Ljusnan och Voxnans

vatten- och fiskevårdsplan
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Förord
Mänskligheten har under sin utveckling av civilisationer nyttjat naturresurser och
naturtillgångar av olika slag. En förutsättning för utvecklingen av industrisamhället har hela
tiden varit tillgång på energi och råvaror i kombination med ingenjörskonst och viktiga
tekniska uppfinningar. Under uppbyggandet av vår välfärd har enorma mängder kol och
olja nyttjats, skogen har nyttjats till bland annat byggnadsmaterial, konsumtionsvaror och
energi, gruvor har bidragit med mineraler och malm, vattendrag har nyttjats för
timmertransporter och energiutvinning, etc. Allt detta har varit en förutsättning för det
samhälle som vi har idag. Men utvecklingen och välfärden har också ett pris. Klimathotet,
miljöföroreningar och hotet mot biologisk mångfald är några av välfärdens baksidor som
idag också hotar livet för många arter på hela planeten. FN och organisationer med
världens främsta forskare kommer med alarmerande rapporter om hur situationen är och
hur bråttom det är att ändra på denna negativa trend.
Flottning och småskalig vattenkraft var en gång ett viktigt bidrag till att skapa välfärd lokalt
i Hälsingland och för Sverige som helhet. Men den medförde också omfattande biologiska
skador på vattenekosystemen. Den storskaliga vattenkraften har medfört att vi idag har en
stängd Ljusnan och Voxnan där havsvandrande arter inte kan ta sig upp för lek och
uppväxt eller återvandring till havet. Flottningen medförde att praktiskt taget alla
vattendrag är påverkade av rensningar och schaktningar. Detta medför sammantaget att vi
har en allvarlig situation där ekosystemen utarmas och arterna på sikt riskerar att dö ut.
Med detta arbete vill vi ändra på utvecklingen. Kommunerna i Hälsingland har nu tagit fram
underlag för hur vi tillsammans bit för bit kan restaurera våra vattendrag, åter få vandringsbara lek- och uppväxtområden präglat av mångfald och tillväxt och på sikt återskapa de
levande vattendrag som vi tidigare haft och som kan utgöra en så viktig grund för friluftsliv,
fiske och utveckling av turism och näringsliv.
Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att uppnå miljökvalitetsnormer och EU´s
ramdirektiv för vatten. Med detta arbete är vi på god väg att ta detta ansvar på allvar.

Hälsingland den

Bollnäs Kommun
Kommunalråd

Ljusdals Kommun
Kommunalråd

Ovanåkers Kommun
Kommunalråd

Söderhamns Kommun
Kommunalråd
3

Innehåll
Inledning .................................................................................................. 5
Syfte och mål.......................................................................................... 7
Uppdragsgivare ...................................................................................... 8
Finansiärer .............................................................................................. 8
Metod ....................................................................................................... 9
EU:s ramvattendirektiv för vatten ..................................................... 10
Weserdomen ........................................................................................ 11
Miljökvalitetsnormer ........................................................................... 12
VISS ........................................................................................................ 13
Nationella prövningsplanen (NPN) ................................................... 13
Ljusnan/Voxnans områdesbeskrivning ........................................... 14
Fishing in the middle of Sweden (FIMS).......................................... 16
Biosfärkandidaten Voxnadalen ......................................................... 17
Sportfiskets historia i Hälsingland.................................................... 18
”Ljusnan river” vill rinna gränslöst i framtiden… ............................. 19

4

Inledning
3

Nästan 200 km vatten rinner varje år ut mot havet via det svenska vattendragen, men där
tillåts numera bara en mindre del flöda fritt. Allt fler av Sveriges åar och älvar tog under
1900-talet i anspråk för produktion av vattenkraft, och idag är merparten av landet
ekonomiskt utbyggbara vattenkraftresurser exploaterade. Vattenkraftens framfart har
förändrat naturmiljön i större omfattning än någon annan mänsklig verksamhet. På flera
håll har vattendragen dragits om och går via rör på sidan om det naturliga vattendraget för
att på så sätt utvinna fallhöjd till förmån för att maximalt kunna producera mer el från varje
vattendroppe på bekostnad av att fantastiska älvssträckor blivit torrfåror och det störta
problemet är alltså det mest primära de saknar vatten!
Att våra sjöar har påverkats i stor omfattning har flera av oss redan förstått och mycket av
detta kan ses med blotta ögat. Faktum är att det är ännu värre med våra rinnande vatten.
Det går i stort sätt att hitta en betydande mänsklig påverkan i varje vattendrag i
Hälsingland.
Vi vet idag att våra vatten är i stora behov av åtgärder men hur gör vi det på bästa sätt och
hur tar vi reda på vad som behöver göras?
Synen på fiskevård har succesivt förändrats genom åren och kommer så att fortsätta att
förändras. Ur boken Ekologisk fiskevård utgiven av Sportfiskarna i samarbete med
Fiskeriverket m.fl. skrev författarna att under första hälften av 1900-talet var fiskevård
främst fiskodling för att plantera ut fiskyngel. Under 50-60-talet kom växtgiftet rotenon
som är ett ämne som bland annat användes för att utrota fiskar i älvar och vattendrag,
exempelvis för att underlätta för inplanterad fisk att få mer livsutrymme. Metoden har dock
starkt ifrågasatt. I början av 60-talet tillkom också försök att med olika åtgärder förbättra
fisket i alla de nya regleringsmagasinen
för
att
lindra
skadorna
från
dämningseffekten. Tyvärr ofta genom
”Fiskevård är åtgärder som
att
man
planterade
in
olika
syftar till ett uthålligt
nordamerikanska laxfiskarter. Under
slutet av 1960-talet blev miljöproblemen
nyttjande och vård av
uppmärksammade och fram till idag har
fiskbestånd på naturens
mycket arbete bedrivits för att minska
näringsmänden i vatten, kalka mot
villkor. Således skall
försurning men vi har mycket kvar vad
fiskevårdsåtgärder anpassas
gäller restaurering av vattenorganismernas habitat och livsmiljöer. Miljöså att den biologiska
problemen har gjort att vi fått upp
mångfalden bevaras eller
ögonen för omgivande marks betydelse.
återupprättas”
Mycket av dagens vatten- och fiskevård
(ur boken Ekologisk Fiskevård 1998, Sportfiskarna)
börjar därför på landbacken med ett
ekologiskt riktigt landutnyttjande och
minskad tillförsel av föroreningar. Det vi
ser i våra vatten är en spegelbild av vad som händer på landbacken.
Vad gäller statusen för avrinningsområdets vattenkemi så har Ljusnan och Voxnans
vattenvårdsförbund ansvaret för att regelbundet ta fram resultat från recipientkontrollsprogrammet vilket alltså handlar om en hälsodeklaration för Ljusnan och Voxnans vatten.
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I kommuner tas det regelbundet fram planer innehållande med olika syften och mål. Flera
av dessa bygger i sin tur på vilka mål och direktiv vi som medlemsland i EU har att följa.
Vissa av planerna så som exempelvis kommunernas översiktsplaner (ÖP), fördjupade
översiktsplaner (en FÖP utifrån ÖP) med flera är dessutom viktiga styrdokument för hur vi
på ett gemensamt sätt inom kommunen ska jobba gemensamt åt samma håll i nuet och
för framtiden. För att detta ska fungera tar kommunerna även fram olika kompletterande
program och mål inom ramen för vad vi inom kommunen gemensamt kommit fram till i
våra styrdokument. Sådana mål och program kan exempelvis vara lokala VA strategiplaner,
Naturvårdsplaner, lokala miljömål, närings-livspolitiskt program etc. Vi har alltså flera olika
planer, program och mål inom en kommun. Nu har turen kommit till att ta fram en förnyad
vatten- och fiskevårdsplan. Liksom andra planer inom kommuner är tanken att
uppdateringar av denna plan ska ske. Då vatten rinner över våra administrativa gränser och
då livet i vattnet rör sig över dessa gränser har kommunerna i Hälsingland gått samman för
att se över sina vatten- och fiskvårdsplaner och få fram en gemensam syn på inventeringar
och åtgärder för Ljusnan- och Voxnans avrinningsområde upp till första naturliga
vandringshinder. Planerna kan användas tillsammans som en helhet med också enskilt
inom respektive kommun som underlag för specifika åtgärder.
Givetvis har även inventerings- och dokumentstudier från tidigare projekt inhämtats och en
del av både inventeringsmässigt och textmässigt är hämtat bland annat ur projektet
”Ljusnan river” med Länsstyrelsen i Gävleborg som projekt-ägare.
Dokumentationen är uppbyggd med en gemensam sammanfattande dokumentation som
sedan leder er in i en fördjupning för varje kommuns respektive resultat från de olika
inventeringarna. Tillsammans ska ni då få en blick i hur det ser ut i hela avrinningsområdet
för Ljusnan och Voxnan. Kom ihåg att de vattendrag som prioriterats är de vatten som
rinner ut i Ljusnan och Voxnan vilket innebär att det finns åtskilliga vattendrag kvar att
inventera inom kommungränserna och Bottenhavets avrinningsområde ditt Hälsingland
hör.
Under projekttiden har projektet också förärats av examensarbeten på universitets nivå för
att via dessa studier få en bild över möjligheten att återfå lax att reproducera sig i Ljusnan
så stort tack även till Karlstad Universitet.
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Syfte och mål
Denna ”gränslösa” fisk- och vattenvårdsplan, Utvecklings plan för framtidens fiske, har som
syfte att skapa förutsättningar för biologisk mångfald i vattenmiljöerna. Syftet är att
inventera tillståndet och förutsättningar för att återskapa potentiella habitat/biotoper för de
arter som naturligt finns eller har funnits i Ljusnan och Voxnans ARO. Ett av
huvuduppdragen är att inventera åtgärdsbehoven utifrån hur laxartad fisk så som lax och
havsöring åter ska kunna vandra fritt i sina älvar Ljusnan och Voxnan med dess biflöden.
Målet är att inventeringarna ska ge svar på hur vi ska kunna få till fri vandring för all
strömvattenberoende vattenfauna så som att eliminera vandringshinder och förbättra
möjligheterna till lek- och uppväxtområden. Då Sveriges myndigheter är i en fas att ta fram
nationella åtgärdsplaner för själva huvudfåra så ska detta ses som ett komplement till den
planen för Ljusnan och Voxnan.
I arbetet med vattenvårds- och fiskevårdsplanen ”utvecklingsplan för framtidens fiske” har
utgångspunkten varit att prioritera de vatten som kan ha betydelse för de havsvandrande
fiskarter så som lax och havsöring som en gång i tiden vandrade fritt i Ljusnan och Voxnan.
Målet är att en dag ska alla havsvandrande arter både de katadroma (lax och havsöring)
och anaroma (ål) arterna med flera kunna vandra fritt till sina uppväxt- eller reproduktionsområden. De har alltså varit uppdragsgivarnas riktlinjer vid prioritering av vilka vatten som
ska inventeras.
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Uppdragsgivare
Uppdragsgivare för detta projekt är Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun och Ljusdals
kommun. Länsstyrelsen Gävleborg har också medverkat som rådgivare vid arbetsgruppsmötena. Uppdraget har varit att ta fram fristående fiskevårdsplaner inom respektive
kommuner som sedan tillsammans utgör en sammanhängande gemensam fiskevårdsplan
för Ljusnan och Voxnan med tillhörande biflöden. Under hela projekttiden har arbetet skett i
samverkan och med en samsyn mellan de olika kommunerna.
Även Söderhamns kommun som redan har en relativt ny fiskeplan har i den senaste delen
av projekttiden varit med i detta arbete, inte minst med tanke på att alla kommuner inom
Ljusnan och Voxnans ARO till första naturliga vandringshinder ska få en samsyn i hur
åtgärder bör prioriteras i detta avrinningsområde.

Finansiärer
Huvudfinansiärer för projektet är Leader Gästrikebyggden ”lokalt ledd utveckling” och
Jordbruksverkets ”havs- och fiskeriprogram 2014-2020” men givetvis så har även
Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna varit med och finansierat projektet på olika sätt.
Detta projekt har varit en naturlig fortsättning på inventerings projektet ”utvecklingsplan för
fiskeresursen och vattenvården i Ljusnan och Voxnans ARO” som finansierades av
Länsstyrelsen och kommunerna (projekttiden 2015-08-01 till 2017-09-30). Projekttiden för
detta projekt har varit 2017-02-11 till 2019-06-30.
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Metod
Då vi idag vet att det största problemet vi har i våra vattenförekomster (sjöar och
vattendrag) så har projektet valt att som i övriga landet utgå från Havs- och
vattenmyndigheternas standardiserade inventeringsmetod ”Biotopkartering av vattendrag”
som ligger inom ramen för HaV:s föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Undersökningsmetoden ”Biotopkartering av vattendrag” är en metod för kartering av
fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag. Metoden som används är en ny
version av den metod som utvecklades i Jönköpings län under 1990-talet den s k
”Jönköpingsmodellen”. Den här nya metoden är lik sin föregångare men bättre anpassad
för flera olika vattenmiljöer och fler frågeställningar.
Varje vattendrag är unikt och har sina egna förutsättningar och sina egna arter. Trots det
finns det också ett gemensamt mönster som går igen i vattendragen. Om man betraktar
vattendrag runt om i världen går det att se många likheter mellan dem, förutsatt att
vattendragen som jämförs har samma grundförutsättningar (lutning, geologi, vattenföring).
Biotoperna uppstår inte på något vis slumpartat. Om en enskild struktur observeras, till
exempel en pool, finns det alltid en logisk förklaring till varför vattnet har skapat en pool
just där. Uppkomsten av dessa likheter samt det faktum att det alltid finns en förklaring till
varför en viss struktur finns på en viss plats gör det tacksamt att inventera vattendrag trots
att de är så pass mångformiga.
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Genom att analysera strukturer och egenskaper i vattendrag systematiskt går det att förstå
hur vattendraget fungerar som system och på vilket sätt människan påverkar vattendraget.
Vid biotopkartering delas vattendragsmiljöer in i olika delsträckor. För varje delsträcka
beskrivs förekommande biotoper och sträckans egenskaper med ett protokoll. Utöver det
finns flera valfria protokoll som används vid inventering av vandringshinder eller fördjupade
inventeringar. Biotopkartering ger en semikvantitativ beskrivning av vattensystemet med
avseende på olika typer av livsmiljöer. Påverkansgrad, fluviala processer och förekomst av
vandringshinder.
Efter biotopkarteringen kan resultaten utvärderas på många olika sätt. Bland annat går det
att utvärdera hur olika sträckor påverkar varandra, till exempel hur saknaden av
vattenkontakt med den naturliga strandlinjen flytta onaturliga erosionsskador som sedan
kan påverkar en sträcka nedströms. Det går också att utvärdera hur vanliga olika livsmiljöer
är, hur långa sträckor som har en viss typ av påverkan och vilken hydromorfologisk status
vattnet har.
Biotopkarteringsresultaten och utvärderingen av resultaten kan sedan användas till en
mängd områden till exempel vattenförekomstens statusklassning, naturvärdesbedömning,
fysisk planering, försiktighetsåtgärder vid skogsbruk, åtgärdsplanering, bedömningar av
orsaken till förändringar av naturmiljön, vattenförvaltning samt bedömning av orsaker till
försämrad funktion av vattenanläggningar så som diken.

EU:s ramvattendirektiv för vatten
År 2000 skrev Sverige som medlemsland i EU under på att vi ska leva upp till EU:s
ramvattendirektiv. Direktivet är bindande och innebär b la att Sverige ska där så krävs
skriva om svensk lagstiftning så att det är fullt möjligt att leva upp till detta direktiv. Det
grundläggande med direktivet handlar om att vi ska uppnå god ekologisk status i de sjöar
och vattendrag som finns i Sverige. Utifrån detta har undantaget god ekologisk potential
växt fram utifrån att det skulle vara ekonomiskt och/eller tekniskt omöjligt att uppnå god
ekologisk status utan att på en orimlig nivå påverka samhällsviktiga funktioner så som
exempelvis att upphöra med all vattenkraft, båthamnar m.m. Det nya som kom med
vattendirektivet är också vikten av att se till vattenförekomstens (ex sjö eller del av
vattendragssträcka) hela avrinnings område (ARO) vid prövningar i domstolar. Vattenfrågor
ska med andra ord lyftas som mycket viktiga mellan kommunal frågor i ”gränslösa” samarbeten. Vattenfaunan är dessutom på ett helt livsavgörande sätt, förutom tillgång till
vatten, beroende av att kunna röra sig fritt över dessa administrativa gränser. Tolkningar av
vatten-direktivet och hur Sverige som medlemsland ska kunna leva upp till detta direktiv är
att skapa likande samverkansgrupper för att kunna få samsyn i de vattenproblem vi står
inför och hur vi kan lösa dessa tillsammans.
Syftet med EU:s vattendirektiv är att vi ska ha bra vatten i framtiden och kunna lämna över
ett arv till kommande generationer som vi kan vara stolta över. Kommunerna i Hälsingland
har därför sett denna vatten- och fiskeplan som ett gemensamt ansvar för Ljusnan och
Voxnans avrinningsområde vilket också föranlett att kommunerna jobbar tillsammans för
att få fram denna plan inom ramen för EU:s vattendirektiv, landets miljökvalitetsnormer och
kommunala styrdokument.
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Weserdomen
För drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i
floden Weser (s k Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar
som hänvisat till detta i samband med tillämpningen av miljökvalitets-normerna för vatten
och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Bakgrunden till avgörandet är en prövning i
Tyskland av sammanlagt tre projekt som rör utbyggnad av vattentrafiken på floden Weser.
Följderna av projektet – förutom de omedelbara och tillfälliga som exempelvis ökad
grumling till följd av muddring – är bland annat ökade strömningshastigheter, högre
tidvatten-nivåer vid högvatten och lägre vid lågvatten, ökad salthalt i nedre Weser och ökad
igenslamning utanför segelrännan. Dessa effekter kommer att påverka den ekologiska
statusen i floden. Den tyska förvaltningsdomstolen som prövade ärendet begärde
förhandsbesked från EU-domstolen kring tolkningen av vattendirektivets (2000/60/EU)
krav, framförallt artikel 4.1 gällande miljömål.
På frågan om miljömålen är tvingande gjorde domstolen följande bedömning. Medlemsstaterna är, med förbehåll för att undantag kan beviljas, skyldiga att inte meddela tillstånd
till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status eller när uppnåendet av
god ekologisk status eller god ekologisk potential och god kemisk status äventyras.
Miljömålens uppfyllande (som i Sverige genomförts som miljökvalitetsnormer) är alltså
bindande för medlemsstaterna. Den enda möjligheten att vid prövning tillåta en
verksamhet som riskerar att orsaka en försämring eller äventyra uppnåendet av god status
eller potential, är om undantag kan beviljas (läs mer om undantag nedan). På frågan om
vad som avses med försämring av status svarade domstolen följande. Begreppet ska
tolkas på så sätt att det sker en försämring så snart statusen hos minst en kvalitetsfaktor
försämras en klass, exempelvis från god till måttlig eller från måttlig till otillfredsställande.
Detta gäller även om den sammanvägda statusen inte försämras. Försämrings förbudet
gäller alltså på kvalitetsfaktornivå. Om en kvalitetsfaktor däremot redan är klassad som
dålig, d.v.s. den sämsta statusklassen, då är ingen ytterligare försämring tillåten ens på
parameternivå.
I denna analys gör Havs- och vattenmyndigheten följande bedömningar…






Det räcker med en försämring av en kvalitets-faktor för att en försämring av status ska ha
skett.
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en
beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitets-faktorer.
Miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status har samma rättsverkan.
Vid osäkerhet om en vattenförekomsts statusklassning, bör prövningsmyndigheten kunna
begära in yttranden eller förtydliganden från vattenmyndigheterna.
Det är viktigt att det finns ett system för att kunna pröva undantag.
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Möjligheterna till undantag…
Att besluta om undantag från normen god ekologisk status är inte en skyldighet utan en
möjlighet som medlemsstaterna har. I Sverige är det vattenmyndigheterna som beslutar
om undantag i samband med klassificering och normsättning. Det är vattenförekomsten
som helhet som medges undantag och även om undantag sätts, är det inte tillåtet att
försämra statusen ytterligare. Möjligheterna till undantag är följande.




Förlängd tidsfrist (4 kap. 9 § VFF)
Mindre stränga krav (4 kap. 10 § VFF)
Ny verksamhet (4 kap. 11 § VFF)
Möjligheterna för vattenmyndigheterna att besluta om undantag i form av förlängd tidsfrist
och mindre stränga krav kan läsas mer om i Havs- och vattenmyndighetens rapport
2014:12. Den undantagsmöjlighet som Weserdomen uttryckligen pekar på är undantag på
grund av ny verksamhet (artikel 4.7 i direktivet). Sådant undantag får enligt 4 kap. 11 §
vatten-förvaltningsförordningen endast medges om den nya verksamheten eller åtgärden
medför påverkan i form av fysiska förändringar som gör att god status inte nås eller att
försämring sker, eller om statusen försämras från hög till god. Därutöver ska följande
kriterier vara uppfyllda.





Syftet med verksamheten kan på grund av tekniska skäl eller orimliga kostnader inte
uppnås på annat sätt som är betydligt bättre för miljön.
Alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för
vattenförekomstens status.
Den nya verksamheten är av stort allmänt intresse

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i vattenförekomsten (sjöar och vattendrag). Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt
vatten finns det webbaserade vatteninformationssystemet VISS, se beskrivning nedan.
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, bland
annat genom beslut enligt miljöbalken (t.ex. tillsyn och prövning) samt plan- och
bygglagen.
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS
2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss
tidpunkt, till exempel "god status 2015". Vattenmyndigheternas fastställda förvaltningsplaner och åtgärdsprogram ligger till grund för vad och hur åtgärder behöver vidtas för att
miljökvalitetsnormerna ska följas.
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VISS
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Hav- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av
Länsstyrelsen Jönköping.
I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten
och kustvatten. För att alla ska veta vilka vatten som avses och för att tillståndet i ett
vatten ska kunna beskrivas och jämföras med andra vatten och över tid är Sveriges större
vatten indelade i enheter som kallas vattenförekomster. Vattenförekomster är därför en
viktig enhet i VISS. Om du söker på startsidan är det fösta du får träffar på just
vattenförekomster.
I VISS kan du få information om varje vattenförekomst vad gäller:
Statusklassning – Här finner du bland annat en övergripande bedömning av hur vattnet
mår (god ekologisk status).
Miljökvalitetsnormer – Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet.
Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
Miljöövervakning – För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekande
platser, så kallade övervakningsstationer. VISS är ett metadataregister över Sveriges
vatten-relaterade miljöövervakning.
Skyddade områden – VISS har register över skyddade områden som ingår i vattenförvaltningsförordningen. VISS är dock inte huvudansvarig för originaluppgifterna utan det
ligger på en rad andra myndigheter.
Åtgärder – Föreslagna och genomförda åtgärder för respektive vattenförekomst
presenteras.

Nationella prövningsplanen (NPN)
Från och med den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i miljöbalken i kraft. Förändringarna har betydelse för den som bedriver vatten-verksamhet vid vattenkraftverk och
tillhörande regleringsdammar.
Syftet med lagändringarna är att den svenska vattenkraften ska förses med moderna
miljövillkor och att säkerställa en effektiv tillgång till vattenkraftsproducerad el. De miljöförbättrande åtgärder som följer med lagändringarna är exempelvis ekologiskt anpassade
flöden, minimitappning till naturfåror och fria vandringsvägar vilka ska göra det möjligt för
att exempelvis olika fiskarter som är beroende av strömmande vatten på ett eller annat
sätt ska kunna vandra fritt både uppströms och nedströms av egen kraft.
För att genomföra modernisering av miljövillkoren på ett systematiskt sätt upprättas en
nationell plan. Planen ska innehålla avvägning mellan behovet av åtgärder för att förbättra
vattenmiljön och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsproducerad el.
Länsstyrelserna tar emot anmälan till planen, d v s de som vill ingå i planen ska anmäla att
de vill bli prövad utifrån de krav som medföljer att ingå i planen. Denna plan upprättas av
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät samt kommer att
beslutas av regeringen. Planen kommer att ange vilket år ett visst avrinningsområde ska
genomgå prövning för moderna miljövillkor.
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Ljusnan/Voxnans områdesbeskrivning
Källflödena för Ljusnan ligger i trakten av Funäsdalen och Härjedalsfjällen. Ljusnan och
Voxnan ARO inom Hälsingland fram till Laforsen består av ca 900 mil vattendrag. Ljusnans
2
avrinningsområde omfattar 19 816 km och älven har en total längd på 43 mil. Ljusnan har
ett naturligt vandringshinder vid Laforsen och rinner sedan från detta område i ca 7 mil
innan älven når havet vid Ljusne. Några kilometer söder Bollnäs stad mynnar Ljusnans
största biflöde Voxnan ut i sjön Varpen som är en sjö i älven Ljusnan. Älven Voxnan har ett
2
avrinningsområde på 3 708 km . Längs med dessa älvar återfinner vi sjöar som älvarna
rinner igenom och i Ljusnan har vi Tevsjön, Orsjön, Kyrksjön, Flästasjön, Växsjön, Varpen,
Bergviken, Marmen och i Voxnan har vi Norrsjön samt Voxsjön.
Från början av 1900-talet fram till 1980 sedde en storskalig utbyggnad av älvarna för både
större och mindre vattenkraftverk och fram till 1968 bedrevs storskalig flottning i dessa
älvar. För att både flottning och elproduktion skulle vara möjligt schaktades sten bort från
älvarna och upp på land. Detta har i sin tur resulterar i funktionen ”stuprörs effekten” har
uppstått, det vill säga nederbörd och smält vatten rinner undan snabbt där de naturligt
hade haft en fördröjande effekt samt en kontakt med strandmiljöerna som i sin tur sög upp
vatten likt en tvättsvamp och på så sätt höll kvar vatten. Förutom flottning och vattenkraft
har även sten tagits från vattendragen i avrinningsområdet för att sätta husgrunder och
bygga vägar.
De flesta vattendrag har ett vandringshinder i vägen till närmaste sjö uppströms eller nedströms och till och med båda upp och nedström. Vi har konstaterat att längs de vattendrag
som går att hitta i Hälsingland finns flera hundratals små dammar i anslutning till gamla
kvarnar, hammarsmedjor, flottningsepoken och andra anläggningar från gångna sekler.
Många sådana fördämningar har sedan länge förlorat sin funktion. Knappast någonstans i
Hälsingland nyttjas längre vattnets förmåga att driva maskiner på mekanisk väg.
Flottningen upphörde i Hälsingland år 1968 men än idag kan vi alltså se spåren av
flottningen och än idag finns flera av de vandringshinder som byggdes då kvar trots att vi
vet bättre idag. Flera mil av vattendragen har rätats ut och natursten från vattendragen har
shacktats upp på land.
Idag är 460 hektar av Ljusnan påverkade av flottledsrensningar och liknande, endast 4 % av
arealen bedöms vara opåverkade, detta innebär att det finns stora möjligheter att genom
biologisk återställning förbättra förutsättningarna för lax och havsöringsproduktion i
Ljusnan. (från projektet Ljusnan river - ”Biotopcartering av Ljusnan och Voxnan 2002”).
Trots stor mänsklig negativ påverkan utifrån vattenkvalitén och biologisk mångfald i stort
sätt i hela avrinningsområdet så kan vi återfinna mer än ett 20 tals olika fiskarter men även
flodpärlmussla, flodkräfta, utter och strömstare, kungsfiskare etc.
För att kompensera förluster av strömvattenberoende fiskarter som lidit mest skada har
kompensationsodlingar byggts upp och i och med dessa odlingar så har fiskarter så som
öring och lax delvis kunnat räddats som art från att dö ut i flera av landets vattendrag.
Problembilden med odling har dock varit att odlad fisk varit lösningen för alla miljöskador vi
åsamkat våra vattendrag. Så fort provfisken visat på för svaga bestånd av öring så har mer
planterats ut istället för att utreda vad problemet är eller helt enkelt bara accepterat
problemet. Kunskapen av idag är en annan och vi vet idag att långsiktigt hållbara
ekologiska vattensystem bygger på att fisk ska kunna ha naturlig reproduktion.
Kombinationer av de vattenmiljöproblem har resulterat i att flera fiskartstammar befinner
sig i gränsfallet och risken för inavel är stor samt på grund av den minimering som skett av
reproduktions-områden (mest på grund av att vatten saknas helt). Miljöproblemen av idag
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innebär alltså att kombinationer av åtgärder måste sättas in exempelvis det räcker inte
alltid att bara öppna upp vandringshinder och släppa upp fisk som vill vandra.
Risken att laxartad fisk leker sönder varandra, det vill säga att vattenmängden i älven är så
pass koncentrerad till en lite ränna i mitten av sitt forna jag, utifrån en naturlig älv, att
ståndplatser för de strömvattenberoende arterna är för få. När en öringhona lagt sina ägg
och de befruktats av hannen så kommer en ny hona och bäddar upp denna rom som
tidigare lagts till förmån för sina egna.
Laxen är en otrolig fiska art. Den kan väga över 30 kg och simma mer än 10 mil per dag.
Den är näringsrik och väldigt god att äta. Dessutom är den en av världen vackraste och
populäraste sportfisk. Laxen är helt beroende av fria vandringsvägar från våra inlandsälvar
och sjöar ut till havet. Den reproducerar sig nämligen i sötvatten och växer sig stor i
saltvatten. Fria älvar och friska hav är allt helt avgörande för laxen som art. Vi har 6 000 mil
vattendrag i Sverige men av Sveriges 30 vildlaxälvar som mynnar i Östersjön har laxen fått
det allt svårare på grund av de miljöproblem som tagits upp i denna vatten- och
fiskevårdsplan. En åtgärd för att gynna laxens överlevnad gynnar sammatidigt på ett direkt
livsavgörande sätt 5-7 andra fiskarter.
Ljusnan är den 9:de längsta vattendraget i Sverige och har varit en av de mest värdefulla
laxälvarna i landet och har givetvis varit en av de viktigaste laxälvarna i landet men idag
saknas den helt förutom några hundra meter vid utloppet till Östersjön. Laxtätheten har
varit så pass stor att reproduktion av lax har skett längs hela älven då den slingrade sig
naturligt fram i hälsingeskogarna för att slutligen nå utloppet vid Ljusne.
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Fishing in the middle of Sweden
(FIMS)
Detta projekt, denna vatten- och fiskevårdsplan, har under projekttiden haft ett nära
samarbete med flera andra projektet och arbetsgrupper. Ett sådant projekt är FIMS som
har till syfte att locka europeiska sportfiskare och hitta till Hälsingland. I Europa finns
nämligen ca 50 miljoner sport-fiskare med få sportfiskevatten vilket gjort att denna
målgruppen givetvis varit väldigt intressant. FIMS visar idag siffror via kopplade
reseagenter från Europa på att sportfisketurismen efter gädda, gös och abborre drar in 2,5
miljoner kr per år till Hälsingland under en säsong där boendeanläggningar innan i stort
saknade gäster. Högsäsongen för denna sportfisketurism då det visat sig att gädda är
målfiskarten man är ute efter är nämligen under maj till början av juni samt slutet av
september och hela oktober. Något som starkt efterfrågas av dessa reseagenter vid årliga
utvärderingar med FIMS är efterfrågan på sportfiske i strömmande vatten. Tyvärr, går det
inte idag att erbjuda då bestånden är för svaga och de befinner sig i trasiga vatten. Vid alla
de utvärderingar som gjort med reseagenterna har naturmiljöerna runt sjöarna lyfts som en
stor anledning till att de valt att marknadsföra sina gäster att resa till de gäddvatten som vi
har att erbjuda i Hälsingland i samband med att vi i Sverige har ett mycket lågt fisketryck.
Det är mer än regel än ett undantag att kunna få sitta helt själv på en sjö och kunna höra
hur korpen hälsar dig välkommen till ännu en dag av spännande fiskeäventyr.
Mer om FIMS går att hitta på www.fishinginthemiddleofsweden.com.
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Biosfärkandidaten Voxnadalen
Ett nära samarbete med Biosfärkandidat Voxnadalen har också inletts under arbetet med
denna fiske- och vattenvårdsplan. Biosfärkandidat Voxnadalen är ett projekt vars syfte är
att bilda ett av Unesco utsett biosfärområde inom Voxnans avrinningsområde. Arbetet
med en ansökan till FN-organet Unesco har pågått sedan 2014, och sommaren 2018
beslutade Sveriges riksdag att tillstyrka ansökan och nominera Voxnadalen till Unesco.
Officiellt beslut om en Unesco-utnämning till biosfärområde väntas i juni 2019.
Biosfärområden är en del av Unescos program Människan och Biosfären, vilket initierades i
början av 1970-talet. Med programmet vill Unesco bygga upp ett globalt nätverk av modellregioner, där lösningar för en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet utvecklas,
testas och sprids. Idag (2018) finns det 686 biosfärområden i världen, varav fem i Sverige.
Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdakha kandiderar till biosfärområde.
Varje biosfärområde är unikt då de grundar sig på de lokala förutsättningarna. I
Voxnadalens biosfärområde är Voxnan den förenande kraften, då biosfärområdet
huvudsakligen utgår från älvens avrinningsområde. Detta understryker att de naturgivna
förutsättningarna är en viktig grundsten i ett hållbart brukande av landskapet, till skillnad
från de administrativa gränserna. Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Rättviks kommuner ingår i
biosfärområdet.
Biosfärområde Voxnadalen har valt att inrikta sitt arbete mot tre fokusområden, Skogen
som hållbar resurs, Ett öppet och levande landskap samt Levande vatten, varav det
sistnämnda fokusområdet tar avstamp i det nu aktuella arbetet med kommunernas fiskeoch vatten-vårdsplaner för Voxnan. Här har biosfärområdet framförallt en viktig roll som en
neutral arena för samverkan mellan intressenter som kan ha både gemensamma och
motstridiga åsikter i olika frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av området.
Biosfärområdets organisation ska möjliggöra och stimulera till diskussioner och
samarbeten över icke-traditionella gränser. I frågor där motstridiga intressen finns kan
detta bidra till en ökad förståelse för varandras argument, och i förlängningen bidra till att
hitta lösningar, kompromisser eller nya angreppssätt för att nå den önskade miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbara utvecklingen.

På Biosfärområde Voxnadalens hemsida (www.voxnadalen.org)
hittar du mer information om biosfärområdet, de tre
fokusområdena, organisationen och olika projekt m.m.
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Sportfiskets historia i Hälsingland
Hälsingland har spelat en viktig stor roll för utvecklingen av det svenska sportfisket. Flera
av svenskt sportfiskets förgrundsfigurer har kopplingar till Hälsingland. En av grundarna till
Sportfiskarna var jägmästare Bengt Bellander (1882-1936), född i Bollnäs. Bellander höll
Voxnans strömmar vid Sunnerstaholm som södra Norrlands främsta harrvatten. Nils
Färnström (1909-1986), bördig från Norrala skrev otaliga böcker om fiske. Färnström var
också under många år redaktör för Sportfiskarnas förbundstidning. Färnström bidrog
starkt till sportfiskets utveckling genom sitt intresse och nyfikenhet för utrustning och
teknik.
Den främste av dem alla var Hans Lidman (1919-1976), författaren från Edsbyn som med
sina fiskenoveller formade den svenska den svenska sportfiskekulturen. Tidlösa noveller
som fortfarande kan läsas med stor behållning.
Novellen Det nappar i Svartån från boken med samma namn har allt som format det
svenska fisket och som fortfarande är bärande ingredienser inom det svenska sportfisket.
Den ensamme naturälskande fiskaren som är i symbios med naturen, där finns kaffeelden,
kokkaffet, stillheten, drömmarna och melankolin.
Hans Lidmans litterära kvaliteter står ut i svensk
sportfiskelitteratur och hans böcker fungerar
mycket väl som både historiska berättelser från
en annan tid men också som inlägg i dagens
miljö och sportfiskedebatter. Man behöver inte
heller vara sportfiskare för att uppskatta Hans
Lidmans fiskenoveller. Hans förmåga att med ett
spar-samt, impressionistisk målande språk
fånga sportfiskets innersta kärna är unik och
därför också läsvärd för andra än sportfiskare.
Hans fiskenoveller utgör många gånger en fond
för en annan berättelse. Ofta handlade det om
enslingar,
människor
utstötta
ur
samhällsgemenskapen som tagit sin tillflykt till skogen eller till fjället.
Svartån var Lidmans namn på Mållångsboån, Flaxnan, Tälningsån och andra åar i
Hälsinglands skogar. Ett öringparadis som var dödsdömt redan när Det nappar i Svartån
kom ut 1945. Vattenkraften och flottningen var på den tiden viktigare än att värna livet i
vattendragen. Svartåns öde präglade Hans Lidmans författarskap och man kan i hans sista
fiskebok Fina Fisken från 1976 läsa om sorgen över Svartån, det förlorade paradiset.
Det är därför glädjande att synen på vatten och miljövård ändrats över tiden och att vi idag
har ett större fokus på att åtgärda skador från flottledsrensningar och vattenkraft, vilket ger
Svartåns öringar hopp om framtiden.
Jan Lahenkorva
Ordförande Hans Lidman Sällskapet
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”Ljusnan river” vill rinna gränslöst i
framtiden…
Under projekttiden har även ett nära samarbete skett med flera av de fiskeföreningar som
finns inom Ljusnan och Voxnans avrinningsområde. Projektet har även bidragit till
nätverkande och skapat samarbeten med andra intresse organisationer, myndigheter,
universitet, forskare, vattenkraftbolag, fiskodlare, lokala företag, konsulter etc. Projektet har
jobbat för att hitta bra markägarkontakter och då inte minst med hjälp av
fiskevårdsområdesföreningar vilka representerar fiskerättsägarna.
Uppstarten behöver en fortsättning…
En viktig tråd som exempelvis dykt upp vid samtliga samarbeten är förvaltningsfrågan. Hur
ska vi på ett så bra sätt som möjligt kunna förvalta naturresurser så som lax när den dagen
kommer då laxen åter fritt kommer att vandra i Ljusnan. Givetvis får laxen här vara ett
flaggskepp som sedan även visar vägen för hur förvaltningen kan ske även för andra arter
så som havsöring, gös, sik, harr, gädda etc. En viktig förvaltnings-fråga är givetvis tillsyn
och informationsinsatser så att de förvaltningsregler som sätt följs upp samt att
gemeneman förstår vad som ligger bakom de regler som sätts upp.

”En framgångsrik civilisation skall kunna vårda sina
resurser. Mycket talar för att alla de högkulturer som
försvunnit i historien försvann av samma orsak –
misshushållning med naturresurserna. Vatten- och
Fiskevård i samklang med naturen är därför ett steg
mot överlevnad” (ur boken Ekologisk Fiskevård 1998, Sportfiskarna).
En annan viktigt åtanke som dykt upp i och med detta projekt är att vatten- och
fiskevårdsplanen bör uppdaterats i samma utsträckning som kommunernas övriga planer
och mål så som exempelvis kommunens översikts plan (ÖP) och kommunernas miljömål.
I detta projekt har ”endast” det mest prioriterade vattendrag för Ljusnan och Voxnans ARO
inventerats. Det finns mer än det dubbla kvar av vattendrag att inventera samt själva
huvudfåran Ljusna och Voxnan utifrån samma modell som Dalälven har inventeras i
”Hållbar vattenkraft” samt ”LIV i nedre Dalälven”. Nu önskar vi att få igång ett
projektprogram för att jobba med Ljusnan och Voxnan på samma sätt!
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