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Förord 

När det pratas om ekologisk fiskevård idag är det utifrån åtgärder och insatser som strävar 
till att efterlikna det naturliga i så stor utsträckning det går. Får vi till sådana åtgärder så finns 
goda förutsättningar att våra vatten kommer kunna få tillbaka ekosystem i  balans och 
återigen fungera på det sätt naturen än gång skapat dem. 

Tänket och kompetensen är idag större än vad den var tidigare i hur man utför åtgärder på 
bästa möjliga sätt för att vi ska komma dit. Därför finns idag ett stort behov av att uppdatera 
och förbättra tidigare åtgärder. 

Vattnet i Ovanåker är liksom i resten av världen vår viktigaste naturresurs. Vårdar vi denna 
på bästa möjliga sätt så kan vi med våra miljöförbättrande åtgärder utveckla kvaliteten och 
attraktiviteten i denna på betydande sätt. Inte bara för oss själva och bygd utan även för 
människor utifrån som inte har lika mycket kvalitet utanför dörren. Förhoppningsvis kan 
detta underlag ta oss en bit på vägen dit. 

Daniel Rickström 

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund 
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Sammanfattning 

Under främst 1990-talet utfördes stora fiskevårdande insatser i Ovanåkers kommun.  
Syftet med denna förstudie är att belysa nya åtgärder som kan utföras för att förbättra och 
följa upp tidigare insatser.  

Underlaget i detta arbete grundar sig främst på tidigare dokumentation och inventeringar 
men information har även inhämtats från berörda aktörer, såsom kommun, länsstyrelse och 
fiskevårdsföreningar. 

Utifrån insamlad kunskap så har det framgått att tidigare fiskevårdsinsatser var både massiva 
och breda. Det arbetades intensivt med mycket åtgärder på många olika ställen och under 
en relativt begränsad tid. Ett av de största åtgärdsbehoven i kommunen ligger nu liksom då 
fortfarande i att återställa förstörda vattenmiljöer efter flottningen. Tidigare fanns mycket 
fokus på att återställa ståndplatser för större fisk i älvarna. Idag är fokus mycket på att 
försöka få till attraktiva strandzoner där en stor del av den biologiska produktionen sker. 
Dessa miljöer är mycket viktiga för den biologiska mångfalden i vattnet och viktiga 
uppväxtmiljöer för mindre fisk. 

Utöver detta finns det fortfarande stora problem med vandringshinder för fiskar och övrig 
fauna i kommunens vatten. Tidigare insatser innebar att flertalet fiskvandringsvägar 
byggdes. Dessa har dock av olika anledningar mist sin urasprungliga funktion idag. 

Sammantaget finns det därför mycket stort behov av förbättringsåtgärder och fördjupade 
inventeringar framåt för att kommunens vatten ska nå sin fulla potential. 
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Inledning 

I Ovanåkers kommun utfördes under främst 1990-talet omfattande åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för att bedriva ett attraktivt turistfiske inom kommunen. 
Fiskevårdsinsatserna var omfattande och bestod av ett flertal olika åtgärder. Dessa bestod av 
olika förbättringar av strömmande vatten, där man satte in biotopförbättrande åtgärder i 
form av bl.a. utläggning av större block för att öka antalet ståndplatser för strömlevande fisk 
och lekgrus lades ut för att förbättra reproduktionsmöjligheterna för öring och harr. Även en 
del rom och mindre fisk sattes ut. Vandringsvägar för fisk skapades genom olika typ av 
konstruktioner såsom fisktrappor och förbipassager. Innan åtgärderna hade omfattande 
inventeringar gjorts, både av de fysiska vattenmiljöerna och fiskbestånden. En något mindre 
del av arbetet omfattade även olika typ av åtgärder i sjöar. Till det kom även stora insatser 
på den turistiska sidan kopplat mot fisket i form av olika bekvämligheter för sportfiskarna 
såsom vindskydd, bryggor m.m. Fiskevårdsarbetet har inte följts upp i någon betydande 
omfattning, och hur väl insatserna föll ut finns i nuläget dåligt med kunskap. En del 
inventeringar har dock utförts på senare år. Dessa innefattar bl.a. en del elfisken och 
biotopkarteringar. Det mesta av detta arbete har utförts av länsstyrelsen i Gävleborg.  

För att på nytt starta upp fiskevårdsarbetet i kommunen och skapa ett underlag att utgå 
ifrån i detta arbete initierades idén till denna förstudie.  

Syfte 

Syftet med förstudien är att skapa ett underlag som kan användas för att ta vid efter den 
stora fiskevårdsinsatsen som pågick under främst 1990-talet i kommunen. Detta genom att 
ge förslag på vad som behöver göras, och var det kan göras. Förstudien förväntas också peka 
ut områden som bör prioriteras och komma med förslag på åtgärder som kan utföras där. 

Syftet med att arbeta med fiskevårdsåtgärder likt de som föreslås i detta underlag är flera: 
- Att bidra till att nå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” genom att 
livsmiljöerna för den biologiska mångfalden i vattnet förbättras. 
- Att bidra till att öka attraktionskraften i kommunen och pågående biosfärsområde genom 
ett aktivt miljöarbete/engagemang. 
- Att i enlighet med EU:s vattendirektiv arbeta för en god ekologisk status i kommunens 
vattenförekomster. 
- Att skapa en stark och uthållig ekologisk grund för att ge förutsättningar för att 
vidareutveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt. 
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Metod och genomförande 
  
 
En stor del av förstudiearbetet har bestått av att samla in information från olika håll för att 
skapa en helhetsbild över hur tidigare insatser gjordes och vad det finns för behov av 
åtgärder idag.  
 
Detta insamlande har gjorts genom: 
 
Kommunens egen dokumentation från tidigare fiskeplansarbete. Främst genom 
redovisning/slutrapport av kommunens fiskeplan 2001, fiskeplan i Ovanåkers kommun 1994, 
men även information och foton från kommunens digitalisering av utförda åtgärder har 
också använts för att få en bild av tidigare åtgärdasarbete. 
 
 I övrigt har diskussioner och informationsutbyte gjorts med:  
 
- En arbetsgrupp av tjänstemän från kommunen 
- Fiskevårdsföreningar 
- Länsstyrelsen i Gävleborg 
 
Dessutom har även intervju med tidigare projektledare för fiskeplansarbetet, Svante Häll 
genomförts. 
 
Utöver detta teoretiska insamlande har även några översiktliga fältbesök gjorts för att se 
över nuvarande status och möjligheterna till förbättrande biotopåtgärder vid några 
prioriterade objekt i Voxnan. 
 
Förslagen till åtgärder i de upptagna vattendragen grundar sig främst på tidigare utförda 
inventeringar. Dessa inventeringar berör flera av de åsikter som kommit fram under 
diskussioner med övriga inblandade aktörer i detta arbete. 
 
 

Biotopåterställningar nu och då 
 
Kunskapen kring hur biotopvårdande kunskaper ska göras idag är bättre än den var tidigare. 
Dessutom är tänket med ekologisk fiskevård idag förändrat gentemot tidigare.  
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Vid tidigare insatser fokuserades det många gånger på att skapa ståndplatser för större fisk 
genom utläggandet av enskilda block ut i strömmen, och på så vis försöka få ett mera 
attraktivt vatten ur sportfisketuristperspektiv. Det medförde dock mindre betydelse för den 
biologiska produktionen i och med att det produktiva kantzonerna ofta inte bearbetades på 
ett betydande sätt. Kantzonerna är mycket viktig för grundproduktionen i vattendraget, 
både för bottenfauna och som uppväxtmiljö för mindre fisk. Ekologisk fiskevård idag går ut 
mycket på att skapa en starkt varierad miljö i kantzonerna vilket betyder att man i större 
utsträckning river ur de upplagda blocken vid sidan och på så vis ge möjlighet för 
vattendraget att själv erodera in i kanterna för att skapa attraktiva livsmiljöer för faunan. 
Detta sätt att arbeta skapar betydligt större förutsättningar för systemet att klara sig självt 
och bli balanserat och uthålligt. Kompetensen hur åtgärderna rent praktiskt ska utföras är 
dessutom bättre idag än för 20 år sen. Sedan kan det finnas ytterligare en anledning till att 
en stor del av en gång flottledsrensat material inte lagts tillbaks, och det är ur 
kulturhänseende. Även där har tänket förändrats, då man blivit allt mera van vid den här 
typen av verksamheter vilket medfört att kompetensen runt vad som verkligen är skyddsvärt 
och inte har blivit större på många håll. 
 
Se nedan ett återställningsobjekt från Gryckån som ett exempel på en återställning som 
skulle kunna förbättras betydligt för bottenfauna och fiskproduktion genom att skapa 
betydligt större variation i främst kantzonen. 

 
 

 

Översiktlig beskrivning av behovet av biotopförbättrande åtgärder i Ovanåkers kommun. 

I slutrapporten från Ovanåkers tidigare genomförda fiskeplan redovisas alla genomförda 
åtgärder. En del fiskevårdsåtgärder har även efter senare tid utförts på vissa håll, främst 
utförda av aktiva och engagerade fiskevårdsområden/föreningar. Det kan ha handlat om 
mindre biotopvårdande insatser och justeringar, t.ex. skapandet av lekplatser för öring. En 
betydande åtgärd som utförts på många håll är utplantering av fisk för att förbättra 
befintliga fiskbestånd. 
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Trots tidigare insatser så finns fortfarande det väldigt mycket kvar att göra.  Ovanåkers 
kommun håller relativt mycket sjöar och vattendrag och trots den stora omfattningen på 
tidigare fiskevårdsarbete är många vatten fortfarande orestaurerade.  En del vattendrag har 
också bara blivit delvis restaurerade beroende på flera olika anledningar. Det har handlat om 
prioriteringar i insatser, motstående starka intressen, men det finns även insatser som inte 
gjorts för att det på vissa håll inte funnits något engagemang runt vissa vatten, och att 
åtgärder på vissa ställen inte ansetts meningsfulla utifrån den insats man hade behövt lägga 
för att de skulle komma till stånd. 
 
En betydande faktor till att det finns förbättringspotential i redan tidigare återställda 
vattendrag utöver tidigare nämnda faktorer är dock det faktum att tidigare insatser i 
kommunen utfördes under en mycket intensiv projektperiod. Detta medförde att det inte 
fanns tillräckligt med tid för att återställa föreslagna åtgärder så bra som möjligt. 
 

 

Ovanåkers kommun har likt de flesta nordliga kommuner i Sverige haft och har fortfarande 
har en betydande skogsnäring. Innan vägburna transporter var det vattendragen som 
användes för att transportera timret till önskat ställe. Därför är de flesta vattendrag mer 
eller mindre rensade och ofunktionella som biotoper och behöver därför återställas för att 
återigen kunna bli fungerande miljöer för fisk och annan fauna.  

För både flottning men också senare också för att utvinna energi genom vattenkraft genom 
att utnyttja fallhöjden i vattendragen byggdes dammar för att kunna reglera flödena på ett 
tillfredsställande sätt för dessa ändamål. I den stora åtgärdsperioden som utfördes enligt 
Ovanåkers tidigare fiskeplan var det relativt många vandringshinder som åtgärdades. Detta 
gjordes både genom utrivning av mindre dammar, och byggandet av fiskavandringsvägar. 
Det finns dock många betydelsefulla vandringshinder kvar att åtgärda, och en stor del av de 
tidigare byggda fisktrapporna är idag inte funktionella av olika anledningar och behöver 
också åtgärdas. 

Så beroende på vad syftet är med fiskevårdsåtgärderna är så blir även den generella 
omfattningen på behovet av åtgärder därefter.  Är syftet att alla förstörda småvatten ska 
återställas är åtgärdsbehovet i princip oöverskådligt. Tittar man däremot på insatser som 
känns prioriterade ur flera aspekter än för själva återställandet som sådant är behovet 
betydligt mindre. Vid biotopförbättrande åtgärder i vattendrag där det finns fokus på fisk 
och fauna är det mycket vanligt att just rensningar och vandringshinder är där man sätter in 
insatserna.  

Tittar man översiktligt på de problem som finns med morfologiska förändringar (rensningar 
och rätningar) och de kontinuitetsproblem (vandringshinder) som finns i kommunen är det 
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en mycket stor del av vattendragen som p.g.a. dessa faktorer inte uppvisar god ekologisk 
status* 

* För mera information runt detta hänvisas till VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 
Möjliga insatser och åtgärder  

Vad gäller modern ekologisk fiskevård finns idag ett flertal olika åtgärder som går att utföra 
för att förstärka den ekologiska statusen och därmed den biologiska mångfalden i 
vattendragen. De nedan beskrivna åtgärderna är sådana som var aktuella även i tidigare 
fiskevårdsarbete i kommunen, även om tänket i vissa avseenden runt hur de skulle utformas 
var olika då gentemot nu. Tidigare insatser i kommunen hade fokus på åtgärder i rinnande 
vatten, men det gjordes även en mindre del insatser i sjöar. Många stora naturvärden 
återfinns idag i våra rinnande vatten och de fungerar också som lek och uppväxt-områden 
för större laxfisk, som annars lever i sjöar. Utöver detta har rinnande vatten stor potential att 
attrahera fisketurister. Fisketurism kan givetvis också bli väldigt betydande i sjöar, även för 
annan fisk än laxfisk. I denna förstudie är det dock fokus på åtgärder i rinnande vatten vilket 
på flera håll kommer kunna gynna fiskpopulationer i angränsande sjöar.  

Det finns mycket dokumentation sparat kring tidigare åtgärder som utförts både i text och 
foto, både i digital och arkivform i Ovanåkers kommun. 2006-2007 skapades ett digitalt 
underlag för att det lätt skulle kunna plocka fram vilken åtgärd som gjorts på vilket ställe och 
att man lättare skulle få en överblick i tidigare utfört arbete. Detta material är bra att 
använda för att kunna orientera sig inom alla de åtgärder som tidigare utförts, vilket kan 
fungera som en fortsatt vägledning vid prioriterade insatser. Även i slutrapporten över utfört 
arbete från tidigare fiskeplan återfinns både föreslagna åtgärder per vattendrag och vad som 
sedan utfördes, vilket är ett underlag som går att orientera sig efter vid fördjupade insatser. 

 
Fördjupade inventeringar/projekteringar 
 
För att följa upp funktionaliteten och effekten av tidigare utförda åtgärder behövs 
fördjupade inventeringar. En del sådana inventeringar har redan utförts och dessa är 
upptagna i detta underlag som grund till fortsatta åtgärder. 
 
Främst har den uppföljande inventeringsverksamheten utförts av länsstyrelsen då de arbetar 
kontinuerligt med att inventera vattendrag för att stärka sin kunskap runt dessa för sitt 
arbete med att bl.a. klassa vattnen med rätt ekologisk status. Metodiken är standardiserad 
och där det bl.a. ska framgå hur rensade vattendragen är och om det finns vandringshinder 
på vägen. Det finns också möjlighet att direkt på plats kommentera föreslagna åtgärder för 
att förbättra statusen på den berörda vattendragssträckan. I Ovanåkers kommun har sedan 
den stora återställningsperioden under främst 1990-talet flera vattendrag inventerats på 
detta sätt.  
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Där inventeringar finns bör man gå vidare med de vattendragssträckor som anses 
prioriterade och fördjupningsinventera/projektera dessa med fältbesök. Där dokumenteras i 
detalj vilka åtgärder som ska utföras, i vilken omfattning och hur de ska kunna utföras. 
Underlaget som skapas här ska sen kunna användas för samråd/tillstånd och t.ex. 
projektmedelansökningar. 
 
Länsstyrelsen är de som främst satsar på inventeringsarbete i kommunen för att verifiera 
statusen på olika vattendrag. Därför är det viktigt att det finns god kännedom om denna 
verksamhet så inte det uppstår dubbelarbete, ifall kommunen eller andra aktörer gör egna 
inventeringar. Oavsett om syftet med inventeringen främst är att beskriva den generella 
statusen med en biotopkartering bör det alltid finnas med ett tydligt syfte i att dokumentera 
ur ett åtgärdsperspektiv.  
 
 
Frågor som lämpligen bör besvaras vid fortsatta inventeringar: 
 
Var finns det möjlighet till att förbättra ej funktionella miljöer? 
I vilken omfattning behöver det göras åtgärder?  
Vilken typ av åtgärd handlar det om?  
 
Går det att översiktligt beskriva detta redan vid första inventeringen så spar man både tid 
och resurser för de aktörer som är intresserade att gå vidare och åtgärda de problem som 
finns. Det handlar främst om de tre olika typer av åtgärder som tidigare nämnts, återföra 
rensade block och stenar till vattendraget, skapa/restaurera lekbottnar och skapa fria 
vandringsvägar för fisk och övrig fauna. 
 
Utöver redan utförda biotopkarteringar utförda av främst länsstyrelsen finns även några 
fördjupade rapporter utförda med innehållande åtgärdsförslag som beskriver förhållanden i 
vattendragen efter tidigare utförda återställningar. Dessa finns för Hässjaån, Häsboån, 
Rossån/Långsboån. När denna typ av fördjupade inventeringar redan är gjorda är nästa steg 
att göra en projektering, d.v.s. bedöma kostnaden för de föreslagna åtgärderna och hur i 
detalj de kan genomföras, exempelvis hur man kommer ner med grävmaskin osv.   
 
 
Elfisken 
Elfisken utfördes på en rad olika ställen i samband med genomförandet av kommunens 
tidigare fiskeplan. Elfiskemetodiken är idag standardiserad för att det skall gå att uppnå 
jämförbara resultat. Inventeringsmetoden är den bästa för att utröna huruvida den 
strömlevande biotopen blivit bättre eller sämre med avseende på strömlevande fisk. 
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I elfiskeregistret* går det hitta ett flertal av de elfisken som finns utförda i kommunen  
Utöver dessa kan det finnas flera andra elfisken som inte är uppförda här som gjorts med 
annan metodik än den nu gällande och av intresseföreningar som mest gjort det för sitt eget 
särintresse och därför finns det risk att dessa inte är inrapporterade.   
 
Givetvis är det intressant att elfiska alla tidigare åtgärdade lokaler för att följa upp resultatet 
av dessa. De är dock många och resurserna till inventeringsarbete är knappa så prioritering 
är nödvändig för att arbetet ska bli så resurseffektivt som möjligt.  För och främst bör 
elfisken utföras innan det ska utföras nya åtgärder. Sedan bör man ju följa upp de elfisken på 
lokaler som är extra betydelsefulla, t.ex. vattendrag med flodpärlmusslor, eller speciellt 
skyddsvärda öringpopulationer eller betydelsfulla lekplatsområden för strömlevande fisk. 
 
*http://www.slu.se/elfiskeregistret 
Lästips: För mera information runt inventeringar av åtgärdade vattendrag se bl.a. manual för 
effektuppföljning av åtgärder i vatten- med fokus på fisk. Länsstyrelsens i Jönköpings län, 
meddelande 2013:18 
 
 
Fysiska åtgärder 
 
Återförandet av block och sten, öppnandet av sidofåror och återställning av lekbottnar. 
 
Vid vattendragsinventeringar i skogsdominerande avrinningsområden upptäcks vanligtvis 
flottledsrensningar i mer eller mindre grad på de strömmande sträckorna. Detta gäller även 
för vattendragen i Ovanåker. Utifrån de inventeringar som gjorts efter tidigare 
återställningsarbeten visar att det fortfarande finns kvar mycket att kunna förbättra. Många 
strömsträckor är fortfarande beskrivna som rensade och att den förslagna åtgärden därför 
blir återföring av block/sten ut i vattendraget och öppna den produktiva strandkanten för 
ökat livsutrymme för bottenfauna och fisk, ibland även instängda sidofåror. Dessa sidofåror 
är ofta väldigt viktiga miljöer för faunan, men är på flera ställen tyvärr inte funktionella 
genom att de stängts av med stenmaterial. Dessa ska givetvis öppnas upp där de finns 
angivna. Där det finns potential för att förbättra biotopen genom utläggning av stenmaterial 
finns vanligtvis också oftast goda möjligheter till lekbottenförbättringar för strömlevande 
fisk. Därför bör man på prioriterade ställen efter återföring av det stora materialet alltid se 
över de möjligheter som skapats för att arbeta med detta.  
Föreslagen metod för detta är hartijokkimetoden, där man använder sig av speciellt 
framtagna redskap för detta ändamål och där man arbetar även med större stenar och block 
i närmiljön till lekplatsen för att skapa bättre fart på strömmen och i större utsträckning 
förankra gruset där man vill ha det.  
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Sedan kan det ju även på vissa sträckor finnas god potential till att förbättra lekbottnarna 
utan att det för den skulle finns större material att lägga ut genom uppluckrandet av redan 
befintliga bottnar. Om inte det finns angivet ifrån inventeringar som ett konkret 
åtgärdsförslag bör man ändå vid prioriterade vattendrag se över dessa möjligheter. Detta 
kan med fördel också göras utifrån redan befintliga strömsträcksinventeringar där det redan 
finns grus angivet som ett betydande substrat. 
 
 
Vandringshinder för fisk och övrig fauna 
 
Vandringshinder är fortfarande ett mycket stort problem inte bara i Ovanåkers kommun 
utan i hela landet och ett av de absolut största problemen till att det inte är god ekologisk 
status i vattendragen.  
 
Dock kan det många gånger vara problematiskt att få möjligheten att plocka bort dessa. Det 
kan t.ex. handla om att det finns gamla tillstånd som ger ägaren rätt att ha det på ett 
speciellt vis, det kan finnas oklara ägarförhållanden och det kan ibland även vara kulturellt 
intressanta objekt. 
 
Tidigare fiskevårdsarbete inkluderade anläggande av flertalet vandringsvägar främst med 
avseende på fisk. Dessa utfördes på lite olika sätt. Vid mindre vandringshinder med lägre 
fallhöjd, där man ibland fick möjligheten att riva ur någon gammal damm byggdes 
vandringsvägar genom att lägga i block i etappsektioner för att jämna ut den tröskeln som 
tidigare dammen bestod av, och på så vis fortfarande kunna hålla kvar vattennivån 
uppströms hindret. På andra håll där utrivning av befintligt vandringshinder inte var aktuellt 
byggdes det fisktrappor. Det är främst vida dessa det finns tveksamheter i hur de egentligen 
fungerar idag. Detta beror främst av två anledningar, bristande skötsel och underhåll, och att 
trappans utformning redan från början kanske inte var optimal.  
Idag finns en större kompetens än tidigare vid konstruerandet av det vi idag benämner 
faunapassager (även avsedd för andra djur än fisk) och därför finns det stor anledning att se 
över funktionaliteten oss samtliga anlagda fisktrappor. Vissa av dessa ligger ju dock i mera 
prioriterade vattendrag än andra.  Som tidigare nämnts finns det ju dock många övriga 
vandringshinder kvar att åtgärda som det tidigare inte gjorts några åtgärder vid t.ex. så 
framgår det av den fördjupade studien av Häsboån att där finns flera prioriterade 
vandringshinder att undanröja.  
 
 
Vattenkraftdammar 
I kommunen finns också dammar skapade för utvinnandet av vattenkraft. Ett av det mest 
prioriterade objekten för att hitta en lösning för kommunen har varit i Viksjöströmmen. Där 
finns redan ett utfört projekt för att utröna hur möjligheterna till fiskvandring skulle se ut vid 
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olika tappningar m.m. för att skapa sig ett underlag i fortsatt dialog och process med berörda 
parter. Skulle en faunapassage anläggas här skulle det betyda mycket för den biologiska 
mångfalden uppströms. Teknik och kompetens finns idag för att lösa 
vandringsproblematiken för fauna även vid dessa större dammar men intressena är 
motstående ur aspekten av tillgången på vatten, genom turbin eller genom tänkt 
faunapassage? Situationen är problematisk då verksamheterna sedan lång tid tillbaks har 
tillstånd att bedriva verksamheterna på det sätt som dom gör idag, vilket inte är bra för den 
biologiska mångfalden. Åtgärdsförslaget vid dessa dammar är likt vid övriga vandringshinder 
att bygga faunapassager där tillfredsställande mängd vatten tillåts rinna. För att komma dit 
krävs dock att verksamhetsutövarens miljötillstånd prövas och det är upp till 
tillsynsmyndigheten att detta görs, vanligtvis länsstyrelsen. 
Det bör nämnas att med den relativt nydligen presenterade vattenverksamhetsutredningen 
är ämnet högaktuellt och förhoppningsvis kan detta leda till åtgärder som kan jämka de 
motstående intressena på ett lämpligt sätt vid prioriterade objekt. 
 
  
Prioriterade objekt 
 
Kommunens fiskeplan från 1994 var väldigt omfattande med ca inkluderade 100 vattendrag 
och 60 sjöar där det gjordes en mängd olika insatser under en intensiv period under främst 
1990-talet. Tid för större fördjupade insatser och möjligheter till uppföljning av åtgärder 
efter slutförandet av fiskeplanen. I och med detta så finns det i nuläget en stor osäkerhet på 
vad resultatet av alla åtgärder egentligen blev.   Efter slutförandet av kommunens fiskeplan 
så har har insatserna i fiskevård varit relativt små i kommunen, i vissa aktiva föreningar har 
det dock pågått en del fortsatt aktivitet med förbättringar och inventeringar.  De resurser 
som tidigare fanns tillgängliga för fiskevårdande insatser är rent generellt mindre idag vilket 
gör att åtgärder bör prioriteras på ett annat sätt än tidigare. Detta har i sin tur fött ett mera 
kvalitativt tänk inom den ekologiska fiskevården rent generellt. 
 
Nyttan för att stärka svaga men värdefulla naturvärden bör ligga till grund för fortsatta 
insatser. Utförs insatser som ökar intressanta och värdefulla naturmiljöer/värden stärks 
också kommunens allmänna attraktivitet som livsmiljö, både för folk som redan bor och 
verkar där, men även för folk utifrån som vill nyttja naturen för olika rekreationsändamål, 
som t.e.x. sportfiske. 
 
De vattendragen som finns upptagna i denna förstudie grundar sig främst på redan tidigare 
inventerat material av länsstyrelsen. Syftet med länsstyrelsens inventeringar har främst varit 
att verifiera vilken status de har, men givetvis är insatserna lagda på vattendrag som ansetts 
extra betydelsefulla och intressanta ur även aspekter. Det är viktigt att de insatser som idag 
utförs kan samverka med flera olika syften samtidigt då resurserna inom detta område är 
begränsade. Därför är viktigt att nedlagt arbete kan växlas upp med fortsatta insatser. 
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De vattendragen som finns upptagna i denna förstudie grundar sig främst på redan utförda 
inventeringar.De vattendragen som finns med har samtliga behov av insatser och åtgärder 
för att de ska nå sin fulla potential. Prioriteringen i var fortsatta insatser bör göras 
fortsättningsvis beror givetvis vad syftet med åtgärderna är vilket onämnts tidigare.  Dessa 
syften kan exempelvis sammanfattas till följande frågor: 
 
- Var finns det extra skyddsvärda naturvärden värda att vårda? 
 
T.ex. flodpärlmusslevatten, unika öringstammar, unika naturmiljöer 
  
- Var är det värt att satsa resurser ur ett samhällsnyttigt perspektiv? D.v.s., var finns det 
betydande mervärden för kommunen och bygden? 
 
T.ex. Stora betydelsfulla vattendrag/miljöer som är attraktiva ur ett 
besöksnärings/rekreations perspektiv. För biosfärsområdets attraktivitet 
 
- Var finns det för engagemang för området på lokal nivå, så att insatser som t.ex. 
förvaltning, tillsyn upprätthålls på ett tillfredsställande sätt i det berörda området? 
 
- I vilka vattendrag finns det möjligheter till att söka extern finansiering för åtgärder? 
 
T.ex. kalkeffektuppföljningsvatten, Natura 2000 områden/arter. 
 
 
Utifrån insamlandet av information från berörda aktörer och utifrån tidigare dokumenterat 
material är det några områden som framhävs mer än andra som betydelsefulla. 
Voxnan inom naturreservatet är ett sådant område och som uppfyller flera av ovanstående 
kriterier och är utan jämförelse det största vattendraget i kommunen. 
 
Sedan finns det ju flera vattendrag som anses vara extra skyddsvärda vattendrag i 
kommunen beroende på de naturvärden de hyser och dessa är givetvis också extra 
intressanta att vårda och förvalta på bästa möjliga sätt. Exempel på dessa är Rossån, 
Vinnfarsån, Övre Tälningån, Hässjaån, Häsboån, Loån och Gryckån (hämtat från 
länsstyrelsens bedömning av skyddsvärda vattendrag i Gävleborgs län). Samtliga av dessa är 
inventerade tidigare och finns med i detta underlag med föreslagna åtgärder/insatser. Vissa 
av dessa anses extra skyddsvärda för att just arten flodpärlmusslan återfinns i vattendraget. 
Utöver ovan nämnda vattendrag kan t.ex. Vallasbäcken (Flaxnan) och Lillån nämnas. Vid 
dessa vattendrag är elfisken en prioriterad insats för att följa upp förutsättningarna för 
musslan och ge underlag inför eventuella förbättringsåtgärder t.ex. förbättring av lekbottnar 
Listan över flodpärlmusslelokaler i kommunen är relativt lång och få en sammanställning av 
dessa hänvisas till www.musselportalen.se  
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Vattendrag med förslag till åtgärder 
 
Nedan beskrivna åtgärder/åtgärdsbehov/problembeskrivningar är sammanfattade från ett 
urval av vattendrag från de biotopkarteringar som gjorts efter tidigare avslutad fiskeplan.  
 
Dock kan det ju även finnas insatser som är utförda efter denna och efter uppföljande 
inventeringar. Innan fortsatt projektering bör dialog hållas med berörda parter där detta 
diskuteras. 
 
De vattendragen som finns med i detta underlag har stora möjligheter till att förbättras med 
biotopvårdande insatser. Åtgärderna är inte i detalj beskrivna. För att detta skall bli möjligt 
måste en projektering göras av de vattendrag som anses vara värda att gå vidare med.  
 
Vattendragen är i de flesta fall beskrivna med kommentarer för de olika strömsträckorna 
som angivits i utförda inventering. Övrig information på detaljnivå, var sträckorna finns, vilka 
förhållanden som råder däri m.m. hänvisas till länsstyrelsens biotopkarteringsdatabas.   
 
Vid samtliga strömsträckor där det framgår att det finns flottledsrensade block och sten vid 
strandkanterna, syftar åtgärden till att utöver med utläggning av material i vattendraget 
skapa ståndplatser för fisk och annan fauna, även att luckra upp tidigare intakta 
strandkanter och skapa uppväxtområden för mindre fisk och bottenfauna. Vid samtliga 
objekt där detta utförs bör i samband med återställningarna även se över möjligheterna till 
att förbättra lekbottnar.  
 
I övrigt så finns det kommentarer runt strömsträckor som syftar på själva problemet, t.ex. 
omlöpe funkar ej? Given åtgärd är då att se över om detta verkligen föreligger så med en 
fördjupad inventering/bedömning genom fältbesök. I vissa fall kan det även finnas goda 
möjligheter till att installera fiskfällor. Detta gjordes tidigare på flera olika ställen, för 
information om detta hänvisas främst till slutrapporten från tidigare fiskeplansarbetet. 
 I vissa fall finns det fördjupade inventeringsprotokoll och foton från de utförda 
biotopkarteringarna över tänkbara vandringshinder.  
 
I de vattendragen där det ämnas att gå vidare med biotopförbättrande åtgärder är det 
viktigt att följa upp med elfisken, först innan förbättrande åtgärder och sedan efter. Detta är 
vanligtvis inte kommenterat utan bör alltid finnas med som en insats där det är möjligt och 
prioriterat.  Detta är givetvis extra intressant där elfisken tidigare utförts, vilket ofta är 
liktydigt med de strömsträckor som tidigare återställts.  
 

13



 
 
 
En annan åtgärd som inte tidigare onämnts i detta underlag är förstärkning av befintliga 
fiskpopulationer. Detta kan vara på sin plats när biotopvårdande insatser utförts för att 
snabba på processen med att få tillbaka livskraftiga populationer. Utsättning bör fokuseras 
på först och främst stödutsättningar av rom och mindre fisk och inte på större fiskbara 
indvider. Chanserna är då betydligt större att du får fisk som klarar av den miljön som de 
sätts ut i. Utsättningen bör då främst ske vid de mindre vattendragen där det finns lek- och 
uppväxtområden dokumenterade. 
 
 
VN 1. Övre delen av Voxnan inom Natura2000-reservatet (ovan Vallhaga)  
 
Inventerades 1992 av Per-Ola Hoffsten- (Inventering av övre Voxnan för naturvård och 
friluftsliv, Per-Ola Hoffsten 1992) 
Biotopkarterades 2002. (se rapport från denna på 
http://www.ljusnanriver.se/rapporter.htm, Biotopkartering av Ljusnan och Voxnan) 
 
 
Hämtat ur förstudien för biosfärskandidaturen: 
 
”- Fisket har stora möjligheter att utvecklas i kärnområdet Voxnan i skogslandskapet, som 
både är ett riksintresse för friluftliv och natur” 
-”Voxnan har förutom en rik naturupplevelse en stor potential att utvecklas till ett omtyckt 
fiskevatten. Flottningsrensning och vattenkraftsutbyggnaden har länge påverkat vandrande 
fisks möjligheter att utvecklas positivt. I dag finns ett stort intresse att åtgärda 
flottrensningssträckor och undersöka möjligheter för fiskvandringsvägar” 
 
Voxnan är det största vattendraget i Ovanåkers och Ljusnans största biflöde. Från kraftverket 
i Vallhaga finns en 12 mil outbyggd sträcka, och är ensam i sitt slag i södra Norrland.  
 
Voxnan har med sin fina inramning och lättillgänglighet blivit ett av kommunens stora 
utflyktsmål för rekreation och friluftsliv. Älven har flera höga naturvärden, och utöver 
skyddsvärd fauna som utter, stensimpa också ett flodpärlmusslebestånd och fiskarter som 
öring och harr.  Dock är det konstaterat sedan tidigare att exempelvis fiskebestånden inte 
alls är så bra som de skulle kunna vara. En betydande faktor till att det är så är att de flesta 
av strömsträckorna fortfarande är kraftigt flottledsrensade och därmed ofunktionella för 
faunan i älven. Därför bör kraftiga insatser göras för att uppnå den höga potential som finns 
för älven. Nedan förslag till åtgärder syftar till översiktligt att detta görs främst vid de större 
strömsträckorna, och kommer inte gå in i detalj på hur dessa ska utföras. Detta får göras 
med vägledning av underlaget från en standardiserad biotopkartering 2002 (i samband med 
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Ljusnan- river projektet* och från inventeringen från 1992 (Hoffsten*) (Det sistnämnda 
underlaget användes inför de återställningar som tidigare utförts i Voxnan).  
Förslag på åtgärder: Med vägledning av förstnämnda inventering utfördes i samband med 
insamlandet av information inför denna förstudie några översiktsinventeringar i det berörda 
området, vilket bekräftar att det finns mycket stora möjligheter att förbättra möjligheterna 
för den strömlevande faunan i Voxnan genom biotopvårdande åtgärder. 
 
Alla inventerade strömsträckorna i relativt hög grad flottledsrensade och det framgår från 
gjorda inventeringar att förbättringspotentialen för att öka både kvaliteten och kvantiteten 
på den biologiska mångfalden i dessa sträckor är mycket stor.  
 
Åtgärderna handlar om att skapa en större variation i vattendraget, öppna upp stängda 
kantzoner och sidofåror, skapa en större flikighet och därmed utrymmet för bottenfauna och 
mindre fisk, vilket också kommer ge större utrymme för större fisk i strömmen genom 
utläggning av större block. Vid samtliga objekt där detta kommer göras bör givetvis även de 
lekaplatsförbättrande möjligheterna för strömlevande fisk ses över.  
 
Dessa åtgärder kommer göra störst nytta på de större strömsträckorna som, Hylströmmen, 
Vinströmmen, Länsmansströmmen, Kilströmmen, Bodaströmmen och Finnnstugaströmmen.  
 
 

        
Åtgärdsobjekt Bodaströmmen                                Åtgärdsobjekt Vinströmmen. 
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Inåt ström                Utåt Kantzon 
 
Foto ovan från hösten 2013. Objekt vid Finnstugaströmmen- kvarlämnad stenkista. Den 
produktiva strandzonen helt instängd av de upplagda blocken, som gör att bl.a. 
strömlevande insekter missgynnas kraftigt och att den strömlevande fiskens 
uppväxtområden blir betydligt begränsade vid dessa områden. 
 
 

 
 
Strömparti i Finnstugaströmmen.  Även om det fortfarande finns stenmaterial kvar på 
stranden finns det en del partier som ser något bättre ut här. 
 
 
AS 1. Voxnan- Runemoströmmarna    

 
Biotopkarterades 2002. 
 
I de nedre delarna av Voxnan i kommunen återfinns Runemoströmmen. 
 
Förslag till åtgärder: Från inventeringen 2002 anges strömmen fortfarande vara betydande 
rensad vid flera partier i vattendraget.  Block och stenutläggning är en åtgärd som givetvis är 
aktuell då, även om detta inte framgår av inventeringsdatat. Kan ju även finnas möjligheter 
till att förbättra lekmöjligheterna, vilket bör undersökas närmre.  
 
Övrigt: Vid slutrapporteringen av kommunens planarbete beskrivs enda kvarvarande åtgärd 
att vara att iordningsställning/justering av fisktrappa i Runemo. Vad är statusen för denna 
idag?  Funktionaliteten i denna bör ses över.  
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Större biflöden till Voxnan ovan Vallhaga 
Många laxartade fiskar såsom öring och harr letar sig gärna upp i mindre vattendrag när de 
ska reproducera sig. För att förstärka bestånden av strömlevande fisk i självaste Voxnan är 
det därför viktigt att förbättra förutsättningarna i de betydande biflödena. 

De större mera betydande biflödena  i den övre delen av Voxnan är Gryckån och Loån. 

VN 1. Gryckån 

Biotopkarterades 2003.  

Från biotopkarteringen framgår det att finns goda möjligheter till att förbättra tidigare 
biotopåtgärder. 

Förslag på åtgärder: Utifrån utförd biotopkartering framgår att sträcka 1, 3, 4, 8 ,9-20, 22, 
23, 25 ,27, 50 ,51, 61, 62 är rensade i olika grad. Flera av dem är tidigare åtgärdade men det 
behövs göras förbättringar på de flesta ställena främst i form av att skapa en flikigare 
strandzon genom utrivningen av block och sten som ligger längs med kanterna av 
vattendraget. 

Övrigt Gryckån: 

Sträcka 38. Utreda funktionaliteten av fiskvägen förbi kraftverket på denna sträcka, Svensbo. 
Översiktlig inventering påvisade att denna idag ej är fullt funktionell. 

En mycket stor insats gjordes för att ge möjligheter för fisk att vandra från Gryckån till 
vattensystemet ovanför detta. Fungerar detta som det är tänkt? Fördjupad inventering 
föreslås för att ta reda på detta. -99 och -00 sattes fiskfälla ut här, möjligen aktuell åtgärd 
igen? 

 

17



Foto från Gryckendammen 

Biflöden till Gryckån 

Biotopkarterades 2013 

Längre upp i Gryckåsystemet inventerades 2013 tre delsträckor, Västersjöån, Gällsjöån-
Abborån och Lillskogsån. Dessa var till stor del biotopvårdade sedan tidigare, men flertalet 
strömsträckor anges föreslagen åtgärd vara att ta ut mera block och sten som fortfarande 
ligger kvar vid kanterna på vattendraget. Prioritering av åtgärder bör först göras i självaste 
Gryckån, från utloppet och uppströms, och då är det intressant att även arbeta vidare med 
mindre biflöden i systemet.  

 

VN 5. Loån 

Biotopkarterades 2013.  

En hel del möjligt återställningsarbete utfördes aldrig tidigare i förmån för kanotturism. 

Förslag på åtgärder: Utifrån utförd biotopkartering framgår att: 

Sträcka 1,2,4,6,10,12,13,14,17,18,20,21,23,25,27,28 är rensade och bör åtgärdas genom att 
block och sten läggs ut. De nedersta delarna är angivna som relativt bra lekplatser för öring 
och harr. Se över möjligheterna till att förbättra dessa lekplatser.  

Övrigt: Fungerar fisktrappan i Sågströmmen (foto nedan)? Bör utredas. 
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Övriga mindre biflöden till Voxnan  

Nedan upptagna biflöden finns omnämnda i fiskevårdsplan 1994 med förslag på 
biotopförbättrande åtgärder. Det är dock flera av dem som av olika anledningar inte 
genomförts. I de biflöden där prioriterats åtgärder bör givetvis dessa först och främst följas 
upp och eventuellt förbättras. De små biflödena kan vara viktiga lokaler för lek- och 
uppväxtområden för strömlevande fisk i Voxnan och de flesta har föreslagna åtgärder med 
avseende på detta i fiskeplanen.  Utöver att se över eventuella behov av att lägga ut sten, 
block och grus bör även elfisken utföras där dessa tidigare utförts. Där lekbottnar lagts ut går 
dessa säkerligen att förbättras.  

Biflödena ligger i Voxna Norra Fiskevårdsförening (VN), och Voxna Södra Fiskevårdsförening 
(VS). Numreringen utgår från benämningarna i slutrapport fiskeplan 1994.  

VN6. Sventjärnbäcken.  Biotopvårdad med både maskinell och manuell återställning.  Hur 
blev detta? Biotopvårdad både maskinellt och manuellt. 

VN8. Nissjabäcken, Biotopvårdad både maskinell och manuellt, lekgrus utlagt. Hur blev 
detta? Goda förutsättningar för lek och uppväxt för öring 

VS12. Klappbäcken. Betydande potential som lek- och uppväxtområde för voxnaöring. 
Åtgärder gjorda t.o.m. vägen vid Voxna samhälle. Där var tidigare ett definitivt 
vandringshinder i form av trädgårdsdamm. Se över statusen på denna, finns det möjligheter 
att öppna upp? Järnvägsvallen rasade i bäck 2000 och ny fåra grävdes om. Går det att 
förbättra? I övrigt rent generellt bör även övriga biotopvårdande åtgärder ses över här. Går 
det att förbättra eller förstärkas? Troligtvis går lekbottnar att förbättra. Uppföljande elfisken 
bör göras. 

VN7. Åsbobäcken, inga åtgärder gjorda, intressant? 

VS2. Tranbergsbobäcken, inga åtgärder gjorda, intressant? Finns enligt information från 
fiskevårdsförening öring här. Bör elfiskas för att utröna detta.  

VS3. Brynåsbäcken, inga åtgärder gjorda, intressant?  

VS4 Hunderåsbäcken, inga åtgärder gjorda, intressant? 

VS 13. Farbesbobäcken, inga åtgärder gjorda. Intressant? Tidigare åtgärdsförslag berörde 1 
km sträcka för biotopförbättrande åtgärder, vilket är en betydande sträcka för området. 
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VS5 Sälmån- Biotopkarterades 2009. Åtgärder främst gjorda på den övre delen av ån mellan 
Båtsjön och Sälmån eftersom det ansågs vara för mycket arbete i de nedre delarna med flera 
definitiva vandringshinder. Skulle dessa kunna åtgärdas finns enligt biotopkarteringen en del 
strömsträckor uppströms som skulle kunna vara intressanta att åtgärda för reproduktion och 
uppväxt för öring som vandrat från Voxnan. I och med nuvarande vandringshinder 
exempelvis i Voxna Bruk känns detta inte prioriterat ur det perspektivet.  Biotopkarteringen 
påvisar dock att om syftet med att förbättra förutsättningarna för fisk och övrig fauna ovan 
Båtsjön, finns det att göra på sträcka 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 där det anges att det 
fortfarande finns rensat material vid kanterna, trots tidigare biotopvård.  

Skulle det vilja satsa resurser på detta område bör man då även se över biflödena till Sälmån, 
såsom t.ex. Kallbergsån och Brobobäcken. Dock finns det andra områden som bör prioriteras 
framför Sälmånsystemet. 

 

K 7. Rossån  

Biotopkarterad 2007. 

Förslag på åtgärder: Utifrån utförd inventering påvisas att det finns flera åtgärder kvar att 
göra som väsentligt skulle förbättra den biologiska mångfalden i vattnet. Flertalet 
strömsträckor är redan biotopvårdande, dock behöver de flesta av dem förbättras för att 
uppnå sin fulla potential.  

Sträcka 12,14, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 45, 46, 48, finns det 
förbättringsåtgärder som kan göras. De flesta av dessa strömsträckor är sedan tidigare 
återställda, men block och sten kan läggas ut på de flesta ställen för att främst ge 
förbättringar av kantzonen.  

Övrigt: Sträcka 18, 19, 22, 33 finns även angivna sidofåror som kan öppnas upp för att främst 
förbättra uppväxt- och lekmiljöerna.  

Sträcka 21, finns även ett prioriterat kvillområde, angivet som är fint nu, men kan förbättras 
genom att man låter mera vatten går in i det. Kvillområden hyser oftast höga naturvärden. 
Kan bli ett betydande lekområde. Se därför även över möjligheterna att styra upp fina 
lekbottnar här.  

Sträcka 35 Här finns det angivet att det finns flodpärlmusslor och att denna sträcka är 
försiktigt biotopvårdad sedan tidigare. Här bör man se över om det går att förbättra främst 
lekmöjligheterna för öring. 
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AS 7. Lillån 

Biotopkarterad 2006.  

Flera av strömsträckorna bedömdes vara goda lekområden för öring vilket gynnar 
flodpärlmusslan. Förhållandevis mycket sten och grus. En del återställningsåtgärder utfördes 
tidigare inte pga. förekomsten av musslor. Ån är trösklad på några ställen och en del sten är 
utlagd.  

Förslag på åtgärder: Se över de strömsträckor som finns och undersöka dels både tidigare 
anlagda lekbottnar och förbättringsmöjligheterna i stort för lek och uppväxande öring. Vid 
sträcka 2 och 9 anges att trösklar är anlagda. Bör dessa åtgärdas för att förbättra biotopen? 
Fördjupad inventering föreslås.  För att få reda på hur väl reproduktionen av öring fungerar i 
vattendraget föreslås elfisken göras, för att kunna följa upp denna utveckling. 

 

 

AN 6. Vinnfarsån  

Biotopkarterad 2006.  

Förslag på åtgärder: många av strömsträckorna är tidigare biotopvårdsåtgärdade. Från 
inventeringen framgår dock att flera av dessa är för svagt åtgärdade och att det går att lägga 
ut mera block/sten.  

Sträcka, 3,11,12,14,23- Öppna upp kantzoner, genom att lägga ut mera block och sten. 

Övrigt: 

Sträcka 18. Här finns sidofåra med förslaget att öppna upp denna. 

Sträcka 38. Här är vattnet upptrösklat. Trösklarna bör ersättas med block på ett mera 
naturligt sätt som då även kan bli bra ståndplatser för större fisk. 

Sträcka 42. Här finns också en avstängd sidofåra som bör öppnas upp för att skapa mera lek 
och uppväxtområden för fisk. Här återfinns anlagda spegeldammar. Dessa bör åtgärdas. 

Sträcka 43. Bort med spegeldammarna och styr upp biotopen genom utläggning av mera 
block och sten. 

Sträcka 53. Här finns ett byggt omlöpe. Fungerar detta? Bör undersökas. 
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AN 8. Långboån 

Biotopkarterad 2006. 

Generellt så verkar det utifrån utförd inventering finnas mera utrymme för större fisk i 
Långboån än passande biotoper för lek och mindre fisk. Finns säkerligen 
förbättringspotential i detta genom att riva lite mera i kantzonen på strömsträckorna, och 
anläggandet av flera lekbottnar. 

Förslag på åtgärder: Sträcka 4. Öppna upp kantzon, ut med mera block och sten. 
Sträcka 9. Dammbyggnad och omlöp. Funkar detta?  Bör utredas 
 

AS 2. Flaxnan 

Ett intressant vattendrag ur flera perspektiv. Ett vattendrag som även efter den största 
återställningsperioden på 1990-talet haft uppföljande verksamhet och förbättringar av 
åtgärder via engagerade föreningar. 2003 anlades ett omlöp från sjön Mållången till Flaxnan, 
vilket möjliggör fiskvandring uppåt i systemet.   

Förslag på åtgärd: Hur väl fungerar detta omlöp med nuvarande förutsättningar, är flödet 
tillräckligt? Bör undersökas. Anlägga fiskfälla kan vara åtgärd för att utröna om omlöpet 
nyttjas av vandrande fisk. 

I övrigt finns endast mindre återställningsbehov då stora insatser tidigare utförts. Lekbottnar 
kan exempelvis vanligtvis alltid förbättras. Elfisken är också prioriterade på de områden som 
detta tidigare utförts på. 

 

AS 5. Vallasbäcken- biflöde till Flaxnan 

Biotopkarterad 2013.  
 
Vallasbäcken ingår i Flaxnans vattensystem vilket är ett intressant område, ur både ett 
kulturhistoriskt och naturvärdesmässigt perspektiv. Biotopåtgärder är tidigare utförda. Dessa 
bestod bl.a. till stor del av utläggning av lekgrus i vattendraget. 
 
Förslag på åtgärder: Från biotopkarteringen är flera av strömsträckorna beskrivna som 
relativt fina.  Flera av dessa är sedan tidigare åtgärdade, dock finns det 
förbättringsmöjligheter på flera av dem. Enligt inventeringen genom att främst lägga ut mera 
block och sten i vattendraget och öppna upp kantzonerna för större flikighet, sträcka 9-16. 
 
Vattendraget är relativt litet, ca 2-6 meter i medelbredd, vilket gör att det möjligen kan vara 
mera passande med manuell återställning på flera av sträckorna.  
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AS 10. Häsboån  

Biotopkarterad 2002. 

Intressant område, ur både ett kulturhistoriskt och naturvärdesperspektiv, därför har 
omfattande åtgärder tidigare utförts här. Är även ett kalkeffektuppföljningsområde vilket 
gör det extra intressant att följa upp.  

Förslag på åtgärder: I rapport 2002:X finns flertalet fiskevårdande åtgärder beskrivna samt 
åtgärdande av vandringshinder i Häsboån. Detta arbete bör ligga grund för fortsatt 
projektering av de mest prioriterade åtgärderna i vattendraget.  De vandringshindren som 
finns i vattendraget är det som främst lyfts fram. Utöver detta bör övriga biflöden till 
Häsboån inventeras. Nedan redovisas detaljer per sträcka från karteringen. 

Sträcka 1. Längst uppströms har det slammat igen en del, se över möjligheterna till att 
förbättra strömhastigheten med eventuellt mera block och restaurering av lekbottnar. 

Sträcka 9. Trösklar gjorda. Se över om dessa är lämpliga för ändamålet. 

Sträcka 13. Defekt vandringshinder, behöver åtgärdas. 

Sträcka 14-16, sprida ut block. 

Sträcka 22. Dammrester kan spridas ut. 

Sträcka 24-25. Tidigare biotopad, kantzoner kan förbättras genom att förbättra flikigheten 
genom utläggning av sten och block. 

Sträcka 37. Omlöpe funkar ej. 

Sträcka 38. Fiskväg funkar ej. 

Sträcka 65. Ursprängd ränna= Vandringshinder? 

Sträcka 80-82. Rätad och omgrävd sträcka. Åtgärd kan vara att leda in vattnet i gammal fåra. 
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K 3, O 13, AN 2- Hässjaån 

Biotopkarterad 2006 och 2010 (En fördjupad inventering av flugfiskesträckan och 5 km uppåt 
gjordes även 2007) 

Hässjaån är ett av de större vattendragen i kommunen Hässjaån och är av länsstyrelsen 
klassat som ett vatten med mycket höga naturvärden som håller både öring och harr. 

Förslag på åtgärder: Från biotopkarteringen är flertalet av den inventerade strömsträckorna 
beskrivna med att det fortfarande ligger mycket block och sten vid sidorna trots att 
vattendraget tidigare biotopvårdats. 

Åtgärdsförslaget på dessa sträckor blir därför att ta ut detta material och skapa en mer 
omväxlande kantzon än hur det ser ut idag. I vattendraget finns flera anlagda vandringsvägar 
för fisk gjorda. Funktionaliteten i dessa är mycket tveksam och dessa bör inventeras.  Från 
inventeringen 2007 finns t.ex. bilder på hur dåligt skick fisktrappan vid Hässja kvarn är.  
Kvarnen är i denna rapport föreslagen att rivas ur för att göra fri passage för vandrande 
fauna. 

Delsträckor angivna i parentes och är sökbara i verktyget VISS. 
(http://www.viss.lansstyrelsen.se/) 

Sträcka: 1, 2, 3, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 22 ,24, 30 ,32 ,33, 34, 36 (SE681842-150284, SE681653-
150454, SE681133-151070) – Rensade sträckor, ut med block och sten. 

Sträcka 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 87 (SE682593-149517, 
SE682361-149849, SE682147-149951)- Rensade sträckor, ut med block och sten 

 

Övrigt: Sträcka 8. Omlöpe grävt, funktionellt? 

Sträcka 13. Fisktrappa byggd, funkar ej? VH1 

Sträcka 18. Omlöp byggd, fungerar ej? VH2 

Sträcka 86. Angiven som bra elfiskelokal 

Sträcka 87. Fina lekbottnar, går det att förbättra? 
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K 4. Kalvsån  

Biotopkarterades 2003. 

Förslag på åtgärder: Sträcka 2, 3 anges som rensade, och att det där ligger sten/finns 
stensättningar på sidan. Lekgrus tidigare utlagd på flertalet ställen. Från foton syns dock att 
det finns stora insatser att göra för att detta lilla vattendrag ska bli ett betydande lek- och 
uppväxtområde för laxfisk. 

 

Foto. Kalvån. Vid iläggning av lekgrus syns att Kalvån ej är tillfredsställande restaurerad ur 
det moderna sättet att anlägga lekplatser. 

 

K 5 Öjungsån 

Biotopkarterad 2003.  

Vid nyligen utförd skogsinventering påvisades en mycket fin gammal skog med höga 
naturvärden i området, vilket gör det extra intressant att förstärka dessa värden extra 
mycket genom förbättringsåtgärder i den kraftigt rensade Öjungsån. Stora insatser har 
tidigare gjorts för att förbättra biotopen för fisk. Utläggning av block och sten och anläggning 
av lekplatser för öring. Det byggdes även en fiskvandringsväg förbi Öjungsdammen.  

Förslag på åtgärder: Funktionaliteten i anlagd fiskvandringsväg vid Öjungsdammen bör 
utredas. Enligt utförd biotopkartering finns det goda möjligheter att förbättra flertalet av de 
inventerade strömsträckorna. Både i de som är kommenterade som redan åtgärdade och de 
icke åtgärdade. Sträcka 1-9, 11, 13, 15, 17 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29-35 är angivna som 
rensade. Dessa bör ses över och åtgärdas genom iläggning av mera block och sten från 
kantzonerna och då också få en flikigare kantzon som är bättre lämpad som uppväxtmiljö för 
mindre fisk och bottenfauna. 
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VS 15. Övre Tälningsån 

Biotopkarterad 2007. 

Förslag på åtgärder: Från utförd kartering framgår det inte tydligt hur statusen i 
vattendraget är utifrån tidigare utförda åtgärder. Det framgår dock att det på vissa ställen 
ligger mycket block. Från fiskeplanen framgår att en del maskinarbeten plockats bort, vilket 
gör att dessa sträckor troligen kan förbättras. Fördjupad inventering av detta bör göras. En 
hel del lekplatser är anlagda. Statusen på dess bör undersökas. Inga uppgifter om 
vandringshindret vid utloppet. Det bör undersökas om det finns möjligheter till 
faunapassage här. 

AS 29. Nedre Tälningsån 

Biotopkarterad 2007. 

Förslag på åtgärder: Från utförd kartering framgår det inte tydligt hur statusen i 
vattendraget är. På t.ex. sträcka 109 finns det kommenterat att det finns rensade block vid 
sidorna som kan återföras till vattendraget. Anlagd fiskvandringsväg bör utredas huruvida 
den fungerar eller inte. Samtidigt med detta föreslås att fördjupat undersöka de 
strömsträckorna som finns i vattendraget för potentiella förbättringsåtgärder. 

O 8. Ullångsån 

Biotopkarterad 2013 

Förslag på åtgärder: Sträcka 8, 15, 16 anges som rensade och här bör sten och block läggas 
ut. 

Övrigt:   Sträcka 7 finns byggt omlöpe vid kraftverk. Funkar denna tillfredsställande? 

               Sträcka 8 finns vandringshinder, går detta att åtgärda?  

               Sträcka 11 finns vandringshinder, går detta att åtgärda? 
 

O8. Ullungsån-Fullströmmen 

Biotopkarterad 2013 

Förslag på åtgärder: Sträcka 20, 21, 22, 23, 24, 25 anges från inventeringen vara rensade i 
relativt hög grad. Vid sträcka 21 finns även en sidofåra att kunna öppna upp. Mellan sträcka 
22/23 finns även ett vandringshinder i form av uppdämd spegeldamm.  Om biotopvårdande 
åtgärder görs i vattendraget bör man även se över möjligheterna att åtgärda nuvarande 
vandringshinde 
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