhetens skull ändå är med i undersökningen. Fallhöjden på vattendraget är
förhållandevis låga 80 m i ett lopp som uteslutande går genom skogs- och myrmarker. Läng vägen
tillkommer inga större biflöden av vikt, förutom några åar och bäckar som rinner in i systemets sjöar.
Håvaåns medelvattenföringen vid utloppet i Voxnan är 3,03 m3/s.

Förvaltning

Förvaltningen av Håvaån sköts inom Ljusdals Kommun av Los-Hamra FVOF. Vad gäller förvaltning
inom Rättviks kommun så är den inte klarlagd.
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Fiskfauna

Det finns inga registrerade elprovfisken från Håvaån som dock med tanke på kopplingen till Voxnan
innehåller harr och öring i åtminstone de nedre delarna. Fiskbestånden i Stor- och Lillhamrasjön
utgörs enligt Ljusdals fiskeplan 1991av abborre, gädda och siklöja men högst sannolikt förekommer
även lake och vitfisk. Därutöver utplanteras det enligt vattendom öring i Storhamrasjön.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. Länsstyrelsen Gävleborg anger att Håvaån med
kriterierna utter, sjö-myr-fastmark mosaik har mycket höga skyddsvärden.

Särskilda miljöproblem

Storhamrasjön utnyttjas med en amplitud på 2,5 m som ett regleringsmagasin för Voxnan och Ljusnan.
I sjöutloppet där det förutom regleringsdammen även finns ett kraftverk, tillåts såväl nolltappning som
korttidsreglering (dom.1993-06-24).

Ekologisk status

Det har av vattenförvaltningen pekats ut sex separata vattenförekomster i Håvaån. Dessa består av
sjöarna Storhamrasjön, Lillhamrasjön, Storhåven samt rinnsträckorna mellan dessa, plus sträckan
mellan Storhåven och Voxnan. Miljökvalitetsnormen är i samtliga fall god ekologisk status 2021,
förutom sträckan nedströms Lillhamrasjön som har kravet god ekologisk status 2027. Den nuvarande
klassningen innebär måttlig ekologisk status i alla vattenförekomster.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Håvaån biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Den reglerade Storhamrasjön har vid en full
magasinnivå en sjöhöjd på 312 m. öh. samt en
areal på hela1639 ha. Maxdjup enligt SMHI är
21,5 m (sjödjup och vattenvolym). Förutom
Kroksjöån som rinner in i norr så förekommer
endast mindre tillflöden till sjön vilken avbördas
genom Håvaån i söder. Markerna kring sjön är i
hög grad beväxta av tallskog och något kuperade
förutom vid uddar och näs där terrängen är flack.
Med undantag för ett kraftverk vid utloppet och
enstaka stugor vid stränder och på några holmar så
saknas bebyggelse kring sjön. Vad gäller själva
sjön så har den en ovanligt flikig strandlinje och
Delar av den stora och volymiösa Storhamrasjön i
en sjöyta som bryts av många öar och
vy från utlopp.
uppstickande block. Strandnära förekommer
också gott om block, liksom sten och grus på bottnarna som har en mycket sparsam
övervattensvegetation. Vattnet i Storhamrasjön är måttligt färgat men klart.
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Lillhamrasjön med Stenslåsjön 300 m. öh., är
med en sammanlagd areal på 320 ha i själva
verket två delpooler av en och samma sjö. Denna
har sin huvudsakliga tillrinning från
Storhamrasjön i norr och utlopp genom Håvaån i
söder. Runt sjön växer främst tallskog i en terräng
som är något kuperad i norr men flackare i söder
där det även finns inslag av våtmarker.
Bebyggelse saknas med undantag för en stuga
som finns på Lillhamrasjöns västra strand. Även
denna sjö vilken har ett maxdjup på drygt 8 m och
ett medeldjup på endast runt 2 m, är rik på öar och
holmar. Även uppstickande block och sten
Stenslåssjön i vy från utlopp.
förekommer på bottnarna som dock sannolikt har
en stor andel finsediment. Inte minst gäller det längs stränderna där det bl.a. växer en del vass och
starrarter. Lillhamrasjön/Stenslåsjön har ett måttligt färgat vatten.
Lillhåvasjön med Storhåven är två sammanhängande skogssjöar som ligger inom Rättviks kommun i
Dalarna. Med höjder över havet på 288 och 287,6 m har dessa arealer på 39 resp. 154 ha.
Höjdskillnaden mellan sjöarna tyder på att den smala, korta förbindelsen däremellan är strömsattnågot som inte är kontrollerat inom denna studie. Förutom Håvaån som genomflyter sjöarna i östvästlig riktning så utgör Snottabäcken som rinner in i Storhåvens södra del ett stort tillflöde. Vad
gäller sjöarnas karaktär så är den av våtmark inringande Lillhåvasjön ganska växtrik och mer av en
tjärn, medan den större Storhåven har fastare stränder, större inslag av hårdbottnar, samt en mer
sparsam vattenväxtlighet. Sjöarnas vatten är måttligt färgat.
Grästjärnen, 255 m. öh. är en liten två delad sjö
som är 9 ha stor. Denna vilken genomflyts av
Håvaån i en syd- nordlig riktning kan i det
närmaste beskrivas som en stor utvidgning av
vattendraget. Tjärnen omges av ganska flack
terräng med en stor del våtmark närmast landen
som annars främst är beväxta av tallskog med
inslag av björk. På den norra stranden finns även
två stugor. Själva tjärnen har en riklig
vattenväxtlighet i form av en omringande bord av
vass och säv mm. Viss växtlighet längre ut, samt
en del uppstickande block tyder på att sjödjupet är Grästjärnen och ett gästande svanpar.
mycket litet.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Håvaån inleds mellan Stormamrasjön och
Lillhamrasjön i form av en endast 400 m lång
koppling kallad Kvarnån. Sträckan vilken föregås
av en regleringsdamm (vh1) utgörs numera till
hälften av en fallande, 3-10 m bred, grävd och
rätad dammtappningsfåra. Den andra hälften är en
runt 10 m bred och flack utloppskanal för ett
kraftverk. Vid inventeringen (2016-09-05) rann
inget vatten genom dammen och utloppsfåran
medan ett litet flöde kom ut från kraftverket som
får sitt vatten genom en kulvertering. I närheten av
dammen finns några hus och tomtmark nära ”ån”
Kvarnån i sitt nuvarande skick nedströms
som i övrigt kantas av fast skogsmark.
regleringsdammen i Storhamrasjön.
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Den inom Rättviks kommun belägna sträckan
mellan Lillhamrasjön/Stenslåsjön och
Lillhåvasjön (3,6 km) består till den allra största
delen av breda, lugnflytande sekvenser så som
bl.a. Storlugnet, Mellanlugnet och Kvarnlugnet.
Omgivna av tallskog och till viss del
våtmarksstränder har selen främst
sedimentbottnar även om det ställvis också
förekommer gott om uppstickande block. Med en
delvis riklig vattenvegetation så som inte minst i
Kvarnlugnet så utgör dessa miljöer sannolikt
reproduktionsområden för gädda. Förutom selen
så förekommer det i sträckan dock även några
mer strömsatta sekvenser i form av ett antal
strömnackar mellan lugnflyten, samt fyra korta
Rensad ström nedströms Stenslåssjön.
strömsträckor. Såväl nackarna som
strömsträckorna är kraftigt rensade med tillhörande sprängning på många platser. De längsta (150 m
resp. 120 m) och viktigaste strömmarna finns nedströms en flottningsdamm nedan Stenslåsjön (vh2),
samt upp- och nedströms vägen mellan Håven och Tackåsen. Med naturliga bredder på upp till 15 m
och en kantande skog med gott om lövinslag har dessa bra förutsättningar att återställas till bra
öringbiotoper, även om sprängskador kan utgöra en begränsning. Vad gäller den nedersta sträckan så
förgrenas den nedströms vägen till en mindre västlig fåra som också är rensningsskadad. Dessutom
finns där en damm (vh3) som utgör ett definitivt vandringshinder för fisk.
Följande åsträcka inleds efter sjön Storhåven där det sitter ytterligare en flottningsdamm (vh4) som
utgör ett definitivt vandringshinder. Sträckan därefter- ner till Grästjärnen (3 km) vilken i sin övre
hälft ligger inom Rättviks kommun har en förhållandevis hög fallhöjd vilket innebär att strömmande
till forsande biotopförhållanden dominerar. Inte minst gäller detta kring kommun-/länsgränsen, där
topografin kan medföra fall som skapar problem för fiskvandring (vh5). Vad gäller åfåran så är den i
strömmar och forsar mycket varierande i bredd, från 5 m i flergrenade partier, till ända upp emot 30-40
m. Vid de breda partierna är tyvärr sällan hela ursprungsfåran helt vattenfylld eftersom man vid
flottledsrensningar har koncentrerat flödet till en specifik del av fåran. Dock så finns det, tack vare att
en viss restaurering har utförts en del sträckor med bra förhållanden för öring i denna del av Håvaån.
Dels i form av långa, ihållande strömmar och forsar med gott om block- men även som kortare
sekvenser med grusbottnar däremellan. Dessutom förekommer avsnörda sidofåror med bevarade
strömbiotoper. De tydligaste undantagen för dessa biotoptyper finns uppströms Grästjärnen där åns
stränder bitvis är myrliknande och delvis sanka. I de mindre sel som skapas, t.ex. Halvarslugnet och
Bävervålen är flödet lugnt över sedimentbottnar med delvis riklig vattenväxtlighet.

Rensvall som isolerar stora delar av Håvaåns
ursprungsfåra, nedströms Storhåven.

Exemplarisk lekbotten i form av en grusig strömnacke,
nedströms kommungränsen.

144

Håvaåns vattensystem

Rensad ström vid byn Södra Grästjärn.

Håvaån

Håvaåns svagströmmande avslutning nedåt Voxnan.

Efter att Håvaån passerat Grästjärnen följer en 1,6 km lång, delvis ringlande sträcka innan Voxnan
slutligen nås. Direkt nedströms Grästjärnen finns ett antal gårdar inkl. tomtmark nära åns norra land
liksom även direkt uppströms Voxnan. I övrigt kantas ån av talldominerad skog och delvis något sanka
stränder. Beträffande vattenbiotopen så är flödet mestadels lugnt eller svagt strömmande i en fåra med
en medelbredd på runt 20 m. Denna har främst bottnar av deritus och en mindre andel sand, med en
delvis riklig vattenväxtlighet i form av bl.a. starr, vass, näckros samt diverse undervattensväxter. Dock
så avbryts denna biotoptyp på några platser där ån smalnar av något och vattnet strömmar snabbare.
De främsta exemplen består av två mycket korta strömmar som finns ca 200 m nedströms Grästjärnen,
samt i anslutning till bilbron mitt på sträckan. På dessa platser har ån mer hårdfraktionella bottnar i en
fåra som dock är kraftigt rensad med vallar av sten och block på sidorna. En viss biotopvård är
visserligen utförd vid bron, men den är alldeles för försiktig för att ge någon större verkan.

Vandringshinder för fisk

Det har enligt följande tabell registrerats fem vandringshinder, varav tre är definitiva för alla fiskarter i
Håvaån. En vidare beskrivning av respektive objekt ges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Håvaån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord Lokal
Vh1 6824532 503731 Utlopp Storhamrasjön
Vh2 6820621 506300 Nedströms Stenslåsjön
Vh3 6818730 506560 Sidofåra uppströms Lillhåvasjön
Vh4 6819059 510042 Nedströms Storhåven
Vh5 6819721 510594 Uppströms Rättviksgränsen

Övrig mänsklig påverkan

Hindertyp
Damm
Damm
Damm
Damm
Fall/häll

Svårhetsgrad
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

Fallh. m
Bottentappn.
0,7
1,1
0,9
0,8

 Rensning: Eftersom Håvaån har utnyttjats
som flottningsled så har mer eller mindre
kraftiga rensningar utförts i alla mer
strömsatta sträckor. På vissa platser har även
sprängning utförts, vilket inte minst gäller
nedströms sjöar och andra lugnområden.
Mängden av upplagt material varierar även
om det generellt sett finns gott om sten och
block längs strömmarnas stränder. På vissa
platser har man även använt materialet för att
stänga av sidofåror, t.ex. i Stenslåsströmmen i
vattendragets övre del.
Kraftigt rensad/rätad och försmalad ström, nedströms
Storhåven.
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 Dammrester: Undantagit de dammar som redovisas under vandringshinder så har det i
flottningens spår även påträffats ett antal andra dammar som dock är utrivna. Sådana finns t.ex.
nedströms Storlugnet och nedströms Kvarnlugnet.

Kvarvarande bottenstock och dammvall från en damm
nedströms Kvarnlugnet i Håvaåns övre del.
1

Kraftverkskanal ut i Lillhamrasjön.

 Kanalisering: Nedströms det kraftverk som
finns nedströms Storhamrasjön är
vattendraget rakt kanaliserat och nedgrävt i 200 m innan Lillhamrasjön tar vid.
 Fiskevård: Maskinell biotoprestaurering har enligt bilder från inventeringarna sannolikt utförts
bitvis i sträckan mellan Storhåven och Grästjärnen. Eventuellt har man även varit i andra
strömmar i vattendragets övre del. Dessutom har den korta ström som finns vid bilbron uppströms
Voxnan med säkerhet biotopvårdats. Resultatet av restaureringarna är enligt bilder nedan mycket
varierande.

Exempel på en mindre lyckad biotopåtgärd, vid
vägrbon uppströms Voxnan. Av de uppensade
blocken har bara enstaka lagts ut i ån som förutom
att den inte har har biotopförbättras i någon högre
grad, dessutom ser mycket onaturligt ut.

Exempel på en förhållandevis lyckad restaurering i
Håvaån, uppströms kommungränsen på Dalarnasidan.
Här har man fått ut stordelen av rensmaterialet på ett
sätt som stärker den den ekologiska statusen
samtidigt som ån ser betydligt naturligare ut.
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KOMMENTAR
Håvaån är med sin stora rikedom på sammanhängande sjöar ett särpräglat större vattendrag i
denna fiskevårdsplan. Sjöarna är dessutom stora vilket inte minst gäller Storhamrasjön som är
överlägset störst i rapporten. Denna sjörikedom innebär på grund av sjöarnas
vattenhushållande egenskaper normalt sett en jämn och gynnsam vattenföring med liten risk
för låga flöden nedströms. Tyvärr är så inte fallet i Håvaån eftersom Storhamrasjön används
som ett regleringsmagasin med nolltappning. Enligt uppgift innebär detta att vattendraget
sommartid kan ha en mycket låg vattenföring ända neremot Voxnan, där Håvaån i stället får
förlita sig på den tillrinning som kommer från små och oreglerade biflöden.
Vad gäller fiskfauna och fiske så bedrivs det i dag ett förhållandevis omfattande fiske på
gädda och abborre i den mycket fina och varierade Storhamrasjön. Där ska det enligt Ljusdals
Fiskeplan 1991 även ha funnits ett bestånd av storväxt öring. Om så varit fallet så kan denna
stam haft sitt ursprung i den korta rinnsträcka som finns nedströms, fram till Lillhamrasjön.
Denna (kallad Kvarnån) är dessvärre, förutom att den utsätts för nolltappning och
korttidsreglering även helt spolierad biotopmässigt. Detta efter att ett nytt kraftverk getts
tillstånd att byggas på platsen så sent som 1993. Beträffande Håvaån i övrigt så är det
anmärkningsvärt att det saknas registrerade elprovfisken från huvudfåran, vilket gör status på
öringbestånd och annan fiskfauna osäker. Eftersom åns nedersta parti är flackt med endast
korta strömmande avsnitt så är bedömningen att ån har ett begränsat värde för öring och harr
från Voxnan. Det enda området som har riktigt bra grundförutsättningar för laxartad fisk finns
i stället uppströms Grästjärnen i sträckan fram till sjön Storhåven i Rättviks kommun.
Inför framtiden bör man ifrågasätta om det är befogat att använda Storhamrasjön som ett
regleringsmagasin, samt att driva ett kraftverk i det förhållandevis lilla vattendraget. Om
anläggningarna ska vara kvar måste det dels finnas en fungerande fiskväg, men även
vattendomar som motsvarar dagens miljökrav. Viktiga åtgärder i övrigt blir att återställa
Håvaån från flottledsskador, inklusive de vandringshinder som tilltagen har medfört.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 består av en
regleringsdamm som finns direkt i
Håvasjöns utlopp. Själva dammen är ca 3 m
hög men eftersom den har bottentappning så
är det inte möjligt att ange någon fallhöjd.
Direkt vid dammens sida finns det en gjuten,
smal öppning som leder till en grävd, liten
sidofåra som troligen är tänkt att fungera
som fiskvandringsväg. Passagen bedöms
dock inte utgöra en fungerande väg för
uppströms vandring eftersom även den är
kopplad till bottentappning och kraftigt
vattentryck. Dessutom var dammluckan
stängd och ”fiskvägen” torrlagd vid
inventeringstillfället. Något som även
Vh1, regleringsdamm i Hamrasjöns utlopp. Till vänster
skymtar den öppning som näms i texten.
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avhandlas i kommentaren för Håvaån är att åtgärder vid detta hinder bör föregås av vissa
utredningar. Om regleringsdammen och det lilla kraftverket ska finnas kvar så måste det genom ån
bl.a finnas en erfoderlig, fastställd minimitappning. Som fiskväg bör det då anläggas en naturlig
variant med funktion året runt. I denna föreslås det som lägst gå den fastställda minimitappningen,
men vid vissa tillfällen mer.
 Vandringshinder 2 finns ca 350 m nedströms Stenslåsjön och består av en delvis utriven
flottningsdamm. Resterna i form av ett skibord av trä med en sammanlagd fallhöjd på 0,7 m
innebär ett definitivt fiskvandringshinder som bör åtgärdas. Helst ska hela anläggningen med
tillhörande trägångbro (dåligt skick) rivas ut helt vilket förutom fri fiskväg även skulle återskapa
en längre strömsträcka på platsen- en åtgärd som inte påverkar Stenslåsjöns yta eftersom det finns
en högre nacke närmare själva sjöutloppet.

Vh2, flottningsdamm nedströms Stenslåssjön.

Vh3, kraftverksdamm, nedströms väg mot Tackåsen.

 Vandringshinder 3 består av en liten betongdamm, placerad i en sidofåra av Håvaån, strax
nedströms vägen som leder mellan Håven och Tackåsen (Rättviks kommun). Med en fallhöjd på
1,1 m innebär detta ett definitivt hinder för den vandrande fisk från Kvarnlugnet, som väljer att
simma upp i sidofåran i stället för i den ostliga huvudfåran. Även om huvudfåran är passerbar för
fisk så bör det berörda hindret åtgärdas eftersom det är konstgjort och inte fyller någon funktion.
Dammen som ligger nära tomtmark har sannolikt haft som funktion att driva ett minikraftverk.
Utrivning i kombination med åtgärder för att återskapa en naturlig fors föreslås.
 Vandringshinder 4 är beläget ca 150 m
nedströms sjön Storhåven (Rättviks kommun)
och består av en flottningsdamm med gjutna
strandfundament. I det ca 9 m breda utskovet
finns det i botten ett skibord vilket i
kombination med en ovanliggande träsättare
innebär en sammanlagd fallhöjd på ca 0,9 m
och ett definitivt vandringshinder.
Åtgärdsförslag är att hela dammen inklusive
fundament rivs ut till förmån för en fri
fiskvandring och en återställd strömsträcka.
Utrivningen kommer sannolikt inta att
påverka Storhåvens sjönivå nämnvärt, även
om vissa anpassningar kan behöva göras.

Vh4, flottningsdamm nedströms sjön Storhåven.
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 Vandringshinder 5 finns också i Rättviks
kommun, strax uppströms gränsen mot
Ljusdal där det har identifierats ett
svårforcerat fall över en häll. Med en fallhöjd
på 0,8 m innebär detta ett partiellt
vandringshinder för öring och ett definitivt
hinder för andra arter. Eftersom åsträckan är
kraftigt rensad så är det osäkert avseende i
vilken grad detta hinder är helt naturligt än
inte. Åtgärdsförslag är ändå att man i samband
med en maskinell återställning av
vattenbiotopen ser till att förbättra
möjligheterna för fiskvandring vid dettaliksom vid andra fall längs sträckan kring
Vh5, fall över häll, uppströms kommungränsen.
kommungränsen.

Övriga åtgärder

 Utredning/ny vattendom: Gäller den reglering och det kraftuttag som sker vid Storhamrasjöns
utlopp. Se åtgärdsförslag vandringshinder, vh1.
 Biotoprestaurering (Viktigt att tänka på är att denna åtgärd inte bör högprioriteras så länge det
inte finns någon fastställd minimitappning vid Storhamrasjöns utlopp): Utför maskinell
biotoprestaurering av alla rensade sträckor från Stenslåsjön och nedåt- inklusive de sträckor som
man var i under 90-talet. I vissa fall kan biotopvården behöva kompletteras med införsel av grova
block på sprängskadade platser, samt lekgrus där detta bedöms vara bortspolat. De berörda
sträckorna är: A-Den sprängpåverkade delen mellan Stenslåsjöns utlopp och flottningsdammen
(Bitvis korta sekvenser). B-strömmen mellan vh2 och Storlugnet (150 m). C- ”Styggströmmen”
mellan Storlugnet och Mellanlugnet (50 m). D- Stenslåströmmen (bitvis korta sekvenser). EStrömmen uppströms Kvarnlugnet inkl. sidogrenen (120+60 m). F- strömmen mellan Kvarnlugnet
och Lillhåvasjön (60 m). H och I- strömmarna nedströms Grästjärnen och vid den korsande vägen
ovan Voxnan (90+50 m). Den klart viktigaste sträckan är dock det långa fallande partiet mellan
Storhåven och Grästjärnen (G) där det är möjligt att restaurera runt 2 km vattendrag. Den dag som
det finns ett godtagbart vattenflöde och en väl fungerande fiskväg mellan Stor- och Lillhamrasjön
är det även dags att restaurera vattenbiotopen i denna korta sträcka (Kvarnån).
 Elprovfiske: Innan fysiska åtgärder påbörjas i Håvaån så bör standardiserade elprovfisken utföras
för att utreda fiskfaunan, och i synnerhet förekomst av öring och även harr i den nedre delen ner
mot Voxnan. Förslagsvis provtas en lämplig lokal i vardera av de föreslagna
restaureringssträckorna B, E, G och H.
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Kroksjöån

Karta. Kroksjön, Kroksjöån, Nälgojärv, Tallasjärv, Båtsjön och Sovando.

Förutsättningar
Läge

Kroksjöån inleds i Kroksjön, 15 km sydväst om Los för att efter att ha passerat ett antal mindre sjöar
avslutas i Storhamrasjöns övre ände. Ån som i mynningen har en medelvattenföring på 1,11 m3/s, har
den relativt låga fallhöjden 34 m, fördelat på en sträcka som tillsammans med sjöarna är 5 km lång.
Längs loppet som uteslutande går genom skogs- och myrmarker tillkommer endast små biflöden, bl. a.
en bäck från Salmijärv öster om ån. Däremot inkommer två lite större vattendrag till Kroksjön, i form
av Nederån och Mörtsjöån. Dessa åar avhandlas i separata rapporter längre fram i restaureringsplanen.
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Förvaltning

Los-Hamra FVOF förvaltar Kroksjöån med tillhörande sjöar.

Fiskfauna

Det finns i Elfiskeregistret ett registrerat elprovfiske utfört i en lokal mellan Nälgojärv och Tallasjärv
år 2009. Arter som fångades var endast abborre och lake. Vad gäller Kroksjön och Nälgojärv m.fl.
sjöar förekommer abborre, gädda, lake och vitfisk (Fiskeplan Ljusdal 1991).

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

I det berörda vattensystemet har det funnits försurningsproblem vilket dock har avhjälpts genom
kalkning i bl.a. Kroksjön. Åtgärdsprogrammet i Håvaåns kalkningsområde är numera avslutat.

Ekologisk status

Kroksjöån har i VISS getts två vattenförekomster vilka motsvarar rinnsträckorna upp- resp. nedströms
Tallasjärv. Båda förekomsterna har måttlig ekologisk status med en miljökvalitetsnorm som säger god
ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Kroksjöån med tillhörande sjöar biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Kroksjön är en 80 ha stor och max 9,1 m
djup sjö som är belägen 346 m. öh. Med en
förhållandevis stor tillrinning från de nordligt
inkommande vattendragen Nederån och
Mörtsjöån, samt genom en mindre tillrinning
genom Stensjöbäcken från ost så har sjön ett
betydligt färgat och humöst vatten. Detta
rinner senare ut i Kroksjöns södra ände där
utloppsvattendraget Kroksjöån, vid
Kroksjösågen föregås av en damm. Sjön
vilken har en omväxlande strandlinje, samt
innehåller några öar omges till den största
delen av tallskog i något kuperad terräng.
Dock förekommer närmast land också en del
våtmarker- inte minst runt sjöns nordostvik
där översvämningsmark finns. Vad gäller
Delar av Kroksjön i vy från söder.
bottensubstrat så finns det åtminstone
närmast stränderna bitvis gott om sten och även uppstickande block på många ställen. Synlig
vattenvegetation är sparsam och domineras av strandnära starr arter.
De nära sammankopplade sjöarna Nälgojärv, Tallasjärv och Båtsjön utgör de största delpoolerna i ett
system som även innehåller andra flarkar och utvidgningar av Kroksjöån. Enligt SMHI har sjöarna
höjder över havet på 317,8 m, 316,1 m, och 313,5 m samt arealer på 6,5 ha, 30,0 ha och 9,4 ha.
Sjösystemet vilket undantaget Kroksjöån endast tillrinns av några mycket små bäckar omges generellt
151

Håvaåns vattensystem

Håvaån-Kroksjöån

sett av flack mark med tallskog alternativt
myr närmast stränderna. I Tallasjärv finns det
en djuphåla på 13,8 m men i övrigt är sjöarna
sannolikt ganska grunda- något som styrks av
gott om uppstickande block på sina ställen
samt genom en förhållandevis riklig
vattenväxtlighet. I sedimentbottnarna växer
främst vanliga arter som sjöfräken, gul
näckros och bladvass. Sjöarna har ett
betydligt färgat vatten.
Vy över delar av den grunda Nälgojärv.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Undantaget de nämnda och inventerade sjöarna så är den egentliga längden på Kroksjöån tillsammans
med det övriga flarksystemet 3,4 km. Om man även undantar flarkarna och de sjöliknande miljöerna
som dessa innebär så är rinnsträckans längd endast 2 km.
Sträckan mellan Kroksjön och Nälgojärv inleds vid Kroksjösågen där det finns en hög, gammal damm
som utgör ett definitivt vandringshinder (vh1) för alla fiskarter. Längs detta parti finns mellan flarkar
och andra lugnflyt sex separata ström- och forssträckor varav den längsta är ca 350 m lång och finns
ungefär mitt i sträckan. Fåran som i dessa strömmar oftast är 4-10 m bred är stenig och blockig med
generellt sett små inslag av grus och sand. Inte sällan täcks bottenmaterialet av grönslick medan
mossor förekommer sparsamt. Strömmarna är kraftigt rensade med bitvisa sprängskador. Noterbart är
att det finns stora mängder av rensningsmaterial kvar på land trots att det har biotopvårdats i strömmar
och forsar. Däremot har man i ambitionen att skapa pooler byggt onaturliga blocktrösklar som varav
två har registrerats som partiella fiskvandringshinder (vh2-3).

Exempel på en konstgjord blocktröskel i Kroksjöåns
översta del, nedströms väg310.

Mycket kraftigt rensad ström som mynnar direkt i
Tallasjärv.

Efter Nälgojärv finns en 500 m lång förbindelse till Tallasjärv som i första hand består av ett
lugnflytande, brett sel (eller flark) med en hel del övervattensväxter närmast land. Dock så finns det
vid utloppet av Nälgojärv en strömsatt stennacke, samt i inlopppet till Tallasjärv en ca 80 m lång
strömsträcka. Av dessa sekvenser är främst den längre kraftigt rensad och delvis invallad av block och
sprängsten. I den nedre delen av sträckan finns det dock söder om ån en orensad sidofåra som också
leder ut i Tallasjärv. Tyvärr är denna i sitt inflöde igenlagd av block och sprängsten vilket gjorde att
den vid inventeringen i stort sett var torrlagd.
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Mellan Tallasjärv och Båtsjön är ån 400 m lång varav ca hälften, mitt i sträckan utgörs av ett brett
(max 120 m) lugnområde som kantas av relativt öppna myrar på båda sidorna. Sträckorna före och
efter rinner däremot strömmande genom fast skogsmark. Liksom i övriga strömmar är fårorna kraftigt
rensade med mycket material upplagt på land. Viss biotopvård är utförd i form av utläggning av
enstaka block i den nedre sträckan (nedströms väg) medan den övre är orörd. Parallellt, och väster om
den senare finns det för övrigt en naturlig, blockrik fåra som dessvärre är igenlagd av en stenvall. Av
denna anledning var denna upp till 10 m breda och närmare 100 m långa fåra inte vattenförande under
inventeringen. Noterbart är även att det enligt kartan även skulle kunna finnas en avsnörd, västlig fåra
direkt uppströms Båtsjön.

Kraftigt rensad, slätbottnad ström nedströms
Tallasjärv.

Torrlagd fåra som löper parallellt med
Tallasjärvströmmen.

Sträckan mellan Båtsjön och Storhamrasjön är
tillsammans med den lilla, sammanhängande
tjärnen/flarken Sovando 800 m lång. Direkt
uppströms denna näckrosbeväxta tjärn finns en ca
50 m lång, rensad och rätad ström, men i övrigt
dominerar lugnflytande förhållanden i en fåra som
blir allt djupare och bredare ner emot
Storhamrasjön. Den nedersta 200 m sträckan
vilken är ända upp emot 30 m bred och kantas av
våtmarker kan i det närmaste likställas med en
sjömiljö.

Den lilla näckrostjärnen/flarken Sovando.

Vandringshinder för fisk

Det finns fyra registrerade vandringshinder i Kroksjöån varav ett längst upp i ån är definitivt. För en
vidare beskrivning av dessa hänvisas till åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Kroksjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6834534 497328
Kroksjöns utlopp
Vh2 6833946 497428
Nedströms Kroksjösågen
Vh3 6833606 497754
Uppstr. bäck från Salmijärv
Vh4 6833426 497783
Uppstr. Nälgojärv
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Hindertyp
Damm+fall
Fall/block
Fall/block
Fall/block

Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
2,5
0,4
0,4
0,5
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Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Eftersom Kroksjöån har använts som flottled så har åfåran utsatts för rensning i alla
ström- och forssträckor. Graden av rensningsskador är oftast hög och det finns generellt sett gott
om upplagt material längs åns stränder. I de flesta av strömmarna har rensningen även innefattat
sprängning. Dessutom har minst två lite större sidofåror lagts igen för att styra över vattnet till
flottningsfårorna.
 Dammrester: Förutom dammen i Kroksjöns utlopp så har det sannolikt även funnits en damm
nedströms Båtsjön, i inledningen av den rensade strömmen som finns där. Längs strömmens
kanter finns även rester av stockskoningar

Exempel på kraftigt rensad ström som restaurerats
mycket svagt, uppströms Nälgojärv.

Ström med rester från flottningstiden, nedströms
Båtsjön.

 Fiskevård: Fiskevård genom maskinell biotoprestaurering har enligt okulära bedömningar
förekommit i alla strömmar mellan Kroksjön
och Nälgojärv och i två kortare strömmar
direkt uppströms Tallasjärv resp. Båtsjön.
Biotopvården vilken sannolikt är utförd under
1990-talet tycks främst ha bestått av
byggnationer av trösklar och enstaka
utläggning av block. Resultatet är med dagens
mått mätt mindre lyckat.
 Skogsbruk/kalhuggning: Längs den västra
stranden av Båtsjöns norra smala har man
kalavverkat en yta som sträcker sig ända fram
till vattenlinjen där men endast lämnat några
enstaka träd.

Kalavverkat område intill Båtsjön.

 Sjöhöjning: På grund av den damm som sitter i utloppet håller troligen Kroksjön en högre nivå än
i ursprungligt tillstånd.
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KOMMENTAR
Storhamrasjöns största tillflöde, Kroksjöån är karaktäristisk så till vida att den omväxlar starkt
mellan strömmande vatten och sjöar eller andra mindre strömsatta vattenmiljöer. Det
förhållandevis stora inslaget av typiska gäddbiotoper i kombination med att de förekommande
ström- och forssträckorna sällan är särskilt långa innebär att grundförutsättningarna för öring i
ån inte är optimala. Att vattendraget dessutom är kraftigt rensat samt att en damm i Kroksjöns
utlopp sedan länge omöjliggjort uppströms fiskvandring gör förhållandena ännu sämre.
De mindre bra förhållandena för öring styrks av det enda elfisket som utförts, då det endast
fångades abborre och lake. Saken bör dock undersökas närmare eftersom lokalen som
provfiskades uppströms Tallasjärv år 2009 inte är särskilt representativ då den ligger i en kort
strömsträcka mellan två sjöbiotoper. Tilläggas kan, att det enligt uppgift har utplanterats vuxen
öring genom åren- troligen för att upprätthålla ett fiske i ån.
Positivt är i alla fall att en viss biotopvård har genomförts i Kroksjöån även om den oftast varit
alldeles för försiktig. En fullskalig återställning av vattendraget kommer att kräva betydligt
större ingrepp i vattenbiotoperna, samt inte minst innefatta en fri fiskvandringsväg till
Kroksjön. En relevant, långsiktig ambition kan vara att det på sikt ska finnas ett livskraftigt
bestånd av öring som håller för ett visst fiske i det trots allt ganska stora vattendraget.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 består av en damm som sitter i anslutning till en vacker stenvalvsbro vid en
mindre grusväg som korsar Kroksjöns utlopp. På den berörda platsen har det bl.a. funnits en såg.
Själva dammkonstruktionen är av trä och innehåller två utskov kopplade till två separata, mycket
korta delfåror. Ett av utskoven är något högre viket innebar den östra fåran inte var vattenförande
vid inventeringstillfället. Tillsammans med en nedanförvarande blocktröskel är den sammanlagda
fallhöjden på detta definitiva fiskvandringshinder ca 2,5 m. Vad gäller åtgärdsförslag så är det med
tanke på kulturella aspekter, samt fallhöjd knappast realistiskt att företa en fullständig utrivning.
Förslaget är i stället att man runt dammen anlägger en naturlig typ av fiskväg som ska kunna
passeras av alla förekommande fiskarter.

Kroksjöns utlopp under valven av en stenbro vid
Kroksjösågen.

Vh1, damm och två utskov kopplad till samma stenbro.
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 Vandringshinder 2 finns ca 600 m ner i Kroksjöån och består av ett mindre fall över en smal
blocktröskel. Fallet vilket är ca 0,4 m högt är det högsta av flera som finns i samma sträcka.
Sannolikt har fallen konstruerats i ett biotoparbete under 90-talet. Även om detta inte utgör några
allvarliga vandringsproblem för öring så
bör trösklarna rivas, och då förslagsvis i
samband med en modern återställning av
den berörda strömsträckan.
 Vandringshinder 3 och 4 finns 1,3 km
nedströms Kroksjön resp. strax uppströms
Nälgojärv där det också har biotopvårdats
svagt, med bl.a. trösklar. De högsta fallen i
respektive strömsträcka är 0,4 samt 0,5 m
höga. Liksom vh2 bör dessa rivas i
samband med en tidsenlig återställning av
strömmarna.

Vh3, konstruerad blocktröskel som bildar ett fall.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Restaurera samtliga strömsträckor maskinellt genom konventionell
biotoprestaurering- en sammanlagd sträcka på över 1 km vattendrag. Av de berörda sträckorna
finns bl.a. sex st. mellan Kroksjön och Nälgojärv, samt två åsträckor direkt uppströms Tallasjärv
respektive Båtsjön. Särskilt intressant att restaurera är de av fiskevård opåverkade partierna som
finns direkt nedströms samma sjöar. Åtgärden ska även innefatta öppnande av de torrlagda
sidofårorna som finns i anslutning till in-och utlopp av Tallasjärv. Undersök även om det finns en
avsnörd fåra väster om Båtsjöns inlopp, och strömsätt även denna om det är möjligt.
 Tillför lekgrus: Inventeringarna visar att det generellt sett finns ont om grus kvar i ån efter
flottningstiden och att lämpliga lekområden nästa saknas helt. Den maskinella återställningen
behöver därför kompletteras med utläggning av lekgrus i anslutning till lämpliga uppväxtområden.
 Elprovfiske: Att det inte fångades någon öring vid elprovfisket 2009 är vilket redan nämnts inte
konstigt med tanke på lokalens läge i en kort strömstump belägen mellan två sannolikt gäddrika
sjöar. Innan en restaurering av Kroksjöån företas bör i stället tre nya lokaler i lite längre
sammanhängande strömmar provtas. Viktigast är att provfiska någonstans i den längsta strömmen
som finns mitt emellan Kroksjön och Nälgojärv.
 Utredning/sjönivå: I samband med åtgärd av vandringshindret/dammen i Kroksjöns utlopp (vh1)
bör en utredning avseende dels laglighet, men även ang. vilken sjönivå Kroksjön ska hålla. I det
senare fallet är det önskvärt att sjön återställs till sin naturliga nivå. Detta innebär sannolikt en viss
sänkning vilket även skulle innebära att en fiskvägslösning både förenklas och blir billigare att
genomföra.
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Mörtsjöån
(med Västersjöån)

Förutsättningar
Läge

Mörtsjöån utgör tillsammans med Västersjöån
och sammanhängande Mörtsjön en 2,3 km
lång koppling mellan Västersjön och
Kroksjön. Läget är ca 14 km VSV om Los och
strax väster om Hamra. Vattendraget som är
sydligt rinnande, och omgivet av uteslutande
skog och myrmark har en sammanlagd
fallhöjd på 17 m. Efter att ett antal mindre
bäckar tillkommit längs vägen är den
beräknande medelvattenföringen i Mörtsjöåns
utlopp 0,37 m3/s.

Förvaltning

Hela vattendraget inklusive sjöar ingår i LosHamra FVO.

Fiskfauna

Västersjön och Mörtsjön har enligt Fiskeplan
Ljusdal 1991 bestånd av abborre, gädda ”m.fl.
arter”. Det enda kända elfisket i vattendraget
utfördes nedströms Västersjön, av Ljusdals
Kommun 2017. De enda arterna som
påträffades var lake och elritsa.

Särskilda naturvärden

Västersjön inkl.dess utloppsdel ligger inom
Hägenlammsmyrans Natura 2000- område
(SE0630079), och fr. o.m. 2017 även
naturreservat. Dessutom ingår hela
Karta. Västersjön, Västersjöån, Mörtsjön och Mörtsjöån.
vattendraget med dess sjöar i området
”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

I det berörda vattensystemet har det funnits försurningsproblem vilket dock har avhjälpts genom
kalkning i bl.a. Västersjön och Mörtsjön. Åtgärdsprogrammet inom Håvaåns kalkningsområde är
numera avslutat.

Ekologisk status

Mörtsjöån och Västersjöån utgör i VISS separata vattenförekomster som båda har en måttlig ekologisk
status. Miljökvalitetskraven är för Mörtsjöån god ekologisk status 2027, samt för Västersjöån god
ekologisk status 2021.
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Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Hela vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016. Vidare inventeringar av Västersjöåns
övre del genomfördes av samma utförare 2017.

Sjöbeskrivningar

Västersjön är med en yta på ca 106 ha belägen 363 m. öh. Tillrinning sker i första hand från den norr
ifrån kommande Tåkerån, men det finns även ett större antal små bäckar som rinner till sjön vars
utlopp finns i söder. Vad gäller den omgivande marken är så är den till stora delar flack och sank, inte
minst i norr där den stora Hägenlammsmyran sträcker sig ända fram till sjön. I övrigt dominerar
tallskog terrängen som dock närmast sjöstränderna även har inslag av gran och björk mm. Sjön har på
grund av tillrinningsområdet ett starkt färgat vatten och bottnar som domineras av finsediment.
Vattenväxtligheten är oftast sparsam även om det strandnära bitvis växer rikligt med makrofyter. Arter
som noterats är bl.a. vass, säv och vattenklöver.

Västersjön i vy från SV.

Mörtsjön i vy från utlopp.

Mörtsjön är ca 11 ha stor och belägen 348,6 m. öh. Sjön som har sin huvudsakliga tillrinning från
Västersöån i norr avbördas vid en långsmal sydlig vik via Mörtsjöån. I anslutning till denna del är
sjöstränder och omgivande mark fast och beväxt av tallskog, medan den resterande delen av sjön
kantas av en delvis öppen myr. Gällande bottensubstrat så är dominerar finsediment, men det
noterades vid inventeringen även en del block. Vattenväxtligheten i Mörtsjön bedömdes vara sparsam
även om det bl.a.förekommer strandnära starrarter och bladvass.

Vattendrag & biotopbeskrivning

Västersjöån är mellan Västersjön och Mörtsjön 1,1 km lång i ett lopp som till den största delen går
genom tallskogsmark med mindre inslag av myr. Undantag utgörs av den avslutande 200 m sträckan
som omges av en nästan helt öppen våtmark.
Sträckan genom skogsmark har en relativt hög
fallhöjd med följden att vattenhastigheten
varierar från svagt strömmande till forsande även
om korta sekvenser av lugnflyt förekommer.
Storleksmässigt är ån 3-12 m bred. Den
mänskliga påverkan som finns är tydligast i den
översta 350 m sträckan som till stora delar
innehåller rensningsskador. Dessutom finns där
vid sjöutloppet samt 200 m nedströms detta,
rester av dammar vilka dock, efter åtgärder inte
utgör fiskvandringshinder numera. Mellan de

Betydligt rensningsskadad ström i Västersjöåns övre del.
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rensade sträckorna och våtmarken är Västersjöån
mycket fin och variationsrik med
biotopförhållanden som lämpar sig bra för öring.
Det vanligaste bottensubstratet är block men det
förekommer även sekvenser med stora inslag av
sten och grus. Positivt är även att ån oftast är bra
skyddad av träd och ett tätt buskskikt i form av
bl.a. enbuskar.
Genom våtmarken ovan Mörtsjön är vattenflödet
lugnt i en fåra som är upp till 13 m bred och upp
till 1,5 m djup. Bottensubstratet i denna är varierat
med dominans av grus till en början, samt
finsediment på slutet. I bottnarna är
Orensat parti i Västersöåns mellersta del, som utgör en
vattenväxtligheten relativt sparsam även om både mycket bra uppväxtmiljö för öring.
näckros och olika undervattensväxter
förekommer.
Mörtsjöån är mellan sin inledning i Mörtjöns södra ände och Kroksjön endast 550 m lång i ett lopp
som går genom myrartad mark beklädd av småväxt tallskog. Eftersom fallhöjden mellan sjöarna är
mycket liten så dominerar lugnflytande förhållanden vattendraget vars början och slut kan likställas
med miljöer i sjöar.
I åns mittparti finns dock en ca 200 m lång sträcka som innehåller inslag med strömmande och
forsande vatten. Främst nedan en dammrest i inledningen av sträckan, samt i slutet där en mycket
grovblockig sekvens, på grund av lutningsgrad i kombination med trånga passager mellan blocken
bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder (vh1). Sten och mindre inslag av grus eller sand
förekommer också på bottnarna i de strömsatta delarna medan de lugnare partierna däremellan
domineras av finmaterial och block i varierande storlekar. Vad gäller vattenväxter så påträffades det på
stenar och block en hel del påväxtalger men endast små inslag av kudd- eller näckmossor. I övriga
bottnar observerades det bl.a. bitvis täta bestånd av olika typer av undervattensväxter.

Vandringshinder för fisk

I vattendraget finns det endast ett vandringshinder i form av ett naturligt fall i Mörtsjöån. En vidare
beskrivning av hindret kan ses under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Mörtsjöån med Västersjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Hindertyp
Vh1 6836121 497332
Uppströms Kroksjön
Fall/block

Svårhetsgrad
Partiellt

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Västersjöån är rensad i varierad
grad i den övre 350 m sträckan men i övrigt i
stort sett opåverkad. I Mörtsjöån har lätt
rensning utförts punktvis i det mer fallande
mittpartiet, max 100 m sammanlagt.
 Dammar/flottrännor: I Västersjöån har det
funnits dammar i utloppet, samt ca 200 m
nedströms detta. Rester av en damm eller
liknande finns även strax nedströms
Mörtsjöns utlopp. Dessutom förekommer det
rester av flottrännor av trä, i anslutning till
både Västersjöån och Mörtsjöån.
Dammrest nedströms Mörtsjön.
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Utriven damm, ersatt med en sjötröskel och
fiskvandringsbar fors, Västersjöns utlopp.
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Utriven damm ersatt med en fiskvandringsbar fors, 200
m nedströms Västersjön.

 Fiskevård: De dammar som påtalas under stycket dammar/flottrännor revs ut av Ljusdals
Kommun under 2017. På platserna anlades i stället fiskvandringsbara forsar- i Västersjöns utlopp
dessutom i kombination med en sjönivåhållande blocktröskel. I samband med dessa åtgärder
anlades även lek- och uppväxtområden för öring med hjälp av utkört material.

KOMMENTAR
Trots den ringa storleken så är det mycket som tyder på att det förekommit timmerflottning i det
berörda vattendraget. Eftersom detta till stor del skett genom trärännor så är kraftiga
rensningsskador förhållandevis sällsynta. Detta i kombination med att artificiella
vandringshinder eliminerades 2017 innebär att det inte finns någon större förbättringspotential i
åarna.
Vad gäller värde för fisk så är den korta, flacka Mörtsjöån mest lämpad för typiska sjöarter
medan Västersjöån med en stor andel strömsträckor är högintressant för strömstationär öring. Av
den anledningen är det anmärkningsvärt om arten inte finns i vattendraget- något exempelvis ett
elfiske från 2017 tyder på. Med tanke på att det handlar om ett avslutat åtgärdsområde för
kalkning så är det möjligen försurningsproblematik längre tillbaks i tiden som spelat in. En
framtidvision bör oavsett vara att ett livskraftigt bestånd av öring ska finnas i åtminstone
Västersjöån.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 vilket utgör systemets
enda, finns i Mörtsjöåns nedre del och består
av en grovblockig fors med en sammanlagd
fallhöjd på ca 2,2 m. Detta innebär ett
partiellt hinder som endast kan passerbaras
av fisk vid lite högre flöden då vatten
dessutom, även kan rinna genom en mindre
sidofåra. Inga åtgärder föreslås eftersom
passagen är naturlig.

Vh1, naturligt, partiellt hinder i Mörtsjöån.
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Övriga åtgärder

 Elprovfiske: Elfisket som genomfördes direkt nedströms Västersjön 2017 räcker inte för att man
med säkerhet ska kunna fastställa att öring saknas i vattendraget. Nya provfisken bör därmed
genomföras- förslagslagsvis i lämpliga lokaler i Västersöåns mellersta resp. nedersta delar.
 Återintroduktion: Om det efter elprovfisken visar sig att öring saknas föreslås en återintroduktion
av arten. Dock får detta inte göras med hjälp av främmande stammar- i så fall är det bättre att låta
naturen ha sin gång efter de fysiska åtgärderna, och hoppas att en population utvecklas spontant.
Enligt uppgift så har öring åtminstone funnits i vattendrag uppströms Västersjön och i Kroksjöån
nedströms Kroksjön. Om en återintroduktion ska göras bör detta ske genom elfiske och flytt av
öring i unga stadier från just dessa, alernativt andra vattendrag inom Håvaåns vattensystem.
 Manuell biotoprestaurering: Restaurera rensade avsnitt manuellt med Västersjöåns övre del som
högsta prioritet. I åtgärden bör även lekbottenrestaurering ingå, vilket även kan gälla sträckor som
är orensade.

161

Håvaåns vattensystem

Håvaån-Kroksjöån-Nederån

Nederån

Karta: Nederåtjärnen och Nederån.

Förutsättningar
Läge

Nederån är ett ostligt rinnande vattendrag som inleds i Nederåtjärnen, 17 km SV om Los och som med
en medelvattenföring på 0,46 m3/s mynnar i Kroksjöns nordvästra ände. Vattendragets fallhöjd längs
vägen genom ensliga skogs- och myrmarker är 50 m fördelat på en längd av 3,5 km. Ett biflöde av vikt
utgörs av en lång bäck från Gäddtjärnarna i N, annars kommer den största tillrinningen från
inkommande bäckar till Nederåtjärnen.

Förvaltning

Los-Hamra FVOF förvaltar Nederån och Nederåtjärnen.

Fiskfauna

Enligt Fiskeplan Ljusdal 1991 finns det i Nederåtjärnen abborre och gädda. Däremot är fiskfaunan i
Nederån okänd då kända elfisken och övriga uppgifter saknas.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Enligt VISS (2016) har Nederån försurningsproblem. Vattendraget ligger inom det numera avslutade
åtgärdsområdet för kalkning, Håvaån.
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Ekologisk status

Enligt VISS har såväl Nederåtjärnen som Nederån miljökvalitetskravet god ekologisk status 2021. Den
gällande statusklassningen för båda objekten är måttlig ekologisk status.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivning

Den tvådelade Nederåtjärnen ligger med en
sjöyta på ca 8 ha 396 m. öh. Tjärnen får sin
huvudsakliga tillrinning via Allajocksbäcken i norr
och Korplammsmyran i söder, medan utloppet
Nederån bildas i änden av den långsmala
nordostpoolen. Runt hela tjärnen finns myrmark
som efterhand blir tallbeväxt innan mer renodlad
barrskog i något kuperad terräng tar vid. Tjärnen
vilken har ett färgat vatten bedöms mestadels ha
sedimentbotten även om uppstickande block
förekommer här och var. Detta tillsammans med
en relativt riklig vattenväxtlighet i form av näckros
och vass mm. tyder på att tjärnen inte är särskilt
djup.
Nederåtjärnen i vy från utlopp.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Nederån inleds nedan Nederåtjärnen som en bred
och djup, lugnflytande åsträcka som kantas av
något sank tallbeväxt mark. Redan efter ca 50 m
ändrar ån karaktär då den går in i fast
tallskogsmark samtidigt som alltmer block syns
och vattnet börjar strömma. Fram t.o.m. att en
dammrest (vh1) framträder efter ca 20 m syns spår
av sprängning i fåran som däremot i en följande
400 m lång, fallande sträcka är helt orensad och
mycket fin. Här finns sten och block i alla
storlekar kvar i och kring ån som främst är
strömmande, även om branta forsar (bl.a. vh2) och
höljor förekommer. I utloppen av höljorna
Karaktärsbild av en mycket fin strömsträcka i
observerades en del grus vilket innebär att
Nederåns övre del.
förhållandena för öring blir ännu bättre.
Storleksmässigt håller vattendraget mellan
Nederåtjärn och slutet av denna sträcka en bredd på mellan 4 och 16 m.
Efter att Nederån planat ut och fram till en punkt strax uppströms Rävbergsvägen följer en 950 m lång
sträcka som rinner genom något sank skogsmark alternativt myr. Ån vilken har samma
breddförhållanden som tidigare är här bitvis djup och oftast lugnflytande/svagt strömmande över
bottnar av blandade och omväxlande substrat. I de lugnaste områdena som har sedimentbottnar växer
en hel del övervattensväxter som näckros, starr och fräken. Förhållandena bryts dock av några korta
strömmar eller nackar med hårdsubstratsdominans. I den övre delen av sträckan finns dessutom en
kort grovblockig fors som utgör vandringshinder (vh3) vid låga flöden.
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När vattendraget åter gått in i fast mark igen följer en runt 500 m lång och upp till 11 m bred
ström/forssträcka som avslutas där Gäddtjärnsbäcken rinner till. Sträckan som på vänster hand
passerar ett hygge med sparad skyddszon mot ån är bitvis mycket blockig även om mindre stenar och
grus tar över bottnarna längst ner. Åfåran är generellt sett opåverkad och fin med undantag för i
anslutning till den korsande vägen där viss rensning har utförts, samtidigt som vägtrummorna tyvärr
ligger för högt (vh4). Ett ytterligare fiskvandringshinder som registrerats finns ca 100 m nedströms
vägen där en häll (vh5) utgör ett partiellt men naturligt hinder.

Exempel på biotop med lugnflytande vatten i
nederåns nedre del.

Längs den återstående sträckan efter
Gäddtjärnsbäckens inlopp (1,6 km) ringlar ån fram
genom främst tallbeväxt skogsmark, som dock
sträckvis är något sank och myrartad närmast ån.
Vid den översta myren som sannolikt tjänat som
vattenmagasin sitter resterna av en damm (vh6)
liknande den som finns nedströms Nederåtjärnen.
Här är vattenhastigheten liksom längs en 100 m
sträcka ovan Kroksjön lugn över sedimentbottnar
men i övrigt så dominerar strömmande, steniga och
blockiga förhållanden i en oftast 6-14 m bred fåra.
Denna som mestadels är helt orensad är dock på ett
par platser tvådelad och därmed något smalare.

Vandringshinder för fisk

Det har registrerats sex fiskvandringshinder i Nederån, varav alla är partiella. En vidare beskrivning av
hindren anges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Nederån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6836397 494303
Utlopp Nedertjärnen
Vh2 6836213 494470
Nedströms Nedertjärnen
Vh3 6836318 494686
N om St. Rävberget
Vh4 6836088 495170
Rävbergsvägen
Vh5 6836083 495300
Nedströms Rävbergsvägen
Vh6 6836107 495803
NO om L. Rävberget

Hindertyp
Dammrest
Fall/block
Fall/block
2 vägtrummor
Fall/häll
Dammrest

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,1
0,4
0,4
0,3
0,6
0,1

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Den rensning som förekommit i
Nederån finns främst i anslutning till de två
utrivna dammarna (vh1, vh6) samt i
anslutning till Rävbergsvägen där det
uppströms vägövergången (vh4) finns en
ytterligare dammrest. Det har även
genomförs sprängning mellan Nederåtjärnen
och den övre dammresten liksom vid en kort
ström (även rensning) ca 300 m uppströms
vägen. Det mesta av det upplagda materialet
finns bundet i vallar vid de utrivna
dammarna och nära vägen.

Kraftigt rensad ström uppströms Rävbergsvägen.
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KOMMENTAR
Nederån har med tanke på de tre gamla dammresterna som identifierades vid inventeringen 2016
överaskande välbevarade vattenbiotoper. Det är något som tyder på att eventuell timmerflottning
har skett i sidoliggande rännor, alternativt att dammarna enbart tjänat för att hushålla med vatten
för flottning eller annan verksamhet längre ner i systemet. Ingen av dammarna utgör några större
problem för fiskvandring i vattendraget där det däremot i modern tid har byggts in ett svårare
vandringshinder vid en vägpassage.
Vad gäller fiskfauna så är den okänd även om vad som antogs vara öringar iakttogs under
inventeringen. Det är ändå angeläget att utreda fisksamhället i ån- särskilt med tanke på den
försurningsproblematik som ska finnas. Låg förekomst av öring, eller saknade årsklasser kan tyda
på allvarliga problem och att en återupptagning av det föregående kalkningsarbetet i området bör
övervägas.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1och 6 består av
dammrester som finns strax nedströms
Nederåtjärnens utlopp, samt nordost om Lilla
Rävberget. I båda fallen handlar det om gamla
flottningsdammar som är utrivna ner till ett
antal tvärgående bottenstockar som finns kvar
i ån. Som mest kan dessa skapa fall på 0,1 m
men det finns även möjlighet för fisk att
simma under stockarna. I ett sammanhang
med att Nederån innehåller ett flertal naturliga
vandringshinder och att dammresterna kan
bära vissa kulturella värden så har åtgärder av
dessa objekt en låg prioritet.

Vh1, dammrest nedströms Nederåtjärnen.

 Vandringshinder 2 och 3 finns ca 300 m nedströms Nederåtjärnen samt rakt söder om
Mellanberget och består av fall över och/eller under block. Även om båda passagerna bedöms ha
en fallhöjd på ca 0,4 m vid lågvatten så innebär detta inga definitiva hinder för öring vilken vid
höga vattenföringar kan ta sig upp, eller runt hindret i andra vattenvägar. Inga åtgärder föreslås av
dessa naturliga vandringshinder.
 Vandringshinder 4 består av två dåligt
anlagda vägtrummor som finns vid
Rävbergsvägen, ungefär mitt i Nederån. De
berörda trummorna vilka är 2 m vida och av
plåt ligger alldeles för högt vilket innebär att
det i ändarna skapas 0,3 m höga fall. Något
som innebär ett definitivt vandringshinder för
alla fiskarter utom öring som kan ta sig upp
vid högre flöden. Förslaget är att trummorna
avlägsnas och byts ut mot en valvbåge och en
naturlig åbottten.

Vh4, inbyggt vandringshinder i form av vägtummor.
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 Vandringshinder 5 är beläget ca 100 m
nedströms föregående hinder där Nederån
går över en sluttande häll med en fallhöjd
på ca 0,6 m. Detta innebär ett definitivt
vandringshinder för alla arter utom öring
som kan forcera passagen vid högre
vattenföringar. Inga åtgärder föreslås
eftersom hindret är av naturlig härkomst.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: I samband med att
Vh5, fall över häll i Nederåns mittparti.
vh4 (vägtrummor) åtgärdas bör man passa
på att åtgärda de rensningsskador som
finns ovan vägen där det bl.a. finns en dammvall med sten. Eftersom förekomsten av större
lekområden i Nederån inte är särskilt stor kan man med fördel även passa på att anlägga nya
lekbäddar i området med hjälp av utkört material. Av samma anledning kan även en restaurering
av förekommande lekbottnar i ån bli aktuell.
 Elprovfiske: Undersök fiskartsammansättningen, och inte minst förekomsten av öring med hjälp
av elprovfiske i två lokaler av ån.
 Återuppta kalkning: Om utfallet av elprovfisken är negativt samtidigt som andra undersökningar
kan styrka försurningsproblem i vattendraget, så är en sjökalkning av Nederåtjärnen ett relevant
åtgärdsförslag. Man bör även utreda olika påverkansfaktorer till försurningen, så som skogsbruk.
T.ex. är den långa Alajocksbäcken (inkl. biföden) som rinner in i Nederåtjärnen kraftigt påverkad
av dikning om man studerar en topografisk karta.
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Data (SMHI-Vattenwebb 2019-03-05)

Björnån (vid utlopp i Voxnan)
Avrinningsområdets yta

348,97 km2

Varav
Sjö och vattendrag
Skogsmark
Hedmark och övrig mark
Myr och våtmarker
Jordbruksmark
Tätort
Hårdgjorda ytor

8,83%
77,47%
0,30%
13,17%
0,04%
0,17%
0,01%

Medelvattenföring utlopp
Regleringsgrad
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3
4,42 m /s

29,67%
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Sammanfattning
Björnåns vattensystem avbördar väster om Voxnan ett 348,97 km2 stort avrinningsområde som dock
delvis ligger inom Härjedalens kommun. Därmed avhandlas här endast den nedre hälften av systemet
vilket har sitt utlopp i Voxnans övre del i Ljusdals kommun. Den beräknade medelvattenföringen är
där 4,42 m3/s. Vad gäller marken i avrinningsområdet så dominerar skog kraftigt även om myr och
våtmarker också är ganska vanligt förekommande. Andel sjö och vattendrag är också relativt stor i
området medan övrig markanvändning är liten och obetydlig. Det har för övrigt förekommit
försurningsproblem i delar av vattensystemet varför flera sjöar och vattendrag har kalkats.
Kalkningsprogrammet i åtgärdsområdet, kallat ”Sjöarna i Voxnans övre del” är dock numera avslutat.
Den inventerade delen av systemet inleds vid en serie högt belägna sjöar som genom bl.a. Bössmyrån
avbördas till den stora och djupa Tandsjön. Till denna sjö rinner även ett annat stort vattendrag i form
av Kölsjöån. Vidare kopplas Tandsjön genom Tandsjöån till systemets allra största sjö, Fågelsjön
vilken dessutom får en större tillrinning via Gryssjöån. Avslutningsvis kopplas Fågelsjön till en annan
större sjö i form av Tyckeln innan huvudvattendraget Björnån leder vattnet till Voxnan. Ovanstående
innebär att sammanlagt 5 vattendrag med en sammanlagd längd på 30,8 km har inventeras. Till det
tillkommer dessutom 14 sjöar.
Hela Björnåns vattensystemsystem ingår i riksintresset ”Voxnan uppströms Vallhaga” som är skyddat
enligt miljöbalken. Dessutom berörs ett av vattendragen, Gryssjöån av två naturreservat. I samma å
finns dessutom systemets enda kända bestånd av flodpärlmussla. Vad gäller öring så finns arten i hela
vattensystemet. Främst i form av stationära, strömlevande bestånd, men det förekommer även
sjölevande bestånd i små sjöar längst upp i avrinningsområdet. I mindre omfattning ska det även
finnas sjölevande öring i Fågelsjön och Tandsjön. De stora sjöarna innehåller dessutom andra
laxartade fiskar som siklöja, sik, samt för Fågelsjöns del också harr. För övrigt förekommer abborre
och gädda i hela systemet undantaget vissa delar av grenen med Bössmyrån. Mört förekommer också
även om det är anmärkningsvärt att arten eventuellt saknas i Tandsjön och längre upp i systemet.
Ett stort problem för Björnåns vattensystem är att det till stor del är reglerat för vattenkraftsutvinning i
Ljusnan/Voxnan. Dels finns det ett magasin på Härjedalssidan av systemet men det sitter även
regleringsdammar i Tandsjön, samt i Tyckeln vilken i viss mån även reglerar Fågelsjön. Förutom den
störda vattenregimen verksamheten medför så är ingen av dammarna i Ljusdals kommun försedd med
fiskväg. Tillsammans med dessa dammar finns det 4 definitiva och artificiella fiskvandringshinder i
systemet. Därutöver finns det 4 definitiva men naturliga fiskstopp varav det tidigaste finns redan 1,6
km uppströms Voxnan. Tillsammans med hinder av partiell karaktär så har det sammanlagt registrerats
22 vandringshinder i Björnåns vattensystem.
Förutom vattenkraft och bristande konnektivitet är även bristande biotopförhållanden ett stort problem
i Björnåns vattensystem. Bristerna har att göra med att alla inventerade vattendrag har utnyttjats för
flottning och därmed rensats på ett oftast kraftig vis. Dock är det positivt att stora restaureringsågärder
genomförts i de flesta vattendragen även om det skett under 90- talet och lämnar mycket mer att
önska. En å som inte restaurerats i någon högre grad är Gryssjöån, vilken trots omfattande
rensningsingrepp är det minst flottledspåverkade vattendraget.
Sammantaget är åtgärdsbehoven stora i Björnåns vattensystem där åtgärder av sammanlagt 14
vandringshinder föreslås i fiskevårdsplanen. Dessutom föreslås det biotoprestaurering med dagens
teknik i alla berörda vattendrag. Vad gäller Björnåns huvudfåra krävs det dock förändrad
vattenhushållning uppströms för att en bra ekologisk funktion ska kunna uppnås. Att den
regleringsgrad på hela 30 % som finns i åns utlopp dessutom drabbar Voxnan gör åtgärder av saken
ännu mer angeläget. Om en fullständig avveckling av Björnåns reglersystem inte är möjlig är det
viktigast att komma åt regleringen vid Tyckeln.
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Björnåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
Björnån
GryssjöTandsjöKölsjöomfattning
ån
ån
ån
N koord (SWEREF 99TM)
E koord (SWEREF 99TM)
Inventerad längd (km)
Antal sjöar
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
Gädda
Harr
Mört/vitfisk
Sik
Siklöja
Stensimpa
Öring (stationär)
Öring (vandrande-älv)
Öring (vandrande-sjö)
Övriga (gers, lake m.fl.)
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Skyddad/värdefull natur övrigt
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
Vattenkraft/reglering
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
Definitiva och artificiella hinder
Definitiva naturliga hinder
Befintliga fiskvägar/trappor
Biotopförhållanden
Gammal flottled
Rensningspåverkan (0-3)
Tidigare biotopvårdad
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
Biotoprestaurering
Återledning av vatten
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
Återställande av sjönivå
Elprovfiske
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla

Bössmyrån

6856369
486473
11,5
5

6849881
480154
5,5
2

6847978
482432
2,5
1

6845029
483000
3,0
3

6843078
480595
8,25
3

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
?
x
x

x

x

x

x

?
x

x
x

?
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

8
1
2
1

3
0
1
0

5
1
1
0

3
0
0
0

3
2
0
0

x
3
x

x
2
x

x
3
x

x
2
x

x
2
x

x
x

x

4
x

2
x

2
x

3
x

x

x

x

x

x
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Björnån
(med Fågelsjöån)

Karta. Fågelsjön, Fågelsjöån, Lombäcksflarken, Tyckeln, Björnån och Övra- och Nedra Björnåflarken.

Förutsättningar
Läge

Längst ut i Orsa finnmarks nordvästra hörn utgör Björnån tillsammans med Fågelsjöån en ca 15 km
lång koppling mellan den förhållandevis stora Fågelsjön och Voxnan. Sträckan vilken har en fallhöjd
på 64 m förbinds även av ett flertal sjöar varav Tyckeln där själva Björnån inleds är den klart största.
Längs loppet som uteslutande går genom skogs- och myrmarker tillkommer ett flertal mindre biflöden,
varav Lillån är störst. Detta medför att den sammanlagda medelvattenföringen i Björnåns utlopp till
Voxnan har beräknats till 4,42 m3/s.
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Förvaltning

Björnån och Fågelsjöån med tillhörande sjöar förvaltas av Finnmarkens FVO. Sjön Tyckeln delas
dock med Sveg-Herrö FVO i Härjedalens kommun.

Fiskfauna

Det finns inga kända elfisken från vattendraget där det dock är känt att det finns öring. Vad gäller harr
så finns arten i flera sjöar i systemet enligt Fiskeplan Ljusdal 1991, vilket om det stämmer innebär att
arten även fanns/finns i åarna. Enligt samma källa är andra arter i Fågelsjön och Tyckeln- abborre,
gädda, lake, vitfisk, sik och siklöja. Vad gäller den öring som ska finnas i åtminstone Fågelsjön så är
det osäkert om denna är av vilt ursprung från anslutande vattendrag, eller om det handlar om
kompensationsutsatt fisk som släppt ned sig från Tandsjöns regleringsmagasin.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i de båda områdena ”Voxnan” och ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilka är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och därmed är skyddade mot vattenkraft. Björnån bedöms av
Länsstyrelsen Gävleborg vara ett skyddsvärt vattendrag med högsta naturvärde baserat på
parametrarna vildmarksartad, flora, utter, öring, våtmarker och varierat lopp.

Särskilda miljöproblem

Fågelsjön-Tyckeln utgör med en amplitud på 0,91 m regleringsmagasin för att utvinna vattenkraft i
Voxnan och Ljusnan. Vid regleringsdammen som sitter i Tyckelns utlopp är den fastställda
minimitappningen ut till Björnån 0,8 m3/s (Dom 2008-11-11).

Ekologisk status

I det berörda systemet finns det i form av fem sjöar och fem rinnsträckor hela tio utpekade
vattenförekomster i VISS. I samtliga fall föreligger måttlig ekologisk status, samt i alla utom en
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Undantag för det senare finns i vattenförekomsten
mellan Norra Björnåflarken och Voxnan där normen är god ekologisk status 2027.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Hela vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Fågelsjön (408,6 m. öh.) är en reglerad sjö
som med en storlek på 796 ha är en av de
största sjöarna i berörd del av Ljusdals
kommun. Denna ovanligt strandflikiga och
örika sjö får sin största tillrinning från
Tandsån och Gryssjöån i S, medan utloppet
Fågelsjöån rinner ut i N, vid Fågelsjö by. På
spridda platser runt sjön finns även några
mindre bosättningar och fritidshus, men i
övrigt domineras omgivningarna av barrskog i
en terräng som mestadels är något kuperad. På
vissa platser förekommer dock också flack,
trädbeväxt myrmark, t.ex. vid utloppsviken.
Vad gäller bottenförhållanden så tyder
Fågelsjöns centrala delar i vy från norr.
mängder av uppstickande grund, på att
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förekomsten av block och sten inte enbart är stor närmast land där för övrigt även häll, grus och sand
har noterats. Grunda vikar och andra strandområden tycks också innehålla en stor andel finsediment
eftersom det på sina håll sticker upp en hel del övervattensväxter. Fågelsjöns vatten är måttligt färgat.
Lombäcksflarken (408,2 m. öh.) är 29 ha stor och omgiven av ganska flack skogsmark med stora
myrinslag. Kopplad till Fågelsjöån har sjön med en mycket variationsrik strandlinje in- och utlopp i S
respektive N. En viss tillrinning kommer även från två mindre bäckar som inkommer till en större vik i
NV. Uppstickande block och en bitvis riklig vattenväxtlighet visar att denna sjö till stora delar är
grund, även om en brygga med tillhörande båtar vid utloppet visar att fiske är möjligt.

Lombäcksflarken i vy från utlopp.

Tyckeln (Björnådammslugnen) i vy från utlopp.

Den reglerade sjön Tyckeln (406,1 m. öh.) har en areal på 295 ha varav de västliga delarna ligger
inom Härjedalens kommun och Jämtlands län. Sjön som är mycket rik på näs, uddar och vikar får sin
största tillrinning i V och S genom Amsån resp. Fågelsjöån, medan utlopp sker i SO via Björnån. Runt
sjön finns skogs- och myrmark som i allmänhet är ganska flack, med undantag för i SO där
Sjöarberget reser sig. Tyckeln, vilken enligt SMHI (sjödjup och sjövolym) har ett maxdjup på endast 5
m, innehåller ovanligt många öar, holmar samt uppstickande grund i form av både blockansamlingar
och vegetationsruggar. Vattenväxtligheten är generellt sett riklig också närmast stränderna, vilka till
stor del är myrlänta, samt beroende på sjönivå sanka. Förutom vass, har näckros, vattenklöver och
olika starrarter noterats.
Övra Björnåflarken (380,6 m. öh.) är en ensligt
belägen, mycket avlång sjö med en areal på 22 ha.
Denna som omges av flack tallskogsmark och
myrstränder kopplas till Björnån via inlopp i V
och utlopp i N. I NV- änden sker en annan lite
större tillrinning via Lillån, men annars är det bara
mycket små bäckar som rinner in i sjön som
bedöms vara ganska grund. Vad gäller
bottensubstrat så har det noterats att det strandnära
förekommer både block, sten och grus, även om
finsediment antas dominera. Vattenväxtligheten i
Övra Björnåflarken är förhållandevis liten och
främst bestående av strandnära starr.
Övra Björnåflarken i vy från utlopp.
Nedra Björnåflarken- 378,8 m. öh. och 24 ha,
tillrinns av Björnån i S, medan avbördning genom samma vattendrag sker via två separata utlopp som
rinner i nordlig riktning. Den relativt otillgängligt belägna sjön omges till ungefär lika stor andel av
något kuperad skogsmark och flack myrmark. Närmast sjöstränderna som är fasta, alt. något sanka
växer främst tall, men även gran och björk. Beträffande bottenförhållanden så sticker det såväl ute på
sjön som strandnära upp en del block, även om det i allmänhet är finsediment som dominerar.
Vattenväxtligheten är sparsam och främst koncentrerad till strandzonerna där en del starr sticker upp.
Andra arter som noterats är nate och näckros.
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Vattendrag- & biotopbeskrivning

Fågelsjöån har mellan Fågelsjöns utlopp vid en
vägbro i Fågelsjö, och sjön Tyckeln en maximal
fallhöjd på ca 2,5 m (beroende av Tyckelns
reglering) och en längd på 3 km. I denna längd
ingår dock den beskrivna Lombäcksflarken och
två nedströmsliggande, ”flarkar” i form av
Brännholmslugnen, samt Kiststensflarken.
Dessa är sammanbundna av förträngningar som
inte är strömsatta i någon högre grad vilket
innebär att hela nästan hela Fågelsjöån utgörs av
sjöliknande miljöer. De undantag som finns
utgörs av svagt strömmande åsträckor i form av Kanal mellan Kiststensflarken och Tyckeln.
en kraftigt rensad nacke uppströms
Lombäcksflarken, samt av en grävd kanal mellan Kiststensflarken och Björnådammslugnen i Tyckeln.
En annan kanal som däremot har ett stillastående vatten finns dessutom söder om Lombäcksflarken
där man grävt en flottningsfåra igenom ett näs. Vad gäller närmiljö och omgivning så går hela
Fågelsjöåns lopp genom relativt flack, både fast och myrartad mark som domineras av tallskog.
Björnån är i sina övre delar, mellan Tyckeln och Övra Björnåflarken ca 4,1 km lång i ett lopp som
med undantag för vid korsande järn- och landsväg, uteslutande går genom skogsmark med mindre
myrinslag. Det senare förekomer bl.a. i anslutning till de små ”sjöbiotoperna” Svegarlugnen och
Bäverflarken som ån genomflyter. För övrigt innehåller Björnån i berörda delar ungefär lika stor andel
lugnflyt som ström/forsbiotoper i en fåra som ofta är flergrenad. T.ex. gäller detta vid Björnåns
inledning där tre dammkonstruktioner (vh1A-B-C), via separata, korta strömmar kopplar Tyckeln till
Svegarlugnen. Vad gäller storlek så håller Björnåns huvudfåra i strömmar och forsar oftast en bredd på
8-20 m. Tyvärr är rensningsgraden i fåran hög, och även inkluderande sprängning av hällar och block.
Tydliga rester från flottningsepoken finns även i form av ledarmar som är i varierande skick. Generellt
sett så innebär de mänskliga ingreppen att huvudflödet sällan erbjuder bra öringbiotoper, medan det
finns opåverkade och fina förhållanden bakom ledaramar, samt i mindre sidofåror av vattendraget.
Detta faller för övrigt, bitvis brant vilket innebär att ett flertal, naturliga vandringshinder förekommer.
Utmärkande är den mäktiga Högforsen som långt ner i sträckan utgör ett definitivt hinder för alla
fiskarter (vh5).

Exempel på söndrsprängd ström i Björnåns övre del.

Exempel på naturlig vattenbiotop innanför en stenkista.

Björnåns 800 m långa sträckning mellan Björnåflarkarna har en låg fallhöjd vilket innebär ett
mestadels lugnt flöde i ån som generellt sett är bred och selliknande. Dock så förekommer det på
platser där ån smalnar av, tre st. 10-20 m breda och 25-50 m långa strömmar. Dessa är kraftigt rensade
med förekommande block och större stenar upptryckta mot stränderna. Kvar finns en slät och
strukturlös botten av mindre stenar och mindre inslag av grus. Hela åsträckan mellan Björnåflarkarna
kantas av skogsmark som är fast i anslutning till strömmarna, men till stora delar myrlänt nära
selområdena.
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Vattendragets avslutande del mellan Nedra
Björnåflarken och Voxnan är 3,6 km lång i ett
lopp som delvis faller brant genom skogsmark.
Den höga fallhöjden innebär förutom att
strömmande till forsande vattenbiotoper
dominerar, även att det ungefär mitt i sträckan
finns ett naturligt fall som utgör ett definitivt
fiskvandringshinder (vh7). Partiella hinder finns
också- och då i form av två dammrester (vh6A-B)
som finns i inledningen av Nedra Björnåflarkens
två utloppsgrenar. Här liksom i nedre Björnåns
Exempel på en ström som rensats på en sida medan
övriga strömmar och forsar så har kraftig rensning, den andra har bevarats intakt. Den blockiga miljön till
vänster är troligen karaktäristisk för hur Björnåns
inklusive bitvis sprängning utförts. Detta gör att
det trots restaureringsförsök i flera områden råder strömmar sett ut före flottningstiden.
brist på såväl grovblockiga strömmar, som grunda
lek- och uppväxtsrömmar för öring. Liksom i de övre delarna av Björnån är uppväxande fisk förpassad
till avsnörda, orensade strandmiljöer och sidofåror. En längre, sydlig sidogren som är av särskilt
intresse för öringreproduktion finns allra längst ner i Björnån, vid ”Björnoset”. Detta på grund av dess
närhet till Voxnan, samt av att den väl beskuggade fåran trots rensningspåverkan innehåller gott om
lekgrus. Beträffande storleken på nedre Björnåns strömmar så har huvudfåran en varierande bredd på
mellan 5 och 20 m.

Kraftigt rensad, men svagt biotoprestaurerad ström,
nedströms dammen i N Björnåflarkens norra utlopp.

Delar av sidofåran vid Björnoset, som utgör en av
Björnåns bättre lokaler för öringlek

Vandringshinder för fisk

Det har i det berörda vattendraget registrerats tio vandringshinder som samtliga finns i Björnån. Dock
så handlar det i praktiken om förhindrad fiskvandring på sju platser eftersom två sjöar har flergrenade
utlopp som alla är försedda med dammar/vandringshinder. Definitiva vandringshinder finns i form av
naturliga fall på två platser, samt av dammar i Tyckelns tre utlopp.
Tabell. Vandringshinder i Björnån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord Lokal
Vh1A 6854225 481136 Tyckelns norra utlopp
Vh1B 6854139 481125 Tyckelns mellersta utlopp
Vh1C 6854049 481092 Tyckelns södra utlopp
Vh2
6853996 481977 Svegarlugnens utlopp
Vh3
6853685 482904 Nedströms väg E45
Vh4
6853441 484303 Nedströms Bäverflarken
Vh5
6853486 484307 Nedstr. dammr. Bäverflark.
Vh6A 6854188 486273 N. Björnåflarkens S utlopp
Vh6B 6854455 485888 N. Björnåflarkens N utlopp
Vh7
6855543 485604 NV om vägände
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Hindertyp
Regleringsdamm
Damm + fisktrappa
Regleringsdamm
Fall/dammrest
Fall/häll
Dammrest + fall/häll
Fall/häll
Damm + fors
Damm
Fall/häll

Svårhetsgrad
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt

Fallh. m
1,2
0,9
1,2
0,5
1,5
2,0
4,0
0,9
1,0
3,5

Björnåns vattensystem

Björnån

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning/avsnörning: Eftersom flottning har
skett genom både Fågelsjöån och Björnån så har
kraftig rensning utförts i alla mer strömsatta
sträckor i vattendragets huvudfåra. Rensningen
innefattar även bortsprängning av hällar och
större block där så har krävts. Mängden av
upplagt material är varierande, beroende av bl.a.
sprängningsgrad och av hur mycket material
som finns bundet i fasta ledarmar och/eller
kistor. Dessa konstruktioner har i många fall lett
till att fina orensade miljöer i sidofåror och
strandzoner i Björnån har avsnörts/skärmats av. Exempel på rensvall med upplagt material i Björnåns
Noterbart är att det även finns upplagt material i nedre del.
samband med områden som i dagsläget består
av lugnflytande eller stillastående vattenmiljöer- något som främst gäller den av magasinet
Tyckeln, i olika grad uppdämda Fågelsjöån.
 Grävning/kanalisering: För att förkorta transportvägen för timmer genom vattendraget så har två
kanaler grävts genom näs som finns i anslutning till Fågelsjöån. Dessa vilka finns vid
Lombäcksflarken, samt mellan Kiststensflarken och Björnådammslugnen, är båda runt 300 m
långa och helt raka.

Kanal som Grävts genom ett näs vid Lombäcksflarken.

Rest av damm eller/och bro i Björnån, nedstr. vh7.

 Dammrester/stenkistor: Det förekommer
förutom dammar som anges under
vandringshinder, även utrivna anläggningar
på andra platser längs vattendraget.
Exempelvis gäller detta vid Kiststensflarkens
utlopp, samt på två platser uppströms och
nedströms det naturliga vandringshindret,
vh7. Som andra spår från flottningepoken
finns det även en hel del stensättningar i form
av kistor, ledarmar och dylikt. Tydligast är
detta i Björnåns övre delar där några av de
mest ”välbyggda” konstruktionerna finns.

Exempel på en välbyggd, mindre ledarm i Björnåns
övre del.
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 Fiskevård: Enligt inventeringarna så har
det genomförts maskinell biotopvård i
ett flertal strömmar i Björnåns nedre del.
Detta gäller i de två utloppsgrenarna av
Nedre Björnåflarken, uppströms vh7,
samt i vattendragets nedersta ström som
avslutas vid ”Björnoset”. Det har även
gjorts mindre insatser i sträckan
nedströms väg E45. Med dagens mått
mätt så är åtgärderna som troligen gjorts
under 90-talet ofullständiga. Vanliga
brister är att man inte återfört allt
Exempel på en ström som är ofullständigt restaurerad i
rensmaterial, samt inte har öppnat upp
nedre delen av Björnån (uppströms vägbro).
strandzoner och sidofåror ordentligt. Det
material som lagts i ån ligger dessutom oftast bundet i onaturliga trösklar.

KOMMENTAR
Fågelsjöån/Björnån utgör med sina många sjöar och ”flarkar” ett särpräglat, system som
tyvärr har utsatts för kraftig mänsklig påverkan av allvarliga former. Detta handlar dels om
flottledsrensning och därigenom saboterade strömvattenmiljöer, men även om reglering
för utvinning av vattenkraft med en onaturlig flödesregim som följd.
Regleringsverksamheten i Tyckeln innebär dessutom att det i dagsläget är stopp för
uppströms fiskvandring vid dammarna i sjöutloppet, samt att vattenföringen i Björnån
tidvis är ojämn.
Vad gäller fiskfauna och fiske så är den stora Fågelsjön särskilt intressant på grund av sin
variationsrikedom och därmed bra förutsättningar för att hålla goda fiskbestånd. Känt är
att där förutom de vanliga sjöarterna ska finnas både sik, siklöja, harr samt öring. Om den
senare arten är av vilt ursprung så lär den med dagens bristande konnektivitet mm i åtanke,
inte härstamma från det berörda vattendraget. Dock ska det åtminstone vad gäller Björnån
finnas ett strömstationärt öringbestånd som det även sker ett visst fiske på.
Anmärkningsvärt är att det inte finns några kända elprovfisken från vattendraget som trots
allt är mycket intressant för produktion av laxartad fisk.
Ett önskescenario i framtiden är att regleringen av Björnåns vattensystem som även
innefattar magasin längre uppströms (Tandsjön och Amsen), ska kunna avvecklas. Vilket
redan avhandlats i rapporten om Voxnan så skulle detta vara mycket värdefullt för älven
Voxnan, men självklart också för Fågelsjöån och Björnån. Om en fullständig avveckling
inte går att genomföra så borde det vara möjligt att åtminstone få bort magasinet
Fågelsjön/Tyckeln. Annars bör minimikravet vara att det i Tyckelns utlopp ska anläggas
en naturlig typ av fiskväg som är anpassad för alla förekommande fiskarter.
Den andra viktiga åtgärden som dock inte kommer att uppnå full verkansgrad innan
regleringsproblematiken i vattendraget är löst, är flottledsåterställning. Åtgärderna
kommer i första hand att gälla Björnån inklusive de strömmar som redan har påverkats av
biotopvård. En fullskalig biotoprestaurering kan dock bli komplicerad- dels med tanke på
sprängskador, men även på grund av eventuella kulturvärden i vissa byggnationer.
Restaureringen bör därmed i en lämplig omfattning föresgås av en antikvarisk bedömning.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1A utgörs av en damm
som finns i den nordliga, av Tyckelns tre
utloppsgrenar. Dammen vilken
sammanlagt har en bredd på 8 m är
försedd med sju reglerluckor med
bottentappning. Vid inventeringstillfället
släpptes vattnet genom endast en lucka
vilket innebar att ett våldsamt vattenflöde
med en fallhöjd på ca 1,2 m skapadesnågot som innebär ett definitivt
vandringshinder för alla fiskarter.
Åtgärdsförslag är att en utredning som
Vh1A, regleringsdamm i Tyckelns norra utlopp.
inbegriper Tyckelns alla tre utloppsfåror
genomförs, i syfte att skapa en beständig, naturlig typ av fiskväg i en av dessa. Innan åtgärd bör
man även se över möjligheterna att avveckla Tyckeln som regleringsmagasin, vilket skulle
underlätta en fiskvägslösning avsevärt. Vid detta scenario kan man med fördel öppna upp alla
utloppsfårorna genom att anlägga naturligt utformade sjötrösklar.
 Vandringshinder 1B utgörs av en damm
som finns i den mittersta, av Tyckelns tre
utloppsgrenar. Här finns en 4,5 m bred
damm försedd med fyra luckförsedda
utskov, varav det ena följs av en fisktrappa
byggd av trä. Denna som är 10 m lång, 0,9
m hög och endast 1 m bred har bedömts
som ett definitivt vandringshinder. Dels
för att det direkt nedströms finns en brant
fors med ytterligare en konstgjord fiskväg
som periodvis kan vara svår för fisk att
hitta och forcera, men främst för att
Vh1B, damm med fisktrappa i Tyckelns mellersta utlopp.
trappan är dåligt konstruerad. Tydliga
brister är att den både är för smal och
brant. Dessutom innebär konstruktionen att fisk som mot förmodan hittar in, kommer att stöta på
ytterligare problem längst upp i intaget, där en smal vattenstråle med mycket hög vattenhastighet
bildas mellan trappens slitsar. Åtgärdsförslag är detsamma som beskrivs under vh1A.
 Vandringshinder 1C utgörs av en damm
som finns i den sydliga, av Tyckelns tre
utloppsgrenar. Detta hinder består av en 7
m bred överfallsdamm som är reglerbar
med träsättare, vilka vid
inventeringstillfället skapade en fallhöjd
på 1,2 m. För tillfället rann inget vatten
över sättarna, medan ett stort läckage
fanns undertill. Åtgärdsförslag för detta
definitiva hinder är detsamma som
beskrivs under vh1A.
Vh1C, överfallsdamm i Tyckelns södra utlopp.
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 Vandringshinder 2 finns i Svegarlugnens utlopp där det funnits en damm. Kvar finns en tröskel
av block som skapar ett mindre fall med en fallhöjd på 0,5 m. Även om detta inte utgör ett
allvarligt hinder för öring, så bör det åtgärdas genom ytterligare utrivning och omstrukturering av
block. Förslagsvis görs detta i samband med en maskinell biotoprestaurering av den anslutande,
korta strömsträckan på platsen.
 Vandringshinder 3 är beläget direkt
nedströms väg E45 och består av en fors över
en stor häll. På grund av att forsen är hoptryckt
genom ledarmar av huggna block på ömse
sidor så är strömhastigheten mycket hög
genom passagen. Denna utgör ett mycket svårt
vandringshinder för t. om. öring. Eftersom
ledarmarna är i relativt bra skick och troligen
bär på kulturella värden, så är det knappast
aktuellt med en fullständig utrivning.
Åtgärdsförslag är att man efter en
antikvarisk/kulturell undersökning hittar en
Vh3, fors över häll med ledare/kistor i övre Björnån.
lösning som innebär att vatten kan styras in
bakom en, eller båda ledarmarna för att skapa fiskvandringsväg där. En extra bra omständighet är
att strandmiljöerna på dessa platser till stora delar är orensade och opåverkade av flottning.
 Vandringshinder 4 och 5 består av två separata fall över hällar som finns strax nedströms
Bäverflarken där den mäktiga Högforsen inleds. Det övre fallet, som finns i anslutning till en
damm och tillhörande förlängning av huggna stenar är ca 2 m högt, medan det nedre som finns
efter en mellanliggande hölja är ca 4 m högt. Eftersom det är fråga om en fors som utgör ett
naturligt och definitivt fiskvandringshinder så finns det ingen anledning att utföra åtgärder på
platsen. Önskvärt är dock att en ny gångbro anläggs över dammen vid vh4.

Vh4, dammrest och fall över hällar i Björnåns
mittparti (Högforsen).

Vh5, definitivt hinder i form av fall över hällar i
Björnåns mittparti (Högforsen).

 Vandringshinder 6A finns i Nedra
Björnåflarkens södra utlopp där det finns en
mindre flottningsdamm med öppnat/utrivet
utskov. Detta som är endast 3 m brett följs av
en blocktröskel med en tillhörande fors som
har en mycket hög strömhastighet. Med en
fallhöjd på 0,9 m utgör passagen ett svårt
partiellt hinder som endast kan forceras av lite
större öring. Om åtgärder ska göras här så bör
det ske i samband med åtgärder av vh6B i
sjöns norra utlopp, samt med
biotoprestaureringar av respektive åfåra.
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 Vandringshinder 6B befinns i Nedra
Björnåflarkens norra utlopp där det finns en
större flottningsdamm med två
öppnade/utrivna utskov med en sammanlagd
bredd på ca 10 m. Direkt nedströms rinner
vattnet över ”ihopkottlade” block som delvis
rivits bort. Trots att man som det ser ut försökt
att bygga någon form av fiskväg nedan det
mindre utskovet, så är passerbarheten för fisk
mycket dålig. Sannolikt kan enbart vuxen
öring passera den sammantaget ca 1 m höga
passagen, och då endast vid riktigt höga
Vh6B, dammrest i Nedra Björnåflarkens norra utlopp.
flöden. I dagsläget går det mesta vattnet
genom den södra dammen/fåran som är åtskilligt mindre än den norra. Förslaget är därför att man
vänder på detta förhållande, och ser till att det mesta vattnet går genom den norra fåran samtidigt
som en ordentlig fiskväg byggs upp genom nedströms bottenhöjning. För ändamålet finns enorma
mängder av rensmaterial längs åns kanter. Gällande dammens rester så kan fundamenten sitta kvar
om man vill bygga en gångbro däröver. Annars föreslås en fullständig utrivning.
 Vandringshinder 7 är Björnåns nedersta
vandringshinder som finns ca 1,6 km
uppströms vattendragets utlopp i Voxnan. På
platsen finns ett ca 3,5 m högt, nästan lodrät
fall som bedömts utgöra ett definitivt
uppvandringshinder för alla fiskar. Dock så
finns på östra sidan, en mindre sidogren som
är något flackare och eventuellt skulle kunna
fungera som vandringsväg för vuxen öring
under riktigt höga flöden. Därmed skulle ett
återbesök, för en bättre bedömning behöva
göras under dessa förhållanden. Oavsett om
hindret är definitivt eller inte så föreslås inga
åtgärder eftersom fallet är naturligt.

Vh7, naturligt hinder i form av ett vattenfall i Björnåns
nedre del.

Övriga åtgärder

 Utredning/avveckling/vattendom: Undersök hurvida det är möjligt att avveckla det
förhållandevis lilla regleringsmagasinet Fågelsjön/Tyckeln. Om inte detta är möjligt så bör man i
samband med att en ordentlig fiskväg anläggs vid Tyckeln se över tappningsförfarandet där, för att
i möjligaste mån minska negativ miljöpåverkan. Läs mer om detta objekt under åtgärdsförslag för
dammarna i Tyckelns utlopp, Vh1A-B-C.
 Elprovfiske: Genomför elprovfisken i Björnån för att i första han utreda och kvantifiera
öringbeståndet, men även för att skapa underlag inför kommande restaureringsåtgärder. Det är
även intressant att utreda förekomst av arter som harr och den rödlistade stensimpan. Eftersom
dokumentation från tidigare elfisken saknas så bör minst 5 lokaler provtas, varav en ska ligga i den
sydliga sidogrenen som finns längst ner i vattendraget. Man bör även provta minst en lokal i ett
orensat parti av en sidogren eller liknande. Detta kan bl. a. ge en signal på vattendragets maximala
bärförmåga av öring vid dagens, störda flödesförhållanden i vattendraget.
 Biotoprestaurering: Maskinrestaurera Björnåns rensade strömmar, inkluderande strömsättning av
sidofåror mm. Detta innebär ett omfattande arbete som i vissa fall behöver föregås av utförligare
studier av vattendragets vattenbiotop, samt en antikvarisk bedömning avseende vissa
flottledslämningar. Ang. den flacka Fågelsjöån så är det enbart i ett scenario med avvecklad
reglering och sänkt maxnivå av Tyckeln som en restaurering kan bli aktuell. Detta eftersom nya,
nu överdämda strömsträckor kan komma att uppstå i ån.
179

Björnåns vattensystem

Björnån-Gryssjöån

Gryssjöån

Karta. Nedra Gryssjön, Örnsjön och Gryssjöån.

Förutsättningar
Läge

Gryssjöån är ett ostligt rinnande vattendrag som vid kommungränsen mot Härjedalen inleds i Nedra
Gryssjön, och som med en medelvattenföring på 0,73 m3/s mynnar i Fågelsjöns sydvästra strand.
Fallhöjden på denna 6,3 km långa sträcka är 34 m längs ett lopp som förutom skogsmark går genom
den vidsträckta Gryssjömyran, samt Örnsjön. Längs vägen tillkommer några mindre bäckar varav en
från Skaftåsen på Härjedalssidan är störst. Området vid, och kring Gryssjöån är helt obebyggt.

Förvaltning

Finnmarkens FVO förvaltar vattendraget. Dock så delas förvaltningen av Nedra Gryssjön mellan
Finnmarkens- och Lillhärdals FVO.

Fiskfauna

Vid det enda kända elprovfisket från Gryssjöån, 1990 påträffades öring och elritsa i mycket låga
tätheter (elfiskeregistret). Enligt Fiskeplan Ljusdal 1991 finns det i Nedra Gryssjön och Örnsjön
abborre, gädda och ”m.fl. arter”.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i de utpekade områdena ”Voxnan” och ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilka är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft. Hela vattendraget
innefattas av två naturreservat i form av Gryssjömyran och Gryssjöån. Enligt Musselportalen finns det
flodpärlmussla i ån där det så sent som år 2013 konstaterades nyföryngring.
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Ekologisk status

I vattendraget har det i VISS utpekats två vattenförekomster i form av Nedra Gryssjön och Gryssjöån
inklusive Örnsjön. Nedra Gryssjön har redan en hög ekologisk status medan Gryssjöån med Örnsjön
har getts en måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Gryssjöån biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivningar

Nedra Gryssjön är den nedersta av tre sammankopplade sjöar och den enda av dessa som ligger inom
Ljusdals kommun. Denna sjö har en höjd över havet på 444 m och en areal på 15,4 ha. Inlopp från
Mellan Gryssjön, samt genom den mindre Olåsbäcken sker i NV medan utloppet Gryssjöån rinner ut
via en långsmal vik i SO. Nedra Gryssjön omges mestadels av flack myrmark som i olika hög grad är
beväxt av tall. Vad gäller vattenbiotop så innehåller sjön över nästan hela ytan rikligt med
uppstickande block vilket tyder på ett ringa djup. Också i strandzonerna förekommer det gott om sten
och block även om sedimentbottnar också förekommer. Vattenväxtligheten i sjön är generellt sett liten
och främst begränsad till strandnära vass, starr och näckros. Nedra Gryssjöns vatten är klart men
måttligt färgat av humusämnen.

Nedra Gryssjön i vy från utloppsdelen.

Örnsjön i vy från NO.

Örnsjön (437,8 m. öh.) genomrinns av Gryssjöån i väst-ostlig riktning och är 8,4 ha stor. Denna lilla
och ödsliga sjö har med en flikig strandlinje en omgivning bestående av till stora delar öppen
myrmark. Bortom denna växer tallskog i en fortsatt flack terräng. Beträffande förhållanden i sjön så
finns det i mitten en ö samtidigt som det på sina ställen sticker upp block. Även om sten och block
förekommer även i strandzonerna så dominerar finsediment bottnarna. Dessa är mycket sparsamt
beväxta, och då främst av strandnära starr mm. Örnsjön har ett vatten som bedöms vara klart men
måttligt färgat av humusämnen.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Gryssjöån har i sin inledande sträckning mellan N Gryssjön och Gryssjömyran en längd på ca 1 km.
Bredden på vattendraget är här 5-20 m i strömsatta sträckor, men ända upp till 40 m vid lugnflytande
förhållanden. Denna sträcka vilken även innehåller ett flertal förgreningar har ett lopp som i allmänhet
går genom snårig och delvis sank terräng med tallskog bortom. Tyvärr är åtminstone huvudflödet
påtagligt skadat av flottledsrensning av äldre typ. T.ex. förekommer ett flertal dammrester (bl.a. vh1),
samt stenvallar som uppförts för att stänga av sidoflöden. Dessutom har åfåran rensats i olika
omfattning, varav en sträcka nedströms den bilbro som finns mitt i delsträckan är tydligast påverkad.
Rensningarna har förutom förflyttning av block även innefattat sprängning- bl.a. i anslutning till
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sjöutloppet. Vad gäller biotopförhållanden i övrigt så råder svagt strömmande eller strömmande
förhållanden i de rensade partierna medan områdena däremellan utgörs av höljor med lugnflytande
vatten. Trots ingreppen så finns det i strömmarna gott om grova block kvar vid sidan av huvudflödet
och i de avsnörda områdena bredvid. I övrigt består bottnarna i hög grad av sten i olika storlekar även
om en viss del av materialet är sprängt. Beträffande grus så verkar det nästan helt saknas vilket gör att
förutsättningarna för öringreproduktion är dåliga.

Kraftigt rensad ström (nedströms vägbro).

Två jätteblock och sprängsten däremellan (uppströms
Gryssjömyran)

Sträckan genom den oftast helt öppna Gryssjömyran fram till Örnsjön är ca 2 km lång med en åbredd
på oftast 10-20 m. Dock så bildas det på flera platser flarkar med bredder på ända upp till 80 m.
Dessutom förekommer det i myren flera små,
vattendragsnära tjärnar som avbördas till ån via
främst ytlig avrinning. Flödet i vattendraget är
generellt sett lugnflytande över djupa bottnar med
stor dominans av finsediment. Dock så
förekommer det grova block i både åkanter och i
små öar vilket skänker sträckan en starkare
karaktär. Vad gäller vattenväxtlighet så är den
förvånansvärt liten med dominans av strandnära
starrarter. Ett undantag för den beskrivna
biotoptypen finns ett stycke uppströms Örnsjön
där det i anslutning till en dammrest finns en
knappt 100 m lång ström- och forssträcka. Denna
vilken är 8-16 m bred har rensats kraftigt även om
det vid sidan av huvudflödet även förekommer
Gryssjöåns lugna flöden genom Gryssjömyran.
orörda biotoper.
Den avslutande delen av Gryssjöån, mellan
Örnsjön och Fågelsjön är ca 2,5 km lång. Även här
omges ån av strandsnår och tallskog i en
grovblockig, delvis hällrik terräng. På vissa platser
förekommer dock även myr närmast vattendraget.
Det senare gäller i anslutning till de få och korta
lugnområdena som finns i sträckan som annars har
en relativt hög fallhöjd, och därmed domineras av
strömmande till forsande biotoptyper. Särskilt
brant faller ån runt 1 km uppströms Fågelsjön där
ett mäktigt fall över hällar skapar ett definitivt
vandringshinder (vh2).
Kraftigt rensad biotop (nedströms Gryssjömyran).
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Gryssjöån är också längs denna sträcka
påtagligt flergrenad. Dock så har
flottledsrensning på likartat vis som i åns övre
delar medfört att de flesta sidofårorna, samt
stora delar av den 5-25 m breda huvudfårans
strandzoner har ett begränsat vattenflöde.
Rensningarna har även inneburit att delar av
bottensubstratet utgörs av sprängsten och att
förekomsten av grus är dålig. Trots ingreppen
som gjorts så finns det fina öringbiotoper kvar i
vattendraget och då främst i form av vissa
sidofåror. Extra intressanta är en ca 400 m
Exempel på fina, helt orensade biotopförhållanden
lång, sydlig gren i sträckans övre del, samt en
(nordlig sidofåra i Gryssjöåns nedre del)
300 m lång nordlig gren i sträckans nedre del.

Vandringshinder för fisk

Det har registrerats tre vandringshinder i Gryssjöån varav ett är definitivt för alla arter under alla
omständigheter. En vidare beskrivning av hindren anges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Gryssjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6849436 476105
Nedströms N Gryssjön
Vh2 6849297 479687
O om Gåstjärnen
Vh3 6849308 479761
V om Stormyrtjärnen

Hindertyp
Dammrest
Fall
Fall

Svårhetsgrad
Partiellt
Definitivt
Partiellt

Fallh. m
0,2
7,0
0,7

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: De flottledsskador som finns i Gryssjöån är av äldre typ och lär i första hand ha
genomförts med handkraft och dynamit. Förutom att man arbetat fram en ”huvudled” för timret
genom annars blockiga partier så har många sidofåror stängts av för att styra mer vatten till
huvudflödet. De rensningsskador som finns berör alla strömbiotoper i vattendragets huvudfåra och
varierar från att så som oftast vara kraftiga, till att i vissa fall vara mycket lätta.

Exempel på när fåran rensats endast delvis, med
bevarad biotop till vänster (ström nedströms
Örnsjön).

Exempel på en avstängning av sidofåra, med bevarad
biotop av denna i förgrunden (ström nedströms
Örnsjön).
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Exempel på mycket lätt rensad sträcka med mycket fina
biotopförhållanden (uppströms Gryssjösågen).

Resterna av den utrivna Teodorsdammen (nedströms
Gryssjömyran).

 Dammrester/flottrännor mm: Förutom rensningsskador så förekommer det som spår efter
flottningstiden även gott om rester av dammar i Gryssjöån. Förutom vh1 (Gryssjödammen) så har
det registrerats utrivna dammar på följande platser: Ca 200 m nedströms vh1, nedströms
Gryssjömyran (Teodorsdammen) samt vid Örnsjöns utlopp (Örnsjödammen). Det förekommer
även gott om rester från av trä byggda timmerrännor och liknande i vattendraget. Bl.a. vid vh3
(Gryssjösågen) samt i anslutning till en sydlig sidogren direkt uppströms Fågelsjön.

Manuellt biotopvårdad sträcka där man dragit ut sten
och mindre block i fåran (nedströms vägbro).

Exempel på rester från en timmerränna av trä
(uppströms Fågelsjön).

 Fiskevård: Det har av Länsstyrelsen Gävleborg genomförts manuell biotopvård i vattendraget
under senare tid. Detta gäller dock en mycket begränsad sträcka (ca 40 m) som finns i slutet av
den ström som följer efter vägbron vid åns övre del.
 Dikesrestaurering: Även om det inte registrerades några allvarliga, direktmynnande diken vid
inventeringarna av Gryssjöån så har omfattande dikningar förekommit i åns närhet inom
tillrinningsområdet. En del av skadorna dessa medfört har via Länsstyrelsen Gävleborg åtgärdats
via så kallad dikesrestaurering (Peter Mathisen, muntligen).
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KOMMENTAR
Gryssjöån är ett mycket fint och värdefullt vattendrag som numera även är skyddat genom två
naturreservat. Bl.a. på grund av naturskogar och en stor och mångformig myr vilket i
kombination med områdets enslighet ger ån en vildmarksartad karaktär. Detta är ett intryck
som även styrks och består efter de biotopkarteringar som gjorts. Dock så påvisar dessa även
tydliga spår från flottningsepoken och att människan i högsta grad har varit närvarande.
Det man åstadkommit i Gryssjöån innebär att förhållandena för öring inte är de bästa även om
det faktiskt finns fina, helt opåverkade biotoper. Dessa ligger dock i sidogrenar eller
sidoområden av huvudflödet som tyvärr ligger avsnörda med en oftast alltför låg grad av
vattenfyllnad. Positivt är att det i spåren från flottningstiden inte finns några allvarliga
fiskvandringshinder då tidigare, förekommande dammar har rivits ut. Däremot finns det
endast 1 km upp i ån ett hinder som är naturligt och definitivt för all uppströms fiskvandring.
Fiskbestånden i Gryssjöån är för övrigt dåligt utredda med endast ett gammalt elprovfiske
från 1990 registrerat. Även om det inte går att dra några särskilda slutsatser av detta så är det
anmärkningsvärt att endast tre öringar fångades och att alla var flersomriga. Vad gäller
vattendragets värde för fisk så skulle det annars kunna ha en viss potential till att utgöra
reproduktionsvatten för öring från den stora Fågelsjön. Dock så är en sjövandrande strategi i
hög grad avhängigt på hur mycket fisk som vattendraget förmår att producera vilket är en stor
osäkerhetsfaktor i detta fall. Dels på grund av rensning och förstörda biotoper, men även på
grund av att de tillgängliga reproduktionsytorna begränsas av vandringshindret i ån.
Beträffande fysiska åtgärder i Gryssjöån så handlar det uteslutande om att restaurera ån från
flottledsskador. Detta är dock ingen lätt uppgift då stora delar av ån har dålig tillgänglighet
och en fåra som delvis erbjuder dåliga förutsättningar för en grävmaskin. Dessutom innebär
hantering av sprängstensmassor en risk för att man åtminstone visuellt sett gör mer skada än
nytta i vattendraget. Av dessa anledningar bör man gentemot bl.a. kulturella värden göra en
övervägning angående om det ligger ett större värde i att lämna vissa sträckor intakta.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns ca 100 m nedströms
N Gryssjön och består av en dammrest. Kvar
finns en lång dammvall av sten- och jordmassor,
samt i ån två tvärgående stockar som bildar två
separata småfall. Detta innebär i de flesta fall
inga större hinder för fiskvandring, förutom ev.
vid riktigt låga flöden. Åtgärdsförslag är att man
i samband med en biotoprestaurering av
vattendraget avlägsnar stockarna och i stället
återför upprensade block till strömmen. Om man
av kulturella skäl vill behålla dammen så går
problemet även att lösa genom
Vh1, dammrest nedströms Nedre Gryssjön.
vattenståndshöjande åtgärder nedströms.
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 Vandringshinder 2 är beläget 1 km uppströms Fågelsjön där resterna av en gammal såg finns
(Gryssjösågen). På platsen rinner vattendraget över renspolade hällar som i flera steg skapar ett
fall på hela 7 m vilket innebär ett hinder för all uppströms fiskvandring under alla förhållanden.
Eftersom objektet sedan länge utgjort en naturlig avgränsning för fisk så bör inga åtgärder göras.

Vh3, partiellt vandringshinder i form av en rensad
fors (900 m uppstöms Fågelsjön).

Vh2, definitivt vandringshinder i form av naturligt fall
över hällar (vid gammal sågplats).

 Vandringshinder 3 består av ytterligare ett fall vilket finns ca 100 m nedströms vh2. Detta som
faller över hällar och block har en fallhöjd på ca 0,7 m och utgör ett partiellt fiskvandringshinder.
Eftersom ån här är rensad så är det möjligt att passagen, historiskt sett varit mer lämpad för
fiskvandring. Åtgärdsförslag är att man genom justeringar av block i kombination med
vattenståndshöjande åtgärder nedströms försöker att plana ut forsen så att fisk lättare kan simma
förbi. Denna åtgärd gör lämpligtvis i samband med en maskinell biotoprestaurering av den berörda
strömsträckan.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Restaurera Gryssjöåns strömsträckor i den mån det är möjligt. Maskinell
biotoprestaurering av konventionell typ föreslås i första hand vid två väl tillgängliga sträckor. Den
ena inleds ca 70 m uppströms vägbron och är 190 m lång, medan den andra inleds i anslutning till
forsen vid vh3 och är 290 m lång. I anslutning till vägbron bör man även tillföra lekgrus. Vad
gäller övriga delar av ån så bör en eventuell restaurering föregås av vidare undersökningar
avseende naturvärden kontra eventuella kulturvärden mm. Viktigt är dock att avsnörda och
naturliga sidofåror mm öppnas upp. Om grävmaskin inte ska utnyttjas så bör detta i möjligaste
mån göras via manuella åtgärder. En eventuell manuell strategi bör även innefatta
lekbottenrestaurering mm på platser med lämpliga förutsättningar.
 Elprovfiske: Genomför elprovfisken för att utreda dagens fiskfauna, samt för att skapa
referensvärden inför biotoprestaurering. Förslagsvis provtas en lokal i vardera av de
högprioriterade restaureringssträckorna. För att skapa en bild av vattendragets produktionsförmåga
avseende öring, är det även av intresse att provfiska i orensade sidofåror med tillräcklig
vattenföring.
 Inventering av flodpärlmussla: Eftersom flodpärlmussla tycks reproducera sig i Gryssjöån så är
det inför en eventuell biotoprestaurering viktigt att nya inventeringar av arten görs. Detta bör i
första hand ske i områden som ska restaureras men det är även av intresse att inventera orensade
sidofåror med potential för musslor.
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Tandsjöån

Karta. Tandsjöån och Tandsjön.

Förutsättningar
Läge

Direkt N om Tandsöborg, ca 26 km V om Los förbinds de relativt stora sjöarna Tandsjön och
Fågelsjön av Tandsjöån. Mellan sjöarna faller vattendraget 42 m fördelat på endast 2,5 km, innan det
med en medelvattenföring på 1,41 m3/s mynnar i Fågelsjöns södra ände. Loppet som är nordligt
rinnande går genom kuperad skogsmark, med undantag för vid den lilla byn Sjöändan där marken är
flackare. Förutom skog och gårdsmark så finns här även ett mindre inslag av jordbruksmark.

Förvaltning

Vattendraget inklusive Tandsjön förvaltas av Finnmarkens FVO.

Fiskfauna

Vid det enda registrerade elprovfisket i Tandsjöån, genomfört 1990 nära Tandsjön påträffades enbart
en äldre öring samt en lake (SERS). Fiskfaunan i Tandsjön undersöktes 1998 via ett standardiserat
nätprovfiske där det påträffades abborre, elritsa, sik och siklöja. Enligt Fiskeplan Ljusdal 1991 finns
det i sjön även gädda, lake och öring. Vad gäller öringen i sjön så utförs kompensationsutsättningar
kopplade till vattenkraft, men det är okänt hurvida fisk från tillrinnande vattendrag också finns i sjön.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse enligt miljöbalken
4 kap 6 § och därav är skyddat mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Tandsjön utnyttjas med en amplitud på 2,5 m som ett regleringsmagasin för att utvinna vattenkraft i
Ljusnan/Voxnan. Enligt en relativt ny vattendom (2008-11-11) är minimitappningen ut till Tandsjöån
0,2 m3/s. Vattenhushållningen vid Tandsjön innebär en regleringsgrad på 22,1% i Tandsöåns utlopp.
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Ekologisk status

Enligt VISS är miljökvalitetsnormen för Tandsjön måttlig ekologisk status 2027, och för Tandsjöån
god ekologisk status 2021. Den gällande klassningen för båda vattenförekomsterna är måttlig
ekologisk status.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivning

Tandsjön är en ca 410 ha stor, reglerad sjö som
beroende på nivå för tillfället ligger omkring 450
m. öh. Sjön som är ovanligt långsträckt, har i NV
en större tillrinning via Kölsjöån. Dessutom finns
det ett flertal mindre bäckar som rinner in i
främst den nedre delen av sjön. Utlopp sker i en
långsmal vik, längst upp i N där en damm (vh1)
kopplar sjön till Tandsjöån. Vad gäller
omgivning så består den främst av barrskog i en
terräng som är relativt kuperad- inte minst i SV
där Tandsjöborg ligger i sluttningen av
Tandsjön i vy från utloppsvik.
Hemberget. Med tanke på topografin och en liten
förekomst av öar så är sjön sannolikt ganska bråddjup. Enligt en djuplodning från 1930 är maxdjupet
25 m (sjödjup och sjövolym). Tandsjön bedöms ha en hög andel stenbotten, vilket i kombination med
ett förhållandevist ljust vatten, och en liten vattenväxtlighet tyder på en låg näringsrikedom.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Tandsjöån inleds direkt uppströms Tandsjöns regleringsdamm (vh1) i form av en ca 70 m lång, rakt
grävd kanal. Kanaliseringen fortsätter även ca 40 m nedströms dammen, varefter ån får ett naturligare
lopp in genom skogsmark som avslutas där vattendraget rinner under väg 45. Denna 1,7 km långa,
kraftigt flottledsskadade sträcka faller ganska brant, vilket bl.a. gör att flera fiskvandringshinder bildas
i ett hällrikt område mitt på sträckan (vh2-4). Den höga fallhöjden innebär också att strömmande eller
forsande strömförhållanden dominerar, och att inslag av höljor och lugnflyt är små. Längs hela
sträckan har bitvis biotopvård genomförts, om än på ett omodernt vis som bl.a. innebär att återfört
material nu till stor del återfinns i trösklar och liknande. I nuvarande skick är ån 5-18 m bred med ett
snittvärde på ca 8-9 m. Vad gäller bottensubstrat så förekommer det ganska rikligt med block och sten,
medan häll, grus och finsediment finns mer sporadiskt. Sand förekommer endast i anslutning till några
grusbankar i svagströmmande sekvenser i slutet av sträckan. Även förekomsten av död ved är liten,
vilket i kombination med en låg vattenväxtlighet ger ett sterilt intryck av ån.

Exempel på kraftigt rensad ström i Tandsjöåns övre
del. Biotopvårdad med några enstenar.

Kraftigt rensad ström i Tandsjöåns mellersta del. I detta
fall biotopvårdad med strömkoncentratorer.
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Den ca 700 m långa sträckan från vägbron, och ner
till Fågelsjön angränsar förutom till skogsmark,
även mot några gårdar i byn Sjöändan. Tandsjöån
är här något flackare vilket gör strömhastigheten
mer varierande med dominans av svagströmmande
till strömmande förhållanden. Kortare forsar finns
också, samt ett större lugnflyt i form av en ca 30 m
bred, djup hölja som uppdäms av en blocktröskel
vid en dammrest (vh5). I övrigt har ån ungefär
samma storlek som längre upp och ett
bottensubstrat som förutom block och sten här även
har lite större inslag med grus, sand och
finsediment. En annan skillnad gentemot längre
upp är att ån bitvis är dåligt beskuggad. Dels på
Blocktröskel som dämmer upp en längre hölja i
grund av angränsande gårdsmarker, men även med Tandsjöåns nedre del (del av vh5).
anledning av skogsavverkningar och dåligt sparade
skyddszoner mot vattendraget. Även längs denna sträcka har omfattande biotopvård av äldre modell
genomförts. I detta fall är det positivt att man har öppnat upp en tidigare avsnörd, relativt lång, västlig
sidofårafåra som finns i sträckans nedre del.

Vandringshinder för fisk

Det har registrerats fem vandringshinder i Tandsjöån varav två är definitiva i nuläget. En vidare
beskrivning av dessa ges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Tandsjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6846094 482316
Tandsjöns utlopp
Vh2 6846449 482430
400 m nedströms Tandsjön
Vh3 6846653 482484
600 m nedströms Tandsjön
Vh4 6846718 482530
700 m nedströms Tandsjön
Vh5 6847743 482195
Uppströms Fågelsjön

Hindertyp
Regleringsdamm
Fall/häll
Fall
Fall/häll/block
Dammrest mm

Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
2,5
4,0
1,5
0,8

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Med undantag för ett fåtal lugnflyt och höljor så har hela Tandsjöån rensats på ett
kraftigt vis. Rensningen omfattar även stora sprängskador i form av sönderskjutna hällar och
block. Trots restaureringsåtgärder så finns det fortfarande gott om upplagt material på åns
stränder. Bakom rensvallarna finns det på ett flertal platser avsnörda, igenväxta delar av den
ursprungliga åfåran.

Exempel på kraftig rensning i Tandsjöåns mittparti.

Kanaliserad sträcka uppströms Tandsjödammen.
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 Rätning/Kanalisering: Direkt uppströms Tandsjödammen har rätning/grävning och sprängning
gjort att Tandsjöån/Tandsjön är påtagligt kanaliserad i ca 70 m. Ån är även något kanaliserad
direkt nedströms dammen.
 Fiskevård: I stort sett så har alla rensade strömmar av vattendraget biotoprestaurerats maskinellt.
Åtgärderna som troligen gjorts på 90-talet består till stora delar av att man byggt trösklar och
strömkoncentratorer på ett vis som gör att vattendraget ser onaturligt ut. På platser där man inte
byggt liknande konstruktioner så har materialet till stor del lagts ut sporadiskt, där endast de
största blocken från rensvallarna lagts ut som enstenar. Sammantaget är Tandsjöån långt ifrån
återställd med dagens mått mätt.

Konstgjord tröskel i Tandsjöåns nedre del. Notera
dåligt sparad trädridå mot tidigare avverkat
område.

Utlagda enstenar i Tandsjöåns mellersta del. Bakom
rensvallen finns delar av ursprungsfåran.

 Skogsbruk/avverkning: Det har avverkats skog på ett flertal platser längs Tandsjöån under
senare år. Skyddszonerna mot vattendraget är oftast dåligt tilltagna med det tydligaste exemplet i
åns nedersta del, mot den östra stranden.
 Vattenuttag: I Sjöändan finns det nedströms riksvägen en ca 40x40 m stor gårdsdamm vid sidan
av Tandsjöån. Dammen har in och utlopp kopplat till vattendraget. Eftersom ingen särskild
inventering gjorts av dammen så är det okänt vad den används till.
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KOMMENTAR
Tandsjöån har med en ovanligt hög andel ström- och forssträckor, naturligt sett mycket bra
förutsättningar för att producera öring. Dock så finns där- även fast omfattande
åtgärdsförsök har gjorts, stora biotopskador från flottledsrensning. Samtidigt finns det i åns
övre del ett naturligt fall som definitivt hindrar vandrande fisk från övriga delar av
Tandsjöån och Fågelsjön från att ta sig upp till Tandsjön. Det största och mest komplexa
problemet utgörs dock av den reglering som sker av Tandsjön. Förutom förhindrad
fiskvandring vid dammen i sjöutloppet, innebär detta att vattendraget utsätts för en störd
flödesreigim i form av onaturligt hög vintervattenföring mm. Positivt är i alla fall att det
finns en fastställd minimitappning som motsvarar ungefärlig MLQ på platsen.
Vad gäller fiskfauna så är resultatet från nätprovfisket i Tandsjön 1998 mycket intressant.
T.ex. tyder en låg biomassa av fångad fisk, samt en liten artrikedom på att sjön är så
näringsfattig som den ser ut. Anmärkningsvärt är att det varken påträffades gädda eller mört
men att det fångades gott om sik, som t.o.m. tycks dominera sjön. Beträffande mört, och om
arten saknas så kan det vara så att fallen i Tandsjöån har fungerat som en naturlig
avgränsning för arten i denna del av Björnåns vattensystem. Provfisket påträffade även
relativt gott om siklöja samtidigt som fångsten av abborre var förhållandevis låg.
Sammantaget verkar det som att det inte finns särskilt mycket rovfisk i Tandsjön, vilket
visar att det kan finnas utrymme för en ursprunglig art som öring.
Biologiskt sett så skulle det självklart vara bäst om det var möjligt att avveckla Tandsjöns
regleringsmagasin, och att genom en nivåhållande sjötröskel skapa naturlig fiskväg och
flödesdynamik till Tandsjöån. Om det inte är realistiskt inom överskådlig tid så bör där så
snart som möjligt anläggas en fiskvandringsväg. I kombination med restaureringsåtgärder
med dagens teknik, innebär åtgärden att det fram till det naturliga vandringshindret skulle
frigöras en 600 m lång sträcka med bra reproduktionsytor för fisk från Tandsjön att utnyttja.
Eftersom Tandsjöån har en mycket hög förbättrinspotential skulle en fullskalig
biotoprestaurering av hela ån även innebära ett stort lyft för strömstationär öring, samt öring
och andra arter som lever i Fågelsjön.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 består av en
regleringsdamm som finns i Tandjöns utlopp.
Regleringen av denna sker genom
bottentappning, via tre större dammluckor i
ett större utskov, samt via en lucka i ett
mindre sidoliggande utskov. På grund av
bottentappningen så kan ingen egentlig
fallhöjd anges, annat än att dammen är ca 3 m
hög. Dammen utgör ett definitivt
fiskvandringshinder som bör åtgärdas.
Åtgärdsförslag är att det anläggs en naturlig
variant av fiskväg med funktion året runt. I

Vh1, regleringsdamm i Tandsjöns utlopp.
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denna föreslås det som lägst gå den fastställda minimitappningen, men vid vissa tillfällen mer.
Detta gäller dock endast om Tandsjön även fortsättningsvis ska fungera som ett vattenmagasin, i
annat fall föreslås en utrivning i kombination med en naturligt utformad sjönacke.
 Vandringshinder 2 och 4 finns ca 400 m och 700 m nedströms Tandsjön och består av 2,5 m
resp. 1,5 m höga fall över hällar och block. Dessa passager utgör mycket svåra
fiskvandringshinder som enbart kan passeras av vuxen öring, under höga flödesförhållanden. På
grund av naturlig uppkomst så föreslås inga åtgärder av dessa fall. Det finns för övrigt i samma
åsträcka även ett flertal mindre fall som inte har registrerats.

Vh2, naturligt, för öring partiellt vandringshinder i form
av fall över hällar.

Vh4, naturligt partiellt hinder i form av fall över häll och
block.

 Vandringshinder 3 består av ett hela 4 m högt vattenfall som finns ca 2,1 km uppströms
Fågelsjön samt ca 600 m nedströms Tandsjön. Detta fall utgör ett definitivt uppvandringshinder
för alla fiskar under alla flöden. Inga åtgärder ska göras eftersom hindret är av naturlig uppkomst.

Vh3, naturligt, definitivt vandringshinder i form av fall
över hällar.

Vh5, artificiellt vandringshinder i form av en
dammrest mm.

 Vandringshinder 5 är beläget i byn Sjöändan, ca 400 m uppströms Fågelsjön. Här finns en delvis
utriven flottningsdamm som i kombination med en direkt, ovanliggande blocktröskel utgör ett
partiellt vandringshinder. Även om detta inte är allvarligt för öring så bör vissa åtgärder företas,
och i så fall i samband med biotopåterställning. T.ex. kan blocktröskeln sänkas, alt. rivas ut. Man
kan även överväga att helt eller delvis riva bort de tvärliggande stockar som kopplar dammens
brofundament med varandra. En större verkan kommer även uppnås genom själva
biotoprestaureringen nedströms, i och med den vattennivåhöjande inverkan som denna har.
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Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Biotoprestaurera hela Tandsjöån med undantag för kanaliserad del i
anslutning till regleringsdammen, samt för orensade lugnflyt och branta svåråtgärdade forsar.
Detta innebär en sammanlagd sträcka på ca 2 km. I arbetet ingår förutom att återföra upprensat
material, även att riva alltför tydliga trösklar och strömkoncentratorer. Stor fokus bör även ligga på
att öppna upp strandzoner och naturliga sidofåror, och att därigenom låta Tandsjöån återta sin
naturliga form. I mån av tillgänglighet kan det även bli aktuellt att tillföra större block i
söndersprängda strömmar, samt lekgrus i utvalda delar. Det senare gäller främst i åns övre del
mellan Tandsjön och vh3.
 Elprovfiske: Elprovfiska Tandsjöån på standardiserat vis för att undersöka fiskfaunan och i
synnerhet beståndet av öring. Detta görs före restaurering vilket innebär att resultaten kommer att
utgöra viktiga referensvärden inför framtiden. Förslagsvis elfiskas den befintliga lokalen
nedströms Tandsjön, samt minst två till i andra delar av vattendraget.
 Utredning/avveckling/vattendom: Undersök hurvida det är möjligt att avveckla det
förhållandevis lilla regleringsmagasinet Tandsjön. Detta bör i så fall göras i ett samlat grepp som
även inkluderar magasinen Amsen (Härjedalens kommun) och Tyckeln som också tillhör Björnåns
vatensystem. Om inte detta är möjligt så bör man i samband med att en ordentlig fiskväg anläggs
vid Tandsjön se över tappningsförfarandet där, för att i möjligaste mån minska negativ
miljöpåverkan i vattendraget.
 Utredning gårdsdamm: Undersök vad den sidoliggande dammen i Sjöåndan används till. Det
bör även redas ut vad den används till, vad den har för miljöpåverkan, samt om den är laglig.
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Kölsjöån

Karta. Kölsjöån och Kölsjöarna.

Förutsättningar
Läge

Kölsjöån inleds i Övra Kölsjön, 7 km nordväst om Tandsjöborg och mynnar efter att ha passerat
Mellan Kölsjön och Nedra Kölsjön i Tandsjöns övre del. Med en fallhöjd på ca 30 m är längden på
systemet sammanlagt runt 4,5 km. Det omgivande landskapet är helt obebott och bestående av stora
skogs- och myrmarker. Undantaget Långtjärnsbäcken som rinner in i Kölsjöåns nedre del så saknas
biflöden till själva ån som i sitt utlopp har en medelvattenföring på 0,92 m3/s.

Förvaltning

Hela vattendraget med tillhörande sjöar ingår i Finnmarkens FVO.

Fiskfauna

Vid ett elprovfiske långt ner i Kölsjöån år 2010 fångades öring i förhållandevis låga tätheter
(Elfiskeregistret). Inga andra fiskarter påträffades. Vad gäller Kölsjöarna så finns där enligt Fiskeplan
Ljusdal 1991 abborre, gädda, lake och öring.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i de båda områdena ”Voxnan” och ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilka är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddade mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Vattendraget har haft problem med försurning och kalkats i ett åtgärdsområde kallat ”Sjöarna i
Voxnans övre del”. Kalkningsprogrammet är dock numera avslutat.
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Ekologisk status

Alla Kölsjöarna, och även åsträckan från Mellan-Kölsjön till Nedra Kölsjön har en miljökvalitetsnorm
och nuvarande klassning som innebär god ekologisk status. Kölsjöån från Övra Kölsjön till MellanKölsjön har miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021, med den nuvarande klassningen måttlig
ekologisk status. Gällande Kölsjöån från Nedra Kölsjön till Tandsjön så har den miljökvalitetsnormen
god ekologisk status 2027, samt en nuvarande klassning som innebär måttlig ekologisk status (VISS).

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivningar

Övra Kölsjön ligger 480 m. öh. med en areal på 115 ha. Denna får stordelen av sin tillrinning via
Bössmyrån som rinner in i SO medan utloppet Kölsjöån rinner ut i NO. Den omgivande marken består
av främst barrskog i en terräng som är ganska flack och myrartad närmast sjön, men mer kuperad
längre bort. Inte minst i N där bl.a. det över 600 m höga Börningsberget finns. Vad gäller
biotopförhållanden i den som mest 7 m djupa sjön (sjödjup och sjövolym) så finns ett flertal öar och
enstaka uppstickande block här och var. Närmast land dominerar hårdpartikulära substrat mellan grus
och block bottnarna som innehåller mycket få synliga vattenväxter. Vattnet i Övra Kölsjön är klart och
endast måttligt färgat.

Delar av Övra Kölsjön i vy från utlopp.

Mellan-Kölsjön i vy från utlopp.

Mellan-Kölsjön, 477,4 m. öh. och 18 ha, utgör mellan de större Kölsjöarna en mindre pol som
genomkorsas av Kölsjöån i väst-ostlig riktning. Denna är med små, strandnära våtmarker och
småkuperad tallskog runtom, mer tjärnlik än de andra sjöarna. En karaktär som även styrks av en
större andel finsediment på bottnarna, och en något rikligare vattenvegetation som domineras av starr.
Nedra Kölsjön är belägen 472,2 m. öh. med en
areal på 75 ha. Denna som avbördas i N får
stordelen av sin tillrinning i V genom Kölsjöån,
men det finns även tre små bäckar som rinner in
från myrområden i barrskogslandskapet som
omger sjön. Även hyggen förekommer, bl. a. på
Blåbergsberget i SO. Sjön som enligt SHMI har
ett maxdjup på 6 m (sjödjup och sjövolym)
innehåller ett fåtal små öar och strandnära,
uppstickande block här och var. Även strandlinjen
är bitvis blockig. Trots det ringa vattendjupet är
vattenväxtligheten liten med dominans av
Nedra Kölsjön med Blåbärsberget i bakgrunden.
strandnära starrarter. Vattnet i Nedra Kölsjön är
måttligt färgat och klart.
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Vattendrag- & biotopbeskrivning

Kölsjöån inleds mellan Övra- och Mellan-Kölsjön i form av en endast 200 m lång åsträcka som helt
leder genom fast skogsmark. Med undantag för en stor, sjöliknande hölja så utgörs ån av en längre
utloppsström från den övre sjön, samt av en kortare likartad ström ut mot den nedre av sjöarna. De
båda, 5-10 m breda strömmarna är rätade och kraftigt rensade med höga, igenväxta rensningsvallar på
sidorna. Vad gäller bottenförhållanden så är de påfallande släta med stor dominans av mindre sten.
Noterbart är att det enligt kartmaterial, N om åns utlopp ska finnas en kort gren som leder mellan N
Kölsjön och den nämnda höljan. Eventuellt utgör denna gren sjöns ursprungliga utlopp.

Rätad del av Kölsjöån nedströms Övra Kölsjön.

Utlopp till Nedra Kölsjön där en rensvall ligger bildar
en sidoliggande fåra.

Sträckan från Mellan-Kölsjön till Nedra Kölsjön är 300 m lång, och också kantad av fast skogsmark.
Undantag utgörs dock av ett parti mitt på sträckan, där en korsande ledningsgata gör att ån helt saknar
skydd i ca 50 m. Vad gäller vattenbiotop så är hela sträckan strömmande till forsande i en 5-9 m bred
fåra. Denna är kraftigt rensad med bitvis gott om rensmaterial på land. Bottnarna är även här ganska
strukturlösa, även om inslagen av block är större än längre upp. Gott om sten och en viss förekomst av
grus innebär att öringreproduktion kan förekomma, även om det knappast lär ske i någon högre grad.

Fännesflarken i ett större myrområde vid Kölsjöåns
nedre del.

Kraftigt rensad och svagt biotopvårdad ström i
Kölsjöåns nedre del.

Den längsta och klart viktigaste delen av Kölsjöån utgörs av den 2,1 km långa sträckan, mellan Nedra
Kölsjön och väg E45. Denna innehåller till stor del strömmande eller forsande åpartier genom
skogsmark, även om lugnflytande och svagströmmande sträckor i myrområden också förekommer. De
senare förekommer främst i samband i sträckans inledande del fram tills en gammal flottningsdamm
(vh1), samt i ett område som inleds där Långtjärnsbäcken rinner in i sträckans nedre del. Beträffande
ström- och forssträckorna i den nedre delen av Kölsjöån så har de till stora delar restaurerats med 90talsmetodik. Detta innebär att kraftig rensning kvarstår i den oftast 5-15 m breda åfåran. Även om
denna i nuvarande skick innehåller ganska gott om block och sten så är förhållandena för uppväxt och
ståndplatser för öring långt ifrån optimala. Vad gäller lek så är dessutom förekomsten av grunda,
grusrika strömmar mycket liten, och i stort sett begränsade till ett område nedströms forsarna i
sträckans mellersta del.
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Kölsjöåns avslutning nedströms väg E45 består av
en 400 m lång och 20-40 m bred sträcka, kantad
av tallbeväxt myrmark. Åbottnarna är där
finpartikulära, men endast sparsamt beväxta av
makrofyter. Vid full magasinnivå i den reglerade
Tandsjön utgör denna sträcka med ett stillastående
vatten, en del av själva sjön. Lägre sjönivåer kan
dock sannolikt strömsätta vattnet i olika
omfattning.
Kölsjöåns avslutande del ut i Tandsjön.

Vandringshinder för fisk

Det finns tre utpekade vandringshinder i Kölsjöön varav alla är partiella och belägna i sträckan
nedströms Nedra Kölsjön. En vidare beskrivning av hindren ges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Kölsjöån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6843935 482043
Nedra Kölsjöns utlopp
Vh2 6844080 481947
200 m nedstr. utopppsdamm
Vh3 6844130 481928
250 m nedstr. utloppsdamm

Hindertyp
Dammrest
Fall/häll/block
Fall/block

Svårhetsgrad
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,4
1,3
1,5

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Kölsjöån har utnyttjats för timmerflotttning och har därmed rensats i alla
strömbiotoper, i hela sin sträckning. Rensningarna har överlag varit kraftiga och i mindre grad
även omfattat sprängning. Dessutom har ån tydligt rätats i två sträckor mellan Övre- och MellanKölsjön, samt i en sträcka mellan Mellan-Kölsjön och Nedra Kölsjön. Generellt sett finns det
rikligt av rensmaterial på stränderna av ån som därmed, generellt sett har dålig kontakt med sina
strandmiljöer.

Exempel på en rensvall som avskärmar en stor del av
åns ursprungliga miljö nedströms Nedra Kölsjön.

Delar av en överväxt flottränna som finns nedan
Mellan-Kölsjön.

 Dammrester/flottrännor: Förutom dammen i N Kölsjöns utlopp finns det som spår efter
flottningsepoken även rester av enklare dammar i utloppen av de andra Kölsjöarna. Det har även
bedrivits flottning genom trärännor i Kölsjöån. Detta styrks bl.a. av en 50 m lång rest som finns S
om vattendragets utlopp ur Mellan-Kölsjön.

197

Björnåns vattensystem

Björnån-Tandsjöån-Kölsjöån

 Fiskevård: Maskinell biotopvård tycks ha genomförts i de flesta ström-/forssträckorna, fr.o.m. en
punkt 200 m nedströms vh1- fram tills väg E45. Restaureringen är av äldre modell, med fokus på
strömkoncentratorer och trösklar, alternativt utläggning av större block. Sammantaget är resultatet
med dagens mått mätt, mindre bra.

Exempel på en mycket försiktig åtgärd där endast
Helt oskyddat parti där en ledningsgata korsar ån
enstaka block från en enorm rensvall har utplacerats i nedströms Nedra Kölsjön.
ån ( nedströms Nedra Kölsjön).

 Korsande kraftledning: Vid sträckan mellan de två nedre Kölsjöarna korsar en kraftledningsgata
Kölsjöån. Vattendraget saknar därmed helt beskuggning och skyddszoner längs ett avsnitt på runt
50 m.

KOMMENTAR
Att Kölsjöån- utan definitiva vandringshinder sammanbinder fyra sjöar av relativ storlek är
intressant och positivt. Vattendraget är dessutom helt opåverkat av reglering. Dessvärre innebär
flottledsrensning av ström- och forssträckor att ån trots återställningsförsök inte bedöms ha en
bra ekologisk funktion i nuläget. Detta är något som även styrks av ett elfiske med dåligt
resultat långt ner i ån 2010. Sträckan från Tandsjön upp till Nedra Kölsjön har annars med en
gynnsam fallhöjd mm- naturligt sett mycket bra grundförutsättningar för att producera laxartad
fisk.
Med tanke på ovanstående är den absolut viktigaste framtidsåtgärden i Kölsöån en fullskalig
biotoprestaurering. Denna ska även innefatta tidigare åtgärdade sträckor, samt förbättrade
fiskvägar förbi tre partiella vandringshinder. En lyckad återställning skulle bl.a. stärka
möjligheterna för att en öringstam med en sjövandrande strategi utvecklas i Kölsjöån.
Sjövandring gäller dock knappast Kölsjöarna, utan främst Tandsjön som förutom att den är stor
och näringsfattig även innehåller lämplig betesfisk i form av siklöja.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns ca 300 m nedströms N Kölsjön där det finns en gammal
flottningsdamm. Denna är mellan två landfästen av sten, 5 m bred i ett utskov som till stora delar
är utrivet. Kvar finns en klack av betong och en bottenstock som vid normal vattenföring skapar
ett fall på ca 0,4 m. Detta innebär inga större problem för öring medan övriga arter får mycket
svårt att passera. Åtgärdsförslag är att man i samband med vattennivåhöjande biotoprestaurering
nedströms, ser till att sänka utskovet ytterligare.

Vh1, flottningsdamm vid Nedra Kölsjöns utlopp.

Vh2, fors som finns nedtröms flottningsdammen. Fallet
är skapat av en blocktröskel som anlagts under 1990talets biotopvård.

 Vandringshinder 2 och 3 består av två separata forsar som finns 200 resp. 250 m nedströms
flottningsdammen. Dessa vilka är 1,3 och 1,5 m höga och relativt branta, utgör definitiva
vandringshinder för alla arter utom öring som kan passera under vissa omständigheter.
Åtgärdsförslag på dessa platser är att man i samband med maskinell biotopvård bygger om
forsarna genom avsänkning och omstrukturering av block mm.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Restaurera alla rensade strömmar och forsar i Kölsjöån maskinellt genom
konventionell metodik. Detta innebär en sammanlagd sträcka på drygt 1,5 km, fördelat på 150 m
nedströms Ö Kölsjön, 300 m nedströms M Kölsjön, samt resterande del nedströms N Kölsjön. Den
övre sträckningen kan dock vara svåråtkomlig för maskin samtidigt som den delvis blir svår att
återställa. Vid behov kan det även bli aktuellt att tillföra lekgrus i vissa strömmar, varav sträckan
uppströms väg E45 bör prioriteras.
 Elprovfiske: En restaurering av vattendraget bör innefatta standardiserade elprovfisken för att
utreda fiskbeståndens status, samt för att skapa referensvärden före fysiska åtgärder. Förslagsvis
provfiskas den befintliga lokalen och en till i åns nedre sträckning, samt en lokal i respektive
sträcka mellan Kölsjöarna.
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Bössmyrån
(med Flärksjöån och Uttertjärnsbäcken)

Karta. Flärksjöarna, Flärksjöån, Uttertjärnen, Uttertjärnsbäcken och Bössmyrån.

Förutsättningar
Läge

Bössmyrån är ett ca 3 km långt vattendrag som mynnar i Övra Kölsjöns sydöstliga ände och inleds vid
sammanflödet av Flärksöån och Uttertärnsbäcken. Dessa vattendrag vilka också ingår i rapporten
kommer från Flärksjöarna samt Uttertjärnen och är 3,5 respektive 1,9 km långa. Alla berörda
vattendrag har lopp som uteslutande går genom skogs- och myrmarker. Biflöden av vikt är N
Rävsjöbäcken som rinner in i Flaärksjöån, samt N Virkasjärvbäcken som rinner in i Uttertjärnsbäcken.
Den sammanlagda medelvattenföringen i Bössmyråns utlopp är beräknad till 0,60 m3/s.

Förvaltning

Vattendragen och alla tillhörande sjöar förvaltas av Finnmarkens FVO.

Fiskfauna

Vid ett elprovfiske i Flärksjöån 2010 fångades enbart öring och elritsa i mycket låga tätheter. Övre och
Nedre Flärksjön är sedan länge rotenonbehandlade men innehåller numera ett självreproducerande
öringbestånd. Trots detta utplanteras det både öring och röding. I Uttertjärnsbäcken påträffade ett
elprovfiske 2012 äldre öring i relativt låga tätheter, samt enstaka äldre bäckrödingar. Uttertjärnen är
rotenonbehandlad, men gädda har återetablerat sig. Eventuellt finns det också sparsamt med öring i
tjärnen. Kopplat till Ö. Kölsjön i Bössmyråns nedre delar förekommer sannolikt även abborre mm.
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Särskilda naturvärden

Det berörda systemet ligger inom områdena ”Voxnan” och ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilka är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och därmed är skyddade mot vattenkraft.

Särskilda miljöproblem

Uttertjärnsbäcken hade åtminstone under förvaltningscykel 2010-2016 försurningsproblem (VISS).
Vattendraget ligger inom ”Sjöarna i Voxnans övre del” vilket är ett avslut kalkåtgärdsområde där bl.a.
Uttertjärnen har kalkats.

Ekologisk status

Enligt VISS har alla berörda vattendrag en nuvarande ekologisk status som är måttlig, samt en
miljökvalitetsnorm som säger god ekologisk status 2021. Vad gäller sjöarna så finns inga separata
bedömningar då de i stället ingår i åarnas vattenförekomster.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Flärksjöån, Uttertjärnsbäcken och den övre delen av Bössmyrån biotopkarterades av Ljusdals
Kommun år 2016. De nedre delarna av Bössmyrån biotopkarterades av kommunen 2017.

Sjöbeskrivningar

Övra Flärksjön är med en höjd över havet på 524 m 7,7 ha stor. Denna långsmala sjö får sin
huvudsakliga tillrinning från Pörbäcken i NV även om det också rinner in en kort bäck från
Skarpmyrtjärnen i O. Utloppet sker i SO där Flärksjöån inleds vid en delvis utriven flottningsdamm.
Sjön har annars en omgivning som i huvudsak består av tallskog i en terräng som undantagit mot det
södra landet där Flärksjöberget reser sig är relativt flack. Särskilt gäller detta marken kring Pörbäckens
inlopp vilken består av myr. Vad gäller förhållanden i själva sjön så har den ett klart och endast svagt
färgat vatten. Med medel- respektive maxdjup på 2,2 och 5,6 m (SMHI-sjödjup och sjövolym) så är
den också förhållandevis grund. Trots detta är den synliga vattenväxtligheten liten och gles även om
det på sina ställen växer starr en bit ut i sjön. Denna har mestadels mjuka bottnar med mindre inslag av
block närmast stränderna.

Övra Flärksjön i vy från tjärnens utloppsvik.

Nedra Flärksjön i vy från sydost.

Nedra Flärksjön (522 m. öh.) är 5,9 ha stor och genomrinns av Flärksjöån i NV-SO riktning. Även
denna sjö som saknar övriga tillflöden har en flottningsdamm (vh1) i utloppet. I förhållande till den
övre sjön så har den nedre en betydligt flikigare strandlinje samt en rikligare vattenväxtlighet och ett
något mer varierat bottensubstrat. Max- och medeldjup är 2,5 resp. 6,6 m (SMHI). Beträffande
omgivning så kantas sjön av en smal våtmark, men i övrigt av talldominerad skogsmark i något
kuperad terräng. Den nedre av Flärksjöarna har tillgängliggjorts med ett vindskydd och några bryggor.
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Uttertjärnen ligger hela 536,3 m. öh. och har en
storlek på 8,6 ha. Tjärnen får sin huvudsakliga
tillrinning från två mycket små bäckar samt den
större Rävsjöbäcken. Denna inkommer i tjärnens
sydöstra del där även avbördning sker via en
flottningsdamm (vh2) och Uttertjärnsbäcken. Sjön
omges annars av delvis sanka myrstränder med
bakomliggande barrskog i något kuperad mark.
När det gäller vattenbiotop så har tjärnen
sedimentrika bottnar och en vattenväxtlighet som
är förhållandvis riklig. Arter som noterats är starr,
dyblad och vattenklöver. Uttertjärnen har ett vatten
som är klart men svagt färgat av humusämnen.
Uttertjärnen i vy från utlopp.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Flärksjöån är i sin första delsträcka mellan
Flärksjöarna ca 150 m lång i ett ganska rakt
strömmande flöde genom barrskog. Närmast
åstränderna som är fasta finns dock även gott om
lövträd och ett ganska väl utvecklat buskskikt. Vad
gäller åfåran så är den 2-10 m bred och till stor del
rätad och kraftigt rensad. Trots detta innehåller
bottnarna gott om sten och block även om en viss
andel av materialet är sprängt. De ingrepp som
gjorts i ån innebär tyvärr även att mängden grus på
bottnarna är mycket liten.
Direkt i Nedre Flarksjöns utlopp sitter det en
Exempel på ström med buskskikt och bra beskuggning
flottningsdamm som utgör ett definitivt
(Flärksjöån mellan Flärksjöarna).
vandringshinder för alla fiskar(vh1). Den
återstående delen av Flärksjöån är därefter, fram till sammanflödet med Uttertjärnsbäcken 3,2 km lång.
Denna sträcka går varierande genom skogsmark och myr, varav den största utgörs av Bössmyran. I
anslutning till denna finns en längre lugnflytande sträcka som sväller ut i en upp till 100 m bred,
långsmal tjärn omgiven av öppna och sanka stränder. För övrigt har Flarksjöån en ett flöde som
omväxlar mellan alla förhållanden från lugnflytande till forsande i en fåra som oftast är 3-8 m bred.
Tyvärr har rensning förekommit i alla sträckor med lite högre strömhastighet varav de längsta, finns
mellan N Flärksjön och Bössmyran. Strömmarna som även är sprängskadade innehåller generellt sett
bottnar med gott om små block och sten, medan större block och grus förekommer sparsamt. Detta
innebär att det finns ont om riktigt bra öringbiotoper i ån även om viss biotoprestaurering stärkt
förhållandena i de översta delarna av åsträckan.

Exempel på kraftigt rensat strömparti i Flärksjöån
(uppströms Bössmyran).

Exempel på kraftigt rensad, men biotopvårdad ström
(nedströms Nedre Flärksjön).
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Uttertjärnsbäcken inleds vid en flottningsdamm som fortfarande utgör ett definitivt
fiskvandringshinder (vh2). Från dammen t.o.m. ett stycke nedan N Virkasjärvbäckens inflöde (1,7 km)
rinner vattendraget genom oftast fast skogsmark i ett relativt jämnt fallande lopp. Detta innebär att
strömmande vattenhastighet är vanligast men att även forsar och svagströmmande förhållanden
förekommer. En av de längsta och brantaste forsarna finns i nedre delen av sträckan där det på ett
ställe finns ett partiellt vandringshinder (vh3). Vad gäller bäckfåran så är den generellt sett 2-7 m bred
och till den störta delen kraftigt rensad. Dock finns det trots att omfattande restaureringsförsök gjorts
en hel del rensmaterial kvar på land samtidigt som vattendraget getts ett konstgjort utseende. Fåran
innehåller trots allt ett bottensubstrat som domineras av sten följt av mindre block. Även grus och
finsediment förekommer ganska frekvent medan jätteblock och sand är ovanligare. Positivt är att
bäcken generellt sett är bra beskuggad vilket stärker vattendragets värde som öringbiotop.

Biotoprestaurerad ström som finns i Uttertjärsbäckens
övre del.

Övergiven och igenväxande bäverdamm i
Uttertjärnsbäckens nedre del.

Den avslutande delen av Uttertjärnsbäcken, fram t.o.m. sammanflödet med Flärksjöån (200 m)
strömmar lugnt genom en trädbeväxt myr. Här är bäcken 5-10 m bred över bottnar som succesivt blir
djupare och allt mer sedimentrika. Detta beror bl.a. på att fåran har rätats med det ursprungliga loppet
avsnört på bäckens östra sida. För övrigt påträffades det längs sträckan två övergivna bäverdammar
som till viss del dämmer upp- och fördjupar vattendraget.
Bössmyrån går från sin inledning vid Flärksjöåns och Uttertjärnsbäckens sammanflöde, i sin övre och
mellersta del (1,6 km) genom skogsmark med endast mindre inslag av myr närmast ån. Med undantag
för kortare sekvenser med lägre strömhastighet så är strömmande förhållanden med inslag av forsar
vanligast längs denna sträcka. Vad gäller åfåran så är den 4-10 m bred och påverkad av
flottledsrensning. Dock så har den större delen av sträckan biotopvårdats vilket innebär att mängden
upplagt material är förhållandevis liten. I nuvarande skick innehåller ån gott om sten och block, även
om en stor del av materialet tyvärr har använts för att skapa onaturliga strukturer så som
strömkoncentratorer mm. Bottnarna täcks också av gott om grovt grus/småsten medan finare grus och
sand förekommer endast sparsamt. Det senare gäller även mängden död ved. Sammantaget utgör
sträckan en möjlig, men långt ifrån optimal reproduktions- och levnadsmiljö för öring.

Exempel på område i Bössmyrån som biotopvårdats
med onaturliga strukturer (nedströms vägbro).

Anlagd strömkoncentrator och bank av småsten/grovt
grus i Bössmyrån.
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Den nedre delen av Bössmyrån (1,4 km) slingrar
sig genom ett flackt, till största delen trädbeväxt
myrlandskap innan vattnet slutligen når Övra
Kölsjön. Med undantag för två korta, endast lätt
rensade strömmar i de övre delarna så är flödet
genom sträckan lugnt. Beträffande åfåran så har
den med stor variation en medelbredd på ca 11 m
och ett djup som oftast rör sig runt 0,5-1 m. Åns
bottnar består mest av fin- och grovdetritus men
det finns också inslag av alla substrat från sand till
block. Också vattenväxtligheten i ån är varierande
även om den sällan är särskilt riklig. Generellt sett Karaktärsbild av Bössmyrån i dess nedre delar
förekommer olika typer av undervattensväxter i
uppströms Övra Kölsjön.
grunda partier medan djupare delar främst
innehåller glesare bestånd av starr och flytbladsväxter.

Vandringshinder för fisk

I de berörda vattendragen har det registrerats tre fiskvandringshinder varav två är definitiva. En vidare
beskrivning av hindren anges under avsnittet om åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Bössmyrån med Flärksjöån och Uttertjärnsbäcken (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Hindertyp
Svårhetsgrad
Vh1 6843572 477531
Nedra Flärksjöns utlopp
Damm
Definitivt
Vh2 6840963 478705
Utlopp Uttertjärnen
Damm
Definitivt
Vh3 6841173 479378
Uttertjärnsbäckens mittparti
Rest flottränna
Partiellt

Fallh. m
2,5
3,0
0,2

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Eftersom de berörda vattendragen har utnyttjats för timmerflottning så har rensning
gjorts i alla förekommande sträckor med lite högre fallhöjd och hastighet på vattnet. Rensningarna
har med få undantag varit kraftiga och bitvis även innefattat sprängning. Positivt är att det sällan
finns jättestora mängder av rensmaterial på land- bl.a. tack vare att biotoprestaureringar har
utförts. Var de rensade sträckorna finns framgår under avsnittet åtgärdsförslag.

Exempel på kraftigt rensad vattenbiotop (Flärksjöån
uppströms Bössmyran).

Exempel på rätad och nedgrävd åfåra (uppströms
Nedre Flarksjön).

 Rätning/omgrävning: Inför flottningen så har även rätning och omgrävning av vattendragen
genomförts. Särskilt utpekade sträckor finns på följande platser: Flärksjöån mellan Flärksjöarna
(100 m), Uttertjärnsbäckens nedersta, omgrävda del (200 m) och Bössmyråns nedersta del (100
m). I det senare fallet handlar det om en separat fåra som grävts genom ett litet näs i Övra Kölsjön.
204

Björnåns vattensystem

Björnån-Tandsjöån-Kölsjöån-Bössmyrån

 Dammrester: Det har strax nedströms Övre
Flärksjön funnits en liknande damm som de
som finns i Nedre Flärksjön och i
Uttertjärnen. Efter att delar av denna brustit
eller rivits ut återstår i stort sett endast
betongfundamenten numera. Därutöver finns
det även rester av enklare dammar i utloppet
av tjärnen i Flärksjöån, samt på minst två
platser längs Bössmyrån.
 Fiskevård: Inventeringarna visar att det
genomförts ganska omfattande maskinella
biotopvårdsåtgärder i alla tre vattendrag.
Åtgärderna är dock troligen gjorda på 1990Rester av flottningsdamm i Övre Flärksjöns utlopp.
talet och med den kunskap som fanns då.
Även om det i korta sekvenser finns exempel
på relativt lyckade åtgärder så är vattendragen med dagens mått mätt långt ifrån återställda. T.ex.
har man i hög grad anlagt överdimensionerade strukturer som ger åarna ett artificiellt utseende. En
annan grundläggande brist är att alltför liten fokus tycks ha legat på att skapa grunda
reproduktions- och uppväxtmiljöer. De sträckor som har restaurerats är: Flärksjöån nedströms N
Flärksjön (300 m), Uttertjärnsbäcken nedströms Uttertjärnen (900 m) samt Bössmyrån från start
ner till en punkt uppströms Storkölåmyran (1,4 km).

Exempel på område som biotopvårdats med
förhållandevis bra resultat i Uttertjärnsbäcken.

Exempel på resultat från misslyckad biotopvård i
Uttertjärnsbäcken

 Dikning: Det har förekommit viss dikning av
myrarna kring Bössmyrån och
Uttertjärnsbäcken. Enligt inventeringarna
finns det t.ex. minst fem diken som direkt
mynnar i Bössmyråns östra strand.

Exempel på ett direktmynnande dike i Bössmyråns
nedre del.
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KOMMENTAR
Att Bössmyrån inklusive uppströms förgrenade Flärksjöån och Uttertjärnsbäcken har utnyttjats
för flottning innebär än idag stora ekologiska problem för vattendragen. Detta beror främst på att
kvarvarande flottningsdammar i två sjöutlopp utgör definitiva fiskvandringshinder- men även på
att andra mänskliga ingrepp gjort att biotopförhållandena i berörda strömsträckor inte uppfyller
den potential som finns. Även om flottledsrensning självklart är grundproblemet till skadorna så
har tyvärr även omoderna former av biotopvård bidragit.
Bedömningen att biotopförhållandena inte är de bästa i systemet styrks även av dålig förekomst
av öring vid de visserligen få elfisken som genomförts. Vad gäller fiskfauna i övrigt så
förekommer det förutom öring- också gädda upp till Uttertjärnen och sannolikt även fram t.o.m.
dammen i Nedre Flärksjöns utlopp. Det senare innebär att öring lever som ensam naturlig art i
Flärksjöarna vilket är relativt unikt och därmed bevarandevärt. Detta är också något man bör ha i
åtanke i samband med en eventuell fiskvägsåtgärd vid den nuvarande dammen.
Utöver en åtgärd vid Flärksjödammen så är även en utrivning eller uppförande av annan fiskväg
vid Uttertjärnensdammen angelägen. För att de berörda vattendragen ska kunna uppnå en god
ekologisk status krävs dessutom att man genomför en tidsenlig och fullskalig restaurering av
skadade vattenbiotoper. Detta innebär ett stort arbete som sammantaget innefattar en
vattendragslängd på hela 5 km.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i utloppet av
Nedra Flärksjön är och består av en
flottningsdamm. Med en bredd på 5 m
och en fallhöjd på 2,5 m hindrar denna
all uppströms fiskvandring vilket gör en
åtgärd här angelägen. Dock måste man
ha i åtanke att gädda förekommer
nedströms dammen medan området
uppströms är fritt från denna art
samtidigt som ett naturligt öringbestånd
finns. Av denna anledning är det av
yttersta vikt att en eventuell fiskväg blir
passerbar för öring men definitivt
hindrande för gädda. Detta åstadkommes
genom att endera anlägga fiskvägen med
en viss lutning, alt. att man bygger in ett Vh1, flottningsdamm i Nedra Flärksjöns utlopp.
lodrät fall av viss höjd. Åtgärdsförslag är
i första hand dammutrivning i
kombination med uppbyggnad av naturlig sjötröskel och vattenståndshöjande åtgärder nedströms.
Om det inte är möjligt att hålla önskad sjönivå på detta vis föreslås vid åns södra sida ett omlöp,
samtidigt som man behåller dammen på en fast höjd för extra avbördning.
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 Vandringshinder 2 består av en flottningsdamm som sitter i utloppet av Uttertjärnen. Denna som
är 5 m bred har en total fallhöjd på hela 3 m vilket självklart innebär ett definitivt
fiskvandringshinder. Åtgärdsförslag är i första hand en utrivning i kombination med anläggning av
naturlig sjötröskel och vattenståndshöjande åtgärder nedströms. På grund av fallhöjden kommer
det dock sannolikt att krävas en viss sänkning av Uttertjärnen- en åtgärd som i sig kan innebära en
återställning av tjärnens ursprungliga nivå innan flottningstiden. Som alternativ åtgärd om en
utrivning inte är möjlig, föreslås ett omlöp, i kombination med bevarad damm som breddavlopp
för extra avbördning.

Vh2, flottningsdamm i Uttertjärnens utlopp.

Vh3, tvärliggande stock i Uttertjärnsbäcken.

 Vandringshinder 3 finns 1 km ner i Uttertjärnsbäcken och består av en tvärliggande stock i ett
forsande avsnitt av vattendraget. I bäcken och på dess stränder ligger även i övrigt gott om gamla
stockar vilket tyder på att det har funnits en flottränna eller liknande på platsen. Vad gäller
hindrets typ så handlar det om ett partiellt hinder som inte utgör några större problem för öring
under normala omständigheter. Dock är hindret är av onaturlig karaktär och bör därmed elimineras
vilket lämpligtvis görs i samband med en maskinell biotoprestaurering. Åtgärden kan enkelt bestå
i att ta bort stocken, men det är även möjligt att bevara den och i stället vidta vattenståndshöjande
åtgärder nedströms.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Restaurera alla rensade strömmar konventionellt med en mindre grävmaskin
5,15 km). Sträckorna vilka även innefattar de strömmar som tidigare restaurerats består av:
Flärksjöån mellan Flärksjöarna (150 m), Flärksjöån nedströms N Flärksjön (700 m), Flärksjöån
nedströms Bössmyrkojan (700 m), Flärksjöån nedströms Bössmyrdammen (100 m), Hela
Uttertjärnsbäcken undantagit den rätade sträckan längs ner (1,7 km) samt Bössmyrån från start ner
till en punkt uppströms Storkölåmyran (1,6 km). Dessutom finns det i höjd med den nämnda
myrens översta del två korta och lätt rensade strömmar som också bör åtgärdas (2x100 m).
 Elprovfiske: Inför en restaurering av vattendragen är det viktigt med referensvärden varför
standardiserade elfisken behöver göras. Tillsammans med nya provfisken i de redan befintliga
provfiskelokalerna föreslås det att två lokaler i respektive vattendrag ska provtas.
 Planlägg biflöden: Ljusdals Kommun har förutom de vattendrag som behandlas i denna rapport
även inventerat andra vattendrag inom ”Bössmyråsystemet”. Detta i form av N Rävsjöbäcken från
Norra Rävsjön, samt N Virkasjärvbäcken från N Virkasjärv vilka båda är intressanta då de
kommer från fina källsjöar med inplanterad öring och i det senare fallet även röding.
Åtgärdsförslag är därmed att dessa vattendrag och sjöar planläggs för eventuella åtgärder. Särskilt
intressant är det att utreda i vilken grad bäckarna kan utgöra- eller utgör reproduktionsområde för
sjölevande öring.
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 Ang. utplantering: I Flärksjöarna utplanteras det kontinuerligt öring och ibland även röding vilket
i båda fallen kan ifrågasättas. T.ex. finns det i sjöarna redan öring i form av ett naturbestånd som
reproducerar sig i Pörbäcken (B.Nääs muntligen), samt sannolikt även i åsträckan mellan sjöarna.
Att beblanda odlad öring av främmande stammar med det naturliga beståndet är inte enbart
olyckligt ur en genetisk aspekt, utan även med tanke på den ökade näringskonkurrensen som
uppstår. Vad gäller utplantering av röding så är det förutom av näringskonkurrensskäl även
olyckligt med tanke på Flärksjöarnas, för arten direkt olämpliga biotopförhållanden. I första hand
är sjöarna alldeles för grunda för att kunna bli sommarskiktade. Detta innebär att det under högoch sensommaren inte lär finnas något bra livsutrymme för den kallvattenkrävande rödingen som i
stället blir hänvisad till att leva i en jämnvarm och alltför syrefattig vattenmassa. Förutom
ovanstående aspekter så bör man ha i åtanke att det finns flera andra, närliggande sjöar där fisket
byggs upp genom utplanteringar av öring och röding- t.ex. redan nämnda Norra Rävsjön och
Norra Virkasjärv. Samtidigt är det inom samma område sällsynt med så som i Flärksjöarna
naturreproducerande sjööringbestånd varför fiskutplantering där föreslås upphöra. Även om
öringen knappast blir särskilt stor ska värdet i ett fiske mot enbart vild fisk inte underskattas.
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Bortsett från de största Voxnanmynnande vattensystemen finns det även flera andra biflöden som äreller kan bli viktiga för fiskstammarna i Voxnandalen inom Ljusdals kommun. Av dessa har de tre
största vattendragen inkl. ett biflöde till ett av dem inventerats och beskrivits i fiskevårdsplanen.
Sammanlagt har 29,6 km vattendrag inventerats och resulterat i 3 delrapporter, innehållande 4
vattendrag med 8 tillhörande sjöar. Vattendragen i fråga är nedifrån räknat Västerhocklan med
Kolarsjöbäcken, Svartån och Jättån. Av dessa är Västerhocklan och Svartån oreglerade medan Jättån
via ett litet regleringsmagasin regleras inom Ljusnan/Voxnans reglersystem.
Alla berörda vattendrag ingår i riksintresset ”Voxnan uppströms Vallhaga” som är skyddat enligt
miljöbalken. Vidare i omfattas Västerhocklan (Kolarsjöbäcken) av ett natura 2000- område enligt artoch habitatet medan Svartån t.o.m. ingår i en nationalpark. Ett annat naturvärde i form av
flodpärlmussla finns i Kolarsjöbäcken genom ett reproducerande bestånd. Även Jättån innehåller
flodpärlmussla även om beståndet bedöms vara gammalt.
Vad gäller fiskfauna så förekommer stationär öring i alla inventerade vattendrag. Sannolikt utnyttjas
också åarna i mindre grad som reproduktionsområden för öring från Voxnan. Tack vare den nära
kopplingen till älven förekommer också harr, även om artförekomsten bara är bekräftad i
Västerhocklan. En annan strömlevande art som förekommer i alla vattendrag är den rödlistade
stensimpan. Därutöver finns de vanliga sjöfiskarna gädda och abborre, m.fl. arter i alla vattendragen. I
Jättåsystemet förekommer också sik.
Via inventeringarna i ”övriga Voxnanmynnande vattendrag” har det sammanlagt registrerats 23
fiskvandringshinder varav 3 är definitiva och artificiella. Av de senare finns två i Jättåns övre del
medan det tredje finns längst upp i Västerhocklan (Kolarsjöbäcken). Beträffande definitiva, men
naturliga vandringshinder förekommer de endast i Svartån där de till antalet är hela 5, varav det
tidigaste finns endast 0,6 km upp från Voxnan. Vad gäller partiella vandringshinder så förekommer de
ganska jämnt fördelat mellan vattendragen och alltid i form av olika typer av vattenfall, altenativt
rester från dammar.
Av de berörda vattendragen har Jättån och Västerhocklan utnyttjats som flottleder med kraftiga
rensningsskador som följd. Detta trots att omfattande restaureringsinsatser i viss mån förbättrat
vattenbiotoperna i båda vattendragen. Beträffande Svartån och Kolarsjöbäcken så innehåller de också
rensningsskador, men i betydligt mindre omfattning. Särskilt gäller det Svartån som till den allra
största delen är helt opåverkad och mycket fin.
När det kommer till framtida åtgärder i vattendragen bedöms den största förbättringspotentialen finnas
i Jättån. Förutom en tidsenlig biotopåterställning av ån behöver fiskvägar ordnas vid två dammar varav
den översta styr regleringsmagasinet Stor-Jättsjön. Här bör man innan det anläggs en fiskväg, först
utreda om det är möjligt att helt avveckla regleringen av den i sammanhanget mycket lilla Jättån.
Även Västerhocklan har en stor förbättringspotential, och då i form av biotopåterställning på samma
sätt som i Jättån. Dessutom behöver vandringshinder elimineras och då främst i form av ett problem
vid en damm i Kolarsjön längst upp i vattendraget (Kolarsjöbäcken).
Vad gäller Svartån är förbättringspotentialen mindre. Dock föreslås kraftiga punktinsatser gällande
biotopåterställning, samt en insats för att återleda vatten till en ursprunglig åfåra. En viss potential
ligger liksom för Västerhocklans del också i att åtgärda diken inom avrinningsområdet.
Sammantaget innebär de viktigaste åtgärderna i ”övriga Voxnanmynnande vattendrag” att hela 11,1
km vattendrag behöver biotoprestaureras. Därutöver föreslås åtgärder av sammanlagt 3 definitiva- och
10 partiella fiskvandringshinder.
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Björnåns vattensystem.
Läge (utlopp) och inventeringens
VästerSvartån
Jättån
omfattning
hocklan
N koord (SWEREF 99TM)
6840584 6845341 6849745
E koord (SWEREF 99TM)
501925
496144
492953
Inventerad längd (km)
14,4
7,3
7,9
Antal sjöar
3
1
4
Kända naturligt förekommande
fiskarter
Abborre
x
x
x
Gädda
x
x
x
Harr
x
x
x
Mört/vitfisk
x
Sik
Siklöja
x
x
x
Stensimpa
x
x
x
Öring (stationär)
x
x
x
Öring (vandrande-älv)
Öring (vandrande-sjö)
Övriga (gers, lake m.fl.)
x
x
x
Särskilda naturvärden
Flodkräfta
Flodpärlmussla
x
x
Skyddad/värdefull natur övrigt
x
x
x
Särskilda miljöproblem
Försurning (kalkningsområde)
Vattenkraft/reglering
x
Övergödning
Vandringshinder
Antal vandringshinder
8
10
5
Definitiva och artificiella hinder
1
0
2
Definitiva naturliga hinder
0
5
0
Befintliga fiskvägar/trappor
0
0
0
Biotopförhållanden
Gammal flottled
x
x
Rensningspåverkan (0-3)
2
1
2
Tidigare biotopvårdad
x
x
x
Problem inom avrinningsområdet
Jordbruk
Skogsbruk vattennära avverkning
Skogsbruk dikning
x
x
Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder (antal)
8
0
5
Biotoprestaurering
x
x
x
Återledning av vatten
x
Förbättra kantzoner jordbruksmark
Igenläggning av diken
x
x
Återställande av sjönivå
x
Elprovfiske
x
x
x
Sjö/nätprovfiske
Kräftprovfiske
Inventering av flodpärlmussla
x
x
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Västerhocklan
(med Kolarsjöbäcken)

Förutsättningar
Läge

Västerhocklan är ett sydligt rinnande vattendrag
som mynnar i Voxnan, 8 km VSV om Los. Med
inledning i Kolarsjön nära Härjedalsgränsen är
vattendraget tillsammans med den
sammanhängande, 3,2 km långa Kolarsjöbäcken
14 km långt. Längs loppet som sammanlagt
faller 146 m genomflyter vattendraget främst
stora skogsmarker, men även några myrar och
två tjärnar. Dessutom rinner flera biflöden till
varav Stensjöbäcken långt upp är klart störst.
Sammantaget innebär detta att Västerhocklan vid
mynningen i Voxnan har en beräknad
medelvattenföring på 0,97 m3.

Förvaltning

Den större delen av Västerhocklan förvaltas av
Los-Hamra FVOF. Undantag utgörs av
vattendragets övre del (ovan väg) inkl.
Kolarsjöbäcken och Kolarsjön där förvaltning
och fiske sköts av berörd markägare.

Fiskfauna

Det har mellan åren 1990 och 2015 elprovfiskats
vid fem tillfällen fördelat på tre lokaler i
Västerhocklan och två lokaler i Kolarsjöbäcken.
Samtliga fisken påträffade öring, men det var
endast ett fiske i Kolarsjöbäcken 2007 som
uppvisade bra värden. Vidare så fångades även
abborre, lake, elritsa och stensimpa. I nedre
delarna av Västerhocklan ska det även
förekomma harr. Beträffande Kolarsjön så finns
där gädda, abborre och mört naturligt. Dessutom
utplanteras i första hand öring, men även röding.

Särskilda naturvärden

Vattendraget ingår i området ”Voxnan
uppströms Vallhaga” vilket är av riksintresse
enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är
skyddat mot vattenkraft. Kolarsjöbäcken är ett
natura 2000- vattendrag (art- och
habitatdirektivet) som har ett särskilt värdefullt
bestånd av flodpärlmussla. Enligt
Musselportalen konstaterades föryngring i flera
lokaler i bäcken så sent som 2016.

Karta. Kolarsjön, Kolarsjöbäcken, Nedra Gässmyrtjärnen,
Västerhocklan och Laxtjärnen.
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Ekologisk status

Enligt VISS innehåller vattendraget fyra vattenförekomster i form av Kolarsjöbäcken inkl. övre delen
av Västerhocklan, en kort rinnsträcka ovan Laxtjärnen, samt den resterande nedre delen av
Västerhocklan. De bedömningar som gjorts innebär att det redan finns en hög ekologisk status i
Laxtjärnen, samt en god ekologisk status i den korta sträckan uppströms denna. Däremot har den
övriga, större delen av vattendraget getts en måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen god
ekologisk status 2021.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Västerhocklan och Kolarsjöbäcken, inklusive sjöar biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2016.

Sjöbeskrivningar

Kolarsjön ligger 426 m. öh. med en areal på 71,3 ha. Denna näringsfattiga sjö omges av
barrskogsterräng som är kuperad mot S och O, men i övrigt relativt flack. Mot N och NO förekommer
det också några hyggen och myrar. De senare finns främst i NO där sjöns enda tillflöden i form av
Kängalammsbäcken och Smaltjärnsbäcken rinner in. Utlopp finns vid den sydliga viken där f.ö. sjöns
enda närliggande bebyggelse finns i form av ett gammalt båthus och ett par stugor. Vad gäller
biotopförhållanden så är Kolarsjön enligt SMHI max 20,2 m djup med ett medeldjup på 5,7 m (sjödjup
och vattenvolym). Förutom några trädbeväxta öar i N så sticker det i sjön även upp block här och var
närmast landen. Där tycks bottensubstratet i övrigt vara varierat med övervikt av hårda fraktioner på
de flesta platserna- t.ex. i utloppsviken där sand och grus dominerar. I sjöbottnarna växer det mycket
ont om övervattensväxter vilka främst består av strandnära starr. Beträffande vattnet i Kolarsjön så är
det klart men måttligt färgat av humusämnen.

Delar av Kolarsjöns utloppsvik.

N Gräsmyrtjärnen och gammal bäverdamm i utloppet.

Nedra Gässmyrtjärnen är en rund och mycket liten tjärn (ca 1 ha) som genomflyts av Kolarsöbäcken
i sydostlig riktning. Den här tjärnen omges uteslutande av myrmark som är stor och öppen mot V, men
i övrigt smal samt innesluten av barrskog runt den resterande delen. Vid inventeringstillfället var
tjärnen något uppdämd av en bäverdamm vilket innebar att myrmarken var mycket sank. Tjärnen har
för övrigt mjuka bottnar och en förhållandevis riklig vattenväxtlighet bestående av bl.a. vass och starr.
Laxtjärnen (324 m. öh.) är en långsmal, 17,6 ha stor tjärn som genom Västerhocklan har in- och
utlopp i N resp. S. Övrigt tillflöde utgörs av en mindre, namnlös bäck som rinner in i en vik i NO.
Tjärnen omges annars av en till stora delar öppen våtmark med fast tallskog bortom. Det är endast i
närheten av utloppet där det för övrigt finns en gammal flottarstuga som marken är fast. Tjärnen är
troligen grund då det sticker upp gott om starr mm, både längs stränder och i små öar längre ut. Även
näckros och fräken förekommer rikligt i bottnarna vilka sannolikt domineras av finsediment.
Laxtjärnens vatten är klart men betydligt färgat.
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Vattendrag- & biotopbeskrivning

Kolarsjöbäcken inleds i Kolarsjöns utlopp där det
sitter delar av en gammal damm som i dagsläget
utgör ett definitivt fiskvandringshinder (vh1). Från
dammen till en punkt strax nedan den korsande
vägen ovan N Gässmyrtjärnen (1,9 km) faller
vattendraget relativt brant genom den ravin som
bildas mellan Lillkullen och Hockelberget. Detta
innebär att strömmande till forsande biotoptyper
dominerar bäcken och att sträckor med
svagströmmande vatten är få och korta. Trots
topografin finns det inga allvarliga
vandringshinder för öring även om tre mindre fall
registrerats som partiella hinder (vh2-4). Vad
gäller bäckens fåra så har den en varierande bredd Karaktärsbild av Kolarsöbäcken i dess övre delar. Svagt
rensad fåra mellan grova block.
som dock oftast rör sig mellan 2,5 och 5 m. Det
dominerande bottensubstratet är block som på
många platser dessutom är riktigt stora. Även mindre block och sten är vanligt, liksom bitvis också
grus och död ved. Tillsammans med en oftast tillfredsställande beskuggning från kantande träd och
strandsnår så är biotopförhållandena för öring goda längs sträckan som dock delvis är påverkad från
rensning.
Längs en 250 m lång och ringlande sträcka uppströms N Gässmyrtjärnen strömmar Kolarsjöbäcken
långsamt i en djup, sedimentrik fåra kantad av öppen myr. Liknande förhållanden råder även i den
korta sträckan (50 m) mellan tjärnen en väg försedd med en bro. Den senare sträckan var dock
påverkad av övergivna bäverdammar som sänkte strömhastigheten ytterligare genom en nu delvis
översvämmad bäckfåra.
Den avslutande delen av Kolarsjöbäcken- mellan vägbron och Västerhocklan (900 m) löper genom
tallskogsmark med inslag av myr längst ner. På grund av bäver och djurens dammar så var delar av
den berörda bäcksträckan delvis överdämd och därmed svårkarterad. Dock så är bedömningen utifrån
studerade delar att bäcken normalt sett har ett strömmande flöde med kortare forsande sekvenser i
sträckans övre del samt svagströmmande förhållanden längst ner. Vad gäller fåran så är den generellt
sett 3-8 m bred och relativt kraftigt rensad. Förutom det fina sedimentet som ansamlats uppströms
bäverdammarna så innehåller de påtagligt jämngrunda strömmarna främst sten och mindre block.
Även grus och sand förekommer om än i mindre omfattning.

Exempel på en övergiven bäverdamm som
överdämmer delar av en strömsträcka nedströms
vägbro.

Exempel på en rensad och strukturlös ström i
Kolarsjöbäckens nedre del.
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Västerhocklan, med inledning vid
Stensjöbäckens inlopp i Kolarsjöbäcken går till
den största delen i sin övre hälft (5,8 km) genom
myrmark. Bl.a. passerar det nu dubbelt så stora
vattendraget de stora och mestadels öppna
våtmarkerna Össjöslåtten och Hockelmyran.
Dessa innehåller förutom ett flertal bäverdammar,
även utrivna flottningsdammar varav den övre har
registrerats som ett mindre allvarligt
fiskvandringshinder (vh5). Även om
våtmarkskaraktären är påtaglig i övre
Västerhocklan så förekommer det i skogsmark
mellan de olika myrarna också några
Exempel på Västerhocklans öppna lopp genom
strömsträckor varav den klart längsta (600 m)
myrlandskap (Össjöslåtten).
finns direkt uppströms Össjöslåtten. Strömmarna
som även innehåller små forsar och höljor är generellt sett 3-10 m breda och i olika omfattning
rensningsskadade. Detta har även innefattat sprängning i fåran som dock i viss mån har restaurerats.
Sträckan mellan dammen i Hockelmyrans ände och Laxtjärnen är 2,8 km lång i ett lopp som går
genom fast skogmark, med undantag för de sista 400 metrarna som kantas av myr. Där är flödet lugnt i
en relativt djup och sedimentrik fåra, medan huvuddelen av sträckan har en helt annan karaktär med
mestadels strömmande eller forsande vatten. På ett par hällrika platser faller ån så pass brant att
uppströms vandring försvåras även för öring (vh6-7). Beträffande åfåran så är den 4-12 m bred, rensad
och till stora delar söndersprängd. Även längs den här sträckan har restaurering genomförts- men med
ett oftast mindre bra resultat.

Exempel på rensad- men biotopvårdad ström mellan
Hockelmyran och Laxtjärnen.

Exempel på rensad- men biotopvårdad ström mellan
Laxtjärnen och Voxnan.

Den avslutande delen av Västerhocklan- mellan Laxtjärnen och Voxnan (2,7 km) rinner hela vägen
genom skogsmark även om små inslag med myr också förekommer närmast ån. Denna sträcka har en
ganska stor variation mellan strömmar, forsar och höljor. De senare har som mest en bredd på hela 40
m medan ån vid mer strömsatta delar vanligtvis pendlar mellan 5 och13 m. Också här finns hällrika
partier med fall, bl.a. i anslutning till den korsande bilvägen där vattendragets nedersta
fiskvandringshinder finns (vh8). Beträffande åns fåra så är den trots omfattande restaureringsförsök
fortfarande att betrakta som kraftigt resningsskadad med upplagt material på många platser. Positivt är
att det längs sträckan förekommer opåverkade vattenbiotoper i form av några mindre sidofåror. Dessa
är dock tyvärr sällan vattenförande och därmed inte tillgängliga för någon större produktion av fisk
och annan akvatiskt levande fauna.
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Vandringshinder för fisk

I vattendraget har det registrerats åtta fiskvandringshinder varav ett- i Kolarsjöns utlopp är definitivt.
Vh1-4 ligger i Kolarsjöbäcken medan vh5-8 finns i Västerhocklans huvudfåra. En vidare beskrivning
av hindren anges under avsnittet åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder Västerhocklan.
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6852480 499023
Kolarsjöns utlopp
Vh2 6851994 499209
650 m nedstr. Kolarsjön
Vh3 6851884 499340
800 m nedstr. Kolarsjön
Vh4 6851274 499667
NO om Nordkap
Vh5 6848824 501097
Össjöslåtten
Vh6 6844482 502095
SO om Mellanmyran
Vh7 6843990 501966
Uppströms Laxtjärnen
Vh8 6842170 502413
Nedstr. väg mot Voxnahed

Hindertyp
Damm
Fall/fors
Fall/fors
Fall/fors
Damm
Fall/fors
Fall/fors
Fall/fors

Svårhetsgrad
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Fallh. m
0,6
0,8
0,8
1,2
0,2
0,9
1,5
1,4

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Kolarsjöbäcken har rensats på ett bitvis kraftigt- men oftast lätt sätt i sin översta
sträckning (650). Dessutom har kraftig rensning genomförts i anslutning till vägtrumman ovan N
Gässmyrtjärnen (100 m) samt i strömmande till forsande avsnitt nedströms samma tjärn (700 m).
Vad gäller Västerhocklan så har alla förekommande strömsträckor rensats på ett mestadels kraftigt
sätt. Dessa sträckor som främst finns i vattendragets nedersta hälft fr.o.m. Hockelmyrans slut
(Bäckvallsdammen) har en sammanlagd längd på hela 6 km. De rensningar som genomförts har
även innefattat korta sträckor av rätning samt sprängning i många sträckor. Dock är det inte lätt att
bedöma i hurvida det sprängts eftersom såväl Kolarsjöbäcken som Västerhocklan, av geologiska
skäl även innehåller stenar som är naturligt kantiga.

Exempel på kraftig rensningspåverkan i Västerhocklan
(uppströms Voxnan).

Exempel på stenar som är kantiga av naturliga skäl i
Västerhocklan (torrlagd sidofåra nedstr. Laxtjärnen).

 Dammrester: Flottningsdammar som nu mer
eller mindre är utrivna finns i utloppet av
Kolarsjön samt i änden på Össjöslåtten och
Hockelmyran/Bäckvallsdammen. Dessutom
finns det också rester av enklare dammar på
följande platser: Nedströms Nedra
Gässmyrtjärnen, V om Kojmyran, vid
Laxtjärnens utlopp, samt strax uppströms väg
mot Voxnahed.
Exempel på delvis utriven damm i Västerhocklan
(Bäckvallsdammen).
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 Dikning: Från myrarna mellan Össjöslåtten och Håckelmyran/Bäckvallsdammen leder ett mindre
antal diken till Västerhocklan. Dessa kommer i första hand ifrån de stora våtmarkerna väster om
vattendraget vilka enligt kartmaterial är påtagligt utdikade.

Exempel på ett grävt, direktmynnande dike i
Västerhocklan (uppströms Hockelmyran).

Exempel på biotopvårdad ström i Västerhocklans nedre
del.

 Fiskevård: Den större delen av de tidigare rensade avsnitten i Västerhocklan har restaurerats med
hjälp av grävmaskin. I samband med detta har man även möjliggjort fiskvandring förbi de två
flottningsdammarna i vattendraget. Biotopåtgärderna är dock av äldre modell vilket bl.a. innebär
att långt ifrån allt upplagt material har återanvänts liksom att fårans fulla bredd sällan har
utnyttjats. Vad gäller Kolarsjöbäcken så har den inte biotopvårdats. Däremot har man i syfte att
hålla kvar inplanterad fisk monterat ett galler i den damm (vh1) som finns i Kolarsjöns utlopp.

KOMMENTAR
Västerhocklan utgör tillsammans med Kolarsjöbäcken ett långt Voxnanmynnande vattendrag
som har goda grundförutsättningar för laxartad fisk. Bl.a. på grund av en gynnsam fallhöjdoch av att definitiva fiskvandringshinder av naturlig karaktär saknas. Det finns heller inga
problem relaterade till vattenkraft eller annat som påverkar vattendragets hydraulik i någon
större omfattning. Dock så är det med tanke på vattendragets storlek och en medelvattenföring
på 1 m3 i mynningen inte överaskande att flottning har ägt rum, vilket försämrat
förutsättningarna i vattendraget avsevärt.
De skador som finns från flottningstiden är i Västerhocklan av klassisk karaktär med ganska
brutala rensningsskador i förekommande strömmar, medan Kolarsjöbäcken har klarat sig
bättre. Detta eftersom flottning av någon större omfattning tros ha inletts först i Norra
Gässmyrtjärnen, och att sträckan ovanför endast tjänat som vattenled från Kolarsjön och den
magasinering som via en damm förekommit där. Det har dessutom även magasinerats vatten i
Västerhocklan via två stora myrområden med dammar i ändarna.
För att åtgärda flottledsskadorna i vattendraget så har man både rivit ut dammar och i stor
omfattning restaurerat vattenbiotoper vilket självklart är positivt. Det är även intressant och
inte oväntat att det är i den förhållandevis orörda Kolarsjöbäcken som det finns ett starkt
bestånd av flodpärlmussla, och därmed även öring. Däremot är biotopförhållandena
fortfarande inte de bästa i Västerhocklan där det krävs att man tar till moderna metoder för
restaurering innan full potential för fiskproduktion och fiske kan uppnås. För att en god
ekologisk status ska kunna uppnås i hela vattendraget behöver man även åtgärda ett stort
problem för fiskvandring vid Kolarsjöns utlopp.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 finns i utloppet av
Kolarsjön och består av delar av en
flottningsdamm som är inbyggd i en lång
dammvall av jord och sten. Det som finns
kvar av den 4 m breda dammen är
sidofundament och skibord av betong, samt
sättare av trä. Förutom detta vilket i sig
hindrar uppströms fiskvandring så har man
under senare tid dessutom monterat ett galler i
syfte att hålla utplanterad laxfisk kvar i
Kolarsjön. Sammantaget utgör hela
Vh1, damm i Kolarsjöns utlopp.
konstruktionen, med en fallhöjd på 0,6 m ett
definitivt fiskvandringshinder som behöver åtgärdas. Åtgärdsförslaget är i första hand att hela
anläggningen rivs ut och ersätts med en naturlig- och sjönivåhållande stentröskel med
efterföljande strömstryk. Om man av kulturella skäl vill behålla dammvallen intakt är det även
möjligt att skapa fiskvandringsmöjligheter genom att avlägsna dammens träsättare samt att bygga
en sjötröskel uppströms, följd av ett strömstryk genom och nedan dammen. Oavsett vilken lösning
man väljer blir en viktig frågeställning hurvida det med tanke på vattendragets naturliga
öringbestånd är försvarbart att utplantera odlad, laxartad fisk av främmande stammar i Kolarsjön.
Läs mer om detta under övriga åtgärder.
 Vandringshinder 2-4 utgörs av forsar och fall över hällar och block vilket försvårar fiskvandring
på olika platser i Kolarsjöbäcken. Alla objekten ligger med fallhöjder på 0,8-1,2 m i bäckens övre
hälft där det för övrigt även förekommer flera fall med något lägre fallhöjder. Även om inget av
fallen i Kolarsjöbäcken utgör definitivt stopp för fiskvandring, samt är av naturlig karaktär så kan
de med fördel åtgärdas. Dels eftersom gädda och andra arter förutom öring redan finns uppe i
Kolarsjön- men även som ett led i att ytterligare stärka förhållandena för flodpärlmussla då de i
hög grad är beroende av värdfiskens (öring) vandringsmöjligheter. Åtgärder av förekommande
vandringshinder görs lämpligtvis i samband med manuell biotopvård i bäcken. För att öppna
fiskväg kan det i vissa fall räcka med att flytta på enstaka block, medan man ibland också behöver
ta till vattenståndshöjande åtgärder genom stenutläggning nedströms berörd passage.

Vh4, fors över häll och block i Kolarsjöbäcken.

Vh5, damm i Västerhocklan (vy från uppströms sida).

 Vandringshinder 5 finns i Västerhocklans övre del där det i änden av Össjöslåtten finns en 6 m
bred flottningsdamm. Efter delvis utrivning återstår nu fundament och bottenplatta/skibord av
betong, samt endast en fast träsättare i regleringsfacket. För att höja vattenståndet och underlätta
för fiskvandring ytterligare så har man anlagt en nivåhållande tröskel i ån nedströms dammen.
Även om passagen inte utgör några större bekymmer för fiskvandring så finns det fortfarande ett
mindre fall (0,2 m) över dammkrönet där dessutom strömhastigheten är onödigt hög. Detta är
något som bör åtgärdas- och då lämpligtvis i samband med maskinell biotopåterställning av den
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korta strömsträckan nedströms dammen vilken helst bör rivas ut helt. Om detta av kostnadsskäl
eller annat inte är möjligt så är åtgärdsförslaget att den sista träsättaren tas bort. Man bör samtidigt
genom stenutläggning på platsen försöka skapa en så naturlig och lång strömnacke som möjligt.
Viktigt är att denna i samråd med andra intressen anläggs i en höjd som även är gynnsam för den
ovanliggande myren.
 Vandringshinder 6-8 vilka alla finns i Västerhocklans nedre hälft består av fall över främst
hällar. Med hög gradient och fallhöjder på 0,9-1,5 m utgör dessa passager relativt svåra
vandringshinder som åtminstone vad gäller de två nedersta endast kan passeras av vuxen öring.
Även om fallen i första hand är av naturlig uppkomst så kan rensning och sprängning i viss mån
påverkat vilket innebär att åtgärder i samband med biotoprestaurering kan vara befogade. För att
underlätta för fiskvandring föreslås om möjligt, sänkning av forsnackar i kombination med
vattenståndshöjande materialutläggning nedströms.

Vh7, fall över hällar och block i Västerhocklan.

Vh8, ännu ett fall över hällar och block i Västerhocklan.

Övriga åtgärder

 Biotopåterställning: Genomför maskinell biotoprestaurering i alla rensningsskadade strömmar
längs hela vattendraget fr.o.m. N Gässmyrtjärnen (sammanlagt 7,3 km). I första hand behöver
detta göras med konventionella metodiker så som återförsel av upprensat material, bottenluckring
samt tillförsel av död ved. Det är i samband med detta även viktigt att låta vattendraget återta sin
ursprungliga form med breddade strandzoner och strömsatta sidofåror. Om tillräckliga resurser
finns så är det även möjligt att förbättra vissa mer tillgängliggjorda sträckor med externt material.
Detta i form av grova block där ursprungliga, större strukturer sprängts sönder, samt lekgrus där
det naturliga materialet spolats bort. De sträckor som behöver maskinrestaureras finns på följande
platser. Kolarsjöbäcken nedströms nedre vägbron (800 m), Fyra strömmar i Västerhocklans övre
sträckning ovan Hockelmyran (650+200+350+300 m), sträckan mellan Bäckvallsdammen och
myr ovan Laxtjärnen (2,5 km), samt större delen av sträckan mellan Laxtjärnen och Voxnan (2,5
km). Vad gäller Kolarsjöbäcken i sträckan från Kolarsjön till Gässmyrtjärnen föreslås endast
manuella åtgärder vilka med tanke på bäckens värdefulla musselbestånd bör göras varsamt. I
åtgärderna ingår förutom iläggning- och justeringar av befintliga stenar och block, även
lekbottenrestaurering samt tillförsel av död ved. Ett undantag för manuella åtgärder utgörs dock av
en sträcka i anslutning till en vägtrumma (se punkt nedan).
 Ersätt vägtrumma med valvbåge: Uppströms N Gässmyrtjärnen finns det en 1 m vid trumma
som leder Kolarsöbäcken under en skogsbilväg. Även om trumman inte skapar något fall i änden
så är den alltför sluttande anlagd med onödigt hög strömhastighet som följd. Detta innebär inget
problem för öring medan andra fiskarter och annan akvatiskt bunden fauna kan få stora problem
vid uppströms vandring. Åtgärdsförslag är att man ersätter trumman med en valvbåge och en
naturlig bäckbotten. I samband med detta kan man i och med att grävmaskinen är på plats även
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överväga att åtgärda de rensningsskador som finns i bäcken upp- och nedströms trumman (max
100 m). Om så görs bör man även passa på att tillföra grus och anlägga lekbottnar.
 Elprovfiske: En eventuell restaurering av vattendraget bör föregås av standardiserade
elprovfisken. Detta för att utreda dagens status på fiskbestånden och för att samtidigt skapa
referensvärden. I första hand bör elfiskena ske i de fem befintliga lokalerna- men eftersom behovet
av biotopvård är stort kommer sannolikt flera lokaler att behöva provtas.
 Bevaka bäver/riv dammar: Bevaka bäver och den påverkan som djuren har på vattendraget. I
första hand bör man se till att det i samband med övrig restaurering i vattendraget inte finns några
övergivna dammar som hindrar fiskvandring. Det fanns vid inventeringstillfället övergivna
dammar aktuella för utrivning i samband med de flesta myrarna fr.o.m. N Gässmyrtjärnen t.o.m.
Bäckvallsdammen. Vid tillfället fanns mest bäveraktivitet i nedersta delen av Kolarsjöbäcken,
samt i den översta sträckningen av Västerhocklan.
 Åtgärda diken: Undersök möjligheterna till att genomföra hydrologisk restaurering i området
Stormyran/Hockelmyran väster om Västerhocklan. Eventuella åtgärder innefattar i första hand
igenläggning av de diken som bl.a. kommer från ett antal tjärnar och slutligen mynnar i
Västerhocklan.
 Ang. fiskutsättning i Kolarsjön: I Kolarsjön sätts det för att skapa ett bättre fritidsfiske ut bl.a.
vuxen öring av främmande stam. Av denna anledning har man i sjöutloppet satt ett galler som ska
förhindra att fisken smiter ut i Kolarsjöbäcken. Med tanke på den naturliga öringen som lever i
Kolarsjöbäcken är den åtgärden ur ett genetiskt perspektiv självklart bra. Däremot utgör gallret
tillsammans med dammen ett hinder för andra arter samtidigt som det förhindrar möjligheten att
uppnå en god ekologisk status i vattendraget. Detta innebär att man även ur fiskeintressenas
perspektiv behöver tänka om och utgå ifrån ett scenario där fri fiskväg skapas enligt förslag under
avsnittet åtgärder av vandringshinder (vh1). T.ex. kommer en fri fisvandringsväg sannolikt att
medföra att utplantering av främmande öring i Kolarsjön stoppas. I stället ska man ha i åtanke att
åtgärden innebär att naturlig öring från Kolarsjöbäcken/Västerhocklan åter ges tillgång till den
tillväxtmiljö som funnits i Kolarsjön innan flottningsepoken. Förutsättningarna för att en
sjövandrande strategi ska utvecklats stärks dessutom av uppgifter om att den utplanterade öringen
haft en bra tillväxt i Kolarsjön (Ö. Karlsson). Även om predation från främst gädda blir en starkt
begränsande faktor så är det också möjligt att påskynda förloppet genom att via elfiske flytta
naturöring från bäcken till sjön.
 Inventera flodpärlmussla: Håll kontroll på beståndet av flodpärlmussla i Kolarsjöbäcken genom
kontinuerliga inventeringar. Eftersom beståndet är reproducerande med möjlig spridning
nedströms är det även av intresse att inventera lämpliga avsnitt av Västerhocklan.
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Svartån

Karta. Svartån och Dammtjärnen.

Förutsättningar
Läge

Svartån inleds vid den stora, tjärnrika Svartåmyran ca 20 km väster om Los och har via en tvådelad
fåra sin mynning i Voxnan, ca 5 km nedströms Rullbo. Med början i den nedersta tjärnen,
Dammtjärnen innefattar denna rapport 7,3 km av vattendraget som dock även har en längre, ej
inventerad tilloppsgren från myr- och skogsmarker i söder. Svartåns lopp vilket i den översta delen går
i myrmark men därefter mestadels genom skog faller längs sträckan mellan Dammtjärnen och Voxnan
107 m. Den beräknade medelvattenföringen i mynningen är 0,55 m3/s.

Förvaltning

Vattendraget ligger inom, och förvaltas av Finnmarkens FVO.

Fiskfauna

Mellan åren 1990 och 2009 har sex elprovfisken i fyra olika lokaler genomförts enligt Elfiskeregistret.
Vid samtliga fisken har öring fångats även om tätheterna varit varierande och ibland låga. Andra
påträffade arter är stensimpa och elritsa. Vad gäller Dammtjärnen och de andra tjärnarna i
Svartåmyran så finns där enligt Fiskeplan Ljusdal 1991 abborre och gädda.

Särskilda naturvärden

Svartån ligger inom Hamra nationalpark vilken i sin ursprungliga omfattning bildades redan 1909.
Parken som numera är 1383 ha stor innefattar värdefulla miljöer av urskog, myr och vattendrag. Inom
nationalparken som numera sträcker sig ner till Voxnan finns längst ner även ett naturreservat kallat
Svartågrenen. Vattendraget ingår dessutom i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” vilket är av
riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § och där av är skyddat mot vattenkraft.
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Ekologisk status

Enligt VISS har Svartån mellan Dammtjärnen och Voxnan miljökvalitetsnormen hög ekologisk status
(fastställd 2017-02-23), samt gällande statusklassning hög ekologisk status (2017-05-10).
Anmärkningsvärt är att vattenförvaltningens vattenförekomst i åns nedersta del inte innefattar
huvudfåran. I stället har man tagit med den södra, mer eller mindre uttorkade grenen vilket är märkligt.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Svartån biotopkarterades längs sträckan mellan Dammtjärnen och Voxnan av Ljusdals Kommun 2016.
Den sydliga utloppsgrenen inventerades endast översiktligt av kommunen 2017.

Sjöbeskrivning

Dammtjärnen, 398 m. öh. och 4,2 ha, är en
mycket långsmal och selliknande tjärn som i
huvudsak omges av öppen myrmark med tallskog
bortom. Som sankast är marken norrut där den
stora Svartåmyran finns. Förutom från denna myr
får tjärnen sin tillrinning genom bäckar från
omgivande tjärnar med det största inflödet från
Stortjärnen i väster. Dammtjärnen vilken har sitt
utlopp i sydost har ett måttligt färgat vatten och
bottnar av uteslutande finsediment. I dessa finns
ett glest bestånd av näckros som i stort sett täcker
hela tjärnen, men i övrigt är vattenväxtligheten
sparsam.

Dammtjärnen i vy från Ost.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Den inledande sekvensen av Svartån är en 1 km
lång, ovanligt ringlande myrsträcka mellan
Långtjärnen och sammanflödet med vattendragets
sydliga tilloppsgren. Åns flöde som efter ca 200
m är kopplat till en mindre tjärn är mestadels
lugnt även om korta, svagt strömmande partier
också förekommer. I de senare fallen finns en del
hårdsubstrat som grus och block på bottnarna som
annars är mycket sedimentrika och relativt tätt
beväxta av makrofyter. Bl.a. växer vass, fräken,
vattenklöver och hårslinga.
Efter att den sydliga grenen anslutit så blir
Ringlande sekvens av Svartån genom Svartåmyran.
Svartån i flöde, ungefär dubbelt så stor samtidigt
som vattnet får en kraftigare färg och en större grumlighet. I ungefär 900 m går ån även
fortsättningsvis i ett lugnt flöde genom Svartåmyran men nu i en fåra som är betydligt rakare och
enformigare än tidigare. Detta innebär att den 2-6 m breda vattendragssträckan, åtminstone delvis
bedöms vara grävd och rätad. Eftersom ån generellt sett är djup (>1 m) så förekommer det betydligt
mindre vattenväxter här än längre upp i myren. För övrigt noterades två små bäverdammar under
konstruktion i inledningen av denna sträcka.
Nedan Svartåmyran följer en ca 1,5 km lång sträcka som går genom talldominerad skogsmark och
avslutas ca 200 m nedströms vägen mot Svartåvallen. Längs denna sträcka förekommer såväl
strömmande sträckor i blockbaserade fåror som lugnflyt med mjuka bottnar och myrstränder. Upp221
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och nedströms vägen är vattendraget kraftigt rensat och rätat men i övrigt förekommer inga allvarliga
biotopskador även om lätt, punktvis rensning har förekommit vid ett flertal strömmar.
De mellersta och nedre delarna av Svartån har en
brant fallprofil vilket gör strömmar och forsar
betydligt talrikare än tidigare. Längs den mycket
fina och helt orensade sträckan fram till strax
uppströms ”Svartågrenen” (3,7 km)
karaktäriseras vattendraget starkt av omgivande
hällmark beväxt av glesa bestånd av martallar.
Även åns bottensubstrat är hällrikt och på många
platser bildas fall i skrevor eller över
klippavsatser vilket lett till att hela tio
vandringshinder för öring har registrerats. Av
dessa bedöms fem vara definitiva, varav det
Karaktärsbild i form av hällar och fall (vh10) i Svartåns
nedersta fallet finns ca 800 m uppströms
nedre del.
Voxnan. Mellan de strömmande till forsande
partierna avbryts flödet på ett fåtal platser av lugnflyt genom myrar, eller av höljor. En av dessa är
riktigt stor bildar ett mindre tjärn långt ner i sträckan.
Avslutningen av Svartån (800 m) består av en kort lugnflytande sekvens med sedimentbotten följd av
en ihållande ström- och forsbiotop ner till Voxnan. Här är hällinslagen mindre än tidigare även om den
upp till 10 m breda fåran innehåller gott om grova block. Också mindre block och sten är vanligt på
bottnarna medan förekomsten av grus är mycket låg. Anmärkningsvärt att man genom kraftiga
rensningstilltag i sträckans övre del sett till att den sydliga utloppsgrenen är avsnörd och att allt vatten
vid normala flöden endast rinner genom den norra grenen.

Kraftigt rensad och rätad sträcka nedströms
förgreningen, Svartågrenen.

Mycket fint orensat parti av Svartån, direkt nedströms
sträckan i den vänstra bilden.

Svartåns södra utloppsgren är ca 700 m lång
och leder helt och hålet genom skogsmark av olika
karaktär. Den vid inventeringstillfället nästan
torrlagda åfåran, vilken bedöms vara i ungefärlig
storlek med den norra är orensad, blockig och
mycket fin fram tills vägen mot Rullbo. Den
avslutande 100 m sträckningen ner till Voxnan är
dock till en stor del rätad och kraftigt rensad. Vad
gäller vägpassagen så finns där två betongrör som
medgör eventuella flöden i ån.
Torrlagd, blockig och helt opåverkat parti av Svartåns
södra utloppsgren.
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Vandringshinder för fisk

Det har registrerats tio vandringshinder i Svartån varav alla är naturliga fall av olika typer. Det
tidigaste av de fem hindren som är definitiva finns redan 800 m uppströms Voxnan där det finns ett
lodrät fall över häll. En vidare beskrivning av objekten delges under åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Svartån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1
6845568 492783
Uppströms ådelning
Vh2
6845740 493086
Södra fåran Rullbokojan
Vh3
6845729 493238
SO om Rullbokojan
Vh4
6845739 493500
SV om Jakobsmyran
Vh5
6845768 493651
N om Ackjalammsberget
Vh6
6845714 493797
S om Jakobsmyran
Vh7
6845103 494967
NO om Ackjalammsb.
Vh8
6844860 495224
Uppstr. bäck Långmyran
Vh9
6844975 495467
Nedstr. bäck Långmyran
Vh10 6845073 495657
Nedtröms gångbro

Hindertyp
Fall/häll och block
Fall/häll
Fall/häll och block
Fall/hällskreva
Fall/klipphällar
Fall/häll
Fall hällar
Fall/lodrät över häll
Fall/lodrät över häll
Fall/häll

Svårhetsgr.
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt

Fallh. m
0,6
1,5
1,5
1,9
3,0
0,8
4,0
2,0
1,8
0,7

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Kraftigt rensade, även rätade strömmar med stora mängder block på land finns i
anslutning till den övre vägbron (70 m) och direkt nedströms ådelningen vid ”Svartågrenen” (170
m). Dessutom har samma ingrepp gjorts i Svartåns södra, numera torrlagda utloppsfåra, mellan
vägöverfarten och Voxnan (80 m). Lättare rensning har bitvis förekommit i de korta strömmarna
som finns i sträckan mellan Svartåmyran och den kraftigt rensade sträckan vid övre vägbron.

Kraftig rensning/rätning av Svartån i anslutning till
den övre vägbron.

Rensning av en lättare form i Svartåns övre del.

 Grävning/rätning: Grävning och/eller rätning
har åtminstone delvis utförts genom
Svartåmyrans nedersta del med början vid
inflödet från ”den andra” Svartån. En kort
sträcka är även grävd och rätad genom en
mindre myr direkt ovan Svartågrenen.
 Avsnörning av naturligt lopp: I samband med
grävningen och rensningen i anslutning till
Svartågrenen har man även lagt igen inloppet
till Svartåns södra utlopp. Denna bedöms
därmed enbart vara vattenförande vid riktigt
Sannolikt grävt/rätat parti genom Svartåmyran.
höga flöden.
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 Dikning: Det noterades vid inventeringarna inga direktmynnande diken av allvarlig karaktär.
Däremot är det känt att Svartåmyran är kraftigt utdikad. Av kartmaterial att döma gäller detsamma
vid ett stort antal myrar som ligger inom avrinningsområdet för ”den andra”, söderifrån
inkommande Svartån.

KOMMENTAR
Svartån har i förhållande till sin storlek ovanligt väl bevarade vattenbiotoper. Anledningen är att
flottning eller andra vattenindustriella verksamheter knappast har förekommit. De brutala
rensningsskador som trots allt finns på ett par platser härstammar i stället från arbeten som gjorts
i markavvattnande syften, bl.a. vid Svartågrenen. Åns vattenhushållande egenskaper störs
troligtvis också ganska kraftigt av utdikningar längre upp i avrinningsområdet.
Viktiga åtgärder i framtiden är därmed återställning av förstörda vattenbiotoper och hydrologisk
restaurering- något som även föreslås i Naturvårdsverkets Skötselsplan för Hamra nationalpark.
Detta är åtgärder som bl.a. skulle stärka vattendragets värde som reproduktionsvatten för
Voxnanöring. Dock är den tillgängliga sträckan nedströms det nedersta av Svartåns många
naturliga vandringshinder endast 800 m lång. Positivt i sammanhang med fiskproduktion till
Voxnan är att det råder totalt fiskeförbud inom hela nationalparken inklusive Svartån.
För övrigt innebär lokaliseringen inom Hamra nationalpark att Svartån nära utloppet är
tillgängliggjord via en entré med informationstavlor, fikaplats och toaletter mm. Dessutom finns
nära ån stigar, och korsande gångbroar på flera platser vilket ur ett pedagogiskt perspektiv är
värdefullt. Främst genom möjligheterna att belysa hur ett naturligt, opåverkat vattendrag i
skogslandet kan se ut. Men även hur ett så som vid Svartågrenen- förstört, eller i framtiden
restaurerat vattendrag kan se ut.

Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 2,3,5,8,och 9 består av fall över hällar och/eller block som utgör definitiva
vandringshinder för alla fiskarter inklusive öring. Med fallhöjder på mellan 1,5 och 3 m ligger
hindren med avstånd på mellan 3,7 och 0,8 km från Svartåns mynning i Voxnan. Inga åtgärder
föreslås eftersom fallen är av naturlig art.

Vh5, definitivt hinder i form av lodräta fall över
klipphäll.

Vh 9, Svartåns första definitiva vandringshinder för
öring från Voxnan sett.
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 Vandringshinder 1,4,6,7 och 10 är liknande hinder som de definitiva med skillnaden att de
bedöms kunna passeras av öring under särskilda omständigheter avseende flöde och storlek på
fisk. Dessa passager vilka finns med avstånd på mellan 4,1 och 0,6 km från Voxnan har totala
fallhöjder på mellan 0,7 och 4 m. Inga åtgärder föreslås för dessa naturliga vandringshinder.
Noterbart är att det även finns flera svårpasserade forsar och fall i Svartån som inte tagits med i
rapporten eftersom de ligger i nära anslutning till de registrerade.

Övriga åtgärder

 Biotoprestaurering: Restaurera den kraftigt rensade sträckorna vid den övre vägbron maskinellt
(ca70 m) samt de lätt rensade partierna mellan Svartåmyran och samma plats manuellt. Vad gäller
Svartåförgreningen så bör den rensade sträckan nedströms ådelningen restaureras maskinellt med
en bandgrävare (ca 170 m).
 Öppna upp södra utloppet: Om en biotoprestaurering vid Svartågrenen företas bör den södra
fåran samtidigt öppnas upp för ett önskat flöde. I samband med detta föreslås det även att de två
vägtrummorna ovan Voxnan byts ut mot en större valvbåge, samtidigt som åfåran nedströms
maskinåterställs (ca 80 m).
 Elprovfiske: En eventuell biotoprestaurering bör åtminstone i de kraftigt rensade sträckorna
föregås av standardiserade elprovfisken.
 Igenläggning av diken: Lägg igen eller proppa diken inom Svartåns tillrinningsområde. I första
hand gäller det i Svartåmyran samt kring det stora tillflödet (Svartån) söderut. För Svartåmyrans
del så finns det redan en detaljerad inventering att utgå ifrån (Lst. Gävleborg 2009:13) medan ett
nytt grepp behöver tas kring tillflödet och dess ingående myrar.
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Karta. Stor-Jättsjön, Abbortjärnen, Myrtäktflarken/Bomflarken och Jättån.

Förutsättningar
Läge

Jättån inleds i Sor-Jättsjön på gränsen till Härjedalens kommun, 25 km nordväst om Los för att genom
ett tvågrenat lopp mynna i Voxnan vid Rullbosjön. Tillsammans med sammanhängande Abborrtjärnen
och sjön Myrtäktflarken/Bomflarken är det sydligt rinnande vattendraget 9,6 km långt i ett lopp som
sammantaget faller 46 m. I Bomflarken mynnar biflödet Hussjöån vilken avvattnar ett
tillrinningsområde som till stora delar ligger inom Härjedalens kommun. Detta biflöde är mycket stort
vilket gör Jättåns medelvattenföring i mynningen så pass hög som 1,96 m3/s. Vad gäller närmiljö så
rinner hela ån genom skog och myrar förutom längst ner vid Rullbo, där en del bebyggelse finns.
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Förvaltning

Jättån och den nedre delen av Jättsjön förvaltas av Finnmarkens FVO. Den övre delen av Jättsjön
tillhör däremot ett fiskevårdsområde i Härjedalens kommun.

Fiskfauna

Enligt Elprovfiskeregistret har det inte provfiskats i Jättån sedan 1986, då två lokaler provtogs långt
upp, resp. långt ner i vattendraget. I båda fallen fångades öring i mycket låga tätheter och i form av
enbart äldre fisk. Andra arter som påträffades i ån var elritsa, gädda, lake och simpa. Angående sjöarna
så anges det i Ljusdals Fiskeplan 1991 endast abborre, gädda m.fl. arter i Stor-Jättsjön. Gällande
Myrtjärnen och Myrtäktflarken/Bomflarken har man därutöver lagt till lake, vitfisk och öring- i den
senare sjön även sik.

Särskilda naturvärden

Hela vattendraget ingår i området ”Voxnan uppströms Vallhaga” samt delvis inom området ”Voxnan”
vilka är av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 6 § vilket bl.a. innebär ett skydd mot utveckling av
vattenkraft. Jättån/Hussjöån bedöms av Länsstyrelsen Gävleborg ha mycket höga naturvärden
avseende myr/sjö/skog-mosaik. Enligt musselportalen så har inventeringar utförda av Länsstyrelsen
Gävleborg påvisat förekomst av flodpärlmussla i Jättån. Inventeringarna som utförts i en lokal i nedre
delen av vattendraget visar en nedåtgående trend, med endast två äldre musslor påträffade vid den
senaste undersökningen, år 2017.

Särskilda miljöproblem

Stor-Jättsjön utgör med en regleringsamplitud på 1,27 m ett magasin för att utvinna vattenkraft i
Voxnan och Ljusnan. Sedan en relativt ny vattendom (dom 2008-11-11) är minimitappningen ut till
Jättån 0,04 m3/s. Regleringsgraden i vattendragets utlopp är enligt SMHI 4,20 % (Vattenvebb).

Ekologisk status

Enligt VISS är miljökvalitetsnormen för Stor-Jättsön, Jättån och Bomflarken god ekologisk status
2021. Den nuvarande klassningen för dessa vattenförekomster är måttlig ekologisk status. Vad gäller
vattenförekomsten Myrtäktflarken så är nuvarande klassning och miljökvalitetsnorm god ekologisk
status.

Inventeringsresultat
Inventeringsår & utförare

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2017.

Sjöbeskrivningar

Stor-Jättsjön är en reglerad sjö som beroende
av nivå för tillfället ligger omkring 384 m. öh.
med en areal på 213 ha. Sjöns synliga tillrinning
inkommer i N via tre små bäckar, medan utlopp
sker i S via Jättån. Runt sjön finns kuperad mark
med barrskog, som dock nyligen har avverkats i
stora områden mot O. Strandnära förekommer
även mindre våtmarker, så som bl.a. vid
utloppsviken. Den enda bebyggelsen i anslutning
till sjön utgörs av regleringsdammen (vh1) i
utloppet, en närgående väg i V, samt av en stuga
som finns på den östra stranden. Vad gäller
Stor-Jättsjön i vy från SV.
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förhållandena i sjön så finns det någon enstaka ö i N, och uppstickande block på några platser.
Bottnarna är åtminstone närmast land till stora delar steniga och blockiga, även om större områden
med sediment också förekommer. Vattenväxtligheten är generellt sett sparsam, och dominerad av
strandnära starr och fräken mm. Stor-Jättsjön har ett endast svagt färgat vatten vilket ytterligare ger
den ett näringsfattigt intryck.
Abborrtjärnen ligger ca 372,6 m. öh. med en sjöyta på 5,8 ha. Denna genomflyts av Jättån i nordsydlig riktning men har i övrigt ingen kontakt med andra vattendrag. Runt den lilla tjärnen finns en
remsa av öppen myr som snart går över i svagt sluttande hedar med tall- eller blandskog. Beträffande
biotopförhållanden så tyder några små gräsöar, samt enstaka uppstickande block på ett ringa djup.
Trots detta, samt att finsediment dominerar bottnarna så är vattenväxtligheten ganska liten och gles,
med undantag för ett strandnära starrbälte. Tjärnen har ett svagt färgat vatten.

Abbortjärnen i vy från utlopp.

Delar av Myrtäktflarken i vy från S.

Myrtäktflarken och Bomflarken är två sjöar som mellan några öar sammanbinds av ett flergrenat,
något strömsatt sund. Sjöarna som ligger 367,9 resp. 367,2 m. öh. har innanför en flikig strandlinje en
sammanlagd storlek på runt 57 ha. Den största tillrinningen kommer ifrån Jättån norrifrån, samt genom
Hussjöån som rinner in i Myrtäktflarken från O. Utlopp sker längst ner i Bomflarken där Jättåns lopp
fortsätter via en gammal flottningsdamm (vh2). Angående omgivning så är marken kuperad mot SV
där Fiskhusberget reser sig, men svagt kuperad eller flack i övriga vädersträck. Tallskog dominerar
markanvändningen men närmast sjöarnas stränder förekommer det även gott om myrar som delvis är
öppna. Sjöarna har mestadels finpartikulära bottnar även om det nära land förekommer uppstickande
block här och där. Vattenväxtligheten som också är koncentrerad till stränderna är intermediär med
näckros och starr som vanliga arter.

Vattendrag- & biotopbeskrivning

Jättån har från sin inledning mellan
regleringsdammen i Stor-Jättsjöns utlopp och
Abborrtjärnen en längd på ca 2 km. Åfårans bredd
är här 5-20 med dominans av de lägre talen.
Denna sträcka är företrädelsevis, i olika grad
strömmande genom flack mark dominerad av
tallskog. Undantag utgörs dock av två myrsträckor
som finns i mitten, samt i slutet av sträckningen
ner emot Abborrtjärnen. Här är flödet lugnare över
bottnar som domineras av främst finsediment,
även om fraktioner från sand till block också
förekommer. Vad gäller strömmarna så är de
Grund ström som utgör ett bra uppväxtområde för
generellt sett flacka och grunda, utan större inslag öring mellan stor-Jättsjön och Abborrtjärnen.
av forsar. Även här är bottensubstratet varierat,
men nu med dominans av sten, grus och mindre block. Strömmarna är endast mycket svagt rensade,
förutom uppströms den nedre myren där punktvis, kraftig rensning har utförts. Sammantaget finns det
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relativt bra förutsättningar för lek- och uppväxt av öring, medan ståndplatsförhållandena för vuxen fisk
är sämre.
Noterbart i övrigt är att det vid inventeringen
fanns en övergiven bäverdamm som dämde upp
ån i anslutning till vägbron nedan Stor-Jättsjön.
Vid den rådande, normala vattenföringen innebar
dammen ett definitivt vandringshinder för fisk.
Sträckan mellan Abborrtjärnen och
Myrtäktflarken är ca 1,1 km lång i ett lopp som
övervägande går genom myrmark i den övre
delen, och fast skogsmark i den nedre. Här har
Jättån en stor variation av bottensubstrat och
strömhastighet, med undantag för att hällar,
grövre block och utpräglade forsar saknas.
Storleksmässigt är ån uppemot 20 m bred i
Bäverdamm i övre delen av Jättån.
lugnflytande myrsträckor, medan den i
strömmarna håller en bredd på 6-15 m. Dessa är
kraftigt rensade där så har krävts, vilket bl.a. gäller den längsta strömmen som finns innan sträckans
utlopp i Myrtäktflarken. Beträffande förhållanden för öring så bedöms det finnas tillräckligt med grus i
strömmarna för att tillfredsställa lek, medan förhållanden gällande uppväxt och ståndplatser är mindre
bra.
Jättåns avslutande 3,7 km sträckning inleds i Bomflarkens utlopp av en flottningsdamm (vh2) som
fortfarande utgör ett definitivt fiskvandringshinder. Vattendraget håller nu, efter Hussjöåns inflöde i
Myrtäktsjön/Bomflarken ungefär dubbelt så mycket vatten som tidigare, vilket gör att ån generellt sett
även är något bredare. I grova drag består den övre delen av sträckningen av en ca 200 m lång, kraftigt
rensad ström, följd av en hela 1,5 km lång myrsträcka där ån har ett övervägande lugnt vattenflöde.
Strax uppströms den utrivna Mellandammen går ån in i fast skogsmark igen, samtidigt som ån antar en
strömmande till forsande karaktär som med få undantag fortsätter hela vägen ner till Voxnan/Rullbo.
Sträckan är generellt sett kraftigt rensad på ett sätt som påverkat vattendraget på ett mer negativt sätt
än tidigare. Inte minst gäller detta fr.o.m. den också utrivna Holmdammen (vh3) och nedåt där även
omfattande sprängning av block och hällar har genomförts. Detta är för övrigt Jättåns mest forsande
del som bl.a. innefattar två fall över hällar som är svårforcerade för t.o.m. öring (vh4-5). Sammantaget
innehåller den beskrivna sträckan få lämpliga lekområden, medan förhållandena för uppväxt, inklusive
ståndplatser är något bättre.

Jättåns lopp genom en störrre myr nedströms
Bomflarken.

Hårt rensad, och svagt restaurerad sekvens i nedre
delen av Jättån.
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Öster om Jättåns utlopp vid Rullbo mynnar
Sågbäcken som är en 1,1 km lång sidofåra
kopplad till huvudvattendraget, vilket därmed
har ett tvågrenat utlopp. Denna betydligt
mindre, i snitt 4-5 m breda gren innehåller
både lugna sekvenser i våtmarksmiljö och
strömmar och forsar i blockig skogsterräng. I
kombination med ett lågt vattenflöde innebär
det senare att Sågbäckens mellersta delar inte
var uppvandringsbar för fisk vid
inventeringstillfället. Detsamma gällde på en
plats långt upp i bäcken där det påträffades
flera övergivna bäverdammar. För övrigt är
denna gren endast lätt rensad med hyfsade
Karaktärsbild av Sågbäcken. Blockigt fallande parti som
förutsättningar för uppväxt av öring. Däremot är lätt rensat.
är förhållandena för lek sämre eftersom grus i
tillräcklig mängd inte finns förrän i slutet av bäcken, nedströms den korsande vägen.

Vandringshinder för fisk

I Jättån förhindras uppströms fiskvandring definitivt i utloppen av Stor-Jättsjön och Myrflarken.
Därutöver finns det tre partiella vandringshinder i vattendragets nedre del. För en vidare beskrivning
av objekten, se åtgärdsförslag.
Tabell. Vandringshinder i Jättån (gäller öring).
Nr
N koord
E koord
Lokal
Vh1 6857236
488679
Stor-Jättsjöns utlopp
Vh2 6852692
491784
Bomflarkens utlopp
Vh3 6850382
493180
Nedstr. ådelning/Holmdammen
Vh4 6850121
493160
Nedstr. Holmdammen
Vh5 6850072
493135
Uppströms Voxnan

Hindertyp
Regl.damm
Damm
Dammr./block
Fall/häll
Fall/häll

Svårhetsgrad
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt

Övrig mänsklig påverkan

 Rensning: Jättån är rensad på ett oftast
kraftigt sätt i alla ström- och forssträckor
mellan Abborrtjärnen och Voxnan. Mellan
Stor-Jättsjön och Abborrtjärnen har
rensningen generellt sett varit mycket
försiktig, med undantag för i den längre
strömmen uppströms Abborrtjärnen där
påverkan är punktvis stor. Där liksom i
strömmarna mellan Bomflarken och
Voxnan har även sprängning utförts i
varierande omfattning. Vad gäller
sidogrenen Sågbäcken så är strömmar och
forsar lätt rensade även om vissa
sprängskador förekommer även där.
 Dammrester: Som spår efter
flottningsepoken så finns det förutom de
dammar som registrerats som

Exempel på kraftig rensning i en ström nedströms
Abborrtjärnen.
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Fallh. m
1,4
1,0
0,8
1,3
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vandringshinder även rester av dammar på ett flertal platser längs vattendraget. T.ex. i änden av
myr mellan Stor-Jättsjön och Abborrtjärnen, i Abborrtjärnens utlopp (finndammen), samt i änden
av den långa myren nedströms Bomflarken (Mellandammen).
 Damm i sidofåra: Strax uppströms Rullbo sitter det ett trädämme i utloppet av en längre sidofåra
av vattendraget. Syftet har sannolikt varit att dämma upp en spegeldamm- eventuellt för att hålla
fisk, eftersom det låg metallgaller vid sidan av dammen.
 Sjöhöjning: Myrtäktflarken och i första
hand Bomflarken påverkas av
flottninsdammen i den senare sjöns
utlopp. Sjöarna ligger sannolikt högre än
vad de ursprungligen gjort.
 Fiskevård: Jättån har biotopvårdats
maskinellt i alla strömmar och forsar i
sträckan mellan ”Mellandammen” och en
punkt ca 200 m uppströms Voxnan.
Restaureringen som gjorts på 1990- talet
är långt ifrån fullständig då det t.ex.
fortfarande finns stora mängder av
upplagt material längs åkanterna. Detta
innebär bl.a. att åns naturliga bredd inte
är utnyttjad.

Exempel på en ström som biotopvårdats med
strömkoncentratorer av 90- tals modell. Från ett
”fågelperspektiv” syns det tydligt att åns naturliga bredd
inte har utnyttjats.

KOMMENTAR
Jättån är det största av vattendragen som behandlas som ”mindre Voxnanmynnande” i denna
rapport. Inte oväntat så är åns strömsträckor flottledsrensade i en omfattning som är hög.
Undantag utgörs dock av sträckan mellan Stor-Jättsjön och Abborrtjärnen som är mindre
påverkad och eventuellt inte utnyttjad för flottning i någon högre grad. Dessutom har vissa
restaureringar inneburit att biotopförhållandena i åns nedre hälft, troligen är något förbättrade
gentemot innan. Positivt och intressant är också att vattendraget inte innehåller några naturliga
vandringshinder som är definitiva för öring.
De största problemen i Jättån består i stället av två artificiella och definitiva
fiskvandringshinder i utloppen av Bomflarken respektive Stor-Jättsjön, samt av den reglering
som sker i den sistnämnda sjön. Även om det finns en minimitappning motsvarande en
ungefärlig MLQ för platsen så medför regleringen andra stora problem för Jättån. Bl.a.
omvänd vattenregim mm. Positivt i detta fall är att denna problematik blir mindre nedströms
Bomflarken, efter att den betydligt större och oreglerade Hussjöån runnit till.
Vad gäller framtiden så är en avveckling av verksamheten i det lilla reglermagasinet StorJättsjön önskescenariot. Om detta inte är möjligt så bör det så snart som möjligt anläggas en
fiskväg vid regleringsdammen, samtidigt som man skapar fri fiskväg vid Bomflarkens utlopp.
Därutöver finns det fortfarande en stor biotopförbättringspotential i Jättåns strömmar. Inte
minst gäller det sträckan mellan Bomflarken och Voxnan som med en fullskalig, tidsenlig
restaurering kan komma att bli ett värdefullt reproduktionsvattendrag för älvens harr och
öringstammar. I och med åns relativa storlek i de nedre delarna så har den även en viss
potential för en lättare form av flugfiske.
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Åtgärdsförslag
Åtgärder av vandringshinder

 Vandringshinder 1 utgörs av en regleringsdamm som sitter i Stor-Jättsjöns utlopp. Denna är
försedd med tre dammluckor, varav den mittre fungerar för bottentappning. Vid full sjönivå är
fallhöjden på platsen runt 2,2 m, men annars lägre. Eftersom Storryggen inte har någon större
magasineringsförmåga bör man i ett första skede utreda om det är möjligt att avveckla
verksamheten och i och med det riva ut anläggningen. I så fall bör dammen ersättas av en naturlig
sjötröskel i kombination med en fiskvandringsbar fors. Om regleringsverksamheten ska finnas
kvar så är åtgärdsförslaget att en naturlig typ av fiskväg anläggs kring dammen. I denna som bör
medgöra vandring av alla förekommande fiskarter ska det alltid, som lägst släppas rådande
minimitappning.

Vh1, regleringsdamm i Stor-Jättsjöns utlopp.

Vh2, flottningsdamm i Bomflarkens utlopp.

 Vandringshinder 2 finns i utloppet av Bomflarken och består av en flottningsdamm. Denna som
är försedd med träsättare, hade vid inventeringstillfället en fallhöjd på ca 1,4 m vilket innebär ett
definitivt fiskvandringshinder. Huvudförslaget här är en utrivning även om detta kan kompliceras
av att dammen är nivåhållande för Bomflarken. En utrivning skulle sannolikt innebära en
avsänkning och strömsättning av sjöns mycket smala, kilometerlånga utloppsdel, samt att den
ursprungliga sjötröskeln för Bomflarken återuppstår vid inledningen av denna. Om dammen av
någon anledning ska vara kvar bör en fiskväg av naturlig typ anläggas vid sidan om.
 Vandringshinder 3 finns strax nedströms den
plats där Jättån förgrenar sig mot Sågbäcken.
Här finns den utrivna Holmdammen vars ruiner
bildar ett delvis lodrät fall, med en höjd på ca 1
m. Detta innebär ett partiellt vandringshinder
som bör åtgärdas eftersom det är av artificiell
typ. Förslagsvis justerar man passagen i
samband med maskinell biotoprestaurering av
anslutande strömsträcka.

Vh3, fall vid den utrivna Holmdammen.
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 Vandringshinder 4 och 5 utgörs av fall över
hällar på två separata platser, ca 450-500 m
uppströms Voxnan. Fallen som är 0,8 resp. 1,3
m höga utgör partiella vandringshinder varav
det högsta är mycket svårpasserat, även för
öring. Eftersom sprängning har utförts i hällarna
så är det osäkert i vilken grad vandringshindren
är naturliga, varför åtgärder kan vara befogade.
Förslaget är att man även här försöker att
underlätta för fiskvandring i samband med
maskinell biotoprestaurering av berörd
Vh5, fall över sprängskadade hällar i Jättåns nedre
strömsträcka.
del.

Övriga åtgärder

 Utredning/avveckling: Gäller den reglering som sker av Stor-Jättsjön och dammen där. Se
åtgärdsförslag vandringshinder, vh1.
 Biotopåterställning: Restaurera samtliga ström-och forssträckor i vattendraget inkl. Sågbäcken.
Den senare, liksom den översta strömmen nedströms Stor-Jättsjön kan bearbetas manuellt medan
resten av huvudfåran kräver maskinella insatser. Detta innefattar inte minst utläggning av
upprensat material och återtagande av åns ursprungliga strandmiljöer. I vissa fall gäller det i hög
grad även uppluckring av hårt bundna bottnar för att få fram finare och mer varierat material. De
sträckor som behöver bearbetas är sammanlagt hela 3,5 km långa och utgörs av följande
delsträckor: Mellan de två myrarna ovan Abborrtjärnen (800 m), större delen av sträckan mellan
Abborrtjärnen och Myrtäktflarken(700 m), direkt nedströms Bomflarken (200 m) samt större delen
av sträckan mellan Mellandammen och Voxnan (1800 m).
 Riv bäverdammar: Riv den övergivna bäverdammen som skapar vandringshinder vid vägbron
nedan Stor-Jättsjön. Ta även bort de gamla bäverdämmena som finns långt upp i Sågbäcken.
Denna viktiga sidofåra kommer därmed att bli vattenförande i en högre grad.
 Utredning/utrivning av sidodamm: Red ut vad den sidoliggande dammen vid Rullbo används
till och om den är laglig. Eftersom dammen utgör ett fiskvandringshinder upp i en större sidofåra
så bör den rivas ut. Den berörda sidofåran bör för övrigt inventeras i sin helhet, och vid behov
biotopvårdas manuellt.
 Elprovfiske: Innan fysiska åtgärder verkställs så är det viktigt att utreda statusen på nuvarande
fiskfauna och inte minst vad gäller öring och harr. För detta föreslås standardiserade elprovfisken i
de två befintliga lokalerna, plus tre nya på strategiska platser längs vattendraget.
 Inventering av flodpärlmussla: Kontrollera beståndet av flodpärlmussla i vattendraget genom
kontinuerliga inventeringar.
 Planlägg Hussjöån: Det stora biflödet och Hussjöån inkl. ovanliggande vattendrag har inom
denna undersökning inventerats fr.o.m. Össjön. Bl.a. framgår det att vattendraget, vilket till stora
delar även löper inom Härjedalens kommun är flottledsrensat. Åtgärdsförslag inför framtiden är
därmed att en plan för återställning tas fram.
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REGISTER
A
Abborrtjärnen
Abborrån

228
46

B
Björknäsbäcken
Björknässjön
Björnsjön
Björnån
Bomflarken
Båtsjön
Bössmyrån

69
69
27
170
228
151
200

D
Dammtjärnen
Dåasen
Dåasån

221
111
110

F
Flärksjöån
Fågelsjön
Fågelsjöån

202
171
173

G
Gryckån
Gryssjöån
Grästjärnen
Gällsjön
Gällsjöån
Gästabudstjärnen

43
180
143
45
46
46

H
Hedbäcken
Holmsjön
Hummeltjärnen
Hussjöån
Hyttån
Håvaån

51
27
52
233
104
141

J
Jättån

226

K
Klucksjön
Kolarsjöbäcken
Kolarsjön
Kroksjön
Kroksjöån
Kvarntjärnen
Kvarnsjön
Kvarnån
Källarflarken

27
213
212
151
150
88
133
131
70

Kölsjöån

194

L
Laxtjärnen
Lillhamrasjön
Lillhåvasjön
Lillskogssjön
Lillskogsån
Lilltjärnen
Lillugnan
Lindstabäcken
Lindstasjön
Lombäcksflarken
Lossjön
Loån

212
143
143
44
45
52
88
58
59
172
105
78

M
Malungen
Mansjön
Mellan-Kölsjön
Mjösjön
Myrtäktflarken
Mysingsån
Mångån
Mårdsjöbäcken
Mårdsjön
Mörtsjön
Mörtsjöån

28
80
195
27
228
63
118
94
95
158
157

N
Nederån
Nederåtjärnen
Nedra Björnåflarken
Nedra Flärksjön
Nedra Gryssjön
Nedra Gässmyrtjärnen
Nedra Kölsjön
Nedre Lomsjön
Nedre Mångsjön
Norra Rävsjöbäcken
Norra Rävsjön
Norra Stensjön
Norra Virkasbäcken
Norra Virkasjärv
Notryggen
Nälgojärv
Nätsjöbäcken
Nätsjön

162
163
172
201
181
212
195
79
117
207
208
123
207
208
132
151
86
87

O
Ormsjön

27

P
Pörbäcken

208

R
Rotsjön
Rullbosjön
Råtjärnen
Råtjärnsbäcken
Rörsjön

87
27
99
99
27

S
Sovando
Stensjöbäcken
Stensjöflarken
Stensjön
Stensjöån
Stenslåsjön
Stora Mysingen
Storhamrasjön
Storhåven
Stor-Jättsjön
Storlugnan
Stortjärnen
Storryggen
Storryggsån
Svartågrenen
Svartån
Sågbäcken
Sättnässjön
Sättnäsån

153
123
70
27
68
143
64
142
143
227
88
52
132
133
222
220
230
117
116

T
Tandsjön
Tandsjöån
Tallasjärv
Tallbergsdammen
Tensjön
Tyckeln

188
187
151
88
79
172

U
Uttertjärnen
Uttertjärnsbäcken

202
203

V
Voxnan
Västerhocklan
Västersjön (Gryckån)
Västersjön (Mörtsjöån)
Västersjöån (Gryckån)
Västersjöån (Mörtsjöån)

25
211
45
158
47
158

Ä
Älgsjöbäcken
Älgsjön

98
99

Ö
Örnsjön

181

Össjön
Österhocklan
Övra Björnåflarken
Övra Flärksjön
Övra Kölsjön
Övre Lomsjön
Övre Mångsjön

233
122
172
201
195
79
117
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