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Förord 
Ljusdals Kommun har tagit fram en plan för hur restaureringen av våra vattendrag ska gå till 
i Ljusnans avrinningsområde. Det har inneburit ett enormt krävande arbete, under en period 
av flera år, med personal som arbetat såväl ute på fältet som inomhus med datorer.  
Vi kan med stolthet konstatera att nu finns ett underlag som kan ligga till grund för hur 
vattendragen ska återfå sin biologiska potential som de en gång haft, men som fråntogs  
dem till förmån för andra intressen. Tiderna och värderingarna förändras - likaså vår kultur.  
Det som var viktigt för några decennier sedan är inte lika viktigt idag. Flottningen och 
småskalig energiutvinning var en gång oerhört viktigt och bidrog till att skapa välstånd och 
arbetstillfällen. Nu är det emellertid dags att laga de skador som tidigare åsamkades våra 
vattendrag och återföra dem till sina naturliga tillstånd, så att livet i dem åter bli rikt och 
präglas av mångfald.  
Det är av största vikt att det arbete som påbörjats nu forstätter enligt denna plan,  
att processen fortsätter och att åtgärder börjar genomföras bit för bit, vattendrag för 
vattendrag. Vi kommer då att få mångdubbelt tillbaka i form av levande vattendrag och 
sjöar, friluftsliv, fiske, en grund för utveckling av turism i vår kommun och en ökad 
attraktionskraft. Dessutom skapas förutsättningar för nya hållbara arbetstillfällen som  
blir viktiga bidrag till välstånd i vårt samhälle. 
Projektledaren Peter Hallgren och hans medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete som  
vi i kommunen är mycket tacksamma för. Vi vill också rikta ett stort tack till länsstyrelsen 
Gävleborg som stöttat arbetet både med konstruktiv rådgivning och ekonomiskt.  
 
Ljusdal den 12 december 2016 
 
 

 
Lars Molin 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Bakgrund  
Ljusdals kommun har historiskt sett hållit sig väl framme när det gäller arbete med fiskevård och utveckling 
av fiskevatten. När den första kommunala fiskeplanen antogs 1991 var den relativt tidig av sitt slag i Sverige 
och den första i Gävleborgs län. Denna som inte fullt ut omfattade hela kommunen kompletterades 1993 med 
en plan för Orsa besparingsskogs fiskevårdsområde. Med handledning av fiskeplanerna har relativt omfattande 
arbeten i och kring kommunens vatten genomförts under ett flertal år, med kulmen och avtagande aktivitet i 
den andra hälften av 90-talet. 

Åtgärderna som verkställdes under 1990- talet utfördes dock med dåtidens kunskap och resurser, och utveck-
lingen av fiskevård har gått kraftigt framåt sedan dess. Mycket arbete återstår att göra och restaureringsbeho-
vet i Ljusdals kommun är fortfarande stort. I och med att EU:s vattendirektiv och olika nationella och regio-
nala miljömål trätt i kraft så finns det idag helt andra krav och ramar att arbeta efter. Detta innebär att modern 
fiskevård i själva verket är en del av så mycket mer, med ett helhetstänk på hela vår vattenmiljö i fokus.

År 2011 började Ljusdals kommun att planera för att ta fram en ny, tidsenlig fiskevårdsplan samtidigt som 
medel för en uppstart på projektet avsattes.  Året därpå, 2012 tillsattes en projektledare för att driva arbetet 
och skriva fiskevårdsplanen. Sammanställningen av denna vilken innefattar ett prioriterat avrinningsområde 
har föregåtts av ett omfattande inventeringsarbete i stora delar av kommunen. Den färdiga och föreliggande 
fiskevårdsplanen färdigställdes hösten 2015 och antogs av kommunstyrelsen 2016-12-01. 

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

I rapporten behandlas t.ex. kända naturvärden och miljöproblem- samt den nuvarande fiskfaunan och dess 
utbredning, vilken är en viktig parameter. Om inte tillräcklig fakta finns föreslås ofta provfisken av olika slag. 
Tillräcklig baskunskap är en förutsättning för att man ska kunna följa upp konkreta åtgärder. Det bidrar även 
till trovärdighet för projektet och en värdefull grund för en bra förvaltning av vattnen. 

Det största fokuset i fiskevårdsplanen riktas dock på att det så långt det går ska återskapas fria, ursprungliga 
vandringsvägar och naturliga habitat i de olika vattensystemen. Att den fysiska miljön återställs är en grogrund 
för att bestånden av naturligt förekommande fiskarter och annan akvatisk fauna ska kunna utvecklas på ett op-
timalt vis. Också andra störningar som vattenreglering, jord- och skogsbruk tas upp, även om åtgärdsförslagen 
för dessa problem ofta är av mer generell natur. 
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Målsättningen, efter utförda åtgärder är att naturliga och livskraftiga fiskbestånd ska frodas där de en gång 
funnits. Naturliga fiskbestånd som kan utnyttjas för fiske, utgör en bra grund och en förutsättning för att fisket 
i kommunen ska kunna utvecklas på lång sikt. Det är ändå viktigt att poängtera att vissa utplanteringar av fisk 
kommer att behöva göras även i framtiden. Dels eftersom utslagna eller svaga fiskbestånd kan behöva åter-
introduceras/förstärkas, men också för att täcka behoven i särskilda inplanteringsvatten. De senare vattnen 
kommer fortfarande vara viktiga som komplement till naturvattnen, samtidigt som de avlastar- och håller nere 
fisketrycket på de naturliga fiskbestånden.

Det slutliga målet är att fisketurism och lokala rekreationsvärden i Ljusdals kommun 
ska främjas, samtidigt som flera andra viktiga värden ska uppnås. Den positiva  
genomslagskraft som miljörelaterade åtgärder ger utåt sett är stor, samtidigt som 
dessa skapar förutsättningar för många viktiga arbetstillfällen.  En annan stor vinnare 
blir den biologiska mångfalden liksom vår strävan efter att uppfylla svenska miljömål 
och krav inom EU: s ramdirektiv för vatten.        

        

Foto: Peter  Hallgren
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Fiskevårdsplanens omfattning
Ljusdals kommun har den ansenliga storleken av 5610 km2 varav 353 km2 består av vattenyta.  
I NV- SO riktning genomskärs kommunen av Sveriges 9:e största älv, Ljusnan längs en sträcka på 90 km. 
Denna rapport omfattar Ljusnan inklusive tillrinnande vattensystem inom kommunen. De vattendrag som ingår 
i Ljusnans avrinningsområde men mynnar i älven utanför kommunen, så som den stora sidogrenen Voxnan 
t.ex., ingår således inte. 

Att planen omfattar just detta avrinningsområde grundas främst på storleken, men även på bra kommunika-
tioner och att många vatten finns lättillgängliga. Eftersom det finns flera tätorter i området förekommer också 
ett stort behov av rekreation, där fiske spelar en viktig roll. Samtidigt är förutsättningarna för att ta emot, och 
kunna behålla fisketurister goda i Ljusnans dalgång. 

Tyvärr är Ljusnan i dagsläget är en av Sveriges mest utbyggda älvar för vattenkraft, vilket förutom förhindrad 
fiskvandring från havet också medför stora produktionsförluster av fisk i älvfåran. Detta är ett stort och kom-
plext problem som snarast möjligt bör ses över i ett gemensamt grepp  tillsammans med övriga kommuner i 
älvdalen. I denna rapport avhandlas därmed Ljusnan endast översiktligt- utan särskilda åtgärdsförslag. Fokus 
riktas i stället mot tillrinnande vattensystem och biflöden vilka vid dagens störda förhållanden i älven är extra 
värdefulla då de bl.a. kan utgöra viktiga reproduktionsvatten för Ljusnans fiskstammar. De kan även komma att 
utgöra alternativa fiskevatten, vid de tillfällen då älven inte erbjuder några bra fiskeförutsättningar. Strategin i 
restaureringsplanen är alltså att man fram tills att det skapats en lösning på de älvrelaterade problemen- och för 
att kompensera dessa, ser till så att genomförbara, miljöförbättrande åtgärder förläggs till biflöden.
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Karta. Ljusdals kommun med Ljusnans tillrinningsområde (rött).

I rapporten berörs åtta större Ljusnanmynnande 
vattensystem som bl. a. är utvalda med tanke på 
storlek och potential för fiske och fiskproduk-
tion. Andra viktiga urvalsgrunder är om det finns 
särskilt höga naturvärden i vattnen, och om avrin-
ningsområdet är med i en kalkningsplan.  
De berörda vattensystemen är i storleksordning: 
Sillerboån, Skarpån, Ängerån, Enån, Kårån, 
Milån, Sorgån och Björsjöån. Utvalda med liknan-
de urvalskriterier, med skillnaden att det inte tas 
helhetsgrepp om dess avrinningsområde/vatten-
system ingår även ett antal mindre älvmynnande 
vattendrag i planen. För dessa vattendrag har i 
allmänhet en av de nedre sjöarna närmast Ljusnan 
utgjort gräns för vidare projektering uppströms.  
I vissa fall, där det finns större biflöden av intresse 
så har det även gjorts särskilda rapporter för dessa. 
Tillsammans med Ljusnan så avhandlas samman-
lagt 79 vattendrag i restaureringsplanen, varav 66 
ligger inom de åtta större vattensystemen.

Foto: Sara Jerfsten 
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Av de personer som varit engagerade i projektet så vill författaren rikta ett särskilt tack till några. 
Nichlas Dahlén, Länsstyrelsen Gävleborgs fiskefunktion för en bra handläggning av sökta och  
beviljade projektmedel för inventeringsarbeten. Flest inventeringar har Bertil Nääs varit delaktig i, 
både som anställd av länsstyrelsen och av Ljusdals kommun. Även Mikael Hansson bör framhållas 
för sitt inventeringsarbete, men också för hans stora lokalkännedom och kunskaper om olika sjöar 
och vattendrag. GIS- tekniker Ingeli Andersson, Plan- och bygg Ljusdals kommun har varit behjälp-
lig med dataläggning, och med att framställa kartmaterial till dokumentet. För bra hjälp med- och 
för utarbetning av rapportens utförande och layout ansvarade Sara Jerfsten från Ljusdals kommuns 
Informationsavdelning.  

Tack!

Fiskevårdsplanens genomförande 
Projektet som har resulterat i föreliggande fiskevårdsplan har styrts från Ljusdals kommuns fritidsenhet,  
med stöd av Länsstyrelsen Gävleborgs fiskefunktion. Chefer för respektive avdelning har varit Pelle Ferm och 
Kalle Gullberg. Arbetet påbörjades i och med att en projektledare anställdes i juli månad 2012, och avslutades 
under hösten 2015. Under utredningen har omfattande inventeringsarbeten utförts av personal som i första 
hand varit anställda av Ljusdals kommun, men även under Länsstyrelsen Gävleborg. Parallellt med invente-
ringarna så har även relevant bakgrundsinformation samlats in. Bl. a. från fiskevårdsområden och länsstyrelsen. 
Den som varit projektledare, författare och således är ansvarig för rapportens innehåll är Peter Hallgren. 

Projektledare Peter Hallgren. Foto: Sara Jerfsten
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PROBLEMANALYS & RIKTLINJER 

Vandringshinder 
 
Ett mycket vanligt problem för fisk och annan akvatisk fauna i våra vatten, är olika typer av hinder 

som försvårar eller omöjliggör vandring genom vattendragen. Om hindren dessutom är av konstgjord 

typ och kontakten mellan naturliga lek-, uppväxt och födoområden förloras så riskerar vissa 

fiskbestånd att decimeras eller slås ut helt. Inte minst en art som öring har drabbats då den har särskilt 

höga krav på intakta vandringsvägar. Nedan följer beskrivningar av de vanligast förekommande 

vandringshindren och generella riktlinjer för att åtgärda dessa.   

Dammar 
En mycket vanlig typ av vandringshinder är de dammar av olika slag som finns i vattendragen, men 

vilka också kan sitta direkt i ett sjöutlopp.  Hindren kan bestå av rena regleringsdammar som används 

för att driva kraftverk, men även av flera andra typer. T.ex. dammar som använts vid timmerflottning 

eller för drift av kvarnar, sågar, skäkter och dylikt. Till hindertypen dammar kan även gamla 

flottningsrännor räknas även om dessa i vissa fall faktiskt kan vara passerbara av fisk. 

När ett vandringshinder i form av en damm ska elimineras så bör man i första hand tillgripa en 

utrivning. Denna lösning är dock bara aktuell i de fall som den aktuella dammen inte är i drift, 

samtidigt som det även kan finnas andra aspekter att ta hänsyn till. Det kan bl.a. finnas kulturella skäl 

för att behålla dammen, men även nostalgiska eller samhällsnyttiga motiv kan spela in. T.ex. om 

anläggningen har dämt upp en spegeldamm som sedan länge använts som en lokal badplats. I de fall 

den berörda dammen sitter i ett sjöutlopp kan utrivningen behöva kompletteras med åtgärder som 

förhindrar att sjön sänks. Den bästa lösningen är då att man av stenmaterial konstruerar en stenbyggd 

utloppsnacke, som är anpassad till sjöns naturliga nivå och avbördningsförhållanden. Självklart ska 

konstruktionen även vara passerbar för fisk och andra arter. 
 

I de fall en utrivning inte är möjlig så finns det i dag många olika typer av fiskvandringsvägar att 

använda. Historiskt sett har tekniska lösningar som gjutna eller av trä byggda fisktrappor av olika slag 

varit vanligast. Dessa har dock sina begränsningar, bl. a för att de i första hand varit anpassade för 

starka, hoppande arter som lax och öring. Med dagens kunskap om fiskvägar och fiskars benägenhet 

att vandra i dem, är numera rekommendationen att naturlika passager anläggs.  Dessa kan bl. a. bestå 

av så kallade omlöp eller faunapassager som grävs runt hindret. En stor fördel med dessa är att de till 

skillnad mot för trappor utgör ett naturligt habitat även för andra vattenlevande arter som fåglar, 

kräftor och olika insekter. Om man dessutom ser till att anlägga fiskvägen med tillräckligt låg lutning 

Kraftverksdamm i Skarpån. Damm med flottningsränna i Kvistabäcken. 
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så medger det att även svagsimmande fiskarter, och inte bara laxfiskar tillåts passera uppströms. Enligt 

litteraturen är det vanligast att en högsta lutning på runt 2 % föreslås.  
 

En viktig detalj när det gäller fiskvägar, främst i anslutning till kraftverksdammar är att man även 

tillgodoser förhållandena för nedströmsvandring. Detta för att säkerställa att nedvandrande fisk inte 

omkommer i kraftverksturbinerna. Speciella åtgärder behöver därför göras för att styra fisken ifrån 

kraftverket och in i fiskvägen, eller i vissa fall till en särskild väg för nedströmsvandring. För att 

avleda fisken används vanligtvis olika gallerkonstruktioner. 

Vägtrummor 
Vägtrummor som är anlagda på ett sätt som inte medgör fri fiskvandring har länge varit ett stort 

problem inom fiskevården. Vanliga problem kan vara att trummorna ligger för högt och bildar fall i 

utloppsänden, eller att de är för sluttande anlagda med en alltför hög strömhastighet genom trumman 

som följd. Med ökad kunskap och ett större miljöhänsynstagande under senare tid så har generellt sett 

problemet blivit mindre, även om många gamla hinder kan finnas kvar. Tyvärr förekommer det 

dessutom än i dag, att man med dåligt anlagda trummor ”bygger in” onaturliga vandringshinder i 

vattendragen. Inte minst gäller detta i mindre bäckar som korsars av skogsbilvägar.  

 

När man ska ersätta en trumma eller leda ett vattendrag under en ny väg bör man förutom fri 

fiskvandring, även eftersträva att en naturlig botten genom passagen erhålls. Detta får man om det 

byggs en bro, men i lite mindre vattendrag så kan man med fördel även använda en så kallad valvbåge. 

Denna som är formad som en halv trumma rekommenderas också anpassas till vattendragets naturliga 

bredd. Traditionella, runda vägtrummor bör endast användas i riktigt små vattendrag, eller där endast 

Kuturdamm med mindre fisktrappa, Kårån. Grävt omlöp/faunapassage i Tvärån Söderhamns kn. 

Dåligt nedgrävda vägtrummor som skapar 
vandringshinder i Malmbäcken. 

Valvbåge och naturlig åbotten, Östbyån Söderhamns 
kn. 
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små värden för fisk eller andra vattenlevande djur finns. Oavsett detta så ska trummorna självklart 

anläggas på ett korrekt sätt, vilket bl.a. innebär en maximal lutning på 2 %, samt att den grävs ner 

tillräckligt djupt. 

Vattenfall 
En typ av hinder som kan förväntas förekomma i en förhållandevis kuperad kommun som Ljusdal är 

olika former av vattenfall. Dessa kan bestå av korta distinkta fall eller forsar över block eller häll, men 

också av serier av fall i allmänt sluttande partier i vattendragen. Denna typ av hinder är oftast av 

naturlig karaktär och ska då inte ses som ett problem som ska åtgärdas. Anledningen är att vattenfall 

eller andra branta passager generellt sett utgör 

naturliga vandringshinder, vilka bl. a. gjort att 

genetiskt unika fiskstammar har utvecklats inom 

isolerade områden. Ett förekommande och relativt 

tydligt exempel är att de starkaste bestånden av 

öring oftast finns längst upp i vattensystemen. Detta 

beror oftast på att gädda och andra konkurrerande 

arter inte förmått att etablera sig, just på grund av 

sämre vandringsegenskaper.                                                        

 

Helt naturliga fall ska som redan nämnts aldrig 

åtgärdas. I rensade forsar där det påträffas 

vandringshinder kan det dock vara svårt att avgöra 

om hindret är naturligt. Vid åtgärder i dessa 

områden är en generell riktlinje att hindret bör 

elimineras, men bara om det kan genomföras på ett 

naturligt sätt i samband med en konventionell 

biotopåterställning. 

 
                                          

Övriga naturliga hinder 
I särskilt lite mindre vattendrag påträffas inte sällan hinder som brötbildningar av träd och grenar mm. 

Även bäverdammar, både övergivna och ”i drift” förväntas förekomma. Det måste poängteras att dessa 

typer av hinder tillhör den naturliga vattenmiljön och är faktorer som spelat in när vattendragens 

mångformighet har bildats. Med tiden kommer hindren försvinna av sig själv och bör därmed ses som 

tillfälliga. Eftersom dessa även är naturliga så ska 

det generellt sett inte ges några åtgärdsförslag för 

dessa, även om undantag kan göras. 

Förslag på åtgärder kan t.ex. göras om bäver 

bygger sitt dämme i en vägtrumma vilket riskerar 

att skada vägen, eller om dess uppdämning hotar 

annan bebyggelse eller andra markägareintressen. 

Det kan också föreslås att bröten av trädelar 

avlägsnas, men bara om det går att påvisa att det 

härstammar från skogsavverkning. Slutligen bör 

undantag göras och hindret elimineras, om det i 

det berörda vattendraget finns unika vandrande 

stammar/ arter som annars uppenbart riskerar att 

påverkas negativt. 

                       

 
 

Naturligt fall som skapar ett definitivt vandrings-
hinder i Borrån. 

Bäverdamm i Bergasån, Enåns vattensystem. 
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Rensningsskador 
 

Fysiska biotopskador direkt i vattenmiljön är ett stort och vanligt förekommande problem i svenska 

vattendrag. Skadorna består vanligen av att sten och block tagits bort i strömmande eller forsande 

biotoper, och/eller att vattendragen rätats ut eller till och med grävts om- oftast i partier med lite lägre 

fallprofil. I vissa fall har det även sprängts fram nya vattenvägar. I älvar och åar härstammar 

rensningsskadorna främst från tiden då timmer flottades genom vattendragen, medan mindre åar och 

bäckar kan vara påverkade av andra anledningar. Den gemensamma nämnaren är dock att man har 

velat snabba på vattenavrinningen. T.ex. i vattenkraftrelaterade syften, men även för att torrlägga skog 

eller jordbruksmarker. Med det senare syftet har man även velat sänka sjöar och därmed förminska 

dess ytor. Detta gjordes genom utgrävning och rätning av sjöutloppen. 

 

Rensningarna och kanaliseringarna har bl. a. lett till att det skapats ensartade och strukturlösa 

biotopförhållanden i vattendragen, till nackdel för fisk och annan fauna. Inte minst öring har drabbats 

då många av dess skydds och ståndplatser försvunnit samtidigt som reproduktionsområden försämrats 

eller helt spolierats. Det för arten så livsviktiga lekgruset är ofta bortspolat från områden med rätt 

strömhastighet för lek och reproduktion, och kan nu återfinnas i dåligt strömsatta höljor längre ner. 

Rensningarna har även lett till att den vattentäckta ytan av vattendragen generellt sett blivit mindre och 

att sidofåror lämpliga för yngre fisk isolerats eller försvunnit. Sammantaget innebär detta att rensade 

vattendrag har en lägre allmänproduktion jämfört med opåverkade system.  

 

Sänkningen av sjöar, främst i slättlandskapen har i många fall lett till en tilltagande vattenväxtlighet 

med en ökad näringsrikedom som följd. Denna typ av sjöar omges ofta av utdikad mark som i 

kombination med sänkta sjöytor generellt sett leder till stora flödesfluktuationer, med onaturligt små 

sommar/ lågvattenföringar nedströms. En högst rimlig slutsats av denna påverkan är att ändrade 

livsförhållanden har skapats för fisk och andra vattenlevande organismer i såväl sjö som vattendrag.  

Generella riktlinjer för biotoprestaurering 
De vatten som utsatts för rensning och andra fysiska skador bör så långt det är möjligt återställas med 

hjälp av grävmaskin, vilket är ett överlägset hjälpmedel vid biotopvård. Manuella insatser med hjälp 

av spärrblock, spett, spade och dylikt kan också vara effektivt, men utföras främst under vissa 

förhållanden. Det kan vara i mycket små bäckar där en mindre maskin inte ryms, eller i otillgängliga 

delar av vattendragen som inte kan nås av denna.  

 

Ett vanligt problem vid biotopåtgärder, vilket tidigare nämnts är att lekgrus tenderar att saknas i 

strömsträckorna. I vissa fall kan lämpligt material finnas dolt i bottnarna under den översta stenpälsen 

och kan i så fall luckras upp med grävmaskinen, alt manuellt med speciella manuella redskap.  Om det 

bedöms att det inte finns tillfredställande befintligt material i åtgärdsområdet kan naturgrus behöva 

Flottledsrensat avsnitt av Enån. Samma avsnitt efter maskinrestaurering år 2014. 
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köras dit och läggas ut på strategiska platser. Andra viktiga riktlinjer är att en så stor del av det 

upprensade materialet som möjligt ska återföras till fåran, och att man utnyttjar hela 

vattendragsbredden inkl. eventuella sidofåror. Variation är ett bra ledord och det gäller att tillgodose 

behoven för såväl vuxen som yngre fisk. Det vill säga att man ser till att dels skapa djupa ståndplatser i 

skydd av block mm, samt även grunda strömmar över lite finare substrat. Ibland kan åtgärderna 

behöva kompletteras med utläggning av nedfallna träd, eftersom grov död ved kan vara en stor brist i 

rensade åar. Vid återställning bör långa sammanhängande strömsträckor prioriteras eftersom dessa ger 

störst verkningsgrad efter restaurering. 
 

När det gäller sänkta sjöar så är ett av de främsta syftena för en återställning, att återfå 

vattensystemens vattenhushållande egenskaper. Enligt Degerman (2008) så är dock en återställning av 

sjöar komplext, eftersom även kringboende, produktiv mark och olika kulturmiljö- och naturvärden 

berörs. Eventuella åtgärder för berörda sjöar bör därmed föregås av omfattande förstudier där man 

bl.a. måste väga åtgärdens kostnad och komplexitet gentemot verkningsgrad. 

 

Det kan slutligen inte nog poängteras att det är mycket fördelaktigt att maskinella 

återställningsåtgärder utförs av kompetent personal, avseende både maskinförare och arbetsledning. 

Det finns i dag entreprenörer som är specialiserade på detta viktiga arbete där det är av yttersta vikt att 

det blir rätt från början. En misslyckad biotopåterställning kan vara svårare att rätta till, än att utföra en 

helt ny åtgärd i ett rensat vattendrag.  

 

Vattenkraft & reglering 
 
I syftet att utvinna energi är de flesta av Sveriges större vattendrag reglerade i olika grad, vilken bl. a. 

beror på vattenföring, längd och fallhöjd. På strategiska platser är kraftverk uppförda med olika 

förutsättningar att magasinera vatten uppströms. T.ex. har många mindre kraftverk endast 

genomströmningsmagasin utan möjlighet att förändra vattenföringen, medan det i stora norrlandsälvar, 

så som i Ljusnan finns stora magasineringsmöjligheter i mer eller mindre uppdämda sjöar. Vid det 

senare fallet sker en påtaglig påverkan på flödesdynamiken i vattendraget. Ofta är innebörden att 

maxflödet minskar men att lågvattenföringen ökar sett på årsbasis. Andra stora skillnader mot för i ett 

outbyggt vattendrag är att en större vårflod oftast uteblir, och att sommarvattenföringen minskar 

medans vintervattenföringen blir högre. Detta kallas allmänt för omvänd vattenregim.  

 
Diagram symboliserande omvänd vattenregim. Figur hämtad ur ”omprövningar   
av vattendomar inom Ljusnans avrinningsområde, del 1 huvudrapport”. 
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Något som påverkar och försämrar 

förhållandena ytterligare är där och när 

kraftverken utsätter vattendragen för 

korttidsreglering. Detta kommer sig av att 

man i takt med elbehov och/eller pris ökar 

eller minskar vattenföringen under dygnet 

eller veckan. I ett värsta scenario 

förekommer det till och med att flödet stryps 

helt, till så kallad 0-tappning.  

 

Ibland har kraftverken sina utlopp en bit 

nedströms själva kraftverksdammen vilket 

innebär att vattendraget periodvis är helt 

torrlagt däremellan. Dessa torrfåror vilka 

ibland kan vara flera km långa, har ett 

biologiskt liv som är helt förvrängt och vissa avseenden helt utplånat. Ett annat fysiskt och biologiskt 

problem som reglering kan föra med sig är problem med issörja och bottenfrysning. Något som är ett 

känt fenomen i bl. a. Mellanljusnan i Ljusdals kommun.  

 

Vi går inte in något djupare på hur eller varför, men självklart innebär dessa olika förändringar, 

sammantaget stora konsekvenser för flora, fisk och annan akvatisk fauna i vattendragen. När det gäller 

fisk händer det t.ex. att ”sjölevande” arter som gädda och olika karpfiskar expanderar på bekostnad av 

laxartade fiskar. Självklart kan dock även de förstnämnda arterna bli drabbade och inte minst i 

sjömagasinen. Där kan fisken bl. a. få stora reproduktionsproblem då leken sker i strandområden som i 

ett senare skede, av reglering blir torrlagda.  

 

Generella riktlinjer gällande vattenkraft 
Eftersom Sverige i brist på annan förnyelsebar energi fortfarande är starkt beroende av vattenkraft så 

kan problemen i reglerade vattendrag vara mycket svåra att komma tillrätta med. Under tiden som en 

miljövänligare vattenkraft och andra energikällor utvecklas har dock vissa andra arbeten startats upp. 

Den kanske viktigaste åtgärden som förhoppningsvis kommer att intensifieras är länsstyrelsernas 

arbete med tillsyn och tillståndsprövning av kraftverk som saknar, eller har otidsenliga tillstånd för 

verksamheten. I dagsläget har 90 % av prövade kraftverk tillstånd från 1918-års vattenlag medan bara 

2 % har stöd av miljöbalken. Målsättningen bör vara att stordelen av den småskaliga vattenkraften 

vilken omfattas av de allra flesta kraftverken men enbart står för 10 % av verkens sammanlagda el, på 

sikt ska fasas ut. För att hjälpa till i arbetet kan även kommuner, fiskevårdområden och andra aktörer 

fylla en viktig funktion. Detta genom att vid misstänkta oegentligheter i samband med 

vattenkraftsverksamhet, se till att upplysa tillsynsmyndigheten om saken. 

 

Ett annat viktigt arbete som bl. a. utförts av framsynta kommuner är att man helt enkelt löser in 

anläggningar, för att sedan lägga ner verksamheten i syftet att återställa miljön. Inte minst har detta 

gjorts med tanke på fiskvandring och regleringsproblematik, samt i förlängningen också fiske. Man 

har därmed förstått vad den engångskostnad som åtgärden innebär, kan generera till bygden på lång 

sikt. Bra lägen att lösa in vattenkraft till ett rimligt pris kan vara när anläggningarna börjar bli uttjänta, 

och/eller ska till att tillståndsprövas. 

   

Problem relaterade till avrinningsområdet 
 

Undantaget de skador som finns direkt i vattendragen så finns också andra faktorer som i allra högsta 

grad påverkar dessa, och den vattenlevande faunan. Oftast beror det på mänsklig aktivitet av olika slag 

inom tillrinningsområdena, men problemen kan också vara bundet till luften. Den fysiskt betingade 

delen av åtgärder inom avrinningsområdet ingår tillsammans med återställning av sjönivåer i vad som 

Torrfåra nedströms Laforsendammen i Ljusnan. 
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i modernt tal kallas för en hydrologisk restaurering. Nedan följer översiktliga beskrivningar av 

förekommande problem och generella riktlinjer för hur man ska komma till rätta med dem.  

 

Skogsbruk 
Det finns många olika former av skogsbruk som påverkar våra vatten på olika sätt. I stora drag handlar 

det om avverkning, markberedning, dikning, torvbrytning och exploatering av terräng via 

skogsbilvägar. Gemensamt för dessa påverkanskällor är att de minskar vattnets uppehållstid i 

markerna eftersom avrinning sker närmare markytan. Den snabba avrinningen genom 

tillrinningsområdet innebär en förändrad hydraulik i vattensystemen, med onaturligt höga flödestoppar 

och låga lägsta flöden som följd. Därutöver riskerar den ytnära avrinningen att ta med sig humus och 

annat finpartikulärt material ut till sjöar och vattendrag, vilket även medför annan negativ påverkan. 

T.ex. är detta en bidragande orsak till att sjöar växer igen och att lekbottnar i vattendrag igenslammas. 

Dessutom kan de humusämnen som ett intensivt skogsbruk för med sig, ha en försurande inverkan och 

föra med sig miljögifter som aluminium och kvicksilver ut till sjöar och vattendrag.   

 

    

En bra början till att förebygga och komma åt skogsbruksrelaterade problem är att den svenska 

skogsvårdslagstiftningen vilken revideras kontinuerligt följs. Tyvärr finns det dock fortfarande delar i 

denna som inte tillgodoser det man skulle kunna förvänta sig av den svenska staten, avseende ett 

trovärdigt miljöarbete. T.ex. så finns det inget regelverk som lagstadgar att det ska finnas en sparad 

trädridå av en viss storlek mot sjöar och vattendrag.  Det som finns är endast allmänna råd 

(SVL.1979:429) som anger att en skyddszon bör sparas.  
 

Det är ändå välkänt att en bra tilltagen träd och 

buskridå längs vattendragen fyller många 

viktiga funktioner. Bl. a. avseende den 

beskuggande effekten, men även för att 

växtligheten med dess rotsystem binder ihop 

strandbrinkar, samt fungerar som ett filter mot 

näringsläckage från omgivningen. Generellt 

sett så rekommenderas det att en skyddsridå på 

minst 20 m sparas mot mindre vattendrag vilka 

är känsligare än större.                                                                               

 

Undantaget förebyggande riktlinjer, i form av 

ett miljöhänsynstagande skogsbruk så finns det 

även möjligheter att åtgärda redan uppkomna 

problem. I hårt påverkade vattendrag är viktiga 

insatser att lägga igen tillrinnande, grävda 

Dike som grävts för att torrlägga myrmark kring 
Mörttjärnsbäcken i Enåns vattensystem. 

Kalhygge i sluttande mark, utan sparad skyddszon mot 
Oppliån. 

Ortofoto över Mörttjärnsbäcken och den utdikade 
omgivningen. 
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skogs- och myrdiken. Detta kan göras både manuellt, med grävmaskin, och med hjälp av skotare i 

samband med andra skogsvårdsåtgärder. Åtgärden består i grova drag av att man dämmer eller proppar 

igen dikena på olika vis. Oftast används träd i kombination med inte alltför dränerande material som 

torv, jord eller sand. En annan åtgärd kan beså av att maskinellt lägga igen uppkomna körskador, så 

som hjulspårsdiken vid skogsmaskinernas vattenövergångar. 

 

När det gäller torvbrytning så förekommer det på flera platser i Ljusdals kommun. Vissa täkter är 

under avveckling men några är fortfarande i drift. Var och i anslutning till vilka vattendrag dessa finns 

framgår i de olika delrapporterna. Det är generellt sett svårt att återställa markerna där torvbrytning 

förekommit men en allmän ståndpunkt är att stor hänsyn ska tas till växt- och djurlivet. T.ex. är det 

vanligt att våtmarker skapas i gamla täktmarker, för att bl. a. gynna fåglar och groddjur. 

Jordbruk 
De flesta vattendragen i jordbrukslandskapet har genom århundraden utsatts för omvälvande 

förändringar. Bönderna har lagt ner mycket energi på att torrlägga det omgivande landskapet till 

förmån för odling och djurhållning. Detta har bl. a. inneburit att sjöar sänkts, vattendragen rätats eller 

grävts om, samt att markerna dikats ur. Liksom effekterna av skogsbruk så har denna påverkan bl. a. 

inneburit störningar i vattendragens flödesmönster och ökade sedimentationsproblem. En skillnad är 

dock att någon större belastning av humusämnen oftast inte finns i jordbruksvattendragen, men att 

inflödet av närsalter, som kväve och fosfor är desto större. Något som blir extra påtagligt när 

vattendragen saknar en skyddande och filtrerande skyddszon. Näringsämnena, vilka härstammar från 

åkrar, gödsel och kreatur mm, bidrar till en ökad eutrofiering (övergödning) av sjöar och vattendrag, 

vilket bl.a. kan spåras av- grumligt vatten, ökad vattenväxtlighet och syrgasbrist.  Vid extrema fall kan 

detta leda till att olika akvatiska arter slås ut och att fisk dör. 

 

En bra förebyggande åtgärd, och ett viktigt led i att bryta denna onda cirkel, består i att sluta avverka 

strandvegetationen och släppa upp en skyddande bård av träd och buskar. Vidare bör man vara 

restriktiv avseende gödsling och vattenuttag, samt vara extra hänsynstagande när det gäller både 

allmänna och enskilda avlopp. Det kan även vara värt att se över jordbrukens djurhållning. T.ex. 

genom att begränsa olika kreaturs möjligheter att släppa sin avföring i- och/eller trampa sönder 

vattendragens strandbrinkar.   

 
Att fysiskt återställa hårt påverkade jordbruksvattendrag utan att göra avkall på böndernas avkastning 

är inte lätt. Man bör dock åtminstone överväga återställningsåtgärder och utföra dessa där det är 

genomförbart, t.ex. där jordbruket inte är så intensivt eller nedlagt. En viktig åtgärd är att återskapa ett 

naturligt ringlande lopp genom markerna. Ibland finns det avsnörda, torrlagda ursprungsslingor vid 

sidan av nuvarande lopp som med fördel kan återanvändas, men i vissa fall får man ta till andra 

Rätat parti med dålig skyddszon mot 
åkermark, Sjöboån. 

Skyddszon saknas mot djurbetesmark vid Åsbobäcken. Notera 
även de söndertrampade stränderna. 
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åtgärder. Tillförsel av block och stockar kan t. ex påskynda förloppet, men i vissa fall får man ta till 

omgrävning. Om dessa åtgärder dessutom kombineras med förebyggande åtgärder, samt en 

igenläggning av direktmynnande diken så har man kommit god bit på vägen mot en återställning. 

Hårdgjorda landskap 
Med ett hårdgjort landskap avses områden med asfalt, betong och hus mm, viket innebär att detta är ett 

problem som främst berör tätortsnära vatten. I de här områdena har nederbörd små möjligheter att 

infiltreras i marken, men leds istället snabbt ut i sjöar och vattendrag genom ytavrinning, eller via 

dagvattenbrunnar. Det är i denna typ av landskap som de hydrologiska förhållandena är som mest 

störda, och flödesfluktuationerna därmed är som störst. Förutom den översvämningsproblematik som 

detta kan medföra i vattendragen, så tillförs även dessa onödigt mycket närsalter och miljögifter från 

omgivande mark och bebyggelse. 

 

Hårdgjorda landskap är ännu så länge inget jätteproblem i en glesbygdskommun som Ljusdal. Därför 

avhandlas inte åtgärder för detta på något mer ingående vis. Dock så menar Degerman (2008) bl. a. att 

en mjukgörning av landskapet, genom att plantera träd och buskar ger stora effekter. Detta eftersom 

träden minskar den mängd vatten som avrinner genom att fånga upp nederbörden och låta den dunsta, 

samtidigt som träden förbrukar vatten som nått marken.  

Försurning & miljögifter från luften  
Vilket tidigare avhandlats så kan försurning och utfällning av miljögifter i våra vatten ha sin härkomst 

från mänsklig fysisk påverkan inom avrinningsområdena. Den största källan är dock luftburet, 

förorenat nedfall. I första hand kommer luftföroreningarna av svavel och kväve föreningar som 

reagerar med vattenånga och därefter faller ner som sur nederbörd. Även om denna inte alltid faller 

direkt i våra sjöar och vattendrag så kommer det till slut att hamna där via avrinningsområdenas mark 

och vattenvägar. Beroende på vilken motståndskraft som finns i mark och berggrund i det berörda 

området, så leder detta till olika grad av försurning av vattnet. I och med detta onaturliga tillstånd så 

kommer olika akvatiska arter att gynnas medan andra får det tuffare och riskerar att slås ut. Till de 

känsligare arterna hör bl. a. mört, öring, flodpärlmussla och flodkräfta. 

 

Exempel på miljögifter som kan påverka fisk är olika tungmetaller. T.ex. kvicksilver, bly och 

kadmium, varav kvicksilver bedöms utgöra det allvarligaste problemet i Gävleborgs län. Gifterna vilka 

bl. a härrör från luftföroreningar tas alla upp i ekosystemet och hamnar till slut i fisken. Även om 

denna inte dör av gifterna, så kan halterna bli så höga så att fisken blir ohälsosam att äta 

(Broman/Andersson 2000). Rekommendationer gällande matintag av fisk från svenska vatten ges 

därför ut i olika publikationer från Livsmedelsverket.  

 

För att komma till bukt med problemen 

med försurning och relaterade miljögifter 

så är den bästa långsiktiga lösningen att det 

förorenade nedfallet måste minskas. Tills 

vidare krävs det dock att vissa sjöar, 

vattendrag och dess avrinningsområden 

kalkas, för att det ska uppnås en 

tillfredsställande vattenmiljö. För Ljusdals 

kommuns del så har det genom åren utförts 

kalkning i ett flertal åtgärdsområden. Vissa 

av dessa kalkningsprogram har varit 

lyckade och därmed kunnat avslutas, 

medan andra områden fortfarande måste 

kalkas. För närvarande (2015) är tre 

åtgärdsområden aktivt och ett vilande inom 

avrinningsområdet som täcks av denna 

restaureringsplan. Vilka vatten som kalkas framgår av delrapporterna för vattendragen.  

Sjökalkning med helikopter i Knöster-Mörtsjön, Söderhamns 
kommun. Foto. Peter Hallgren 
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METODIK 

Bakgrundsfakta gällande förutsättningar 
Underlaget som presenteras i kapitlet förutsättningar består av olika fakta om de berörda vattnen som 

finns, oberoende av inventeringsarbetet.  Hur bakgrunds fakta är organiserad i rapporten och var den 

inhämtats är enligt följande. 

 

 Läge: Parametern läge utgår i första hand från studier i olika kartmaterial. Väsentliga delar är 

vattendragets läge i förhållande till andra geografiska platser, längd och fallhöjd, samt om, och 

vilka sjöar som innefattas i delrapporten. Omgivning och eventuella biflöden avhandlas också, om 

än översiktligt.    

 Förvaltning: Avser vilken organisation som förvaltar fisket i det berörda vattnet. Oftast är det 

något av de sex fiskevårdsområdesföreningarna som är representerade inom området för 

fiskevårdsplanen. I vissa fall kan ut arrende av vatten till andra aktörer förekomma. 

 Fiskfauna: Data om förekommande fiskarter grundas i de fall det finns, på registrerade el- och 

sjöprovfisken. De flesta uppgifterna härstammar ändå från olika fiskebroschyrer, enkäter till 

förvaltarna, samt inte minst från den gamla fiskeplanen från 1991. Vissa artuppgifter i denna har 

dock inte tagits med här. Främst gäller det ål som på grund av Ljusnans utbyggnad inte kan 

förväntas finnas naturligt i området längre. När det gäller vit/karpfiskar så finns risken att artlistan 

är ofullständig i många fall, då den gamla planen omnämner dessa arter endast i samlingsnamnet 

vitfisk. Fakta om inplanteringar av fisk bygger på uppgifter från Länsstyrelsen Gävleborg och de 

olika fiskevårdsområdena. 

 Särskilda naturvärden: I de fall vattendragen/sjöarna berörs av särskilda naturvärden omnämns 

det här. Riksintressen för naturvård tas upp liksom vatten som enl. VISS är skyddade enl. 

miljöbalken eller har andra särskilt värdefulla värden för fisk och natur. Annan viktig information 

är om det förekommer eller funnits hotade arter som flodpärlmussla och flodkräfta i vattendraget. 

 Särskilda miljöproblem i vattnet: I rapporten används inte de i VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) aktuella statusklassificeringarna avseende ekologisk och kemisk status. Däremot 

uppmärksammas det om det om man i VISS bedömt att det finns problem med övergödning, 

försurning eller miljögifter. Det senare avser exkl. kvicksilver vilket generellt sett kan förekomma 

i våra vatten och som anrikat i fisk. Andra miljöproblem som noteras är om vattendragen är 

påverkade av vattenkraft och/eller av torvbrytning i avrinningsområdet. Eventuell kalkning mot 

försurning avhandlas också. 

Inventeringsförfarande 
Vid projektets uppstart 2012, fanns det en hel del- av länsstyrelsen i Gävleborg utförda 

biotopkarteringar datalagda.  Bl. a. i ”Nationell databas för biotopkartering- vattendrag” vilken 

utgjort ett bra stöd för projektet, även fast vattendragen också har återbesökts för fortsatta studier. De 

allra flesta av vattendragen i rapporten har dock biotopkarterats av fältarbetande personal anställda av 

Ljusdals kommun, under åren 2012-2015.  

 

Den huvudsakliga metodiken för att inventera vattendragen har varit biotopkartering enligt en 

standardiserad modell framtagen i Jönköpings län (Naturvårdsverket 2003-06-17). I första hand har ett 

något modifierat protokoll avseende vattenbiotop, samt ett protokoll för vandringshinder använts. 

Karteringen av sjöar har gjorts med hjälp av ett enklare protokoll som tagits fram av Ljusdals 

kommun. Detta är avsett att användas med utgångspunkt från sjöarnas utlopp. 
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Redovisning av inventeringsresultat och åtgärdsförslag 
Det stora och omfattande materialet i form av datalagda uppgifter, pappersprotokoll samt en stor bank 

av bilder från biotopkarteringarna ligger till grund för redovisningen som är gjord under kapitlet 

Inventeringsresultat. Hur resultat och fakta, samt åtgärdsförslagen det mynnat ut i är organiserat i 

rapporten, beskrivs enligt följande. 

 
 Inventeringsår & utförare: Avser när, med vilken metod, och av vilken aktör som 

inventeringarna gjorts. Med biotopkartering avses ”Jönköpingsmetoden” medan inventeringar 

avser återbesök i ett tidigare biotopkarterat vatten, alt. en enklare form av inventering i ett ”nytt” 

vattendrag. Den senare metoden har använts sällan och i så fall i mycket små vattendrag. 

 Sjöbeskrivning: Här beskrivs sjöns karaktär baserat på inventeringen med det särskilda 

sjöprotokollet. Visst bakgrundsmaterial så som storlek, djup och höjd över havet, vilket inhämtats 

från SMHI finns också med. Vattenfärgen som beskrivs baseras dels på den okulära bedömningen 

vid inventeringstillfället, men också på de färgtal som finns registrerade i befintliga, men oftast 

äldre (Fiskeplan Ljusdals kommun 1991) vattenkemiska prover.  

 Vattendrag & biotopbeskrivning: Berättande beskrivning av vattendraget och dess 

biotopförhållanden utefter inventeringsprotokollen. De viktigaste förhållandena är storlek, 

strömhastighet och bottensubstrat men förekomst av vattenväxter och död ved uppmärksammas 

också, liksom om det dyker upp vandringshinder. Beakta dock att vandringshindren beskrivs mer 

genomgående i samband med att åtgärdsförslag presenteras i ett senare skede i resp. rapport. Även 

närmiljön avseende bl.a. marktyp och beskuggning beskrivs om än mer översiktligt. Eftersom 

biotopkarteringsmetoden är anpassad efter förhållanden för öring, så omnämns områdets värde 

som öringbiotop också ofta. I vissa fall, då flera bäckar finns beskrivna i samma rapport, 

förekommer också vissa bakgrundsvärden som längd och fallhöjd på respektive å/bäck. 

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

(SWEREF99 TM) i en tabell. Bedömningarna som gjorts, utgår ifrån öring vilken är den art som 

har bäst vandringsegenskaper, men samtidigt den som är mest missgynnad av miljöförstörande 

problem i vattendragen. Hindren är alltid numrerade med början vid det översta (längst uppströms) 

vandringshindret. Vidare har dessa klassats i kategorierna definitiva och partiella hinder. Definitivt 

innebär att uppströms vandring är omöjlig under alla förhållanden, medan partiellt innebär att 

vandring kan ske under vissa flödesförhållanden, eller av fisk i en viss storlek.   

 Övrig mänsklig påverkan: Här genomgås på vilka övriga sätt (undantaget artificiella 

vandringshinder), som vattendraget har påverkats på av mänsklig kraft. En mycket viktig del är att 

dokumentera ev. rensningsskador, och om vattendraget utnyttjats för timmerflottning. I dessa fall 

identifieras var det finns flottrännor, dammrester och liknande. Andra viktiga bitar är att lokalisera 

påverkan från skogs- och jordbruk samt att peka ut vilka vatten som är utsatta för vattenreglering. 

Om det är känt att fysisk fiskevård i form av olika restaureringsarbeten utförts så tas det upp här. 

 Kommentar: Här kommenteras vilka förutsättningar och värden vattendraget har, och vilken 

utvecklingspotential som finns vad gäller fiskevård, fiskproduktion och fiske. Det resoneras också 

om var, och vilka typer av åtgärder som kommer att krävas.  

 Åtgärder av vandringshinder: De tidigare utpekade vandringshindren beskrivs här separat på 

mer ingående vis, varefter förslag på åtgärder ges. Det kan också föras resonemang om hur 

angelägna och genomförbara förslagen är. 

 Övriga åtgärder: Här anges vad som bör eller föreslås göras i vattendraget, undantaget åtgärder 

som riktas mot fiskvandring. De rekommenderade åtgärderna är i första hand av rent fysiskt slag 

som biotoprestaurering mm, men de kan också bestå av andra typer av förslag. T.ex. vidare 

inventeringar via provfisken mm, eller förvaltningsrelaterade förslag så som fiskutplanteringar och 

fiskerestriktioner.  



RESULTAT 

20



Ljusnanmynnande   Antal 
vattendrag    vattendrag/ 
     rapporter  
 
1. Milån   5
2. Sillerboån   26
3. Skarpån   13
4. Björsjöån   5
5. Sorgån   4
6. Enån   5
7. Ängerån   3
8. Kårån   4
9. Sörbyån   1
10. Vålsjöbäcken  1
11. Skriksviksån  2
12. Grådbäcken  1
13. Djupbäcken  1
14. Snasbäcken  1
15. Holån   2
16. Edsbäcken  1
17. Långtjärnsbäcken  1
18. Vallån   1
19. Björkån   1

Karta. Översikt av inventerade/planlagda vattensystem och enskilda vattendrag med utmärkta  
utloppspositioner i Ljusnan. Se sammanfattande rapporter för övriga vattendrag och utloppskoordinater.
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Sammanfattande resultat 
 

I den föreliggande fiske- och restaureringsplanen över Ljusnans tillrinningsområde inom Ljusdals 

kommun, behandlas den före detta laxälvens huvudfåra endast översiktligt. Detta eftersom där finns 

mycket komplexa problem i form av främst reglering och fragmentering som är mycket svåra att lösa 

innan en långsiktig, mer regionövergripande strategi har skapats. Därför riktas planens huvudfokus på 

Ljusnans tillflöden, vilka i rapporten består av 8 stora vattendrag med tillhörande vattensystem, samt 

11 mindre tillrinnande vattendrag inkl. 2 biflöden till dessa. Sammanlagt innebär detta 79 delrapporter 

som tillsammans avhandlar över 100 vattendrag med 158 sammanhängande sjöar. Vattendragen har i 

första hand biotopkarterats av personal från Ljusdals kommun under åren 2012-2015, men viss data 

har även insamlats från äldre inventeringar utförda av länsstyrelsen Gävleborg. 

 

Den främsta målarten i fiskevårdsplanen är öring vilken är den av de nuvarande fiskarterna som 

drabbats hårdast av Ljusnans utbyggnad och andra ingrepp i vattensystemen. Åtgärder som görs för att 

gynna öring förväntas dock även gynna andra fiskar som harr m.fl., men även andra akvatiska arter 

som flodpärlmussla och flodkräfta. Eftersom ambitionen på sikt bör vara att Ljusnan ska vara öppen 

för fiskvandring från Ljusne/Bottenhavet ända upp till Laforsen, så är förhoppningen att åtgärderna i 

ett längre tidsperspektiv även ska gynna ursprungliga, havsvandrande arter som lax, havsöring och ål.  

 

Enligt befintlig bakgrundsfakta är öring 

fortfarande den klart dominerande arten i 

rinnande vattendrag inom det planlagda området 

och finns registrerad i 64 rapporter. De flesta 

stammarna är stationära i sidovattendragen, 

medan älvvandrande bestånd med säkerhet finns 

i endast 4 åar. Sjölevande öringbestånd finns 

registrerade i 16 vattendragsrapporter. Vad 

gäller fisk för övrigt så förekommer mest 

frekvent abborre, gädda och mört vilka finns i de 

flesta sjöarna och i många vattendrag. Av andra 

för sportfiske särskilt intressanta arter har harr 

noterats i 16 rapporter, samt gös- vilken förutom 

i Ljusnan finns i endast 3 sjöar. 

 

De rödlistade arterna flodpärlmussla och 

flodkräfta förekommer båda inom Ljusnans 

avrinningsområde i kommunen. Flodpärlmussla 

finns i minst 20 vattendrag varav 6 förekomster 

är tidigare okända bestånd som upptäcktes under 

inventeringar tillhörande fiskevårdsplanen. Vad 

gäller flodkräfta så lever den i Ljusnans dalgång 

vid sitt yttersta utbredningsområde där arten 

tyvärr verkar föra en tynande tillvaro. Det är 

endast i 2 vattendrag som kräftor förekommer 

med säkerhet medan frågetecken ställs för ett 

flertal vatten där bestånden i olika 

sannolikhetsgrad slagits ut.  
 

Utifrån inventeringarna konstaterades det att 

onaturliga vandringshinder utgör det största problemet i de flesta av Ljusnans bivattendrag. Frånsett 

naturliga vandringshinder är de vanligaste problemen dåligt anlagda vägtrummor och dammar eller 

dammrester. Av totalt 315 vandringshinder för öring är 34 st. artificiella och definitiva vilket dock får 

betecknas vara överraskande få. Troligen har detta att göra med 1990-talets fiskevårdsarbeten då det 

Öring är den fiskart som förekommer i flest vattendrag 
inom det inventerade området. Foto. Peter Hallgren. 

Mycket gammalt exemplar av flodpärlmussla från ett 
tidigare okänt bestånd i Kårån. 
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sannolikt revs ut många dammar. Tyvärr är de fisktrappor som då anlades i vissa vattendrag generellt 

sett i dåligt skick, och i de flesta fall inte ens vattenförande i tillräcklig grad.  

 

Av vandringshindren i Ljusnans biflöden är 8 relaterade till vattenkraft, varav 6 utgörs av rena 

kraftverksdammar och 2 av reglerdammar i sjömagasin. Vattenkraftsverksamheten innebär även att 3 

sidogrenar är extra utsatt för reglering på grund av omvänd vattenregim. 

 

De allvarligaste biotopskadorna består av den rensning som påträffats i vattendrag som utnyttjats som 

flottleder, vilka är hela 28 st. I många fall syns dock att biotoprestaurering utförts även om resultaten 

inte alltid är tillfredsställande. Vanliga brister från 90-talets åtgärder är att man generellt sett arbetat 

för enformigt och inte sällan missat att arbeta med de för den biologiska produktionen, och 

uppväxande fisk, så viktiga strandmiljöerna i vattendragen. Fokus tycks i stället legat på att fördjupa 

vattnet och skapa ståndplatser för större fisk. Förutom flottledsrensning har även rensning i andra 

syften utförts i de flesta andra vattendrag. Även rätning och omgrävning har förkommit vilket främst 

har drabbat vattendrag i jordbruksmark. Sammantaget är det bara i 6 av rapporerna som inga 

biotopskador har registrerats. I 31 av rapporterna konstateras ringa påverkan medan de resterande 43 

vattendragen bedöms vara kraftigt eller mycket kraftigt påverkade av rensning i olika former. 

 

Av problem relaterade till avrinningsområdet är bristande skyddszoner vanligast. Dels i anslutning till 

åkrar och betesmarker vid jordbruksvattendragen, men även i skogsmarker där ovarsamt skogsbruk 

Karta. Inom det berörda området för restaureringsplanen har 315 vandringshinder av olika typ registrerats. 
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förekommit. Dessa är generella problem som sammantaget registrerats i 41 vattendragsrapporter. 

Skogs och myrdikning innefattande direktmynnande diken till vattendrag har noterats i 24 rapporter.   

 

Även torvbrytning har- eller förekommer i 3 områden inom avrinningsområdet. Något som 

sammantaget bedöms påverka 4 närliggande vattendrag negativt. Vad gäller försurning så har ett stort 

antal vatten inom det berörda avrinningsområdet kalkats inom länsstyrelsens åtgärdsprogram. I 

dagsläget är dock endast 3 åtgärdsområden aktiva medans 1 ligger vilande. På grund av 

tillfredsställande status numera är 7 åtgärdsområden avslutade. 

 

I fiskevårdsplanen har det föreslagits åtgärder av 

olika typ i alla vattendragsobjekt. Ett mycket 

vanligt åtgärdsförslag som angivits i de flesta 

rapporterna är elprovfiske. Bl.a. eftersom det 

fortfarande finns stora brister i underlaget för 

fiskarternas förekomst och sammansättning. 

Även sjöprovfiske, kräftprovfiske samt 

inventering av flodpärlmussla har föreslagits, fast 

i en mindre omfattning. 

 

Av de konkreta åtgärderna är eliminering av 

vandringshinder mest förekommande med hela 

141 föreslagna åtgärder. Biotoprestaurering av 

strömmande vattendrag föreslås i 67 av 

delrapporterna. När det gäller åtgärder av 

hydrologisk typ så som igenläggning av diken och återställande av sjönivåer mm så har detta- oftast i 

kombination med vidare förstudier föreslagits i sammanlagt 26 vattendrag. Slutligen rekommenderas 

förbättrade kantzoner i anslutning till jordbruksmark i 15 av rapporterna.  

 

 

  

 

 

 

 

  

Elprovfiske är undantaget fysiska åtgärder det 
vanligaste åtgärdsförslaget. Foto: Tom Vistmyr. 

SLUTSATS      

Enligt ovan är åtgärdsbehovet inom det planlagda området mycket stort, och det krävs ett 

målinriktat, mångårigt arbete för att uppfylla vad som krävs för att vattendragen- och därmed fisket 

ska kunna uppnå sin fulla potential i Ljusdals kommun. Det är således mycket viktigt att det redan 

från början finns en konstruktiv samverkan mellan viktitga aktörer som politiker och tjänstemän på 

kommunen, länsstyrelsen, markägare och inte minst de berörda fiskevårdsområdena.   
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Ljusnan 

 

Förutsättningar 

Läge 
Ljusnan har sin uppkomst i trakterna söder om 

Helagsfjället i västra Härjedalen för att mynna i 

Bottenhavet vid Ljusne i Söderhamns kommun. 

Med en längd på 437 km, en avrinningsområdesyta 

på 19 829 km
2
, samt en medelvattenföring i 

mynningen på 234 m
3
/s så är älven 9e störst i 

Sverige. Ungefär halvvägs till havet genomskärs 

Ljusdals kommun längs en sträcka på 90 km. Längs 

loppet rinner vattendraget i en barrskogsdominerad 

dalgång som i sin nedre hälft även präglas av öppna 

jordbrukslandskap. Älvsträckan innehåller såväl 

strömmar och forsar som sjöliknande miljöer och 

uppdämda magasin. Bebyggelsen är gles kring 

vattendragets övre delar där Kårböle utgör ensam 

tätort, medan den mesta befolkningen finns 

koncentrerad runt de större tätorterna Färila, Ljusdal och Järvsö längre söderut i Ljusnandalen.  

Kölströmmen i Mellanljusnan. Foto. Mikael Hansson. 

Karta. Ljusnan genom Ljusdals kommun och övriga Hälsingland. Vandringshindren avser endast de som finns inom Ljusdals kn. 
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Förvaltning 
Inom Ljusdals kommun förvaltas fisket i Ljusnan av fyra fiskevårdsområdesföreningar. Dessa är NV 

ifrån räknat Kårböle, Färila, Ljusdal samt Järvsö FVOF. 

Fiskfauna 
I Ljusnans strömmar finns det bestånd av öring och harr vars reproduktion sker i både älven och i vissa 

biflöden. Dessutom utplanteras öring årligen via vattendomar. Vid de elfisken som finns registrerade i 

Svenskt Elfiskeregister har det också fångats abborre, elritsa, gers, lake, stensimpa och stäm. Vidare är 

det känt att det i vissa av Ljusnans sjömiljöer även finns gös, sik, siklöja, nors samt mört, braxen och 

andra vitfiskarter. Arter som funnits men slagits ut efter älvens utbyggnad är bl. a. lax och ål. 

Särskilda naturvärden 
Ljusnan utgör i den 5 mil långa, outbyggda sträckan Mellanljusnan, från Laforsen till Ede ett 

riksintresse för vattendrag samtidigt som området skyddas genom Miljöbalken. I 

naturvårdsprogrammet ”Värdefull natur i Gävleborg” omnämns bl. a. forsar, fall och nipor mm som 

representerar det allra högsta naturvärdet, klass 1. Nyligen- år 2015 har det av länsstyrelsen bildats ett 

över 1000 ha stort naturreservat som innefattar Ljusnan i den 2,4 mil långa sträckan mellan Laforsen 

och Korskrogen. Mellan Korskrogen och gränsen till Bollnäs kommun finns det ytterligare fem 

reservat som berör Ljusnan. Dessa mindre reservat är i tur och ordning- Erik-Olssveden, Djupbäcken, 

Kläppaängarna, Kyrkön och Järvsöholmarna. Ett reservat som angränsar till Ljusnan norr om Laforsen 

är Ängeråns. 

Särskilda miljöproblem 
Den berörda älven är kraftigt utnyttjad för vattenkraft och enbart i huvudfåran finns det 18 kraftverk 

och ett stort antal reglermagasin längs vägen från fjällkedjan till havet. Nedströms Ljusdals kommun 

finns det 8 kraftverk medan det inom kommunen finns tre. Dessa består uppifrån sett av Öjeforsen, 

Laforsen samt Edeforsen, vilka enligt webbportalen vattenkraft.info har normala årsproduktioner av el 

på 160, 330 och 5,2 GWh. Liksom alla de övriga kraftverksdammarna i Ljusnan nedströms Ljusdal så 

innebär anläggningarna definitiva vandringshinder för alla fiskarter.   

 

Tabell. Vandringshinder i Ljusnan inom Ljusdals kommun.  

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6876620 513431 Öjeforsen Kraftverksdamm Definitivt 16 

Vh2 6868060 526110 Laforsen Kraftverksdamm Definitivt 35 

Vh3 6848980 561650 Edeforsen Kraftverksdamm Definitivt 4 

 

Laforsens kraftverksdamm och kraftverk (foto. Mikael 
Hansson). 

Edeforsen med damm och kraftverk (foto. Mikael 
Hansson). 
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En annan typ av negativ påverkan i 

Ljusnan kommer av att den har 

utnyttjats för timmerflottning. En 

verksamhet som avlystes 1968. Även 

om vissa flottningsanläggningar revs 

därefter (M. Boije 2000) så bär älven 

fortfarande stora skador efter olika 

ingrepp. Skadorna kommer främst av 

att man av sten och block från 

älvbottnarna byggt olika typer av 

stenkistor, i och på sidan av 

vattendraget. Dessa konstruktioner 

uppfördes bl. a i syfte att smalna av 

vattendraget för att strategiskt höja 

vattendjupet. På vissa platser anlades 

även kistorna som särskilda ledarmar 

i ambitionen att på ett effektivt sätt 

kunna styra vattnet och timrets framfart. Ingreppen innebär bl. a. att delar av älvens naturliga strand- 

och svämzoner inkl. sidogrenar isolerats, med konsekvensen att fisk och annan fauna får ett minskat 

livsutrymme i vattenbiotoper med sämre variation. 

KOMMENTAR     

Gävleborgs läns överlägset största vattendrag, Ljusnan har historiskt sett varit en av Sveriges 

produktivaste laxälvar. Enligt en utredning från 1951 (Puke) ska vattensystemet innan sin 

utbyggnad årligen hållit en lekande laxstam på 40 ton. Produktionen av utvandringsfärdiga 

smolt antogs årligen vara 400 000 st, varav 80 000 ska ha växt upp i Mellanljusnan i Ljusdals 

kommun.  Lägg därtill att även havsöring i stort antal vandrade upp och lämnade sin avkomma 

ända upp till Laforsen- 15 mil upp i älven där det första naturliga vandringshindret finns.  

Med dessa bakgrundsfakta i åtanke är det lätt att förstå att fisket i Hälsinglands stora pulsåder 

inte på långa vägar är vad det varit. Visserligen har fisket inom Ljusdals kommun vissa 

kvalitéer även idag. Bland annat efter abborre, gädda och gös i sjöar och lugnflytande miljöer, 

samt på öring och främst harr i Mellanljusnans strömmar. Att harren dominerar i strömmarna 

har troligen att göra med att arten på ett betydligt bättre sätt än öring kunnat anpassa sig till en 

störd flödesdynamik och flottledsskadade biotoper. Vid en personlig bedömning av viktiga 

förhållanden som strömhastighet och bottensubstrat är det ändå uppenbart att de flesta av 

strömmarna i grunden har en betydligt större potential för grövre laxfisk, och den långsiktiga 

ambitionen bör vara att lax och havsöring åter ska kunna reproducera sig i Mellanljusnan. 

Innan detta kan bli verklighet krävs dock ett omfattande arbete där alla aktörer drar åt samma 

håll mot gemensamma mål. Greppet som måste ha stöd av länsstyrelsen i Gävleborg bör i ett 

inledningsskede tas av alla berörda kommuner i älvdalen. En viktig uppgift är att med stöd av 

EUs ramdirektiv för vatten och riksdagens miljömål mm, få berörda kraftbolag att inrikta sig 

mot en miljövänligare verksamhet och belysa att det går att kombinera fiskvägar och andra 

miljöförbättringar med en effektiv vattenkraft. För att Ljusnan ska uppnå en god ekologisk 

status inom överskådlig tid krävs det att man omedelbart börjar titta på lösningar för att öppna 

upp vandringsvägen, från Ljusne/Bottenhavet och vidare upp till Laforsen. Parallellt bör man 

även jobba för en gynnsammare och mer naturlig vattenföring. Först när det senare målet är 

uppnått är det högaktuellt att återställa Ljusnans huvudfåra från flottledsskador, varför det i 

dagsläget finns en större verkningsgrad i att utföra genomförbara, konkreta åtgärder i biflöden.  

 

 

  

 

Mikael Hanssons flygfoto över Henriksforsen nedströms Färila. 
Notera stenkistorna och på vilket sätt de påverkar älven 
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Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta:  97,93 km

2 

Varav 
Jordbruksmark:  7,82% 
Mosse:     0,28% 
Sjö:   2,35% 
Skogsmark:   89,55% 
 
Medelvattenföring utlopp:                0,96 m

3
/s 
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Sammanfattning 
 
Milåns vattensytem, med utlopp 5 km söder om Järvsö, har ett 98 km

2
 stort avrinningsområde och en 

medelvattenföring i mynningen på 0,96 m3/s. Detta gör det från väster inkommande systemet till 

Ljusnans 5 e största biflöde vad gäller vattenföring inom Ljusdals kommun. Markerna i området 

domineras stort av skog även om det i de nedre dalgångarna även förekommer en hel del 

jordbruksmarker. Andelen sjö och mosse är mycket låg inom avrinningsområdet som är sparsamt 

bebyggt. Milån har haft försurningsproblem och flera vatten inom avrinningsområdet har ingått i ett 

numera avslutat kalkningsområde.  

 

Inom Milåns vattensystem har 5 vattendrag inklusive sammanlagt 8 sjöar inventerats och beskrivits. 

Huvudfåran startar mitt i avrinningsområdet, i Milsjön vilken är systemets överlägset största sjö. För 

övrigt ingår i rapporterna Milåns stora biflöde Åsbobäcken, samt tre vattendrag som rinner in i 

Milsjön. Dessa är Öratjärnsbäcken, Orsmilån samt Mörttjärnsbäcken. 

 

I systemet finns flodpärlmussla i två vattendrag och eventuellt förekommer det också flodkräfta i 

området. Öring finns i samtliga av de beskrivna vattendragen. Främst lever arten i strömstationära 

bestånd men längst upp i Åsbobäcken och Öratjärnsbäcken där gädda saknas finns även små 

sjövandrande populationer. Eventuellt så finns det även en spillra av ett harrbestånd i systemets 

nedersta delar. 

 

Sammanlagt registrerades det 29 vandringshinder i vattendragen varav 7 var definitiva och artificiella. 

Det tidigaste av dessa finns i Milån redan 1,5 km uppströms Ljusnan där det finns ett minikraftverk.  

Detta innebär att den större delen av huvudfåran och alla de övriga vattendragen är otillgängliga för 

vandrande fisk från Ljusnan. Positivt är i alla fall att ett flertal dammar har rivits ut, t.ex. i Milån där 

bl. a. flottning ska ha ägt rum. Tyvärr är dock de fisktrappor som byggts i ån inte fungerande eller ur 

bruk. 

 

Vad gäller biotopskador så är påverkan generellt sett förhållandevis låg i vattendragen. De vattendrag 

som anges ha högst skadegrad är Milån och Åsbobäcken- främst eftersom där finns omgrävda eller 

rätade partier. Dessa vattendrag som delvis berörs av jordbruksmarker har även problem med bristande 

skyddszoner och övergödning.  Helt orensade vattendrag är den lilla Öratjärnsbäcken samt 

Malmbäcken vilken tillhör och ingår i rapporten Mörttjärnsbäcken.  

 

De absolut viktigaste åtgärderna i Milåns vattensystem är att lösa fiskvandringsproblematiken genom 

huvudfåran. Dessa åtgärder skulle frigöra stora arealer av reproduktionsområden för den öring som 

lever i Ljusnan, samtidigt som den stora och fina Milsjön med tillrinnande vattendrag frigörs. Mindre 

kostsamma arbeten som bör prioriteras gäller för att bevara eller stärka de naturliga bestånden av 

sjölevande öring som finns i tjärnarna längst upp i avrinningsområdet. 
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Milåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Milån Åsbo 
bäcken 

Orsmilån Mört 
tjärnsb. 

Öratjärns
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6837135 6837989 6836498 6836913 6838890 
E koord (SWEREF 99TM) 561873 558183 555632 555244 554388 
Inventerad längd (km) 6,5 15 9,5 8,5 1,5 
Antal sjöar 1 3 1 1 2 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

     

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
? 
x 
 
x 
x 
 
? 
x 

x 
x 
 
? 
x 
 
 
x 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

Särskilda naturvärden      
Flodkräfta ?  ?   
Flodpärlmussla x   x  
Skyddad/värdefull natur övrigt x x    
Särskilda miljöproblem      
Försurning (kalkningsområde) x  x x x 
Vattenkraft/reglering x     
Övergödning x x    
Vandringshinder      
Antal vandringshinder 8 8 5 5 3 
Definitiva och artificiella hinder 2 2 2 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 1 0 1 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 2 0 0 0 0 
Biotopförhållanden      
Gammal flottled x     
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 1 1 0 
Tidigare biotopvårdad x   x x 
Problem inom avrinningsområdet      
Jordbruk x x    
Skogsbruk vattennära avverkning   x   x 
Skogsbruk dikning  x x   
Torvtäkt      
Åtgärdsförslag      
Åtgärder av vandringshinder (antal) 5 7 5 2 2 
Biotoprestaurering x x x  x 
Återledning av vatten x     
Förbättra kantzoner jordbruksmark x x    
Igenläggning av diken  x x   
Återställande av sjönivå      
Elprovfiske x x x x x 
Sjö/nätprovfiske x     
Kräftprovfiske   x   
Inventering av flodpärlmussla      
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Milån                                                        

Förutsättningar 

Läge  
Milån har sin början i Milsjön, belägen 8 km sydväst om Järvsö för att mynna i Ljusnan 5 km söder 

om tätorten. Ån som är 6, 5 km lång faller runt 109 m med den klart största fallhöjden i den övre 

delen. Kuperad skogsmark dominerar vattendragets omgivning längs den översta tredjedelen, medan 

resterande del av Milån till stor del omges av flackt jordbrukslandskap. Bebyggelse i anslutning till ån 

finns i form av ett stugområde nedströms Milsjön, samt genom ett mindre antal jordbruksfastigheter. 

Biflöden är Åsbobäcken från N och fyra mindre källflöden som ansluter från söder. 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar Milsjön och Milån. 

Fiskfauna 
Elfisken har utförts av länsstyrelsen i fem lokaler i Milån, år 1996 och 2001. Öring fångades vid 

samtliga provfisken, både som årsungar och äldre. Tätheterna av öring i förhållande till medelvärden 

för geografisk region var normala eller lägre. I övrigt påträffades stensimpa, elritsa och bäcknejonöga. 

Högst sannolikt förekommer även gädda, abborre och mört i ån. Enligt uppgift har det funnits harr i 

den nedre delen av vattendraget. I Milsjön finns arterna abborre, gädda, lake, gers, siklöja och vitfisk. 

Öring har satts ut vid något tillfälle och finns även i vilda bestånd i tillrinnande bäckar. 

Särskilda naturvärden 
Den nedre delen av Milån ligger inom Ljusnans av miljöbalken skyddade vattendragssträcka ”Ljusnan 

mellan Laforsen och Arbråsjöarna”. Flodpärlmusslor förekommer enligt länsstyrelsen i åns övre del. 

Vid länsstyrelsens inventering i en lokal år 1995, fanns det mest stora musslor men det konstaterades 

även viss nyrekrytering. År 2006 fanns det i samma lokal endast större musslor. Flodkräfta ska ha 

Karta. Milsjön och Milån. 
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funnits i både Milsjön och Milån men det är osäkert hur det ser ut idag.  

 

Särskilda miljöproblem  
Milsjön och Milån har problem med försurning enligt VISS 2009. Tidigare kalkades Milsjön med 

flodpärlmussla, öring och flodkräfta som målarter. Åtgärdsområdet är dock numera avslutat och 

kalkningen har upphört. Milån bedöms även ha övergödningsproblem (VISS 2009). Känt är också att 

det finns ett mindre kraftverk i vattendraget. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget Biotopkarterades av Länsstyrelsen 2001.  Kompletterande inventeringar utfördes av 

Ljusdals kommun 2012 

Sjöbeskrivning 
Milsjön, belägen 227 m.ö.h. är en långsmal, 136 ha 

stor sjö vilken är överlägset störst i Milåns 

vattensystem. Omgivande terräng är mestadels 

kuperad och till största delen beväxt av barrskog. 

En hel del fritidshus finns längs stränder, särskilt i 

sydost men det håller även på att etableras 

bebyggelse i V. Sjöns vatten är relativt humöst och 

vattenvegetationen sparsam, med dominans av 

näckros, säv och starr. Bottensubstratet i 

strandzonen består oftast av grus, sten och block. I 

vindskyddade vikar är dock växtligheten större och 

bottensubstratet mjukt. Sjöns utlopp utgörs av 

Milån och tillrinnande vattendrag är 

Öratjärnsbäcken, Mörttjärnsbäcken och Orsmilån.                                  

Vattendrag & biotopbeskrivning  
Milåns egentliga början är vid en dammbyggnad 

vilken föregås av ett ca 150 m långt sel i Milsjöns 

sydöstra del.  Dammen skapar ett högt fall och 

utgör vandringshinder för alla fiskarter. Från 

dammen och vidare ner till stugområdet (ca 600 m) 

faller ån kraftigt och forsar fram genom en delvis 

brant ravin. Fåran som är blockrik och även har 

inslag av hällar kantas mestadels av tät blandskog. 

En hel del död ved och nedfallna träd finns i ån som 

i snitt är runt 10 m bred. Mellan forsarna finns det 

områden som är väl lämpade, för både lek och 

uppväxt av öring. Genom området med fritidshus 

(ca 200 m) övergår vattenhastigheten till att vara 

mest svagt strömmande. Flera konstgjorda trösklar 

avbryter den fina vattenbiotopen och tomtmark går 

ända fram till ån, som även har dålig beskuggning. 

Direkt nedströms bebyggelsen återfår Milån den strömmande till forsande karaktären som fortsätter 

(ca 1,6 km)till väg uppströms sammanflödet med Åsbobäcken. Flera utrivna dammar passeras varav 

två bedöms utgöra partiella vandringshinder. Vattendraget rinner genom skogsmark även om mindre 

Milsjön i vy från ost. 

Fin öringbiotop i Milån, nedströms stugområde. 
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områden med åker och ängsmark finns på N sidan av ån. Vid en kvarnbyggnad nära ”Per-Markus” 

forsar vattnet över en stor häll som är ett mycket svårpasserat vandringshinder. 

Fortsättningsvis (ca 3,5 km) är vattendraget som nu går in i jordbrukslandskap huvudsakligen från 

lugnflytande till strömmande ända ner till järnvägen uppströms mynningen till Ljusnan. Trots att fåran 

delvis är grävd så dominerar hårda bottnar med dominans av grus och sand.  Bitvis är det gott om ved i 

fåran som oftast är 8-10 m bred, bredare partier finns dock. Djupet varierar från någon enstaka 

decimeter till runt 1,5 m. En kortare sträcka med inslag av forsar finns i anslutning till ”Hians” där 

fallhöjden har utnyttjats för diverse vattenkraftsändamål, tre separata dammar utgör där 

vandringshinder. Bl. a vid ett minikraftverk. 

Bristande skyddszoner har bitvis medfört dålig 

beskuggning längs sträckan som dock även 

innehåller delar som kantas av granskog eller 

uppsläppta buskar och lövträd.  

Mellan järnvägen och åns mynning (ca 800m) är 

vattnet i stort sett stillastående.  Vattendraget har 

stor andel mjukbotten och vattenväxtligheten 

tilltar. I Mynningen som breder ut sig till ca 30 m 

växer bl. a fräken, näckros och nate. Den 

omgivande marken är delvis öppen och beväxt av 

högt gräs. Vid den nedersta biten av Milån är 

strandzonen sank och översvämmas i olika hög 

grad beroende på Ljusnans vattenstånd. 

Vandringshinder för fisk 
I Milån påträffades åtta vandringshinder varav sex är dammar och två utgörs av hällar. Två av 

dammarna utgör definitiva vandringshinder medan övriga hinder är partiella. För en vidare 

beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Milån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6837415 556151 Milsågen  Damm, ur bruk  Definitivt  3,5 

Vh2 6837488 556221 Nedströms Milsågen Naturligt, häll  Partiellt  1,0 

Vh3 6837396 557051 Nedströms stugområde Dammrest av sten  Partiellt  0,6 

Vh4 6837700 558167 SO om Grönås Dammrest av sten  Partiellt  0,8 

Vh5 6837650 558208 SO om Grönås, vid kvarn Naturligt, hällar  Partiellt  3,0 

Vh6 6837869 560535 S om Tå Dammrest av sten  Partiellt  2,0 

Vh7 6837860 560605 Uppströms väg 83 Damm, kraftverk  Definitivt  2,5 

Vh8 6837683 560867 Nedströms väg 83 Damm, linskäkt  Partiellt  1,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Milån har fungerat som flottled mellan Milsjön och Ljusnan. I den övre branta delen 

ska timret ha forslats genom trärännor varvid vattendraget har skonats från större 

rensningsarbeten. Spår av rensning kan i alla fall ses, främst i anslutning till dammar.  

 Grävning/rätning: Genom jordbrukslandskapet är ån till viss del grävd och uträtad, det finns dock 

inga större mängder upplagd sten efter ån. Enligt kartan syns det att ån har rätats längs en sträcka 

på över 1 km, där det parallellt löper en lång meanderslinga. 

 Dammar: Det finns flera artificiella vandringshinder i form av dammar. Dessa har använtsför 

olika vattenkraftsändamål, så som till drift av kvarnar, sågar, linskäkt, kraftverk mm. 

Lugnflytande parti av Milån, vid Löräng. 
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 Avsaknad av skyddszon: Längs 

Milåns sträckning genom 

jordbruksmarken finns det flera 

sträckor som har dåligt sparade, eller 

saknar skyddszoner. Överlag finns det 

dock ovanligt mycket uppsläppta 

buskar och träd i anslutning till 

jordbruksmarken. Bristande skyddszon 

gäller även bitvis vid tomtmark i 

stugområdet som finns nedströms 

Milsjön. 

 Fiskevård: Vid ett stugområde 

nedströms Milsjön har det utförts en 

äldre typ av biotopvård där artificiella 

trösklar byggts upp i ån. Polerna ser i 

dag ut att användas som badhöljor och 

för vattenuttag.  

 

 

 
 

KOMMENTAR 

Inventeringen visar att det finns goda förutsättningar för öringproduktion i Milån, vilket 

även resultatet från tidigare utförda elprovfisken till viss del tyder på.  Särskilt den övre 

branta delen av ån är fin, men det finns även områden i de mer stillsamma nedre delarna som 

klassats som bra öringbiotoper. Vattendragets alla vandringshinder medför dock att 

öringbeståndet i dagsläget är av enbart stationär typ. Eventuell uppvandring av öring från 

Ljusnan hindras effektivt av dammar efter redan 1 km, dessutom är också åns källsjö, 

Milsjön isolerad från vattendraget av en damm i utloppet.  

Med tanke på Milåns stora potential att producera öring så är det mycket viktigt att 

vandringshindren åtgärdas så att uppvandring från Ljusnan/Tevsjön möjliggörs. Uppgifter 

om att det regelbundet fångas större öring(>1 kg), och att det också fångats harr nedströms 

det nedersta vandringshindret stärker åtgärdernas viktighet ytterligare. Om också 

Milsjödammen åtgärdas med någon form av fiskväg så innebär det att även Milsjön 

tillgängliggörs för vandrande fisk. Även om predationstryck från gädda troligen blir hårt så 

är det bra om det åtminstone finns möjlighet för milåöring att vandra upp i Milsjön för 

näringssök och tillväxt. Positivt är att sjön är förhållandevis stor och djup, samt innehåller 

lämplig betesfisk som siklöja. 

För övrigt är Milåns nedre del förmodligen viktig för andra vandrande fiskarter från 

Ljusnan. T.ex. borde den allra nedersta delen med översvämningsmark på sidorna utgöra ett 

utmärkt lekområde för gädda. 

 

Trösklar och små poler vid stugområdet nedströms Milsjön. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av dammen i Milsjöns 

utlopp som med sin fallhöjd av 3,5 m innebär ett 

definitivt fiskvandringshinder. Dammen är en 

stenkonstruktion med tre överfallsutskov och en 

gångbro över. Förutom att dammen har reglerat 

Milsjön så har där varit både en såg och ett 

minikraftverk. I dagsläget fyller anläggningen 

ingen annan funktion än som sjötröskel för 

Milsjön. Dammen har troligen visst kulturvärde, 

och en utrivning är därmed inte aktuell. 

Förslagsvis anläggs i stället ett omlöp på höger 

sida, där en anvisning till äldre fåra finns i 

terrängen.   

 Vandringshinder 2 är en brant häll som skapar ett sluttande fall på ca 1 m, och bedöms vara ett 

partiellt vandringshinder. Vid högre flöden bör dock passagen vara passerbar för öring, och 

eftersom det är ett naturligt vandringshinder så föreslås inga åtgärder. Det finns för övrigt flera 

liknande passager i den övre branta sträckningen av Milån. 

 Vandringshinder 3 består av en stendamm som är utriven till bottenplanet. Det bildas ändå ett 

fall på ca 0,6 m, fast i två steg. Passagen bedöms vara ett partiellt vandringshinder som lätt kan 

passeras av öring vid lite högre flöden. Eftersom det både uppströms och nedströms denna damm 

även finns naturliga, svårpasserade vandringshinder så krävs inga åtgärder. Dammen har 

förmodligen även ett visst kulturvärde. 

 Vandringshinder 4 vilken är en liknande damm som Vh3 skapar ett fall på ca 0,8 m och är ett 

partiellt hinder vilket bör åtgärdas. Detta görs enklast genom delvis avsänkning av det stensatta 

bottenplanet av dammen. Om kulturvärden hindrar denna lösning kan upptröskling med maskinell 

hjälp utföras nedströms hindret. 

 Vandringshinder 5 är stora hällar i vattendraget som har en sammanlagd fallhöjd av hela 3 m. 

Här har åtgärder redan gjorts genom att tvärliggande stockar har bultats fast i hällen, för att skapa 

”trappsteg”.  Eftersom hindret är naturligt och passagen bedöms fungera för öring vid högre flöden 

så föreslås inga åtgärder.  

 Vandringshinder 6 består av ännu en utriven stendamm vilken utgör partiellt vandringshinder. 

Vid denna damm skapas ett sluttande fall med en höjd av ca 2 m. Passagen bör utredas och 

åtgärdas i samband med åtgärder för nedströms liggande kraftverksdamm. Eventuellt går det att 

avsänka dammplanet ytterligare, häll i botten kan 

dock vara ett problem.  

 Vandringshinder 7 är en betongdamm med ett 

tillhörande minikraftverk som är i drift. Hindret är 

definitivt och har en fallhöjd av ca 2,5 m. I höger 

strand finns en betongfisktrappa som är i dåligt 

skick, vid återkommande besök under hösten 2012 

gick det heller inget vatten i den. I ett första skede 

bör lagligheten för kraftverket utredas samtidigt 

som man säkerställer att vatten går i fisktrappan. 

Om det visar sig att kraftverket saknar tillstånd, 

bör det avvecklas och dammen rivas ut. I fall att 

kraftverket ska fortsätta drivas bör en bättre Vh7, kraftverksdamm med fisktrappa ur bruk. 

Vh1, definitivt hinder i form av Milsjödammen. 
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fiskvandringsväg som alltid håller vatten anläggas, förslagsvis i form av ett omlöp på höger sida. 

 Vandringshinder 8 består av en reglerbar 

trädamm vid en linskäkt. Enligt uppgift används 

dammen numera endast vid ett tillfälle varje 

sommar, för drift av skäkten i förevisningssyfte. 

Även när regleringsluckorna står öppna utgör 

dammen ett vandringshinder, om än endast 

partiellt med en fallhöjd på ca 1 m. Eftersom 

fallet nedströms uppstår i flera steg så bedöms 

det att öring kan vandra förbi vid höga flöden. I 

höger strand finns ett turbinrör och i vänster 

strandkant finns en fisktrappa av trä som endast 

träder i kraft när dammluckorna stängs. Även 

om fisktrappan ser ut att vara i bra skick så är 

inte dess funktion utredd. Bästa lösningen för att 

säkerställa fiskvandringsväg under alla 

omständigheter är att dammluckorna 

alltid(förutom vid skäktdrift) står i öppnat läge, och att trösklar byggs upp i åfåran nedströms 

damm för att höja vattenståndet. Vid en sådan lösning kan även trappan tas bort. 

Övriga åtgärder 
 Maskinåterställning: Milåns vattenbiotop kan bitvis fårbättras genom konventionell biotopvård 

med grävmaskin, där upplagd sten återförs till fåran. Några registrerade och lättillgängliga sträckor 

som kan åtgärdas är, vid stugbyn (ca 200 m), uppströms väg mot ”Ekens”(ca 100 m) och 

nedströms linskäkten (ca 100 m). Det senare utförs med fördel samtidigt som dammen vid 

linskäkten görs passerbar. 

 Återledning av vattenfåra: Undersök möjligheten att återleda ån till den ringlande torrfåran som 

finns söder om den långa grävda sträckan. Fåran som syns tydligt även på kartan, är förmodligen 

Milåns originalfåra. Åtgärden skulle förutom att en naturligare biotop erhålls, bl. a. innebära en 

långsammare vattenavrinning 

 Uppsläppning av kantzon: Se till att bevara befintliga kantzoner som finns längs 

jordbruksmarken och släpp upp nytt skydd där det saknas. Särskilt gäller det den nedre delen av 

Milån som allmänt är dåligt beskuggad. 

 Elprovfiske: Elfiska de befintliga provlokalerna i Milån för att se hur beståndet har utvecklas 

sedan senaste provfisket år 2001, dessa kan även utgöra referenslokaler inför åtgärder.  

 Sjöprovfiske: Det är också av intresse att provfiska Milsjön med standardiserad nätfiskemetodik. 

Detta för att utreda eventuellt bestånd av siklöja och populationsstorlek av andra arter, vilket 

påverkar förutsättningarna för att öring kan leva i sjön. 

 Särskilda restriktioner för fiske: Om föreslagna återställningsarbeten görs, och 

fiskvandringsvägar öppnas är det viktigt att fisket i Milån bevakas. För att vandrande bestånd av 

öring ska kunna utvecklas bör även stränga restriktioner för fisket upprättas. T.ex. bör lek och 

uppväxtområden skyddas helt och fångstbegränsningar införas.  

 Återuppta kalkning: Om inte försurningsproblemen i Milån är under kontroll så är det angeläget 

och rimligt att Milåns åtgärdsområde återupptas i Länsstyrelsens kalkningsprogram. 

 Minska näringsbelastning: För att begränsa övergödningsproblematiken som åtminstone funnits, 

så bör man ta särskild hänsyn vid allmänna och enskilda avlopp. Jordbruket kring vattendraget bör 

bedrivas restriktivt, bl. a. gällande gödsel och bekämpningsmedel. 

 

Vh8, damm och torrlagd fisktrappa. 
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Åsbobäcken  

Förutsättningar  

Läge  
Åsbobäcken har sin huvudsakliga uppkomst från två, ca 4 km långa småbäckar vilka kommer från 

Långtjärnen samt från Abborrtjärnen och Hälltjärnen belägna ca 10 km V om Järvsö. Innan 

vattendragets huvudfåra bildas tillkommer även ett litet källflöde från N. Från sammanflödet har 

Åsbobäcken en längd av runt 7 km innan den ansluter till Milån i Grönås. Fallhöjden är mycket stor 

längst upp där vattendraget omges av skogsmark, för att successivt plana ut i dalgången där 

jordbruksmark breder ut sig. Den bebyggelse som finns i närhet av Åsbobäcken finns i Åsbodalens 

sluttningar. 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar alla berörda tjärnar och vattendrag inom Åsbobäcken. 

Karta. Åsbobäcken med Laxabäcken, Långtjärnsbäcken, Hälltjärnen, Abborrtjärnen och Långtjärnen. 
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Fiskfauna 
Länsstyrelsen elprovfiskade fyra st. lokaler i Åsbobäcken år 2001. Det fångades öring både som 

årsyngel och äldre fisk i olika tätheter, samt stensimpa i alla lokaler. Anmärkningsvärt var att det även 

påträffades en mindre harr långt upp i bäcken och en vuxen bäckröding längre ner. I Abborrtjärnen och 

Hälltjärnen finns abborre, i den förstnämnda även ett nedströmslekande öringbestånd samt inplanterad 

öring. Långtjärnen är rotenonbehandlad, men vitfisk av okänd art har enligt uppgift etablerat sig. Efter 

rotenonbehandlingen som troligen utfördes på 60-talet utplanterades till en början röding, och därefter 

bäckröding. Numera sätts det ut fångstfärdig öring i tjärnen. 

Särskilda naturvärden 
Åsbodalen ligger inom riksintresset Ljusnandalen för såväl naturvård som friluftsliv. Dalen är 

värdefull på grund av sin landskapsbild. Åsen och ravinerna kring Åsbobäcken är av geologiskt 

intresse. 

Särskilda miljöproblem i vattnet 
Åsbobäcken bedömds enligt VISS 2009 ha problem med övergödning. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Åsbobäckens huvudfåra biotopkarterades av länsstyrelsen 2001. Kompletterande inventering gjordes i 

huvudfåran och tillflöden av Ljusdals kommun 2012. 

Sjöbeskrivningar 
Långtjärnen är en högt belägen (354 m.ö.h), 9 ha stor tjärn omgiven av något kuperad skogsmark 

som domineras av tall. Området närmast strand består av fastmark som är flack i N och sluttande i S. 

Vattnet är relativt klart och vattenvegetationen sparsam, förekommande arter är dock näckros, starr 

och vattenklöver. Det dominerande bottensubstratet är sten och block, men det finns även inslag av 

häll, grus och finsediment. Tjärnen har ingen synlig tillrinning i form av vattendrag och utloppsbäcken 

är mycket liten och diffus. Maxdjup enligt djupkarta är 12,8 m. På den norra stranden finns vindskydd.  

Abborrtjärnen, 300 m.ö.h. är en 7 ha stor källsjö med relativt ljust och klart vatten. I omgivningen 

som är flack förutom i S växer mest tallskog. Vid inventeringen pågick dock avverkning norr om 

tjärnen. En hel del växtlighet, främst starr och fräken finns utanför stränderna som är fasta. En bit ut i 

sjön finns ett friliggande grund där en del block sticker upp. Utloppet Laxabäcken, som leder till 

Åsbobäcken är nedströms tjärnen mycket liten. Tjärnen är tillgängliggjord med ett vindskydd. 

Långtjärnen i vy från SV. Abbortjärnen i vy från utloppet i NO. 
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Hälltjärnen vilken förbinds med Laxabäcken via en mycket liten och diffus bäck är endast 1 ha stor. 

Omgivning och närmiljö är mest flack och beväxt av tallskog. En smal bård av myr finns närmast 

stranden, i övrigt är marken fast. Vattnet är kraftigt färgat i tjärnen som med tanke på sin ringa storlek 

har gles vattenväxtlighet. 

Vattendrag & biotopbeskrivningar 
Åsbobäckens tillflöden, Långtjärnsbäcken och Laxabäcken är mycket små (ca 1 m breda) och 

saknar naturligt möjlighet för fiskvandring mellan vattendrag och tjärnar. I båda fallen är det branta 

fallsträckor som börjar ca 200 m nedströms tjärnarna som utgör vandringshinder. Bäckarna rinner där 

dessutom, särskilt i Laxabäckens fall delvis diffust och underjordiskt. Innan bäckarna ansluter till 

Åsbobäcken finns flera vandringshinder i form av 4 st. vägtrummor och en damm i Långtjärnsbäcken, 

samt en dammrest i Laxabäcken. Överlag är biotopen i bäckarna nedströms fallen orensad och fin, 

med grusdominerade bottnar. Detta gäller även sträckan mellan Abborrtjärnen och den underjordiska 

fallsträckan. Tyvärr hade bäcken där otillräckligt sparad skyddszon efter avverkning. 

Åsbobäcken är till en början rakt grävd genom 

igenväxta slåtter och betesmarker, längs en sträcka 

på hela 1,5 km. Naturen är dock bitvis på god väg 

att återta bäcken genom att nedfallen ved tvingat 

fåran att anta ett svagt ringlande lopp. Vattnet är 

överlag svagt strömmande över sand och 

grusbottnar i en fåra som oftast är ca 2 m bred. 

Beskuggningen är mestadels bra med bl.a. 

skyddande al och annan lövskog. Ungefär mitt på 

sträckan leds bäcken igenom och p. g. av erosion, 

bredvid en trumma med en skoterbro över. 

Mängder av grävda och direktmynnande diken 

rinner till bäcken.  

Den resterande delen av vattendraget (5,5 km) är 

oftast 2-4 m brett och har ett ringlande lopp genom ett jordbrukslandskap som delvis håller på att växa 

igen. Dock finns det även långa sträckor där betes och åkermark finns ända ner till bäcken som därmed 

saknar beskuggning. Vattnet är mest svagt strömmande över sandiga bottnar även om det finns korta 

blockiga forspartier på flera ställen. På stenar och block finns det i allmänhet mycket näckmossa 

medan obeskuggade bottnar domineras av arter som möja och slingeväxter. Vid inventeringen år 2012 

var ett område vid Åsbo påverkat av bäver. Bäcken var tydligt uppdämd men bäverns damm utgjorde 

vid tillfället inte vandringshinder.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns inga vandringshinder i Åsbobäckens huvudfåra, däremot finns det åtta hinder i tillflödena. 

Vh. 1-6 finns i Långtjärnsbäcken och Vh. 7-8 ligger i Laxabäcken. För en vidare beskrivning av 

hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Åsbobäcken med tillflöden. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6843376 551529 Nedströms Långtjärnen Brant fallsträcka Definitivt 10  

Vh2 6842920 551844 Grusväg mot grustäkt Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh3 6842801 551956 Skogsmaskinväg V om Björa Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh4 6842658 553277 Grusväg Björa Vägtrumma Definitivt 0,8 

Vh5 6842724 553786 Ovan väg mot Rödmyra Damm Definitivt 0,6 

Vh6 6842714 553786 Väg mot Rödmyra Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh7 6840840 551760 Nedströms Abborrtj. Underj. fallsträcka Partiellt 10 

Vh8 6841832 553627 Bodinstjärnen Dammrest Partiellt 0,5 

Rätad del av Åsbobäcken som håller på att 
naturaliseras. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Det finns inga större mängder 

upplagd sten utefter Åsbobäcken även om 

viss rensning har noterats. Sannolikt har 

upprensat materialet till viss del överväxts 

alt. forslats bort från bäcken. 

 Grävning/rätning: Den övre delen av 

vattendragets huvudfåra har grävts och rätats 

i 1,5 km. Det finns även kortare partier längre 

ner som har påverkats av rätning. 

 Dikning: Den omgivande marken i 

anslutning till den rätade sträckan är utdikad 

genom ett flertal direktmynnande diken som 

rinner till Åsbobäcken.  

 Dammar: Flera dammrester finns men ingen 

utgör vandringshinder numera. Några av 

dammarna har enligt uppgift rivits ut i 

samband med tidigare fiskevårdsarbeten. 

 Avsaknad av skyddszon: I 
jordbrukslandskapet finns det bitvis långa 

sträckor som helt saknar skyddszon. Ett 

exempel är betesmarken vid ”Klubbans” där 

även strandbrinken på sina ställen är 

söndertrampad av boskap. 

 Skogsbruk: Nedströms Abbortjärnen har 

avverkning med dåligt sparade skyddszoner 

mot bäcken utförts. Under inventeringen 2012 

pågick skogsbruk i samma område, bland 

annat kördes bäcken över på en plats direkt nedströms tjärnen. Som övergång försökte man 

använda en lastpall. Resultatet blev en brädhög i, och fyra hjulspårsdiken till bäcken. 

 

Grävd sträcka i Åsbobäckens övre del. 

Skyddszon saknas mot betesmark vid ”Klubbans”, 
Åsbobäcken. 

KOMMENTAR 

Åsbobäcken bedöms trots en delvis hög påverkansgrad vara ett värdefullt biflöde till Milån. Några 

vandringshinder finns inte i huvudfåran utan de tidigaste hindren finns först i de beskrivna 

tillflödena, ca 9 km från Milån. Dessutom finns det, trots utförd grävning och rensning 

förhållandevis stora områden som är lämpade för lek och uppväxt av öring. Det är inte känt om 

öringbeståndet i Åsbobäcken är av enbart stationär typ, eller om uppvandring också sker från 

Milån. Uppgifter finns dock om att det i mitten av 1900-talet ryssjefångades stora öringar, vilket 

kan tyda på att det förr även vandrade upp öring från Ljusnan. 

I tillflödet Laxabäcken utnyttjar Abborrtjärnens öringbestånd en del av bäcken för lek/uppväxt. 

Tyvärr är dock endast ca 200 m tillgängliga innan bäcken försvinner underjordiskt och rinner ut i 

intet. Det naturliga vandringshinder innebär att tjärnen är isolerad från Åsbobäcken och att gädda 

saknas, vilket är en förutsättning för öringens fortlevnad i tjärnen. Inga åtgärder får där göras. 

Insatserna bör i stället inriktas på att åtgärda de artificiella hindren i Laxabäcken och 

Långtjärnsbäcken, vilket skulle höja Åsbobäckens värde för vandringsöring ytterligare. Vissa 

åtgärder kan även göras för att förbättra förhållandena i kraftigt påverkade delar av huvudfåran. 

 

 

 



Milåns vattensystem   Milån-Åsbobäcken 

41 
 

Åtgärdsförslag 
 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en ca 300 m lång 

fallsträcka i Långtjärnsbäcken, ca 200 m från 

Långtjärnens utlopp. Bäcken som är mycket liten 

och brant sipprar ibland bara fram över stupande 

klipphällar. Inga åtgärder kan eller bör göras för 

att åtgärda detta hinder.   

 Vandringshinder 2 består av en 0,8 m bred 

plåttrumma som ligger för högt och skapar ett fall 

på 0,2 m i änden. Eftersom tillgängligt 

reproduktionsområde uppströms (upp till 

fallsträckan) är mycket litet så är byte av 

trumman ingen högt prioriterad åtgärd. Tills 

vidare kan upptröskling nedströms trumman 

utföras så att fisk kan vandra åtminstone vid 

högre flöden. 

 Vandringshinder 3 vilket ligger endast 200 m 

nedströms föregående hinder är en 

”specialtrumma” som ligger under en nyanlagd 

skogsmaskinväg. Trumman är ett 0,8 m brett 

rör som i utloppsänden är fyrkantigt med ett 

lågt vattendjup som följd. Dessutom har röret 

grävts ner så att ett 0,15 m högt fall i änden 

skapas. Passagen är ett provisorium och 

trumman bör bytas om maskinvägen ska vara 

kvar i framtiden.  

 Vandringshinder 4 är en felplacerad och helt 

utrostad vägtrumma under en grusväg vid 

Björa. Trumman som har en dimension på 1,3 m 

och en fallhöjd på 0,8 m bör bytas snarast, 

förslagsvis till en valvbåge. 

 Vandringshinder 5 består av en liten 

betongdamm som sitter i direkt anslutning till 

inloppsdelen av en trumma under väg mot 

Rödmyra. Dammen som har syftat till att skapa 

vattenspegel/damm är förfallen och läker i en 

omfattning som gör att dammen inte fyller 

någon funktion. Dammen bör därför avsänkas 

och rivas ut.   

 Vandringshinder 6 är vägtrumman som 

ansluter till dammen som beskrivs ovan. 

Trumman vilken är av plåt är något för brant 

anlagd och medför ett fall i änden på ca 0,1 m. 

Vi föreslår att trumman byts ut mot en valvbåge, 

alt. att nivåhöjande trösklar anläggs nedströms. 

 Vandringshinder 7 som bedöms vara mycket svårpasserat för fisk, består av en ca 400 m lång 

fallsträcka med början ca 200 m nedströms Abborrtjärnen. Laxabäcken rinner där dessutom till 

Vh1, naturligt fall i Långtjärnsbäcken. 

Vh4, felplacerad och trasig vägtrumma i 
Långtjärnsbäcken. 

Vh5, liten betongdamm i Långtjärnsbäcken. 
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stora delar underjordiskt, alt. flergrenat i en liten och 

diffus fåra. Här bör inga åtgärder utföras eftersom 

vandringshindret är naturligt.  

 Vandringshinder 8 består av en raserad damm som 

tidigare har dämt upp den konstruerade 

”Bodinstjärnen”, som numera är helt avsänkt.  

Dammresterna i form av stockar, ett kraftigt järnrör 

mm. dämmer dock bäcken något och skapar ett hinder 

med en sammanlagd fallhöjd av runt 0,5 m. Dammen 

fyller ingen funktion i dag och bör rivas ut helt. 

 

 

Övriga åtgärder 
 Uppsläppning av kantzon: Bevaka och bevara bäckens skydd där det finns och släpp upp nya 

kantzoner där de saknas. Särskilt prioriterat bör det vara att återetablera skydd åtminstone bitvis 

längs de långa helt obeskuggade sträckorna vid bl. a ”Klubbans”. 

 Tillför ved och lägg igen diken: Den långa uträtade sträckan i Åsbobäckens övre del kan 

förhållandevis enkelt förbättras avsevärt genom manuell kraft. Tillför ved där död ved ännu inte 

har återetablerats. Detta för att skapa turbulens och ståndplatser samt för att få sidorörelser i 

vattnet som på sikt hjälper fåran att anta ett ringlande lopp. Lägg även igen de direktmynnande 

dikena med hjälp av stock och jorddammar. 

 Bevaka bäverdammar: Håll koll på bävrarna som höll till i Åsbobäcken 2012. Om bäverdammar 

som långvarigt utgör definitiva vandringshinder påträffas bör de rivas ut. 

 Elprovfiske: Elfiska minst två av de befintliga provlokalerna i Åsbobäcken för att se hur 

bestånden har utvecklats sedan provfisket år 2001. Provfiska även minst en lokal i respektive 

tillflöde för att inventera fisksamhälle och för att skapa referenslokaler inför framtida åtgärder.  

 Sjöprovfiske: Standardiserat nätprovfiske föreslås i Långtjärnen för att utreda art och 

beståndsstorlek av vitfisk i sjön. Vimma, sarv och ruda har nämnts. Eftersom bäckröding fångats 

med elfiske i Åsbobäcken är det även av intresse att undersöka om arten sedan gamla 

utplanteringar finns kvar i Långtjärnen. Denna är för övrigt en av få i området som bedöms lämpa 

sig för röding, varför man kan överväga att satsa på den arten i stället för som nu öring. Beståndet 

av konkurrerande vitfisk är dock en stor avgörande faktor för lämpligheten.                                                                                                                 

 Överväg att avsluta öringutsättning: Abbortjärnens naturliga och nedströmslekande 

öringbestånd är förmodligen mycket ömtåligt. Det tillgängliga reproduktionsområdet i bäcken är 

mycket litet, varför beståndet måste skötas varsamt. För att skapa bättre livsutrymme för 

naturöringen så bör man därmed upphöra med utsättning av odlad fisk. Åtgärden måste dock 

kombineras med stränga och tydliga restriktioner för fisket. 

 Minska näringsbelastning: För att begränsa övergödningsproblematiken i Åsbobäcken, så bör 

man ta särskild hänsyn vid allmänna och enskilda avlopp i området. Jordbruk bör bedrivas 

restriktivt gällande gödsel och bekämpningsmedel mm.  

 

Vh8, dammrest i Laxabäcken. 
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Orsmilån 
(med Blekebäcken m.fl bäckar) 

Förutsättningar  

Läge 
Orsmilån avvattnar den södra delen av Milåns vattensystem som även innefattar sjön Orsmilen med 

tillrinnande vattendrag. Längden på Orsmilån som rinner mellan Orsmilen och Milsjöns södra ände är 

knappt 2,5 km medan den till Orsmilen tillrinnande Blekebäcken inklusive biflöden är mycket lång. 

Vattendragets omgivande terräng vilken domineras av barrskog, är kuperad förutom upp och 

nedströms Orsmilen där marken är myrlänt och flack. I området finns ingen bebyggelse förutom torpet 

Bleket och genomkorsande vägar. 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar både vattendrag och sjö. 

Fiskfauna 
Det finns inga uppgifter om utförda elprovfisken i vattendraget, men enligt uppgift finns det öring i 

både Orsmilån och Blekebäcken med tillflöden. I Orsmilen finns det abborre, gädda, lake och vitfisk. 

Orsmilån med Orsmilen, Blekebäcken, Orsmilbäcken, Bondarvsvallsbäcken och Kölsmyrbäcken 
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Särskilda naturvärden 
I Orsmilån ska det finnas ett svagt inplanterat bestånd av flodkräfta. 

Särskilda miljöproblem 
Eftersom vattensystemet har haft problem med försurning så har sjön Orsmilen kalkats vid flera 

tillfällen. Åtgärdsprogrammet är dock numera avslutat.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering i Orsmilån samt en översiktlig inventering av Blekebäcken med tillflöden utfördes av 

Ljusdals kommun 2012.  

Sjöbeskrivning 
Orsmilen är en 20,5 ha stor sjö som 

omges av barrskog och myrar i en 

terräng som är flack, förutom i O där 

Orsmilberget reser sig. I sjön vilken 

har starkt färgat vatten växer 

förhållandevis mycket vattenväxter 

bl. a bladvass, säv, fräken, nate och 

näckros. Bottensubstratet i 

strandzonen domineras av 

finsediment även om inslag av sten 

och block finns. Sjöns utlopp är 

Orsmilån i N, och tillrinnande 

vattendrag består av Blekebäcken i S 

samt två små källflöden från NV 

respektive O. 

Vattendrag och biotopbeskrivningar 
Blekebäcken tar emot sitt vatten från många olika käll och myrflöden i området S och V om 

Orsmilen. Inventering gjordes i huvudflödet och i de nedre delarna av de största biflödena 

Kölsmyrbäcken, Bondarvsvallsbäcken och Orsmilbäcken. Blekebäcken har en medelbredd på 

runt 5 m medan bilödena oftast är ca 1-2 m. Den sammanlagda längden av de inventerade 

vattendragen är ca 7 km. 

I de övre delarna där vattendragen mestadels 

rinner genom skogsmark, är biotopen överlag fin. 

Bäckarna har där strömmande till forsande 

karaktärer med bra variation på bottensubstrat. T 

ex. finns flera områden med grusdominerade 

bottnar lämpade för öringlek. Bl.a. i Orsmilbäcken 

nedströms vägen mot Sörby, där det även 

observerades lekande öring under inventeringen.  

Tyvärr saknades död ved helt längs den sträckan 

och det såg ut som någon av okänd anledning 

rensat. För övrigt verkar bäckarna klarat sig bra 

från rensningsskador, endast lätt stenrensning på 

vissa ställen kunde konstateras. Några utrivna 

dammar som inte utgör vandringshinder 

påträffades också, bland annat vid torpet Bleket. 

Sjön Orsmilen i vy från N. 

Grusrik men vedfattig sekvens av Orsmilbäcken. 
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Dåligt anlagda trummor finns på fyra platser i systemet (vh1-4), varav en trumma i Kölsmyrbäcken 

(vh2) utgör ett definitivt vandringshinder.  

Orsmilån har sin början i en liten vik med mycket vattenväxter i Orsmilens NV del. Utloppet är 

lugnflytande och till en början smalt och tvådelat, för att efterhand samla ihop sig till en djup 

huvudfåra med en bredd av mellan 10 och 18 m. En hel del vattenväxter i form av bl. a. bladvass, starr 

och näckros växer i ån som omges av blandskog i något sank mark. Efter ca 600 m finns en kort 

grovblockig strömnacke som inte har rensats. Vattendraget fortsätter därefter (ca 800 m) i samma stil 

med långa lugnflytande sträckor varvat med korta strömmar ända fram till vägen mot Harsa. 

Vägtrummorna ligger där för högt och utgör ett definitivt vandringshinder (vh5).  

Nedströms vägen blir fallhöjden högre och 

Orsmilån ändrar karaktär. Förutom ett kort avsnitt 

genom en mindre myr, är ån strömmande till 

forsande ända ner till Koxmyran (ca 800 m). Bitvis 

är ån vilken har en bredd på 5-15 m mycket fin, 

med en ofta grovblockig orensad fåra. I slutet av 

sträckan har ändå viss rensning utförts där rester av 

ett ålkar eller liknande finns i åfåran. Genom 

Koxmyran och vidare ner till Milsjön (ca 400 m) 

rinner därefter vattendraget mest lugnt genom mark 

som bitvis är mycket sank. Fåran som även här är 

upp till 15 m bred är kring 1 m djup och beväxt av 

bestånd med bl. a fräken och gul näckros. Överlag 

är hela Orsmilåns sträckning från vägen till Milsjön 

förhållandevis bra beskuggad av främst blandskog. 

Undantag finns på en plats där ett mindre hygge med dåligt sparad skyddszon finns längs åns högra 

sida, samt där en kraftledning korsar ån nedströms Harsavägen.   

Vandringshinder för fisk 
Det har registrerats 5 st. vandringshinder i Orsmilåns vattensystem där samtliga består av fellagda 

vägtrummor. Två av passagerna bedömdes som definitiva vandringshinder. En vidare beskrivning av 

hindren anges under åtgärdsförslag. 

Tabell . Vandringshinder i Orsmilån inkl. tillflöden. 

Nr N koord  E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m  

Vh1 6834424 555169 Kölsmyrbäcken, väg mot Harsa Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh2 6833455 556131 Kölsmyrbäcken, uppstr. Bleket Vägtrumma Definitivt 0,4 

Vh3 6839955 554445 Bondarvsvallsb., väg mot Harsa Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh4 6832353 558264 Orsmilbäcken, väg mot Sörby Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh5 6835645 556093 Orsmilån, väg mot Harsa Vägtrummor Definitivt 0,7 

 

 Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Det påträffades inga större rensningsskador i någon av de inventerade bäckarna. 

Undantag är i anslutning till vissa vägtrummor och vid utrivna dammar där endast lätt rensning har 

utförts.  

 Grävning/rätning/dikning: Till Blekebäcken och dess tillrinnande bäckar finns det flera tillflöden 

som ser ut att vara utdikningar enligt kartan. Troligen har även de övre delarna av småbäckarna 

delvis rätats. 

 Dammar: Det verkar endast ha funnits ett fåtal dammar ålkistor eller liknande i systemet. Inga av 

dessa står kvar och utgör vandringshinder. 

Fin ström/forsbiotop i Orsmilån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en 1 m bred plåttrumma 

i Kölsmyrbäcken under väg mot Harsa. 

Trumman som är rostig ligger för högt och har 

ett fall på 0,15 m i änden. För att få bort fallet 

kan upptröskling ske nedströms trumma, dock 

bör den på sikt bytas.  

 Vandringshinder 2 finns längre ner i 

Kölsmyrbäcken och består av en 0,8 m bred 

trumma av plast som ligger under en 

traktorväg. Röret är alldeles för högt anlagt och 

skapar ett 0,4 m högt fall i änden vilket gör att 

hindret är definitivt för alla fiskarter. En 

djupare nedgrävning av trumman krävs. 

 

KOMMENTAR 

Orsmilån med tillrinnande vattensystem har en ovanligt låg mänsklig påverkansgrad, vilket är 

något oväntat med tanke på vattendragets relativa storlek. Med anledning av den förhållandevis 

orörda biotopen och den gynnsamma fallhöjden så borde främst småbäckarna och övre 

Blekebäcken kunna producera öring. De största problemen är de felaktigt anlagda vägtrummorna 

som avskärmar vattendragens översta delar. Eventuellt kan även vattenkvaliteten utgöra en 

begränsande faktor och då särskilt i Blekebäckens system som tillrinns av utdikningar och inte 

innehåller någon surhetsneutraliserande sjö. I Orsmilån är det en sträcka på endast ca 800 m som 

bedöms vara intressant för öring, och därutöver saknas där optimala lekområden. 

Med stor sannolikhet är öringbeståndet i Orsmilåns vattensystem endast av strömstationär typ då 

sjön Orsmilen inte erbjuder några bra förutsättningar för laxartad fisk. Öring skulle eventuellt 

kunna använda nedströms liggande Milsjön för tillväxt, men Orsmilån bedöms ha en alldeles för 

liten produktionsförmåga för att en sådan strategi ska hålla i längden. Med tanke på att värdefull 

vandringsfisk troligen saknas så är Orsmilsystemet ett av de vatten som lämpar sig väl för 

traditionellt bäckmete och andra lätta fiskemetoder.  

  

 

 

 

Troligen grävt parti av Orsmilsbäckens övre del. Rensningspåverkan vid dammrest i Blekebäcken. 

Vh2- Dåligt anlagd vägtrumma i Kölsmyrbäcken. 



Milåns vattensystem   Milån-Orsmilån 

47 
 

 Vandringshinder 3 finns i Bondarvsvallsbäcken under väg mot Harsa och består av en ca 1,5 m 

bred plåttrumma som ligger 0,3 m för högt. Trumman har renoverats med betongsprutning och 

försök till upptröskling har gjorts nedströms. Trumman utgör fortfarande vandringshinder och bör 

bytas ut, alternativt göras passerbar genomytterligare tröskling nedströms. 

 Vandringshinder 4 vilket ligger i Orsmilbäcken är en 0,8 m bred plasttrumma som ligger under 

väg mot Sörby. Trumman är något högt anlagd(ca 0,1 m) men kan enkelt åtgärdas genom att man 

bygger vattenståndshöjande trösklar nedströms.  

 Vandringshinder 5 är 2 st. plåttrummor 

med en bredd av 2 m, vilka leder Orsmilån 

under väg mot Harsa. Trummorna som är 

anlagda så att de skapar fall på ca 0,7 m i 

ändarna utgör ett definitivt vandringshinder 

som är viktigt att åtgärda.  Förslagsvis byts 

trummorna ut mot en bred, lågbyggd 

valvbåge alternativt att en bro anläggs. I 

samband med arbetet kan man med fördel 

lägga tillbaka upprensat material som finns 

upp och nedströms trummorna. Passa även 

på att tillföra lekgrus på samma ställen då 

det är ont om lekplatser för öring i 

Orsmilån.  

 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Provfiska minst en lokal i respektive vattendrag för att utreda öringbeståndets 

utbredning och storlek, samt förekomst av andra arter. Högst prioriterade är Orsmilån och 

Blekebäcken. 

 Vattenprovtagning: Kalkning har tidigare utförts i Orsmilen, men åtgärdsområdet är numera 

avslutat. Om det utgående från elfiskeresultaten, kan misstänkas finnas reproduktionsstörningar på 

öring bör vattenkemisk provtagning utföras.  

 Kräftprovfiske: Provfiska Orsmilån med burar för att se hur det eventuella beståndet av flodkräfta 

ser ut. Ån är dock troligen svagbuffrad, näringsfattig samt humös och känns inte som något 

optimalt kräftvatten. 

 Lägg igen diken: Undersök om en stor andel av tillflödena till Blekebäcken och dess biflöden är 

direktmynnande diken, och om så är fallet, lägg igen dem. Detta för att minska utflöde av 

finpartiklar och för att jämna ut avrinningen i vattendraget. 

 Manuell biotopvård: Biotopförbättringar med enkla medel kan göras på vissa identifierade 

ställen. I den grusdominerade men sterila bäckfåran nedströms trumman i Orsmilbäcken bör ved 

tillföras samtidigt som sten kan läggas ut. Manuell stenutläggning kan även utföras vid Bleket i 

Blekebäcken och nedströms ålkaret i Orsmilån.  

 

 

    

 

 

Vh5-Mycket dåligt anlagda vägtrummor i Orsmilån. 
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Mörttjärnsbäcken   

Förutsättningar 

Läge   
Mörttjärnsbäcken vilken är endast 1,5 km lång har sin början i Mörttjärnen och mynnar i Milsjöns 

sydvästra del. Mörttjärnen i sin tur får sin huvudsakliga tillrinning från den hela 7 km långa 

Malmbäcken med början vid Skalsvallen i väster. Båda bäckarna rinner genom obebyggda marker som 

täcks av ungefär lika stora andelar av myr och skogsmark.  Med en varierande fallprofil har 

vattendragen en sammanlagd fallhöjd på ca 200 m. 

Förvaltning 
Järvsö FVOF förvaltar vattendraget. 

Fiskfauna 
Det finns bestånd av öring i både Mörttjärnsbäcken och Malmbäcken. I Mörttjärnen finns det abborre, 

gädda och mört. 

Särskilda naturvärden 
Flodpärlmussla finns enligt länsstyrelsens inventeringar som ett stort men troligen inte föryngrande 

bestånd i Mörttjärnsbäcken.  

Särskilda miljöproblem 
Mörttjärnen är kalkad inom Milåns åtgärdsområde med flodpärlmussla och öring som målarter. 

Åtgärdsområdet är numera avslutat och kalkning har upphört. 

 

 

Karta. Mörttjärnsbäcken med Mörttjärnen och Malmbäcken. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Mörttjärnsbäcken biotopkarterades av länsstyrelsen 2012 och Malmbäckens nedre del (2,3 km) 

inventerades översiktligt av Ljusdals kommun samma år. 

Sjöbeskrivning 
Mörttjärnen är ca 6,5 ha stor och har 

en omgivning som består av något 

kuperad mark, beväxt av främst tall. I 

kanten av ett berg i N finns ett större 

kalhygge. Tjänens stränder är mestadels 

fasta även om inslag av myr finns, 

främst i anslutning till inloppet i väst. 

Vattnet är starkt färgat i tjärnen som har 

mjuka bottnar beväxta av rikligt med 

vattenväxter, bl. a. nate, näckros och 

starr. Nära utloppet i väst ligger en liten 

stuga tillsammans med en privat mindre 

brygga. 

Vattendrag & biotopbeskrivningar 
Malmbäcken inventerades från och med ett 

definitivt vandringshinder som består av ett 

naturligt vattenfall beläget ca 2,3 km uppströms 

Mörttjärnen. Kort nedströms fallet finns även en 

dåligt anlagd trumpassage som kan vara 

svårpasserad för fisk vid låga flöden. Därifrån och 

ner till myren Mörtslåttan (ca 1,2 km) är 

Malmbäcken mycket fin. Strömmande, steniga 

partier med inslag av grovblockiga forsar kantade 

av blandskog utgör fina öringbiotoper. På stenarna 

i bäckfåran vilken även verkar vara helt orensad 

finns mycket kudd - och näckmossa. Tyvärr finns 

det ett definitivt vandringshinder i form av 

vägtrummor i den nedre delen av sträckan.   

Genom Mörtslåttan avtar vattenhastigheten successivt från strömmande till att neremot Mörttjärnen bli 

lugnflytande med ett ökat djup. Den övre halvan av sträckan har mycket gott om död ved i fåran och 

har bottnar täckta av sand och grus. Omgivande mark som troligen har brukats för myrslåtter är delvis 

sank och beväxt av blandskog. Runt 300 m uppströms Mörttjärnen försvinner bäcken under myren i ca 

100 m, innan den återtar ett tydligt lopp ner till tjärnen. Längs den inventerade delen av Malmbäcken 

varierar fårans bredd mellan ca 1,5 och 6 m. 

Mörttjärnsbäcken är i den första 50 meters sträckan strömmande i en fåra som är rätad och rensad, 

samt innehåller rester av någon form av damm. Bäcken är där endast runt 1,5 m bred innan den rinner 

under en bro och går in i en upp till 7 m bred fors. Passagen är relativt brant och kan förmodligen bara 

passeras av öring.   

Resterande delen av vattendraget ner till Milsjön har en bredd som varierar mellan 1,5 och 8 m och är 

helt orensat. I huvudsak är bäcken svagt strömmande med ett omväxlande djup över bottnar som 

domineras av grus och sand. Biotopen avbryts dock av tre kortare forspartier med mycket block. I de 

lite lugnare avsnitten växer en hel del flytbladsväxter och i forsarna finns kuddmossor på stenarna. 

Mörttjärnen i vy från syd. 

Grovblockigt, mycket fint parti av Malmbäcken 
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Trots några mindre hyggen i närhet av bäcken så är beskuggningen i bäcken överlag bra. Undantaget 

är de avslutande 300 metrarna där bäcken genomflyter våtmark.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns sammanlagt 5 vandringshinder i Mörttjärnsbäckens vattensystem, varav två bedöms som 

definitiva hinder för öring. Vh1-3 finns i Malmbäcken och Vh4-5 ligger i Mörttjärnsbäcken. För en 

närmare beskrivning av vandringshindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Mörttjärnsbäcken inkl. Malmbäcken. 

Nr N Koord E Koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6837612 551850 Uppströms väg mot Glisberget Naturligt fall Definitivt 1,2 

Vh2 6837602 551880 Väg mot Glisberget Vägtrummor Partiellt 0,05 

Vh3 6837475 552902 Väg mot Lillöratjärnsberget Vägtrummor Definitivt 0,4 

Vh4 6837233 554334 Nedströms bro, Mörttjärnen Naturligt fall Partiellt 1,0 

Vh5 6837140 554935 Uppströms Milsjön Naturligt fall Partiellt 0,7 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/rätning: Det enda stället där 

rensningsskador påträffades var i den korta 

utloppsströmmen från Mörttjärnen. Mitt i 

denna ström finns även en utriven damm. 

 Fiskevård: I forsen (vh.4) nedströms bron 

nedan Mörttjärnens utlopp har det troligen 

gjorts biotopåtgärder för att underlätta för 

fiskvandring. 

 

                                      

                                  

 

KOMMENTAR 

Mörttjärnsbäcken tillsammans med Malmbäcken bör- bl. a. på grund sin orördhet vara ett relativt 

värdefullt vattendrag. Troligen har de båda bäckarna egna isolerade öringbestånd då det inte kan 

förväntas förekomma vandring genom den väl beväxta och gäddrika Mörttjärnen. Av samma 

anledning är det knappast aktuellt för öring att vandra igenom mynningsområdet och vidare ut 

till Milsjön. 

Det som kan göras för att höja statusen ytterligare i vattendraget är att åtgärda de artificiella 

vandringshindren i form av dåligt anlagda vägtrummor. Om den nedre trumman åtgärdas 

tillgängliggörs t.ex. en kilometerlång, mycket fin sträcka av Malmbäcken för vandrande fisk. För 

övrigt verkar Malmbäcken vara orörd och fin även uppströms den inventerade sträckan vilket gör 

vattendraget ännu mera intressant. 

 

 

 

Dammrest och rensad bäckfåra nedströms Mörttjärnen. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är beläget 2,3 km upp i 

Malmbäcken och består av ett lodrätt vattenfall 

över en häll. Fallet är ca 1,2 m högt och innebär ett 

definitivt hinder för alla fiskarter. Inga åtgärder bör 

göras eftersom vandringshindret är naturligt. 

 Vandringshinder 2 består av två dåligt anlagda 

trummor under en grusväg, ca 50 m nedströms 

föregående hinder. Dessa som har en diameter på 1 

m är sluttande anlagda och skapar ett litet fall i 

ändarna vid låga flöden. Dessa trummor är mycket 

rostiga och bör ersättas av en valvbåge alt. en rätt 

anlagd rundtrumma när de ska bytas. 

 Vandringshinder 3, vilket klassas som ett 

definitivt vandringshinder består av två fel anlagda 

vägtrummor under en grusväg 1,3 km upp i 

Malmbäcken. Trummorna av plåt är 1 m breda och 

bildar i ändarna fall på ca 0,4 m. Passagen är viktig 

och bör förses med en valvbåge i stället för 

trummorna. 

 Vandringshinder 4 och 5 är naturliga fall över 

block i Mörttjärnsbäcken med en fallhöjd på ca 1,0 

samt 0,7 m. Passagerna kan vara svårpasserade för 

öring i lägre flöden, men på grund av att fallen är 

naturliga så föreslås inga åtgärder. 

 

Övriga åtgärder 
 Manuell biotopvård: Den korta (ca 50 m), rätade och rensade sträckan mellan Mörttjärnen och 

vägen kan förbättras genom att sten från kanter tillförs manuellt till bäckfåran. 

 Elprovfiske: Utför standardiserade elfisken i en lokal i vardera Mörttjärnsbäcken och 

Malmbäcken. Främst för att kvantifiera öringbeståndet, men även för att utreda den övriga 

artsammansättningen. 

 

Vh1. Naturligt, definitivt vandringshinder i 
Malmbäcken 

Vh3. Artificiellt hinder i form av dåligt nedgrävda 
vägtrummor i Malmbäcken 
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Öratjärnsbäcken                 

Förutsättningar 

Läge  
Öratjärnsbäcken är ett endast ca 1,5 km långt vattendrag som rinner i västlig riktning från 

Storöratjärnen via Lillöratjärnen, till dess mynning i Milsjöns nordvästra del. Längs vägen genom 

kuperad skogsmark och en mindre del myr, faller bäcken ca 33 m. Ett mindre källflöde från norr som 

mynnar direkt uppströms den mindre tjärnen utgör bäckens enda biflöde.  Bebyggelse i området består 

av några enstaka fritidshus i närhet av Storöratjärnen. 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar vattendrag och tjärnar. 

Fiskfauna 
Det finns ett naturligt öringbestånd i bäcken och i tjärnarna där det även finns abborre. I Lillöratjärnen 

tillkommer dessutom gädda. I Storöratjärnen har det utplanterats öring och på senare år även harr. 

Särskilda miljöproblem 
Storöratjärnen har tidigare kalkats mot försurning inom Milåns numera avslutade åtgärdsområde.   

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen och Ljusdals kommun 2012. 

 

Karta. Öratjärnsbäcken med Öratjärnarna. 
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Sjöbeskrivningar 
Storöratjärnen belägen 260 m.ö.h. är en 13 ha stor källsjö som ligger i en svacka mellan 

tallskogsbeväxta, delvis branta berg. Stränderna runt tjärnen är mestadels fasta, förutom i den västra 

änden där en liten källbäck rinner till, samt vid utloppet i O. Den överlag glesa men ganska utbredda 

vattenväxtligheten består av bl. a. fräken, starr, bladvass och näckros. Bottensubstratet i strandzonen är 

varierat med en större andel hårdbotten. Ett mindre antal fastigheter finns i sjöns närhet, bl.a. en stuga 

på en liten ö. 

Lillöratjärnen vilken endast är ca 0,4 ha stor omges av sanka stränder som snart övergår till barrskog i 

något kuperad terräng. I anslutning till in och utlopp är vattenvegetationen tät, men i övrigt sparsam. 

Främst växer näckros, vattenklöver och starr i bottnarna som sannolikt helt består av finsediment. 

Lillöratjärnens vatten är svagt färgat.                                         

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Den lilla Öratjärnsbäcken vilken startar i en växtrik vik i Storöratjärnen har till en början stor 

variation av både strömhastighet och bottensubstrat. Ca 100 m nedströms utloppet ändrar bäcken 

drastiskt karaktär då den går in i en ca 150 m lång sträcka där bäckfåran till stora delar är helt 

igenväxt. Mycket täta bestånd av bl. a. fräken, starr, vattenklöver och topplösa innebär att vattenflödet 

är väldigt långsamt. Resterande sekvens (ca 800 m) ner till den välbeväxta inloppsdelen till 

Lillöratjärnen är övervägande strömmande med inslag av korta forsar. Delvis rinner bäcken brant i ett 

otydligt flöde bland sten och block under jord. Längs den beskrivna sträckan kantar blandskog alt. 

barrskog vattendraget som i huvudsak har god beskuggning. 

Den återstående biten mellan Lillöratjärnen och en växtrik vik i Milsjön (ca 500 m) börjar med en 

svagt strömmande sträcka över växtrika bottnar täckta av sand, fin- och grovdetritus, samt en hel del 

död ved. Förutom utloppsdelen mot Milsjön som har en liknande karaktär som ovanstående så består 

återstående del av bäcken av strömmande biotoper med bottensubstrat av block, sten och grus. På 

grund av närliggande hyggen och stor solinstrålning växer det här mycket påväxtalger. Sammantaget 

får ändå Öratjärnsbäcken med en växlande strömhastighet, i en helt orensad 0,5-7 m bred fåra 

betecknas vara ganska fin. 

 

 

 

 

Storöratjärnen i vy från O. Lillöratjärnen i vy från SV. 
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Vandringshinder för fisk 
Det finns inga definitiva vandringshinder för öring i Öratjärnsbäcken. Däremot finns tre partiella 

hinder som bedöms vara passerbara vid högre flöden. 

Tabell. Vandringshinder i Öratjärnsbäcken. 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Skogsbruk: Äldre hyggen med dåligt sparade 

kantzoner påträffades i bäckens nedre del. På 

ett ställe uppströms den mindre tjärnen fanns 

en gammal maskinövergång där viss påverkan 

gjorts på bäcken (se vandringshinder). 

 Onaturlig växtlighet: Den igenväxta fåran 

nedströms Storöratjärnen bedömdes vara 

onaturlig. Eventuellt kan bäcken vara 

påverkad av avlopp från någon fastighet i 

närheten. 

 Fiskevård: I Storöratjärnens utlopp har det 

lagts ut grusbäddar i syfte att kapa lekplatser 

för tjärnens öringar. 

 

 

 

 

Nr N koord E koord  Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6839171 553460 Nedstr. väg mot norr  Underjordisk fallsträcka Partiellt 5,0 

Vh2 6839084 553671 Uppstr. L.Öratjärnen Maskinövergång Partiellt 0,2 

Vh3 6838955 554082 Nedstr. L. Öratjärnen Vägtrumma Partiellt 0,2 

Kraftigt igenväxt bäckfåra nedströms Storörtjärnen. 

KOMMENTAR 

Den lilla Öratjärnsbäckens absolut största värde ligger i sin funktion som lek- och uppväxtområde 

för Storöratjärnens öringbestånd. Därför är det mycket olyckligt att bäckfåran håller på att växa igen 

redan 100 m nedströms Storöratjärnen. Den lilla bäcken är förmodligen mycket känslig, och alla 

tänkbara åtgärder som kan gynna det nedströmslekande och naturliga beståndet av öring är därför 

angelägna. Då det enligt uppgift finns gädda ända upp till Lillöratjärnen är det dock viktigt att inga 

insatser görs för att åtgärda naturliga vandringshinder. Gädda i den större, övre tjärnen skulle med 

all säkerhet få förödande konsekvenser för sjöns öringpopulation. Positivt är att vattendraget i stort 

sett är orensat och att där finns flera områden som har relativt bra förutsättningar för lek och uppväxt 

av öring. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en fallsträcka ungefär mitt emellan tjärnarna. Förutom att bäcken 

delvis faller brant så rinner den underjordiskt på flera ställen. Eftersom hindret är naturligt och 

troligtvis passerbart för öring vid högre flöden så rekommenderas inga åtgärder. 

 Vandringshinder 2 är en maskinövergång 

nedströms ovanstående passage. För att kunna 

gå över bäcken med en skogsmaskin har man 

lagt en ”stenhög” med nu sönderkörda 

lastpallar på och tvärs över bäcken. 

Konstruktionen bör avlägsnas eftersom den 

dämmer bäcken och innebär ett 

vandringshinder vid lägre flöden. 

 Vandringshinder 3 vilket är beläget ca 200 m 

nedströms Lillöratjärnen består av en dåligt 

nedgrävd trumma under en grusväg. Trumman 

som är 1,2 m bred skapar ett 0,2 m fall i änden 

och är även för sluttande anlagd. Denna 

vägtrumma bör ersättas av en valvbåge alt. 

avsänkas.      

Övriga åtgärder 
 Utred och åtgärda onaturlig växtlighet: Utred om den igenväxta delen nedströms Stor 

öratjärnen beror på avloppspåverkan eller liknande. Även om så inte är fallet så bör området 

åtgärdas så att det säkerställs att fisk kan passera. Förslagsvis rensas växter och sediment i bäcken 

bort mekaniskt med någon form av mindre grävmaskin.  

 Elprovfiske: Elfiska bäcken för att utreda öringbeståndets status och hur långt upp i bäcken det 

finns gädda. Innan eventuell biotopvård är det viktigt att åtminstone en referenslokal provfiskas 

nära Storöratjärnen.  

 Undersökning av källflöde: Det lilla källflödet som ansluter till Storöratjärnen kan eventuellt 

utnyttjas som lek och uppväxtområde för tjärnens öringbestånd. Inventera och elprovfiska bäcken 

för att utreda dess potential. Om öring inte påträffas samtidigt som det bedöms att öringproduktion 

i bäcken är möjlig, kan fisk flyttas från Öratjärnsbäcken med hjälp av elfiske.  

 Manuell biotopvård: Viss biotopvård har redan utförts i bäcken genom att lekgrus har lagts ut i 

utloppsnacken av Storöratjärnen. Även om bäcken inte har några större rensningsskador så kan de 

övre delarna biotopförbättras ytterligare i syfte att optimera lek och uppväxt förhållandena.  T. ex 

kan stenar omflyttas och ved tillföras för att skapa fler ståndplatser. Komplettera gärna med att 

restaurera lekbottnar och/eller anlägga flera lekbäddar. 

 Upphör med fiskutplantering: Storöratjärnen är ett mycket intressant och värdefullt fiskevatten 

med tanke på det naturliga öringbeståndet som lever där. Därför kan det vara olyckligt att odlad 

öring inplanteras, bl. a. av skäl som handlar om genetik och inomarts konkurrens. I stället för att 

man som nu ”nedgraderar” tjärnen till att vara ett inplanteringsvatten, så bör man överväga att 

avsluta inplanteringarna samtidigt som regler och fiske anpassas efter vattnets naturliga 

bärförmåga av fisk.   

 Särskild fiskerestriktion: En särskild restriktion är att bäcken undantas helt från fiske mellan 

tjärnarna. Detta eftersom den utgör ”barnkammare” för sjööringen, och för att den inte heller har 

en storlek som medger ett hållbart fiske. 

Vh2, maskinövergång av stenröse och virke. 
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Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta:    1117,12 km

2 

 
Varav 
Jordbruksmark:       0,59 % 
Mosse:        2,04 % 
Sjö:        8,11 % 
Skogsmark:      89,10 % 
Urbant:        0,16 % 
 
Medelvattenföring utlopp:   10,6 m

3
/s 
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Sammanfattning 
 
Sillerboåns vattensystem är med sitt 1117 km

2 
stora avrinningsområde det överlägset största tillflödet 

för Ljusnan inom Ljusdals kommun. Det från nordväst inkommande systemet har i sin mynning vid 

Ljusdals tätort en medelvattenföring på hela 10,6 m
3
/s. Markerna inom området består till mycket stor 

del av skog, även om andelen sjö också är förhållandevis hög. Detta beror till stor del på kommunens 

två största sjöar Storsjön, och Hennan som ligger mitt i avrinningsområdet. Till dessa sjöar inkommer 

flera stora vattensystem inom systemet, varav Enan och Kvarnån längst upp i norr, samt Alsjöån i ost 

är störst. Till det senare hör för övrigt de försurningskänsliga vattendragen Dysån och Klockarån som 

har egna åtgärdsområden inom länsstyrelsens kalkningsplan. Åtgärdsområde Dysån är för närvarande 

inne i ett kalkninguppehåll medan Klockaråns kalkningsprogram är avslutat. 

 

I det berörda vattensystemet har flera särskilda naturvärden pekats ut, där det kanske mest 

uppseendeväckande är att flodpärlmussla finns i minst 6 av vattendragen. Två av dessa bestånd- 

Ensjöbäckens och Tväringsåns (Grötsjöbäcken) var okända innan inventeringarna inom denna rapport 

utfördes. I Sillerboån och de nedre delarna av systemet har även flodkräfta i starka bestånd funnits, 

men har efter ett pestutbrott 2009 tyvärr slagits ut. 

 

Vad gäller fisk så är öring en art som är mycket utbredd och finns i de flesta vattendragen, från de 

översta källflödena, ner till Sillerboån. Intressant är att lax och havsöring innan Ljusnans utbyggnad 

ska ha vandrat upp i vattendraget- åtminstone upp till den strida Leån nedströms Storsjön. I dagsläget 

återstår endast en spillra av stor vandringsöring som lever i de stora sjöarna och reproducerar sig i 

vissa vattendrag. Av dessa är Väljeån mellan Hennan och Storsjön klart viktigast. Sjölevande 

öringbestånd finns även på ett flertal platser långt upp i avrinningsområdet där gädda fortfarande 

saknas. En annan värdefull och ursprunglig art som förekommer, om än mer sporadiskt är harr. De 

största och finaste bestånden av arten finns med stor sannolikhet i Leån och Enan.    

 
Inom hela Sillerboåns vattensystem har 26 vattendrag, inklusive 55 sjöar inventerats och beskrivits i 

denna fiskevårdsplan. Sammanlagt registrerades det hela 115 vandringshinder varav 16 var definitiva 

och artificiella. Tyvärr är det nedersta av dessa beläget endast 3 km upp i Sillerboån vilket gör att i 

stort sett hela vattensystemet ligger isolerat för uppvandrande fisk. Hindret utgörs av ett kraftverk vars 

vattenmagasin består av Hennansjön där regleringsdamman utgör nästa definitiva vandringshinder. 

Positivt är att de flesta större biflödena/systemen har de allvarligaste vandringshindren långt upp i sina 

flöden även om undantag finns. Dessa, med tidiga vandringshinder nära huvudfåran eller de stora 

sjöarna är bl. a. Alsjöån, Oppliån och Burseån.    

 

När det gäller vattenbiotoperna så har såväl huvudfåran som flera av sidogrenarna- tillsammans hela 

17 åar utnyttjats för flottning, vilket innebär att det finns omfattande rensningsskador i systemet. På 

många håll har restaurering utförts även om resultaten inte alltid varit bra. Det enda vattendrag som i 

skrivande stund kan betecknas som återställt är Leån.  Två vatten av relativ storlek som undkommit 

flottning och i stort sett kan betecknas som orensade är till Hennan rinnande Vallån och Svartån. 

 

Av de omfattande åtgärderna som föreslås i denna restaureringsplan så är de absolut viktigaste att 

skapa fri vandringsväg mellan Ljusnan och Hennan, vilket innebär att åtgärder snarast bör riktas mot 

kraftverket i Sillerboån och regleringsdammen i Hennan/Väljeån. För att återfå full ekologisk funktion 

krävs dock en fortsatt satsning på biotopåterställning i främst huvudåran, men även i viktiga biflöden 

där det i många fall också kommer att behövas fiskvägar. Om de föreslagna åtgärderna genomförs 

kommer vattensystemets förutsättningar för att generera fisk till Ljusnan att stärkas avsevärt. Ett annat 

viktigt mål är att få igång öringproduktionen till förmån till systemets stora sjöar vilka har en mycket 

hög utvecklingspotential vad gäller fiske. 
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Tabell 1. Sammanställning av inventerade objekt inom Sillerboåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Sillerbo 
ån 

Sjöboån Oppliån Leån Alsjöån Klockar 
ån 

N koord (SWEREF 99TM) 6856109 6857056 6866252 6865351 6877611 6878255 
E koord (SWEREF 99TM) 556209 556777 546226 548506 551183 552335 
Inventerad längd (km) 5,0 19,2 10,9 5,5 0,4 7,7 
Antal sjöar 2 3 2 2 1 7 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
? 
? 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
x 
x 
? 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta x      
Flodpärlmussla   x    
Skyddad/värdefull natur övrigt    x   
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)      x 
Vattenkraft/reglering x      
Övergödning       
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 2 5 3 0 2 5 
Definitiva och artificiella hinder 1 0 1 0 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 1 0 1 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled x  x x x x 
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 1 1 1 2 
Tidigare biotopvårdad x  x x x x 
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk x x     
Skogsbruk vattennära avverkning   x x   x 
Skogsbruk dikning  x     
Torvtäkt  x     
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 2 3 3 0 1 5 
Biotoprestaurering x x x x x x 
Återledning av vatten     x  
Förbättra kantzoner jordbruksmark x x     
Igenläggning av diken  x     
Återställande av sjönivå  x     
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske x x    x 
Kräftprovfiske x      
Inventering av flodpärlmussla        
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Tabell 2. Sammanställning av inventerade objekt inom Sillerboåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Dysån Sännings
ån 

Kumsjö 
ån 

Väljeån Gådaån Burseån 

N koord (SWEREF 99TM) 6880185 6881662 6883888 6877262 6881649 6883311 
E koord (SWEREF 99TM) 550781 549910 551135 548888 541516 542535 
Inventerad längd (km) 11,1 3,8 6,8 2,7 5 6,7 
Antal sjöar 5 2 3 2 1 2 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
? 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
? 
 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
? 
 
x 

x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
? 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta       
Flodpärlmussla     x x 
Skyddad/värdefull natur övrigt       
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde) x x x    
Vattenkraft/reglering    x   
Övergödning       
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 6 8 2 2 2 3 
Definitiva och artificiella hinder 1 1 1 1 0 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled x x x x  x 
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 2 2 1 2 
Tidigare biotopvårdad x   x x x 
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk       
Skogsbruk vattennära avverkning  x x   x  
Skogsbruk dikning x x     
Torvtäkt       
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 3 2 2 2 2 3 
Biotoprestaurering x x x x x x 
Återledning av vatten       
Förbättra kantzoner jordbruksmark       
Igenläggning av diken x      
Återställande av sjönivå   x    
Elprovfiske x x  x x x 
Sjö/nätprovfiske    x   
Kräftprovfiske       
Inventering av flodpärlmussla        
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Tabell 3. Sammanställning av inventerade objekt inom Sillerboåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Öra 
bäcken 

Svartån Vallån Kvarnån Tvärings 
ån 

Norr-
Enan 

N koord (SWEREF 99TM) 6886986 6887928 6889945 6894411 6896448 6899570 
E koord (SWEREF 99TM) 538960 535920 534975 533940 534087 533266 
Inventerad längd (km) 6,4 9,4 6,5 1,3 12,2 12,7 
Antal sjöar 3 2 1 1 1 4 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
? 
 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
? 

x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 

x 
 
 
x 
 
 
 
x 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta       
Flodpärlmussla     x  
Skyddad/värdefull natur övrigt     x x 
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)       
Vattenkraft/reglering       
Övergödning       
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 6 4 6 0 7 13 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 0 0 2 5 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 1 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 1 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled    x x x 
Rensningspåverkan (0-3) 1 0 1 2 3 2 
Tidigare biotopvårdad       
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk       
Skogsbruk vattennära avverkning   x x    
Skogsbruk dikning  x     
Torvtäkt       
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 5 4 5 0 5 12 
Biotoprestaurering   x x x x 
Återledning av vatten     x  
Förbättra kantzoner jordbruksmark       
Igenläggning av diken  x     
Återställande av sjönivå       
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske   x    
Kräftprovfiske       
Inventering av flodpärlmussla      x  
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Tabell 4. Sammanställning av inventerade objekt inom Sillerboåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Enan Trolltjärn
sbäcken 

Lesatt 
bäcken 

Våsån Gränings
ån 

Yssjö 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6894573 6894816 6895904 6896483 6896529 6899295 
E koord (SWEREF 99TM) 533278 532167 530933 528506 526533 520020 
Inventerad längd (km) 18 6,8 1,5 10,7 5 1,2 
Antal sjöar 1 1 1 4 1 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
 
 
 
x 
? 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
? 
 

x 
x 
 
x 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta       
Flodpärlmussla x      
Skyddad/värdefull natur övrigt x      
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)       
Vattenkraft/reglering       
Övergödning       
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 8 8 3 7 0 4 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 1 1 0 0 
Definitiva naturliga hinder 2 1 0 0 0 2 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled x   x x  
Rensningspåverkan (0-3) 1 1 0 2 1 1 
Tidigare biotopvårdad x   x x  
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk       
Skogsbruk vattennära avverkning   x x   x 
Skogsbruk dikning    x   
Torvtäkt       
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 1 4 1 5  2 
Biotoprestaurering x x  x x x 
Återledning av vatten       
Förbättra kantzoner jordbruksmark       
Igenläggning av diken    x   
Återställande av sjönivå       
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske       
Kräftprovfiske       
Inventering av flodpärlmussla        
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Tabell 5. Sammanställning av inventerade objekt inom  
Sillerboåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Flomyr 
bäcken 

Ensjö 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6901757 6902293 
E koord (SWEREF 99TM) 525021 524704 
Inventerad längd (km) 6,7 7,8 
Antal sjöar 1 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

  

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

x 
? 
 
 
? 
 
 
x 
? 
 
 

Särskilda naturvärden   
Flodkräfta   
Flodpärlmussla  x 
Skyddad/värdefull natur övrigt   
Särskilda miljöproblem   
Försurning (kalkningsområde)   
Vattenkraft/reglering   
Övergödning   
Miljögifter x x 
Vandringshinder   
Antal vandringshinder 5 4 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 
Biotopförhållanden   
Gammal flottled  x 
Rensningspåverkan (0-3) 1 2 
Tidigare biotopvårdad  x 
Problem inom avrinningsområdet   
Jordbruk   
Skogsbruk vattennära avverkning    
Skogsbruk dikning   
Torvtäkt   
Åtgärdsförslag   
Åtgärder av vandringshinder (antal) 3 0 
Biotoprestaurering x x 
Återledning av vatten   
Förbättra kantzoner jordbruksmark   
Igenläggning av diken   
Återställande av sjönivå   
Elprovfiske x x 
Sjö/nätprovfiske x  
Kräftprovfiske   
Inventering av flodpärlmussla  x 
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Sillerboån 
(med Horneån) 

Kartor. Letssjön, Sillerboån, Växnan och Horneån. 
 
Förutsättningar 

Läge 
Sillerboån vilken är 4,1 km lång förbinder de förhållandevis stora sjöarna Letssjön och Växnan strax 

NV om Ljusdal, vid den mindre orten Tallåsen. I denna rapport ingår även den korta Horneån som 

avbördar Växnan vidare ut till Ljusnan vid Ljusdals tätort. Vattendraget omges av relativt flacka 

marker som i hög grad utnyttjas för jordbruk. Fallhöjden mellan Letssjön och Ljusnan är ca 17 m. 

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar alla berörda vatten. 

Fiskfauna 
I sjöarna lever abborre, gädda, lake, sik, siklöja och olika vitfiskarter. Letssjön har även svaga bestånd 

av öring och harr. I den näringsrikare Växnan har det utplanterats gös vid flera tillfällen under senare 

tid. Enligt de två elprovfisken som finns registrerade så finns det i Sillerboån gädda, lake, abborre, 

stensimpa samt harr vilken fångades sparsamt. Vild öring ska också finnas i ett svagt bestånd i ån där 

det även förekommer förrymda öringar och regnbågar vilka härstammar från en kassodling som finns 

vid Tallåsen. 
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Särskilda naturvärden 
Sillerboån har historiskt sett haft ett av de större bestånden av flodkräfta i regionen. Tyvärr slogs arten 

ut vid ett kraftigt pestutbrott som inträffade 2009. En försiktig återintroduktion av arten har dock 

påbörjats. 

Särskilda miljöproblem 
Sillerboån utnyttjas för vattenkraft som utvinns genom Bäckebo kraftverk. Regleringsmagasin utgörs 

av Hennansjön längre upp i vattensystemet. Enligt webbsidan vattenkraft.info har verket en effekt på 

900 kW och en årsproduktion på 4,5 GWh/år.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2010 och av Ljusdals kommun 2014. 

Vandringshinder för fisk 
I Sillerboån finns det två vandringshinder, varav ett är definitivt. En vidare beskrivning av hindren kan 

ses under åtgärdsförslag. 

Sjöbeskrivningar 
Letssjön är en långsmal, 750 ha stor sjö som 

ligger 140 m. öh. Den huvudsakliga 

tillrinningen kommer in via Leån och Oppliån 

i N medan utloppet Sillerboån rinner ut i S. 

Sjön omges av barrträdsdominerad skog i 

relativt kuperad terräng. I anslutning till 

strandnära gårdar och sommarstugor 

förekommer även en del öppen mark, så som 

vid Letsbo i N t.ex. Utmärkande för sjön är att 

den har en småflikig strandlinje och 

förhållandevis gott om grund och småöar. 

Bottensubstratet är blockigt i grundare 

områden där det även finns gott om sten, grus 

och sand. Vissa vikar är dock sedimentrika och 

beväxta av breda vassbälten.  Letssjön är annars relativt näringsfattig med ett måttligt färgat vatten.   

Växnan är belägen 124 m.öh. med en sjöyta 

på 399 ha. Sjön genomrinns av Sillerboån med 

utloppet Horneån i sydostviken, där det även 

rinner in ett större vattendrag i form av 

Sjöboån. Omgivande mark är något sluttande 

och i ovanligt hög grad öppen eftersom 

jordbruksmarker omringar sjön. Närmst 

stränderna finns dock oftast en ridå av lövskog 

eller dungar. Även Växnan har en 

oregelbunden strandlinje och gott om uddar 

och vikar. Mitt i sjön finns en större ö. 

Bottnarna är oftast dominerade av finsediment 

som ibland övergår till sand. Flera badstränder 

förekommer varav den som finns i anslutning 

Letssjön i vy från utlopp. 

Växnan i vy från NO. 
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till en camping vid Nore i S är störst. Växnan är betydligt näringsrikare än Letssjön och innehåller gott 

om vattenväxter så som bladvass, nate och näckros mm. Särskilt växtrikt är det i större vikar, men 

även kring ön och på några spridda platser ute på sjön.   

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sillerboån inleds vid en bred, delvis utriven 

flottningsdamm, försedd med en gångbro i 

Letssjöns utlopp. Vattnet strömmar direkt in i en 

ca 30 m bred, blockig fåra som ganska snart delar 

sig i flera mindre grenar. Efter ca 250 m samlas 

flödet till ett kort sjöliknande sel innan ån går in i 

en tvådelad fåra som leder Sillerboån under en 

bilbro. Här strömmar vattnet långsamt över hårda 

bottnar som innehåller en stor andel sprängsten. 

Flödet avtar dock direkt efter bilbron eftersom 

Bäckebo kraftverksdamm (vh1), 700 m nedströms 

Letssjön dämmer upp ån. Hela den beskrivna 

sträckan kantas av fast skogsmark och några 

angränsande tomter.  

Kraftverksdammen utgör ett definitivt 

vandringshinder och föregår en sträcka på 2,9 km 

som går genom utpräglade jordbruksmarker och 

avlutas vid en gammal kvarndamm (vh2) i 

Tallåsen. Flödet är oftast lugnt i en fåra som bitvis 

bildar upp till 150 m breda sel, varav i ett det finns 

en fiskodling. På de platser som ån smalnar av 

(<30 m) finns det fyra korta, kraftigt påverkade 

strömsträckor med bottnar av block, sprängsten och 

en del grus . Ån har generellt sett dåliga 

skyddszoner och odlingsmarkerna når bitvis 

mycket nära stränderna. Vattenväxtligheten är i 

selområdena bitvis tät med bladvass och andra 

övervattensväxter, medans olika påväxtalger täcker 

hårdmaterialet i strömmarna. Växtligheten är dock högre i strömmen som föregår kvarndammen, där 

det även förekommer gott om slingeväxter och fontonalis mm.  

Efter Kvarndammen vilken är delvis raserad (se mänsklig påverkan) strömmar ån på över block, sten 

och grus i en samlad fåra i ett hundratal m. Närmiljön är här påtagligt artificiell med flera byggnader 

på åstränderna. Bl. a. i form av den gamla kvarnbyggnaden på åns östra sida där det även löper en 

torrlagd, grävd kanal. Den avlutande delen av Sillerboån breder ut sig i ett kvillsystem genom öppna 

ängsmarker innan vattnet slutligen når Växnan.  En av fårorna som använts för flottning är kraftigt 

rensad, även om den ändå innehåller en del grova block. De mindre fårorna som är opåverkade har 

bottnar av främst grus och småsten. Även här är solinstrålningen hög och bottenväxtligheten påtaglig.  

Den endast 0,9 km långa Horneån avbördar 

Växnan i ett ringlande, stillsamt flöde över 

finsedimentbottnar ut till Ljusnan. I en samhällsnära 

miljö (Ljusdal) kantas ån av något sank mark som är 

beväxt av tät lövskog i den övre halvan, men bitvis 

helt öppen längre ner. Åfåran är hela 20-50 m bred 

och troligen ganska djup mitt i. Närmast land är 

dock vattenväxtligheten riklig med bestånd av säv, 

bladvass och olika flytbladsväxter mm.  

Kraftigt rensat och sprängt parti uppströms bilbro, 
Bäckebo 

Selområde med brukad mark och fiskodling i 
bakgrunden. 

Horneåns nedre del, genom Ljusdal. 
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Vandringshinder för fisk. 
Det finns två vandringshinder i Sillerboån varav ett är definitivt. För en vidare beskrivning av hindren, 

se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sillerboån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6861714 551762 Bäckebo Kraftverksdamm Definitivt 7,0 

Vh2 6859264 552769 Tallåsen Dammrest Partiellt 1,2 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Eftersom Sillerboån har utnyttjats för flottning och annan vattenverksamhet så har den 

negativt påverkade vattenbiotoper. Alla strömsträckor bär spår av rensning och på många platser 

har det också sprängts. 

 Dammar: Undantagit dammarna som behandlas som vandringshinder så finns det flera rester på 

andra platser i vattendraget. Den tydligaste finns i Letssjöns utlopp där murknande 

dammfundament och skibord finns kvar under en nuvarande gångbro. En damm har troligen också 

funnits vid den så kallade Kaffebron i mitten av Sillerboån.  

 Fiskevård: I den breda strömmen direkt nedströms Letssjön har biotopvård utförts. Åtgärden 

tycks ha bestått av slumpvis utläggning av block och sten. 

 Jordbruk/bristande skyddszoner: Längs i stort sett hela Sillerboån finns närliggande 

jodbruksmarker och skyddszonerna är för det mesta mycket dåliga. Både odlings- och betesmark 

når ända fram till ån på några platser. 

 Fiskodling: I Tallåsen, ca 500 m uppströms Kvarndammen finns en kassodling för sätt- och 

matfisk. Främst odlas öring av mellanljusnstam och regnbåge. Tillståndet för verksamheten täcker 

en odlingsvolym på högst 10 ton/år. Fosforbelastningen från fiskodlingen är beräknad till 130 

kg/år, vilket innebär en genomsnittlig tillförsel av 0,9 kg fosfor/dag under sommarhalvåret 

(länsstyrelsen 1987-02-04). Enligt tillsynsmynsansvariga, Ljusdals kommun har ingen särskild 

miljöpåverkan påvisats fram tills den senaste kontrollen år 2009. 

 Reglering uppströms kvarndamm: Den damm som finns i anslutning till en gammal kvarn i 

Tallåsen brast delvis under ett högflöde 2004. Något som bl. a. innebar att vattennivån uppströms 

sänktes med negativa följder för den uppströmsliggande fiskodlingen. Fram tills 2015 har 

regleringen i stället sköts av kommunen genom återkommande justeringar av en provisorisk, 

nivåhållande nacke av sten och krossmaterial som finns uppströms kvarndammen. 

 

Damm med gångbro i Letssjöns utlopp. Biotopvårdat avsnitt nedströms Letssjödammen 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av Bäckebo 

kraftverksdamm som ligger 700 m 

nedströms Letssjön. Dammen har fördelat 

på två breda överfall en fallhöjd på ca 7 m. 

Trots att dammen är försedd med en 

fisktrappa så anses den utgöra ett definitivt 

vandringshinder. Detta eftersom det aldrig 

fångats någon fisk i den fällanordning som 

finns längst upp i trappan, som därtill sällan 

är vattenförande. Åtgärdsförslag är att man 

snarast möjligt ordnar en fungerande 

fiskväg för såväl upp som 

nedströmsvandring. Fiskvägen bör även 

kombineras med en kompletterande 

vattendom som anger en minimitappning 

enligt dagens miljökrav. Förslagsvis 

anläggs fiskvägen i form av ett omlöp/faunapassage med biotopförhållanden som även medger 

fiskproduktion. Bra möjligheter för detta avseende markens beskaffenhet mm finns på 

vattendragets östra strand.  

 

KOMMENTAR     

Sillerboån är ett mycket viktigt vattendrag som ursprungligen har utgjort en länk mellan 

Ljusnan och dess största tillrinnande vattensystem inom Ljusdals kommun.  Tyvärr har ett 

kraftverk med tillhörande damm gjort att fiskvandring sedan länge varit omöjliggjord och att 

många värdefulla vatten uppströms därmed har isolerats. En åtgärd av vandringshindret 

skulle tillsammans med en lösning på problemen kring kvarndammen långt ner i ån bl.a. 

frigöra den en gång laxförande Leån och de stora fina sjöarna uppströms. Utöver detta viktiga 

arbete så är det även angeläget att förbättra förhållandena i Sillerboåns svårt 

rensningsskadade vattenbiotoper vilka i dagsläget inte alls uppfyller sin fulla potential. 

Vad gäller Letssjön och Växnan så är de två fina men olika typer av sjöar som kompletterar 

varandra bra och redan i dag är populära fiskesjöar. Dock så är förhoppningen att de åtgärder 

som föreslås i denna fiskevårdsplan ska kunna leda till att fisket lyfts ytterligare. Inte minst 

gäller det Letssjön som i och med fler tillgängliggjorda, förbättrade och utökade 

reproduktionsområden i Sillerboån och Leån förväntas få ett större tillskott av öring och harr. 

Angående Växnan så är det främst fisket efter abborre och gädda som är bra och populärt, 

men det pågår även försök att etablera gös. Frågetecken bör dock ställas för om sjön 

verkligen är tillräckligt näringsrik för att arten ska kunna konkurrera med abborre i 

uppväxtfasen. Sjön har t.ex. ett vatten som är förhållandevis ljust och ogrumlat vilket inte 

talar för gösens fördel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1, Bäckebo kraftverksdamm med turbinutlopp och 
fisktrappa till höger. 
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 Vandringshinder 2 är beläget 400 m 

uppströms Växnan och består av den 

kvarndamm som även avhandlas under 

övrig mänsklig påverkan. I det befintliga 

skicket bedöms denna utgöra ett partiellt 

hinder för öring och övriga arter. 

Dammen har flera utskov varav det 

lägsta följs av en liten fors med en 

fallhöjd på ca 1,2 m. Åtgärdsförslag är 

att dammen med undantag för de gamla 

stenfundamenten, vilka kan fungera som 

brobärare, rivs ut. Projektet bör dock 

samordnas med nivåhållande åtgärder 

uppströms. 

Övriga åtgärder 
 Biotoprestaurering: Restaurera alla strömsträckor maskinellt. De berörda sträckorna är: 

Nedströms Letssjödammen inkl sidofåror (ca 250 m), ovanför bro Bäckebo (ca 100 m), vid gården 

Sturms (ca 80 m), upp- och nedströms kaffebron vid träindustrin (ca 100 m), upp- och nedströms 

kvarndammen (ca 200 m) samt flottningskanalen och sidofåror direkt uppströms Växnan (ca 100 

m). När det gäller sträckan kring kvarndammen innefattar arbetet även att riva den provisoriska 

tröskeldammen som finns där. Denna åtgärd är dock komplex eftersom den ovanförliggande 

fiskodlingen riskerar att påverkas negativt av en ojämnare vattennivå i ån. I nuläget (hösten 2015) 

finns en dock överklagad deldom från mark- och miljödomstolen (mål M 1665-11), där Ljusdals 

kommun beviljats utrivning av såväl tröskeldamm som kvarndamm.   

 Anlägg naturlig sjötröskel: Överväg att riva ut resterna av den utruttnande Letssjödammen och 

ersätt den med en naturlig sjötröskel av block och sten. Sjöns sjötröskel har sannolikt varit bredare 

och dagens förhållanden medför bl.a. en ojämn vattennivå i Letssjön. Dessutom skulle ett naturligt 

sjöutlopp sannolikt förändra migration- och emigrationsbeteendet hos vandrande fisk positivt. En 

åtgärd vid Letssjöns utlopp samordnas med fördel med biotopvård nedströms.   

 Elprovfiske: De fysiska åtgärderna bör föregås av standardiserade elfisken i minst tre av 

strömmarna som ska åtgärdas. Viktiga strömmar att provta är främst den nedströms Letssjön samt 

den vid kvarndammen.  

 Nätprovfiske: Sjöarna, och inte minst Letssjön verkar ha en intressant artsammansättning då den 

bl.a. ska innehålla flera laxfiskarter. För Växnans del är det intressant att följa upp 

gösinplanteringarna, och om det kan konstateras någon reproduktion av arten. I och med sjöarnas 

närhet till varandra är det lämpligt att nätfiska dessa vid samma tillfälle. Metodiken ska självklart 

vara standardiserad.  

 Förbättra skyddszoner: Bevara befintlig växtlighet, och släpp upp bättre skyddszoner där det 

behövs längs vattendraget. 

 Kräftprovfiske: Följ upp utvecklingen av beståndet av flodkräfta efter den återintroduktion som 

gjorts efter pestutbrottet 2009. Använd i första hand standardiserade burfisken enligt 

provfiskemetodik i utvalda delar av Sillerboån.  

 
 

Vh2, kvarndammen i Tallåsen. 
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Sjöboån 
(med Tvärån) 

Förutsättningar 

Läge  
Sjöboån som startar i Moatjärnen öster om Ljusdal, är 6,2 km lång och mynnar i sjön Växnans östra 

ände. I den här rapporten avhandlas även det 13 km långa biflödet Tvärån, som bl. a. kommer från 

Kräkeltjärnen i norr. Sjöboån och Tväråns nedersta del har ett lopp genom jordbruksmark medan 

resterande delen av Tvärån går genom skogsmark och några mindre våtmarker.  Vattendragen som för 

det mesta har en flack fallprofil tillförs flera mindre biflöden.  Förekommande bebyggelse i 

omgivningen finns i form av ett industriområde nära mynningen samt som ett antal 

jordbruksfastigheter. 

Karta. Tvärån och Sjöboån med Kräkeltjärnen, Moatjärnen och Sjöbotjärnen. 
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Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar hela vattendraget inklusive tjärnarna. 

 

Fiskfauna 
Vid ett elprovfiske år 1989 fångades öring som både årsyngel och äldre, i en lokal i Tväråns mittdel. I 

en provfiskelokal längre ner i Tvärån fångades det 2002 ingen öring, men däremot Bäckröding i flera 

årsklasser. Övriga arter som fångades var gädda, lake samt elritsa. I Baggbotjärnen och Moatjärnen 

finns det bestånd av abborre, gädda och vitfisk medan Kräkeltjärnen innehåller abborre och tidigare 

inplanterad bäckröding. Regnbåge har också utplanterats i tjärnen. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2013. 

 

Sjöbeskrivningar 
Kräkeltjärnen vilken i SO avvattnas av 

Tvärån (Rockbergsån) ligger 301 m.ö.h. och är 

11,7 ha stor. Denna omges av tall och 

blandskog i något kuperad, fast mark. Mindre 

partier av myr finns dock i anslutning till 

utloppet och vid ett litet tillflöde som kommer 

från N. Vattnet i tjärnen som mestadels har 

bottnar av finsediment är måttligt färgat. I 

bottnarna växer sparsamt med 

vattenvegetation, även om den på sina ställen 

finns långt ut i tjärnen. Bl. a växer bladvass, 

starr och näckros. Vid tjärnen finns en liten 

stuga, en grillplats, samt vid 

inventeringstillfället också några båtar. 

Moatjärnen är 3,8 ha stor och ligger ca 144 

m. ö. h. Denna omges av en smal våtmark med 

blandskog i flack terräng bortom. I bottnarna 

som består av finsediment växer mycket 

vattenväxter, främst efter stränderna och i 

utloppsviken. Bl. a. förekommer fräken, starr 

och näckros. Döda träd vid utloppet tyder på 

att tjärnen varit uppdämd, troligen av bäver. 

Moatjärnens synliga tillrinning sker genom en 

bäck från Baggbotjärnen i V, samt genom ett 

mindre flöde från N. Utloppet Sjöboån rinner 

ut i V med ett vatten som är starkt färgat och 

tydligt humöst.  

Sjöbotjärnen vilken hänger samman med 

Sjöboån är endast 2,2 ha stor och omges till 

stora delar av våtmarker. Bortom dessa som är 

beväxta av höggräs och buskar, finns 

blandskog och ängsmarker i flack terräng. I tjärnen växer täta bestånd av vass och fräken mm, även 

om en liten tydlig vattenspegel finns. Tjärnen vilken sannolikt är sänkt har sedimentbottnar och ett 

vatten som är starkt färgat.   

Kräkeltjärnen i vy från SO. 

Sjöbotjärnen i vy från N. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning  
Tvärån vilken i de övre delarna kallas Rockbergsån, rinner i sin övre sträckning mellan Kräkeltjärnen 

och Stormyran (ca 6,7 km) genom skogsmark i en relativt kuperad terräng. Undantag finns dock vid 

den öppna och stora våtmarken Torkelsboflyet samt vid några mindre myrar. Bäcken är till en början 

endast ca 1 m bred men blir större, upp till ca 6 m allteftersom biflöden rinner till. Vid Torkelsboflyet 

kan den enligt karta periodvis svämma ut och bli upp till ca 30 m bred.   

Svagt strömmande till strömmande biotoper, med bottensubstrat från sand till block dominerar. 

Kortare mer forsande partier finns dock, bl. a. öster om Blistermyran där forsarna även är branta och 

kan vara svårpasserade för fisk (se vh3 och vh5). Dessa biotoper är oftast rensade i olika omfattning 

men fina orörda partier finns också. Lugnflytande sekvenser med finsedimentbottnar finns förutom i 

Torkelsboflyet, som små höljområden mellan strömmarna, samt vid två mindre våtmarker uppströms 

Stormyran. En av dessa var uppdämd och troligen påverkad av bäver, vilket även Torkelsboflyet är. 

Ett flertal grävda och direktmynnande diken finns längs den beskrivna sträckan.  

Där bäcken går i Stormyrans östliga kant (700 m) var det på grund av översvämning mycket 

vattensjukt vid inventeringen, och därmed svårkarterat. Enligt kartan är bäckfåran slingrande och 

åtminstone inte omgrävd. Längs sträckan tillrinner flera kanaler kopplade till Stormyran där det pågår 

torvbrytning. Eventuellt härrör översvämningen från överfulla sedimentationsdammar i täkterna 

eftersom den naturliga vattenföringen vid tillfället inte var särskilt hög. 

Mellan Stormyran och sammanflödet med Sjöboån 

(5,5 km) rinner Tvärån genom skogsmarker med 

inslag av myrar eller kärr som ofta är helt öppna. 

Den sista 600 m sträckan går dock i jordbruksmiljö 

med öppna betesmarker mm. Genom våtmarkerna är 

flödet lugnt medan sträckor med fast mark mestadels 

har svagt strömmande till strömmande vatten. Här 

och var finns bäverdammar i lugnare områden 

mellan strömmarna. Åfåran vilken i medeltal är ca 5 

m bred har i de stenigare strömpartierna rensats. 

Ändå finns det bitvis fina öringmiljöer då en hel del 

sten och även grus för lek finns kvar i fåran. De 

lugnare områdena med sand och sedimentbottnar, är 

oftast djupa och beväxta med näckros och diverse 

undervattensväxter. Också denna sträcka är påverkad 

av dikning, även av rätning (se övrig mänsklig påverkan).   

Sjöboån har med sin närhet till bebyggelse och jordbruksmarker en förhållandevis likartad karaktär 

längs hela sitt lopp från Moatjärnen till Växnan (6,2 km). Landskapet är relativt öppet även om det 

oftast finns skogsdungar eller partier med slyskog närmast ån. I mitten av vattendraget passeras i 

Tväråns lopp genom Torkelsboflyet. Opåverkad vattenbiotop i Tväråns nedre del. 

Tväråns avslutande del genom ett öppet 
jordbrukslandskap.  
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Bäverdamm i Sjöboåns nedre del. 

anslutning till den lilla Sjöbotjärnen och uppströms denna även våtmarker. En angränsande 

avfallssanläggning och ett industriområde finns vid åns nedre del.Vattendraget som till stora delar är 

grävt och rätat är oftast svagt strömmande eller lugnflytande över bottnar med finsediment, lera och 

sand. Korta strömmar med block, sten och grus förekommer dock. Den längsta (700 m) av dessa finns 

mellan två vägpassager där ån rinner genom lövskog S om Kaven. Även om mycket av stenmaterialet 

där har rensats upp på land så bedöms det finnas viss potential för öring.  

Åfåran vilken generellt sett är störst i den nedre 

halvan efter sammanflödet med Tvärån är 1-10 m 

bred med en medelbredd på runt 5 m. Djupet är 

som högst, runt 1 m genom våtmarksområden där 

bredden är som minst. I de lugnare partierna växer 

en hel del näckros samt allehanda 

undervattensvegetation, medan strömsatta 

sträckor har en vegetation som domineras av 

kuddmossor och alger på stenar och block. 

Sjöboåns mynningsområde är relativt växtrikt 

även om en öppen yta finns kring själva flödet ut i 

Horneviken. Uppvandring av fisk från Växnan är 

alltså möjlig. Dock fanns vid inventeringstillfället 

en bäverdamm några hundra m uppströms 

mynningen, vilket kan vara eller bli en försvårande faktor.  

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns fem partiella vandringshinder, vilka samtliga finns i Tväråns övre del. För en 

vidare beskrivning av dessa, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sjöboån/Tvärån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6863444 558182 Nedströms Kräkeltjärnen Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh2 6862677 556435 S om Rocksberget Stockdämme Partiellt 0,5 

Vh3 6862601 556336 Uppströms väg mot Oxbäcken Fallserie Partiellt 3,0 

Vh4 6862566 556255 Väg mot Oxbäcken Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh5 6862468 556111 Nedströms väg mot Oxbäcken Fallsträcka Partiellt 5,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Gävning och uträtning 

har förekommit längs nästan hela Sjöboåns 

lopp. Tvärån är bara bitvis uträtad men 

endast i sin nedre hälft, nedströms 

Stormyran. Den längsta sträckan är ca 1 

km lång och finns vid Börsval.  

 Rensning: De strömmar som inte är 

grävda/rätade är i regel rensade från sten. I 

Sjöboån oftast på ett kraftigt vis, medan 

Tvärån har lättare rensningsskador med 

upplagd sten i mindre omfattning. I den 

senare finns det även, främst i de övre 

delarna strömmar som är helt opåverkade 

av rensning.  

 Torvbrytning: Tvärån rinner i kanten av Stormyran där torvbrytning bedrivs. Torvtäkterna 

avbördas delvis genom Tvärån via flera kanaler. Även om det finns sedimentationsdammar och 

kontrollprogram för verksamheten så har den sannolikt en negativ påverkan på vattendraget. Vid 

Grävd och rätad del av Sjöboån. 
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den okulära inventeringen av ån noterades det att vattnet såg mörkare ut nedströms Stormyran. 

Viss sedimentering över bottnar kunde också konstateras.   

 Skogsbruk/Dikning: Direktmynnande grävda diken finns i olika delar av båda vattendragen. 

Värst påverkad är Tvärån som även förutom Stormyrans påverkan är utsatt för skogsdikning. Bl. a. 

påträffades 4 st. nygrävda diken ett stycke uppströms Torkelsboflyet. För Sjöboåns del handlar det 

mest om diken som avvattnar jordbrukslandskapet. Dessa var få men i regel stora. 

 Skogsbruk/avverkning: Ett större hygge utan sparade skyddszoner mot bäcken fanns ca 300 m 

nedströms Kräkeltjärnen. Lövsly var dock på god väg att växa upp.  

 Jordbruk/dålig skyddszon: Sjöboån är till vissa delar dåligt beskuggad. Detta gäller bl. a. vid 

ängs, våt, och åkermarker upp och nedströms Sjöbotjärnen. Den avslutande delen delen av Tvärån 

kantas av betesmarker utan skyddande träd och buskar mot ån.  

 Fiskdammar: Vid Börsval har 

Tväråns vatten avletts till flera 

sidoliggande jorddammar, vilka 

enligt uppgift fungerat som 

fiskodling på 50-talet. Dessa 

håller nu på att växa igen till 

våtmarksliknande gölar.  

 Sjösänkning: Sjöbotjärnen är 

sänkt, liksom i en troligen 

mindre omfattning även 

Moatjärnen. 

 

 

 

Stort direktmynnande dike i Tvärån. Hygge med uppväxande sly som kantar övre Tvärån. 

Damm som tidigare utnyttjats som fiskodling, vid Tvärån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger ca 800 m nedströms Kräkeltjärnen och består av en vägtrumma under 

en skogsmaskinväg. Den 1 m vida plåttrumman ligger för högt och skapar ett ca 0,1 m högt fall i 

ände. Detta kan enkelt åtgärdas genom upptröskling av vattenståndet nedströms. Dock bör där 

helst ligga en valvbåge om vägen ska användas i framtiden. 

 Vandringshinder 2 är ett dämme skapat av 

stockar och ris som finns i anslutning till en 

liten fors S om Rocksberget. Detta hinder med 

en fallhöjd på ca 0,5 m är troligen mycket 

svårpasserat för fisk vid alla flöden. Hindret 

är naturligt men bör ändå rivas ut eftersom det 

finns risk att det bildas ett långvarit 

vandringshinder för fisk. Detta kan göras 

manuellt, förslagsvis i samband med övrig 

biotopvård i bäcken.  

 Vandringshinder 3 ligger ca 100 m 

nedströms vh2 och består av en serie fall med 

en sammanlagd fallhöjd på ca 3 m. Forsen är 

naturlig och kan endast passeras av öring vid 

höga flöden. Inga akuta åtgärder föreslås. 

Dock skulle vandringsvägen kunna förbättras manuellt i samband med eventuell övrig biotopvård i 

bäcken.  

KOMMENTAR     

Sjöboån med Tvärån har med sin höga påverkansgrad dåliga förutsättningar för en återställning 

till ursprungsskick. Bl. a. på grund av den till Tvärån närliggande Stormyrans torvtäkt, vilken 

har koncession till år 2028. Den påverkan som torvbrytningen kan innebära, med bl. a. 

sedimentation, förändrad flödesregim och vattenkemi drabbar även Sjöboån längre ner. Denna 

är å andra sidan med sitt omgrävda lopp knappast ens möjlig att fysiskt återställa med tanke på 

det utpräglade jordbrukslandskapet som den genomflyter.  

 

Att vattendraget fortfarande verkar innehålla ett naturligt öringbestånd i Tvärån är viktigt. 

Tyvärr finns det dock även konkurrerande bäcköding, som enligt uppgift förekommer frekvent i 

området uppströms Stormyran- eventuellt även i Kräkeltjärnen. Förhoppningsvis kan vissa 

förbättringar av biotoper, samt eliminering av vandringshinder i Tvärån väga över förållandena 

till den naturliga öringens fördel.  

 

När det gäller Sjöboån så har den förmodligen sitt största värde som lek och födosöksvattendrag 

för fisk från Växnan. Sannolikt vandrar både gädda och vitfisk upp i Sjöboån om våren, 

eventuellt ända upp till Sjöbotjärnen som med sin kringliggande våtmark kan utgöra ett vikigt 

lekområde för gädda. Positivt är att Sjöboån är helt fri från vandringshinder ända upp till 

Moatjärnen och att Tvärån saknar definitiva hinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vh3. Naturligt fall i Tvärån. 
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 Vandringshinder 4 består av en vägtrumma 

av plåt som ligger under vägen mot 

Oxbäcken. Den 2 m vida trumman ligger för 

högt och skapar ett ca 0,2 m högt fall i 

änden. En valvbåge är ett huvudalternativ för 

denna passage. Det går dock även att åtgärda 

hindret med en tröskel och pool nedströms 

den befintliga trumman.   

 Vandringshinder 5 består av en ca 150 m 

lång sträcka med hög fallhöjd som ligger 

uppströms Blistermyran. I sträckan finns 

flera forsar med fall som bedöms vara 

svårpasserade för fisk, dock bör öring kunna 

vandra upp vid högre flöden. Eftersom 

sträckan är naturlig och fin så föreslås inga 

åtgärder. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Elprovfiska både Tvärån och Sjöboån för att utreda fiskbestånden. Provfiska 

befintliga lokaler, två nya i Tväråns övre sträckning (mellan Stormyran och Kräkeltjärnen), samt 

två lokaler i Sjöboån.  

 Nätprovfiske: Det är även av intresse att genom standardiserat nätprovfiske utreda Kräkeltjärnens 

fiskbeståndssammansättning. Bl. a. för att se om det finns öring och eller om det finns 

förutsättningar att introducera arten. Vid ett scenario där endast abborre finns i sjön borde 

möjligheter finnas att etablera ett nedströmslekande öringbestånd. 

 Maskinåterställning: Det är knappast befogat att försöka återställa Sjöboåns lopp då det troligen 

skulle vara mycket kostsamt i förhållande till sin nytta. Dock är det möjligt att genom traditionell 

maskinåterställning återföra upprensat material. Ett särskilt intressant objekt är den tidigare 

nämnda 700 m sträckan söder om Kaven. 

 Manuell biotopåterställning: Biotopvårda Sjöboåns övriga strömsträckor och Tvärån manuellt 

genom att lägga tillbaka block till fåran och tillföra ved där det saknas. Riv samtidigt bort 

risdämmen som fanns på flera ställen längs Tvärån. Dessa dämmen kan signalera att vattendraget 

har en ojämn vattenföring med höga flödestoppar. 

 Igenläggning av diken: Åtgärda vattendragets hydrologiska förhållanden genom att lägga igen 

skogs och jordbruksdiken. I större diken kan även sedimentationsdammar behöva anläggas. 

 Utred återställning av sjönivå: Som ett led i den Hydrologiska återställningen kan man utreda 

möjligheten att återställa Sjöbotjärnens sjönivå. Förutom en bättre vattenhushållning nedströms, 

skulle en sjöhöjning bl.a. innebära att igenväxningen av tjärnen begränsas. 

 Återetablera kantzoner: Släpp i framtiden upp skuggande träd och buskar i vattendragens 

kantzoner där det saknas i anslutning till jordbruksmarkerna. 

 Bevaka bäver: Det fanns vid inventeringen 2013 ett flertal aktiva bäverdammar i både Sjöboån 

och Tvärån. Bevaka och se till så att det inte finns dämmen som utgör långvariga vandringshinder 

för fisk. Det är extra viktigt att vandrande fisk från Växnan inte blir hindrad nära mynningen, där 

det fanns en damm vid inventeringstillfället. 

 

 

Vh4. Dåligt anlagd vägtrumma i Tvärån. 
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Oppliån  
(med Lövingsån) 

Förutsättningar                    

Läge  
Det beskrivna vattendraget börjar i Lillstugutjärnen ca 1,5 mil väster om samhället Hennan och 

avslutas i Letssjöns norra ände vid Letsbo. Vattendraget som sammanlagt är ca 13,5 km långt 

avgränsas vid ungefär halva vägen av Opplisjön. Den övre halvan, Lövingsån rinner relativt flackt 

genom skogsmarker och myrområden medan Oppliån faller brantare genom skog och små inslag av 

jordbruksmarker. Ett flertal mindre biflöden stöter till längs vägen från den omgivande terrängen 

vilken är kuperad. Bebyggelse finns förutom i Letsbo i byarna Hamran, Oppli och Lövingen längre 

upp efter vattendraget.  

 

Karta. Oppliån med Lövingsån. 
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Förvaltning 
Ljusdals FVO förvaltar både sjöar och vattendrag. 

 

Fiskfauna 
Fiskevårdsområdet har åren 2001 och 2003 utfört elprovfisken i två lokaler i Oppliån och en lokal i 

Lövingsån. Öring har påträffats i samtliga lokaler med den klart högsta tätheten i Lövingsån. Övriga 

arter som fångats är stensimpa, elritsa, lake och bäcknejonöga. I Opplisjön och Lillstugusjön finns 

bestånd av abborre och gädda, i den förstnämnda även lake, sik samt vitfisk.  

 

Särskilda naturvärden 
Flodpärmussla finns i båda åarna enligt länsstyrelsens inventeringar. I Lövingsån bedömdes beståndet 

vara rekryterande så sent som 2006 (Musselportalen). 

 

Inventeringsresultat  

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001. Kompletterande inventering utfördes av Ljusdals 

kommun 2013. 

 

Sjöbeskrivningar 
Lillstugutjärnen är 7,8 ha stor och belägen 275 m.ö.h. Den omgivande marken består av en smal bård 

av våtmark närmast tjärnen. I våtmarken växer enstaka björkar och tallar, medan äldre tall i flack 

terräng tar över längre bort. Tjärnen vilken har en mjuk botten är relativt växtrik, med främst bladvass 

och starr som växer både längs stränder och längre ut. Till tjärnen rinner ett bäcksystem innehållande 

bl. a. Dalbäcken i V, samt en mindre bäck från N. Avrinningen av det starkt färgade vattnet sker via 

Lövingsån i S. 

Opplisjön har en storlek av 70 ha och ligger 214 m.ö.h. Marken kring sjön är något kuperad och 

beväxt av främst blandskog närmast sjön och barrskog längre upp i sluttningarna. Nära den SV 

stranden finns det ett tiotal hus och gårdar. Sjön har en relativt sparsam vattenvegetation innehållande 

främst starr och vass i strandzonerna. Bottensubstratet är där blandat med dominans av hårda 

fraktioner. Förutom av Lövingsån så tillrinns Opplisjön av Nymyrbäcken samt några mycket små 

bäckar i SV. Vattnet i sjön vars avbördning sker genom Oppliån i söder, är måttligt färgat. I 

sjöutloppet har SMHI en hydrologisk mätstation för registrering av vattenföring. 

Lillstugutjärnen i vy från utlopp. Opplisjön i vy från utlopp. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Lövingsån är 5,5 km lång och rinner genom helt obebyggda marker. Den övre halvan som har störst 

fallhöjd går i skogsmark med en liten andel myr, medan den nedre halvan genomflyter myrdominerad 

flack mark. Åns bredd varierar mellan 2-12 m och är i medeltal runt 6 m. 

Vattendraget har en lugn början genom sank 

mark, via två separata fåror varav den V är 

grävd. Där ån går in i fastare skogsmark efter 

ca 100 m, finns en utriven dammvall, följd 

av en kort (ca 50 m), rak och hårt rensad 

strömsträcka med mycket block och 

sprängsten på strandkanten. Fåran får 

därefter en lättare rensningsgrad samtidigt 

som den delar upp sig i ett något kvillande 

område genom snårskog. När fåran åter 

samlat sig, ca 400 m nedströms 

Lillstugutjärnen startar en lång (ca 1,4 km) 

och fin sträcka som är helt opåverkad från 

rensning. Vattenhastigheten är oftast 

strömmande till forsande även om avbrott för 

mindre lugnområden och höljor finns. Här 

och där finns små sidofåror med sten och 

grus, vilket innebär fina uppväxtförhållanden för öring. Längs sträckan kantas oftast ån av blandskog 

med störst andel löv i strandzonerna. Dock finns det hyggen med en mindre skyddszon på båda sidor 

av vattendraget i slutet av sträckan.  

Ca 100 m uppströms platsen där en grusväg leder över ån blir forsen plötsligt påverkad på ett tydligt 

sätt. Block ligger nu både på land och som en vall i ån. Där finns även rester av någon sorts 

stockkonstruktion, troligen en timmerränna. Rensade strömbiotoper fortsätter hela vägen (ca 600 m) 

ner till en myr där biflödet från Lördagsmyran rinner på. I delar av myren har rätning utförts och 

vattnet rinner en bit genom två fåror för att öka avbördningen. I slutet av myren finns en utriven 

damm. 

Den resterande delen (ca 3,1 km) av Lövingsån domineras av lugnflytande eller svagt strömmande 

biotoper genom mer eller mindre sanka marker. På flera platser påträffades bäverfällda träd och ån var 

även uppdämd på något ställe. Mellan de sanka områdena finns det kortare (max 200 m) partier med 

strömmande/forsande vatten. Även här finns kvarlämningar efter flottning i form av rensning, stockar i 

kanter, samt några dammrester. Trots detta finns 

det kvar en hel del sten och grus i ån som även 

bitvis innehåller gott om död ved. De avslutande 

400 m innan utloppet i Opplisjön är lugnflytande 

i en ringlande och djup fåra som kantas av tät 

blandskog.  

Oppliån har en relativt brant fallprofil genom 

skogsdominerade marker, hela vägen (ca 5,4 km) 

ner till väg 83. Här överväger strömmande till 

forsande biotoper, medan lugnflytande sträckor 

är få och korta. De strömmande och steniga 

områdena är oftast 4-12 m breda med en 

medelbredd på 7-8 m, medan de största selen blir 

ända upp till 20 m breda. Den allmänna 

vattenväxtligheten består av kuddmossor och 

påväxtalger på stenar i strömmarna, samt olika 

slinge, flyt och övervattensväxter i de lugnare områdena. Alla strömsträckor i området har varit utsatt 

för flottledsrensning även om en viss restaurering har utförts på flera ställen. Kring ån skänker oftast 

Orensad vattenbiotop i Lövingsån. 

Svagt biotopvårdad ström i Oppliåns övre del. 
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skogen (mest gran och björk) en hygglig beskuggning till vattendraget. Undantag finns dock vid ett 

stort hygge N om Mon samt vid hag och ängsmarker vid Mon och Hamran.  

I Hamran ungefär mitt på sträckan finns det en hög damm med en fisktrappa som är ur bruk. Förutom 

att dammen innebär ett definitivt hinder för uppströms fiskvandring, så medför den en uppdämning av 

ett ca 200 m långt avsnitt av ån uppströms. Det finns längs ån även flera rester av dammar och 

flottrännor. I den beskrivna sträckan fanns vid inventeringen 2013 två aktiva bäverdammar. Lägena för 

dessa var några hundra m nedströms Oppli, samt några hundra m uppströms Letsbo. 

Från väg 84 till Letssjön (700 m)är 

vattendraget relativt rakt och i genomsnitt 

7-8 m brett. Till en början strömmar ån 

långsamt genom nästan öppna tomt och 

betes marker i Letsbo. Den resterande 

delen är lugnflytande i ett sankt område 

med få träd och buskar närmast ån. 

Bottensubstratet är i sträckan genom byn 

blandat med dominans av sand, medan 

finsediment och lera tar över längre ner. 

Generellt sett finns det mycket 

vattenväxter i fåran, som tätast vid 

mynningsområdet. Bl. a. växer där 

bladvass, fräken, nate, topplösa och 

näckros. 

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns det tre vandringshinder, samtliga i Oppliån. För en vidare beskrivning av dessa, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Oppliån. 

Nr N koord E koord Lokal    Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6869992 542731 Nedströms Oppli Fors+stock Partiellt 1,5 

Vh2 6868637 543895 Hamran Damm Definitivt 2,5 

Vh3 6867284 545290 Uppströms Letsbo Damm/brorest Partiellt 0,4 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/omgrävning: Lövingsån och 

Oppliån har utnyttjats för timmerflottning 

vilket inneburit att vattendragen till stora 

delar har rensats. För Oppliåns del gäller 

det samtliga ström/forssträckor medan 

Lövingsån är rensad i ungefär hälften av 

de mer strömmande partierna. Bl. a. 

direkt nedströms Lillstugutjärnen. I det 

sistnämnda vattendraget har även rätning 

och omgrävning förekommit korta 

sträckor. Nära Oppliåns utlopp i Letssjön 

har det i strandkanten grävts in en liten 

”minihamn” för små båtar.  

 

 

Oppliåns lugna flöde genom Letsbo. 

Kraftigt rensad ström i Lövingsån, nedströms 
Lillstugutjärnen. 
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 Flottrännor och dammrester: Andra spår 

från flottningsepoken är dammrester och 

strandskoningar av stockar vilket påträffats 

på ett flertal ställen. I Oppliån har det även 

funnits flottledsrännor av sten, varav 

åtminstone en är relativt intakt. Denna är 

belägen ca 800 m nedströms Hamran.  

 Skogsbruk: Relativt nya hyggen med 

dåligt sparade skyddszoner fanns på fyra 

platser år 2013. I Lövingsån nedströms 

Pålsmyran V sidan. I Oppliån vid Glases V 

sidan, nedströms Hamran V sidan, samt i 

höjd med Svedängesbäcken Ö sidan. Viss 

urdikning har skett av markerna kring ån 

men det påträffades bara enstaka diken som 

direktmynnar i vattendraget. 

 Fiskevård: I Oppliån har maskinell restaurering utförts i de flesta av de rensningsskadade 

områdena. Det bedöms dock inte att ån är helt återställd eftersom det fortfarande finns stora 

mängder av sten kvar på stränderna längs många av dessa strömmar.  

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger i Oppli, ca 300 m nedströms Opplisjön. Hindret består av en fors över 

häll och grova block, kombinerat med en dämmande stock som ligger längst upp i forsen. Den 

sammanlagda fallhöjden för passagen som kan vara svårforcerad för fisk vid vissa flöden, är ca 1,5 

m. Åtgärdsförslag är att avlägsna stocken och justera block på ett sätt som underlättar för 

fiskvandring. 

KOMMENTAR 

Oppliån inkl. Lövingsån är ett vattendrag som naturligt sett bör ha goda förutsättningar för att 

producera öring. Särskilt med tanke på att åarna innehåller en relativt stor andel strömmande 

och forsande partier och en mindre andel sjö eller selmiljöer. Det finns heller inga naturliga 

vandringshinder i åarna. Trots att man redan gjort vissa återställningsarbeten i Oppliån så 

signalerar dock utförda elprovfisken, att beståndet av öring är svagt.   

 

Den viktigaste åtgärden är att möjliggöra fiskvandring förbi det artificiella och definitiva 

vandringshindret- dammen i Hamran som finns ca 4 km upp i vattendraget. Prioritet två är att 

göra en fullständig restaurering av de rensade avsnitten, så att biotoperna optimeras för 

öringproduktion. På sikt skulle detta kunna innebära att delar av populationen vandrar ut i 

Letssjön, och/eller Opplisjön för tillväxt. Något som kan försvåra/begränsa vandring kopplad 

till Letssjön är det lugnflytande, växtrika och förmodligen gäddrika mynningsområdet.  Även 

om en muddring eller liknande skulle vara till fördel för vandringsöring så det är tveksamt om 

ingreppet är befogat med tanke på att man då kan förstöra ett viktigt reproduktionsområde för 

gädda och andra sjölevande fiskarter. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flottledsrensning/flottränna i Oppliåns nedre del. 
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 Vandringshinder 2 består av en 

flottningsdamm under en vägbro i 

Hamran. Dammen är i två steg försedd 

med skibord av trä och har en 

sammanlag fallhöjd på ca 2,5 m. I den 

högra kanten sitter en gammal, gjuten 

fisktrappa vilken är förfallen och ur 

bruk. Dammen som enligt uppgift 

saknar laga kraft, bör rivas ut. Detta 

skulle förutom att fri fiskvandringsväg 

uppstår, även innebära att en längre 

strömbiotop skapas uppströms 

dammen. Om en utrivning inte är 

möjlig så är ett omlöp förbi dammen ett 

alternativ.  

 Vandringshinder 3 är ett märkligt partiellt hinder som finns direkt uppströms en liten bro mellan 

Nabo och Letsbo. Huggna block från en utriven damm eller liknande har där lagts ut tvärs över 

fåran där det bildats ett fall på ca 0,4 m. Troligen har dämmet konstruerats för att höja 

vattenståndet uppströms, ev. i syfte att leda in vatten i en sidofåra. Blockdämmet som ser mycket 

konstgjort ut bör avlägsnas för att underlätta fiskvandring. Om man vill behålla vattenståndet kan 

man anlägga en eller flera trösklar av naturliga block i stället. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell och manuell biotopåterställning: Återställ alla rensningsskadade avsnitt av både 

Lövingsån och Oppliån vilket även gäller de flesta av de redan restaurerade strömmarna. I Oppliån 

krävs maskin medan Lövingsån åtminstone i vissa delar kan biotopvårdas manuellt. 

 Elprovfiske: Innan restaurering påbörjas bör elfisken göras för att utreda nuvarande status på 

fiskbestånden. Använd de tre befintliga lokalerna och komplettera med en lokal i Oppliåns nedre 

del och en i Lövingsåns övre del. 

 Inventera biflöden: Till vattendraget rinner det flera mindre biflöden som sannolikt är 

fiskförande och kan utgöra reproduktionsområden för öring. Inventera dessa för att i första hand 

utreda om det finns onaturliga vandringshinder. Elprovfiske föreslås också i de berörda 

vattendragen vilka är och mynnar i: Dalsbäcken-Lill Stugutjärnen, Gäddtjärnsbäcken-Lövingsån, 

Öratjärnsbäcken-Opplisjön samt Svedängesbäcken-Oppliån.  

 
  
 

Vh3-Damm med fiktrappa som inte är i bruk i Oppliån. 
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Leån             

Förutsättningar 

Läge 
Leån har sin början i Storsjön som är en av Ljusdals kommuns största sjöar. Ån startar i sjöns västra 

delpol Bäckesjön, 17 km NV Ljusdal, och rinner ut i Letssjön söder där om. Längden på vattendraget 

är tillsammans med den sammanhängande Lostersjön ca 7,5 km. Längs loppet som nästan uteslutande 

går genom skogsmarker är fallhöjden 47 m. Det största biflödet utgörs av Björkån vilken ansluter till 

åns mellersta del från Ö.  

 

Förvaltning 
Hela Storsjön, Lostersjön samt Leån förvaltas av Ljusdals FVO. 

 

Fiskfauna 
I Storsjön finns abborre, gädda, lake, sik, siklöja, mört och andra vitfiskarter. Dessutom finns det ett 

svagt bestånd av storväxt öring. Denna stam reproducerar sig i Väljeån uppströms sjön och eventuellt 

också i Leån. I Leån finns det enligt elprovfisken öring, harr, gädda, abborre, lake, elritsa, benlöja, 

gers och stensimpa.  

Särskilda naturvärden 
Leån är i naturvårdsprogrammet värdefull natur i Gävleborg utpekat som ett värdefullt fiskevatten. Bl. 

a. påtalas harr och den storvuxna öringen som fortfarande förekommer. Även hydrologi och zoologi i 

vattendraget har bedömts som intressant. 

Karta. Leån med Storsjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001. Nya inventeringar utförda av Ljusdals kommun 

2014. 

Sjöbeskrivningar 
Storsjön, belägen 187 m. öh. har en areal 

på hela 2637 ha vilket gör den störst i 

Ljusdals kommun. Via ett brett sund 

försett med en järnvägsbank är sjön 

uppdelad i två större delpoler, varav den 

västra kallas för Bäckesjön. Sjön som har 

en flikig strandlinje och innehåller många 

öar har en mycket varierad 

bottentopografi med ett maxdjup på ca 36 

m. Strandzonerna innehåller till största 

delen hårda fraktioner mellan häll och 

sand även om grunda områden med 

mjuka växtrika bottnar förekommer i 

vissa vikar. Storsjöns största tillrinning 

kommer från Väljeån i sjöns NV ände, 

samt från Alsjöån i NO, medan avbördning sker genom Leån i Bäckesjöns sydligaste vik. Den 

omgivande marken består till den största delen av skogsmark i något kuperad terräng, men mindre ytor 

av jordbruksmark och myr förekommer också. En mer samlad bebyggelse finns i samhället Hennan i 

N, men i övrigt är det relativt glest mellan bosättningar och fritidshus kring sjön.  

Lostersjön ligger 187 m ö.h och har en yta på 84 ha. Sjön är direkt kopplad till Leån via 

Gråströmmen som rinner in från N och 

utloppet Kvarnströmmen i S. Den 

omgivande terrängen är förhållandevis 

flack och består företrädelsevis av en smal 

remsa av myr och blandskog närmast 

sjön, samt barrskog längre bort. Sjöns 

bottnar är oftast mjuka och innehåller en 

hel del övervattensväxtlighet i form av 

främst starr och fräken. Undantag finns 

längs den Ö sjökanten som har fasta 

stränder och steniga bottnar med sparsam 

vegetation. Den förekommande 

bebyggelsen finns nära utloppet och 

utgörs av en flottarstuga och en gård lite 

längre bort.  

Vattendrag & biotopbeskrivning    
Leån startar med Gråströmmen vilken är en ca 250 m lång förbindelse mellan Storsjön/Bäckesjön och 

Lostersjön. Därifrån och hela vägen ner till Letssjön (ca 5,2 km) växlar ån mellan strömmande till 

forsande avsnitt och djupa sjöliknande sel av olika storlek. Vattendragets bredd är i lugnområden ända 

upp till 100 m, medan strömsatta sträckor varierar mellan ca 12 och 30 m. De bredaste strömmarna 

finns direkt nedströms sjöarna (Gråströmmen och Kvarnströmmen), medan de smalare sekvenserna 

finns i mer forsande avsnitt längre ner. Leåns avslutning består av Letssjöströmmen som rinner ut till 

Letssjön i ett brett men distinkt flöde.  

Storsjöns västra delpol Bäckesjön i vy från väst. 

Lostersjön i vy från utloppet i söder. 
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Inventeringen (2014) som utfördes efter den 

biotoprestaurering som utförts under senare år 

visade att det numera finns enorma mängder 

av block och sten i Leåns strömsatta avsnitt.  

Detta innebär gott om ståndplatser för öring 

och harr, men det finns även stora arealer av 

uppväxtområden. Bl.a. där man bearbetat 

strandzoner och öppnat upp avsnörda 

sidofåror. Den synliga förekomsten av grus på 

bottnarna var låg även om några utlagda 

lekbottnar noterades. Vattenväxtligheten är 

relativt sparsam och domineras av påväxtalger 

i strömmande avsnitt, medan starr, näckros och 

andra vanliga övervattensarter växer i 

lugnområdena. Även förekomsten av död ved 

får betecknas som låg. 

Vattendragets närmiljö är längs sin sträckning 

påfallande likartad. Till stora delar omges stränderna av skog som närmast vattnet oftast innehåller 

både barr och lövträd. Vid selen finns dock även små inslag av myr, och i anslutning till ett par 

bosättningar även gårds och betesmark. Ån är på flera platser tillgängliggjord med vindskydd. 

Vandringshinder för fisk 
Det finns inga vandringshinder för fisk i Leån. 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Leån har unyttjats som flottled 

mellan Storsjön och Ljusnan vilket innebär 

att alla strömsträckor har varit kraftigt 

rensade innan restaurering utförts.  

 Grävning: Mellan Storsjön och Lostersjön 

finns en rakt grävd, men numera torrlagd 

kanal som troligen använts för flottning. En 

rakt grävd fåra finns även parallellt med 

Kvarnströmmen, nedströms Lostersjön. 

Denna föregås av en damm och ett ålhus i 

relativt bra skick. Dammen står något öppen 

vilket innebär att kanalen som rinner genom 

ett tätt lövverk är strömsatt. 

 Dammrester: I vattendraget har det funnits 

flera flottningsdammar vilka numera är 

utrivna. De tydligaste exemplen finns i 

utloppen av Bäckesjön och Lostersjön där 

det numera sitter gångbroar över de gamla 

dammfästena. 

 Fiskevård: Leån restaurerades i ett första 

skede under åren 1990- 94. Då dessa 

åtgärder inte visade sig ge önskad effekt så 

har även ett större återställningsarbete 

utförts under åren 2012- 14. Återställningen 

utförd av FVO och till viss del kommunen 

innefattade uppifrån räknat Gråströmmen, 

Nedre delen av Danskströmmen i nyrestaurerat skick 
under lågvattenföring. Foto: Peter Hallgren. 

Ålhus i kanal parallellt med Kvarnströmmen. 

Pågående biotoprestaurering i Danskströmmen. Foto: 
Peter Hallgren. 
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Kvarnströmmen, Långströmmen, Lillströmmen, Krokströmmen, Danskströmmen, Ålockströmmen 

samt Letssjöströmmen. Detta innebär en sammanlagd åtgärdssträcka på hela 3,1 km. 

Restaureringen innefattade även utläggning av lekgrus på utvalda platser i Gråströmmen, 

Kvarnströmmen, Danskströmmen och Letssjöströmmen. 

 
Åtgärdsförslag 

Övriga åtgärder 
 Kompletterande biotoprestaurering: Den grävda ålhuskanalen (ca 500 m) nedströms Lostersjön 

kan med fördel biotopvårdas genom återförsel av sten, med hjälp av en mindre grävmaskin. 

Komplettera den senaste restaureringen med maskinåterställning i de nedersta avsnitten av 

Kvarnströmmen (ca 100 m) resp. Krokströmmen (ca 100 m).   

 Elprovfiske: Följ upp de utförda biotopåtgärderna genom standardiserade elprovfisken. Använd 

befintliga lokaler och komplettera med nya om det behövs. Med tanke på den långa 

åtgärdssträckan så bör 5 lokaler vara ett minimum för att en bra uppföljning ska uppnås.  

 Restriktioner/förvaltning: Det är viktigt att det finns tydliga regler i Leån avs. bl. a. 

fångstmetoder, fredningstider och uttag av fisk. Särskilt viktigt är detta för att skydda 

sjövandrande öring och dess avkomma. Med tanke på storöringstammen bör man även se över 

regler för nät och sportfiske i Storsjön.  

KOMMENTAR 

Leån innehåller inga vandringshinder och är med sin storlek och sitt läge mellan två stora sjöar 

ett mycket viktigt vattendrag för såväl fiske som för fiskproduktion.  En intressant uppgift är att 

det före flottningsepoken och utbyggnaden av Ljusnan ska ha vandrat upp lax från havet för 

reproduktion i Leån. Dessutom har ån tjänat som reproduktionsvatten för sjölevande öring från 

Storsjön och Letssjön. Den ambitiösa biotoprestaurering, som genomförts i regi av Ljusdals 

FVOF under senare år innebär att förutsättningarna för att sjövandrande öringstammar ska 

återutvecklas har förbättrats avsevärt. Samtidigt har livsvillkoren för den redan nu starka 

harrpopulationen stärkts. 

Något som kan vara problematiskt är att regleringen av den uppströmsliggande Hennan, och den 

omvända vattenregim som detta innebär, även påverkar flödet i Leån. D.v.s. onaturligt hög 

vintervattenföring och låg sommarvattenföring. Dock så tyder resultaten från två 

bottenfaunaundersökningar (FVO 2013) på att varken hydromorfologisk eller annan påverkan på 

det akvatiska livet förekommer, vilket är glädjande. Viktiga åtgärder i Leån framöver, är att följa 

upp fiskbeståndens utveckling efter restaureringen, samt att vidta åtgärder för en långsiktig och 

hållbar förvaltning av fisk och fiske.  
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Alsjöån 

Förutsättningar 

Läge 
Alsjöån är belägen ca 4 km öster om Hennan där den förbinder Alsjön med Storsjön. Längden på 

vattendraget som rinner i två separata fåror är mindre än 200 m. Enligt SMHI är fallhöjden i den korta 

sträckan mellan sjöarna hela 6 m.  

Förvaltning 
Ljusdals FVO förvaltar sjö och vattendrag. 

Fiskfauna 
Fiskfaunan i Alsjöån är inte dokumenterad, men enligt uppgift har det vid elfiske fångats öring (1 st.) 

och stensimpa. Det har även fångats sik i en uppvandringsfälla. I Alsjön finns det abborre, gädda, lake, 

gärs, sik och vitfisk. I nedströms liggande Storsjön tillkommer också arter som öring och siklöja med 

flera (se rapport Leån). 

Karta. Alsjöån och Alsjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2013. 

Sjöbeskrivning 
Alsjön är 282 ha stor och är belägen 193 m över 

havet. Den omgivande skogsmarken är relativt flack 

närmast sjön, men berg finns längre bort. Tall och 

blandskog dominerar i sjöns närmiljö. Alsjön har en 

mycket flikig strandlinje med många uddar och 

vikar. Den innehåller även några holmar av olika 

storlek. Vattenvegetationen vilken är relativt 

sparsam, består främst av starr längs sjöns 

strandzoner. Dessa har ett bottensubstrat dominerat 

av block, sten och en mindre del finsediment. Sjön 

har ett stort avrinningsområde med bl. a. Dysån och 

Klockarån som rinner till i N resp. SO. Vattnet är 

där av humöst och starkt färgat. Enstaka stugor 

finns runt sjön, bl. a. vid Alsjövallen nära sjöns 

utlopp. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Alsjöån (S utloppet) består av en ca 130 m lång, rakt grävd fåra mellan Alsjöns sydspets och en smal 

växtrik vik av Storsjön. Troligen har detta varit en flottningskanal. I sjöutloppet sitter en konstruerad 

blocktröskel med en bredd av 5-6 m. Ån strömmar därifrån in under en bro varefter en kort men brant 

fors bildas. I denna sitter en träkonstruktion som troligen utgjort ett ålkar. Åfåran blir därefter djupt 

nedgrävd och vattnet strömmar kraftigt fram i en grovblockig, 6-7 m bred fåra som har restaurerats. 

Stenar och block är täckta av kuddmossor och en del påväxtalger. I de höga strandbrinkarna växer 

lövskog som ger en bra beskuggning. Efter hand avtar strömhastigheten samtidigt som ån grundar upp 

över en botten av sten och grus. Runt mynningsområdet i Storsjön, växer en hel del övervattensväxter, 

främst bladvass.  

Alsjöåns norra fåra vilken går parallellt med den södra är ca 190 m lång, och troligen Alsjöns 

naturliga utlopp. Vattenföringen här är något mindre än i den andra. I utloppet sitter i dag en stensatt 

damm som utgör ett definitivt vandringshinder. Mellan dammen och Storsjön strömmar vattendraget 

genom ett stenrikt och relativt grunt område. Fåran som delvis är flergrenad har en bredd på 5-15 m. 

Liksom i den S fåran är stenar och block beväxta av kuddmossor och påväxtalger. Den omgivande 

Foto. Alsjön i vy från söder. 

Alsjöåns södra, troligen en gång grävda fåra. Alsöåns norra, naturliga åfåra. 
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marken är något sluttande och beväxt av främst lövträd. Direkt uppströms Storsjön rinner ån under en 

mindre betongbro. Vattnet stråkar direkt därefter ut i ett mynningsområde med en glesare 

vattenväxtlighet gentemot flottningskanalens utlopp.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns enligt tabell nedan två vandringshinder i Alsjöån. För en vidare beskrivning av dessa, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Alsjöån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6877735 551219 Alsjöns S utlopp Fors med fisktrappa Partiellt 1,5 

Vh2 6877834 551162 Alsjöns N utlopp Damm Definitivt 1,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Omgrävning/rensning: Alsjöåns södra fåra 

vilken använts för flottning är helt eller delvis 

grävd.  Den norra naturliga grenen är endast lätt 

påverkad. Inget material finns upprensat på land, 

och den försiktiga rensningen har gjorts på ett 

sätt som inte bedöms påverka vattenbiotopen 

negativt. 

 Fiskevård: I flottningsfåran/Alsjöns utlopp har 

man konstruerat en nivåhållande blocktröskel. 

Nästan hela sträckan ner till Storsjön har 

biotopvårdats maskinellt genom utläggning av 

upprensat material.  

 
    

                                         

 

KOMMENTAR 

Alsjöån har på grund av dess korthet, sin viktigaste funktion som vandringsled för fisk mellan 

två stora sjöar- Storsjön och Alsjön. I dagsläget är detta inte möjligt undantaget för öring, som 

vid gynnsamma förhållanden eventuellt kan ta sig igenom det gamla ålkaret i flottningsfåran. 

Dock är det i första hand sjölevande arter som gädda, abborre och mört som har behov av 

vandringsleden. Dels för att röra sig mellan lek och uppväxtområden, men även för att söka 

näring. Det har också konstaterats att sik vandrar upp i Alsjöån från Storsjön om hösten. Detta 

via den uppvandringskontroll med fälla som gjorts i samband med ett kraftverksbygge i Väljeån 

uppströms Storsjön. I undersökningen som pågick några höstar runt sekelskiftet påträffades 

ingen öring, vilket var syftet. Ett äldre, men litet exemplar ska dock ha fångats vid ett elfiske i 

den naturliga grenen. 

 

Om man återställer och skapar fri vandringsväg genom Alsjöån, nås inte bara Alsjön. Även de 

stora vattensystemen Klockarån och Dysån, inkluderat flera sjöar kommer att tillgängliggöras för 

vandrande fisk. 

 

 

 

 

 

 

Anlagd blocktröskel i den grävda åfåran. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 sitter i en fors i flottningsfårans övre del och består av ett gammalt ålkar som 

eventuellt även är tänkt att fungera som en fisktrappa. Konstruktionen som är ca 1 m bred är 

mycket brant anlagd och i mycket dåligt skick. Den smala branta passagen som bygget skapar gör 

att inga arter, förutom ev. öring kan passera uppströms. Inga åtgärder föreslås eftersom den 

naturliga vattendragsfåran bör prioriteras i stället.  

 Vandringshinder 2 är en damm från flottningstiden, som sitter i inloppet till Alsjöåns naturliga 

fåra. Dammen som har fundament av sten, är i det 3 m breda utskovet utrustad med två 

regleringsluckor vilka är trasiga och ur bruk. Tillsammans med dämmande material i utskovet och 

ett nedströms sittande skibord, är hindrets fallhöjd ca 1,5 m. Här bör man ordna en fiskväg som 

fungerar för alla förekommande arter. Dammutrivning i kombination med en bred utloppsnacke av 

stenmaterial föreslås.Åtgärden kommer att behöva kompletteras med att tröskalhöjden i 

flottningsfåran justeras så att endast en mindre andel vatten går där, alternativt att den läggs igen 

helt. 

Övriga åtgärder 

 Elprovfiske: Provfiska båda grenarna för att utreda fiskbeståndet, i synnerhet förekomsten av 

öring. Det är av stort intresse att klargöra varifrån den öring som fångades vid det tidigare elfisket 

har för härkomst. Mest troligt är att en spillra av ett stationärt bestånd finns kvar i ån. Ett 

vandrande bestånd från Storsjön som förökar sig i det lilla reproduktionsområdet som finns i 

Alsjöån är knappast hållbart i längden.  

 Restaurering av lekbottnar: Om en fri vandringsväg återskapas genom Alsöåns huvudfåra kan 

även vissa förbättringsarbeten göras i vattenbiotopen även fast fåran är svagt påverkad från 

rensning. Främst är det angeläget att luckra upp de troligtvis hårt bundna bottnarna för att skapa 

bättre lek och uppväxtmiljöer för öring. Arbetet kan göras manuellt med den så kallade 

Hartijokkimetoden. 

 Återintroduktion: Eftersom det sannolikt inte finns ett livskraftigt öringbestånd i Alsjöån i 

dagsläget så bör en återintroduktion göras efter återställningen. Med fördel anvävds material från 

Väljeån som kan elfiskas upp (årsyngel) och flyttas under några säsonger. Även om det korta 

vattendraget aldrig kommer att kunna producera några större mängder av öring så innebär 

åtgärden att ett sjövandrande bestånd åtminstone teoretiskt skulle kunna etablera sig även i 

Alsjöån, liksom sker i Väljeån.  

 

Vh1-fors med trappkonstruktion i flottningsfåran. Vh2-damm i Alsjöns utlopp, naturliga fåran. 
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Klockarån 
(med Stugsjöån m.fl. vattendrag) 

Förutsättningar 

Läge 
Klockarån har sin början i Klockarsjön ca 7 km öster om Hennan varifrån det rinner i västlig riktning 

för att mynna i Alsjön. I den här rapporten avhandlas även uppströms liggande system med ytterligare 

fem sjöar som är ihop bundna av kortare vattendrag. Från den översta sjön, Medasen är den totala 

vattendragslängden inkl. sjöarna 11,5 km, med en fallhöjd på 102 m ner till Alsjön. Omgivningen 

består av kuperade skogsmarker där bebyggelse saknas. 

Förvaltning 
Ljusdals FVO förvaltar hela vattendraget inklusive alla sjöar. 

Fiskfauna  
Elprovfiske utfördes uppströms vägbron över Klockarån år1996 och 2009. Ett exemplar av flersomrig 

öring fångades under fisket 1996, andra arter som påträffades under provtagningarna var elritsa, lake 

samt både stensimpa och bergsimpa. I sjöarna finns det abborre, gädda, lake, siklöja och mört. Enligt 

uppgift finns det även sparsamt med öring i Klockarsjön och Stugsjön. 

Kända miljöproblem i vattnet 
Klockarsjön och sjösystemet uppströms har tidigare kalkats mot försurning inom länsstyrelsens 

åtgärdsplan, med målart strömlevande öring. Vattenkemin bedöms dock numera vara tillfredsställande 

och kalkningsprogrammet har avslutats.  

 
 

Karta. Klockarån, Stugsjöån, Brassbergsån, Medasån med sammanhängande sjöar. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendragen inventerades av länsstyrelsen år 2009 och 2012. Kompletterande inventering utförd av 

Ljusdals kommun 2013. 

Sjöbeskrivningar 
Medasen ligger 295 m.ö.h och är 62 ha stor. 

Den omgivande marken är fast, kuperad och 

beväxt av främst tallskog. I väster angränsar dock 

en mindre myrmark mot sjön. Sjöns 

bottensubstrat i strandzonen består till stor del av 

sten och block. Vattenväxtligheten är ringa och 

består främst av glesa starrbestånd efter kanterna. 

Till Medasen rinner en mindre bäck från 

markerna i SO samt några diken från 

Medasmyran i V. Vattnet i sjön är måttligt färgat.   

Svarttjärnen som genomflyts av Medasån har en 

storlek på endast 4 ha. Tjärnen ligger djupt 

nedbäddad mellan två berg beväxta av främst 

tallskog. På östra sidan, där det också går en 

grusväg finns dock ett hygge relativt nära sjön. 

Förekomsten av vattenväxter är relativt riklig vid inloppsviken, men i övrigt mycket sparsam. Starr, 

näckros och vattenklöver har noterats, främst i strandzonen. Tjärnens vatten är måttligt färgat.   

Brassbergssjön är 63 ha stor och belägen 273 m ö.h. i skogsmark dominerad av tall. I N finns två 

större hyggen som slutar relativt nära sjön. Där finns även en gård med öppen ängsmark ner mot 

stranden. I sjön som endast har svagt färgat vatten finns det mycket sparsamt med vattenväxter, endast 

lite starr (främst vid utloppet) och näckrosor syns. Bottensubstratet i sjön verkar vara blandat, 

stränderna är dock relativt steniga. Förutom av Medasån, så tillrinns sjön av två mycket små bäckar i 

V resp. O.  

Olastjärnen är ca 5 ha stor och genomflyts av Brassebergsån. Omgivningen består av tallskog 

i något sluttande mark. Nära sjön finns en grusväg längs östra sidan, samt en stuga i söder. 

Finsediment täcker bottnarna i strandzonen, där det bl. a. växer en del näckrosor. De tätaste 

bestånden finns vid in resp. utlopp. Olastjärnens vatten är måttligt färgat. 

Stugsjön är belägen 265 m.ö.h. och har en 

sjöyta på 37 ha. Sjön som är omgiven av 

barrskogsbeklädda berg, har ett relativt ljust 

vatten och sparsam vattenväxtlighet. 

Starrbestånden är glesa men finns långt ut i 

sjön på vissa ställen. Detta tillsammans med att 

sjön bitvis har en väldigt blockig strandlinje, 

kan tyda på att sjönivån är sänkt. 

Bottenmaterialet i strandzonen är i övrigt 

blandat med finsediment, sand och sten. 

Förutom Brassbergsån i O så tillrinns sjön av 

tre små vattendrag i N, varav Atabäcken från 

Ljustjärnen är störst. 

 

Medasen i vy från ost. 

Stugsjön i vy från utlopp. 
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Klockarsjön, ca 239 m.ö.h. är den 

nedersta sjön i Klockaråns 

vattensystem, vilken med sina 123 

ha också är den största. 

Omgivningen består av något 

kuperad mark, som dominans av 

tallskog på bergen och blandskog 

närmast sjöstränderna. Nära den 

södra stranden har det i flera 

områden nära sjön avverkats stora 

arealer skog. Den långsmala sjön 

innehåller flera öar/holmar och har 

en strandlinje som delvis är mycket 

blockig. Vattenvegetationen är 

oftast sparsam med starr, näckros och vattenklöver som dominerande arter. Till Klockarsjön 

rinner förutom Stugsjöån i O, två mindre bäckar från Lindtjärnen samt Vildfisktjärnen i N. 

Sjöns vatten är måttligt färgat.  

Vattendrag & biotopbeskrivningar 
Medasån börjar i Medasens östra ände och 

mynnar efter att ha passerat den lilla 

Svarttjärnen (4 ha) i Brassberssjöns södra 

strand. I utloppen av sjöarna sitter utrivna 

flottningsdammar vilka fortfarande utgör 

partiella vandringshinder. Vattendraget som 

frånsett tjärnen är endast ca 900 m långt, 

omges i huvudsak av blandskog med en stor 

andel lövträd närmast stränderna. Direkt 

uppströms Svarttjärnen rinner dock ån genom 

en delvis öppen våtmark längs ca 200 m. 

Åfåran har genom sitt lopp en varierande bredd 

som i medeltal är 4- 5 m. Strömmande biotoper 

dominerar men kortare forsar och lugnflytande 

partier förekommer också. Alla strömmande 

sträckor är kraftigt rensade, på några ställen har man även sprängt. Trots rensningarna finns det 

mycket stenmaterial i åns fåra och flera potentiella uppväxtområden för öring har registrerats.  

Brassbergsån rinner från Brassbergssjön via 

Olastjärnen (5 ha) till Stugsjön. Undantaget tjärnen 

är den i snitt 5-6 m breda ån ca 1 km lång. 

Omgivande terräng är i regel flack och består till 

lika stora delar av skogsmark respektive trädbeväxt 

myrmark. Närmast ån dominerar blandskog 

alternativt lövskog. Flödet är lugnt till en början, 

samt i anslutning till Olastjärnen, men i övrigt svagt 

strömmande till strömmande. I de mest strömsatta 

områdena är ån kraftigt rensad men mycket material 

finns ändå kvar i fåran.  Den sista biten ner till 

Stugsjön är påfallande blockrik och saknar en 

markant fåra. Utrivna dammar som inte utgör 

vandringshinder finns nedströms både 

Brassbergssjön och Olastjärnen. En gammal 

bäverdamm som heller inte är något hinder påträffades långt upp i ån. 

Klockarsjön i vy från NO. 

Kraftigt rensat parti av Medasån som ändå har gott om 
block i fåran. 

Brassbergsåns blockikga utloppsdel mot Stugsjön. 
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Stugsjöån som är ca 1,2 km lång och i snitt 6-7 m bred faller relativt brant i sitt lopp genom 

skogsmark ner till Klockarsjön. Längst upp befinner sig ett hygge i åns närhet annars växer mestadels 

bland eller lövskog närmast ån. Ett litet myrområde finns ca 200 m nedströms Stugsjön, i övrigt är den 

omgivande terrängen fast och ovanligt blockig. Vattendraget är förutom vid myren, strömmande till 

forsande i en kraftigt rensad fåra som ändå innehåller mycket sten. Vandringshinder finns i form av en 

dammrest i Stugsjöns utlopp, och som en lång och brant fallsträcka över stora hällar ungefär mitt i åns 

sträckning. Dessa passager innebär definitiva hinder för samtliga fiskarter utom öring. Trots 

Stugsjöåns fördelaktiga fallhöjd bedömdes det att inga riktigt bra öringbiotoper, varken i avseende på 

lek, uppväxt eller ståndplatser finns. 

Klockarån är fram till Alsjön ca 3,6 km lång med en fallhöjd på runt 46 m. Den övre delen (ca 1,5 

km) av vattendraget fram till ”Tvåadammen,”har en omgivning och närmiljö som präglas av sparsamt 

trädbeväxta våtmarker. Flödet i ån är där överlag lugnt och sväller ibland ut i sel som är ända upp till 

60 m breda. Vattenväxtligheten är delvis riklig och består av främst starr och allehanda 

flytbladsväxter. Undantag i biotopförhållandet finns vid ”Ettadammen” strax nedanför Klockarsjöns 

utlopp där en ca 100 m lång och 6 m bred strömsträcka finns. Ån är där kraftigt rensad med mycket 

block liggandes på land. De båda flottningsdammarna som finns i sträckan är utrivna, men 

Tvåadammen utgör fortfarande ett partiellt vandringshinder.  

 

Från Tvåadammen och vidare ner till Alsjön (ca 2,1 km) rinner Klockarån till genom skogsmark i mer 

kuperad terräng. Närmast vattendraget växer främst blandskog med övervikt av lövträd som i flera 

områden ger ett fint skyddande överhäng. Vattenhastigheten är genomgående svagt strömmande till 

forsande med störst andel strömmande sträckor. Sten och block dominerar bottenmaterialet även om 

en del grus också förekommer på sina ställen. Det har förekommit rensning längs i stort sett hela 

sträckan där upprensat material förekommer i olika hög grad. Dock har återställning utförts på flera 

platser, bl. a. nedströms Tvåadammen.  

Vandringshinder för fisk 
I Klockarån med uppströms liggande åar finns enligt tabell nedan, fem partiella vandringshinder. För 

en vidare beskrivning av dessa, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Klockarån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6878281 560511 Utlopp Medasen, Medasån Dammrest/fors Partiellt 1,0 

Vh2 6879167 560274 Utlopp Svarttjärnen, Medasån Dammrest Partiellt 0,3 

Vh3 6880550 558405 Utlopp Stugsjön, Stugsjöån Dammrest Partiellt 0,5 

Vh4 6880193 557839 Uppströms ledning, Stugsjöån Hällar Partiellt 10 

Vh5 6878745 554267 Tvåadammen, Klockarån Dammrest Partiellt 0,5 

 

Lugnflytande parti i Klockaråns övre del. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg 

Biotopvårdat parti av Klockarån. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Klockaråns vattensystem har utnyttjats som flottningsled, sannolikt ända från den 

översta sjön Medasen. Kraftig rensning har utförts längs de flesta strömsträckorna, även 

sprängning har förekommit. Rester av trärännor på land tyder på att flottningen inte alltid skedde 

genom vattendraget. Bl.a. finns en lång, murken ränna S om Stugsjöåns översta del.  

 Dammar: I sjöutloppen och på något till ställe till sitter flottningsdammar. Dessa är utrivna men 

skapar fortfarande problem för fiskvandring på vissa ställen, se v-hinder. 

 Skogsbruk: Det påträffades inga riktigt närgångna avverkningar nära vattendraget vid 

inventeringarna. Dock har skogsbruket inom avrinningsområdet generellt sett varit intensivt uder 

senare år. Stora kalhyggen har bl. a. uppstått nära Medasen och i de sydliga sluttningarna ner mot 

Klockarån. 

 Fiskevård: Stora delar av Klockaråns huvudfåra har maskinåterställts. Viss fiskevård tycks även 

ha utförts i Medasån. Detta i form av tröskling nedströms dammen i Medasens utlopp (vh-1), och 

av att man har tydliggjort en fåra genom ett stenigt parti av ån, direkt uppströms mynningen i 

Brassbergssjön.  

 

KOMMENTAR 

Klockaråns vattensystem innehåller flera fina sjöar, sammanbundna av vattendrag som tyvärr är 

svårt skadade av flottledsrensning. Detta har troligen starkt bidragit till att öringbeståndet i 

systemet enligt uppgift ska vara mycket svagt. Eventuellt har även försurningspåverkan före det 

utförda kalkningsprogrammet också spelat in. I den enda registrerade elfiskelokalen, vilken 

finns i Klockaråns huvudfåra, fångades vid det senaste provfisket (2009) ingen öring. Därför är 

det anmärkningsvärt att uppgifter finns om att öring har fångats i såväl Klockarsjön som 

Stugsjön. Utplanteringar har dock gjorts i Stugsjön på 70-talet, vilket kan vara en förklaring.  

 

De insatser som ska göras i Klockaråns vattensystem bör i ett första skede inriktas på 

undersökningar av den nuvarande fiskfaunan. Det är bl.a. intressant att utreda varifrån 

öringarna som fångats i sjöarna kommer, och om det finns lämplig betesfisk och utrymme för 

öring i dessa. Därefter kommer det att krävas omfattande fysiska insatser för att reparera 

flottledsskadorna. Eventuellt kan även en återintroduktion av öring i vattendragen bli aktuell. 

Positivt är att en viss återställning redan gjorts, och att försurningsläget enligt länsstyrelsen är 

under kontroll.    

 

 

 

 

 

Kraftigt rensad åfåra nedströms Stugsjön. Murken flottränna bredvid Stugsjöån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en utriven flottningsdamm i Medasens utlopp. Direkt nedströms 

denna finns en kort, blockrik fors med en fallhöjd på ca 1 m. Den relativt branta forsen, i 

kombination med ansamlingar av ris och bråte, gör att passagen bedöms utgöra ett partiellt 

fiskvandringshinder. Åtgärdsförslag är att avlägsna det dämmande materialet samtidigt som man 

justerar stenar och block för att underlätta för fiskvandring. Arbetet sker lämpligtvis i samband 

med ev. maskinåterställning av Medasån, men bör om så önskas även kunna lösas manuellt.  

 Vandringshinder 2 är rester från en dammkonstruktion som finns i Svarttjärnens utlopp. Tre 

stockar i olika nivåer ligger tvärsöver ån skapar små fall med en sammanlagd höjd av ca 0,2 m. 

Passagen utgör inget allvarligt fiskvandringshinder men kan förbättras om de artificiella hindren 

rivs ut och ersätts av en blocktröskel. Förutom att en fiskväg utformas genom tröskeln bör den 

anläggas i en höjd som medger att Svarttjärnens sjöhöjd kvarstår. 

 Vandringshinder 3 finns under en vägbro i Stugsjöns utlopp och består av rester från en 

flottningsdamm. Hindret som har en fallhöjd på ca 0,5 m består av tvärliggande stockar i tre 

nivåer. Dessa bör rivas ut och ersättas med en sjönacke som håller Stugsjön på rätt nivå och är 

vandringsbar för fisk. Mycket sten och block (från flottledsrensning) finns att tillgå på platsen.   

 Vandringshinder 4 befinner sig i Stugsjöån och består av stora hällar som skapar en brant fors 

med en fallhöjd på ca 10 m. Passagen är mycket svårforcerad för alla fiskarter, dock bedöms det 

att större öring kan passera vid höga flöden. Direkt nedströms fallet finns mycket upprensat 

material som bör återföras till åns fåra, vilket kan innebära att fiskvandring underlättas. Hindret i 

sig är dock naturligt och vidare åtgärder föreslås inte. 

 Vandringshinder 5 består av en delvis utriven 

flottningsdamm i Klockaråns huvudfåra. De 

stensatta fundamenten finns kvar och fungerar 

numera som fundament till en vägbro. Under 

bron sitter det virke tvärsöver vattendraget, vilket 

skapar ett partiellt vandringshinder i form av ett 

fall i två nivåer, med en fallhöjd på ca 0,5 m. 

Hindret bör kunna rivas ut under förutsättning att 

uppströms liggande våtmark inte påverkas 

negativt. 

 

Vh3, dammrest i Stugsjöns utlopp. Vh4, mäktig fors över hällar i Stugsjöån. 

Vh5, dammrest i Klockaråns övre del. 
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Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Elprovfiska vattendragen för att utreda fiskfaunan och i synnerhet öringförekomsten. 

Förslagsvis provfiskas förutom befintlig lokal i Klockarån, två lokaler i respektive å (sammanlagt 

9 lokaler). 

 Återintroduktion: Om det utefter elfiskena visar sig att öring saknas i någon- eller några av åarna 

kan en återintroduktion bli aktuell. Lämpligt material är den sjölevande öringstam som 

reproducerar sig i Väljeån i samma vattensystem. Den eventuella introduktionen görs endast om 

vattendragen restaureras. 

 Sjöprovfiske: För att utreda fiskfaunan i sjöarna bör dessa provfiskas med standardiserad 

nätprovfiskemetodik. Mest angelägna att undersöka är Klockarsjön och Stugsjön. 

 Maskinell biotopåterställning: Återställ de rensade sträckorna maskinellt. Detta omfattande 

arbete kräver en vidare projektering som till viss del kan vägledas av elfiskeresultaten. Åtgärderna 

bör för bästa effektivitet göras i samband med att vandringshindren åtgärdas. 

 Bevaka vattenkvalitet: Även om kalkningsprogrammet för Klockarån är avslutat och 

vattenkvaliteten numera bedöms som stabil, så bör denna bevakas. Detta arbete sköts i skrivande 

stund av länsstyrelsen genom kontinuerliga vattenprovtagningar.  
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Dysån 
(med Risbergsån) 

Förutsättningar  

Läge 
Med mynning 4 km V om Samhället 

Hennan, i Alsjöns N ände, avbördar 

Dysån ett avrinningsområde innehållande 

flera vattendragsgrenar. I denna rapport 

avhandlas Dysåns utloppsdel tillsammans 

med från norr anslutande Risbergsån, med 

början i Risbergssjön. Längs vattendragets 

lopp som sammanlagt är 11,1 km långt, 

genomflyts skogs och myrmarker, samt 

flera mindre tjärnar. Längs sträckan faller 

vattendraget 150 m. Stora tillrinnande 

biflöden är Sänningsån från väster och 

Kumsjöån från öster.  

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar alla beskrivna 

vatten. 

Fiskfauna 
Det finns fyra registrerade elprovfisken, 

utförda åren 1986 och 2010 i Dysån och 

Risbergsån. De enda fångade arterna var 

gädda och lake, dessutom i ett litet antal. I 

Risbergssjön finns gädda, abborre och 

mört. 

Särskilda miljöproblem  
Enligt VISS så har Risbergsån som ligger 

inom länsstyrelsens kalkningsområde för 

Dysån försurningsproblem. Kalkning 

utfördes tidigare i Risbergssjön, men 

åtgärdsområdet har för närvarande 

kalkningsuppehåll. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Länsstyrelsen biotopkarterade vattendraget 2012 och kompletterande inventering utfördes 2013 av 

Ljusdals Kommun. 

 

Karta. Dysån med Risbergsån, Risbergssjön, 
Nordströmstjärnarna, Disktjärnen och Slåttjärnen. 
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Sjöbeskrivningar 
Risbergssjön är 32 ha stor och belägen 343 m.ö.h. 

Sjön som har färgat vatten tillrinns av några mycket 

små bäckar i N, och sjöns utflöde sker genom 

Risbergsån i S. Den omgivande terrängen är ganska 

flack med trädbeväxt myr närmast stränderna och 

blandskog och hyggen längre bort. I sjön växer 

sparsamt med vattenväxter där inslag av starr, 

näckros och vattenklöver är vanligast. 

Bottensubstratet består företrädelsevis av 

finsediment även om en del sten och block 

förekommer i strandzonerna. I sjöns utloppsdel 

sitter en gammal flottningsdamm. 

Nordströmstjärnarna vilka genomflyts av 

Risbergsån är 3,7 resp. 2,4 ha stora och förbinds av 

en kort lugnflytande åsträcka. De övriga tillflödena består av Fredagsbäcken och ett antal diken som 

rinner in i den S tjärnen. Närmiljön kring tjärnarna består av myrar med glesa bestånd av mindre tall 

och björk. I bottnarna vilka domineras av finsediment, växer rikligt med övervattensväxter så som 

starr och näckros. Vattnet i de små tjärnarna är starkt färgat. 

Den långsmala Disktjärnen som är 6,3 ha stor, genomflyts i sin V ände av Risbergsån, men har även 

stor tillrinning från Kumsjöån i O. Utloppet finns i S där Disktjärnsdammen utgör ett definitivt 

vandringshinder för fisk. Den omgivande marken består av en bitvis ganska vid våtmark som bitvis är 

på väg att ta över tjärnen. Bortom våtmarken växer tallskog, förutom i Söder där ett hygge finns. I 

tjärnen vilken har ett starkt färgat vatten utgörs 

bottensubstratet av dy, med mycket små inslag av 

sten och block. Vattenväxtligheten är på sina ställen 

riklig, med starr och vass närmast stränderna och 

näckros längre ut. 

Slåttjärnen är 7,8 ha stor och omges av en 

starrbeväxt våtmark med flack skogsmark bortom. 

Risbergsån rinner in i järnen i N, och ut i S där det 

sitter en flottningsdamm. Ute i tjärnen sticker det 

upp enstaka block och ett vassgrund vilket tyder på 

ett litet vattendjup. Därav är också växtligheten 

riklig med dominans av vanliga arter som starr och 

näckros.Vattnet i tjärnen är starkt färgat. 

 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Risbergsån har efter en kort kanalliknande sekvens sin början vid resterna av en flottningsdamm 

(vh1) i Risbergssjöns utlopp. Sträckan fram tills Nordströmstjärnarna (900 m) rinner genom flack 

bitvis sank skogsmark. I den första hälften strömmande i en 2-5 m bred fåra med ett varierande djup 

och bottensubstrat. Viss rensning har förekommit på sina ställen. Ner emot tjärnarna avtar 

strömhastigheten samtidigt som djupet tilltar. I fåran som nu är kring 6 m bred växer det rikligt med 

övervattensväxter. Flera diken rinner till från den omgivande marken. 

 

Längs en sträcka på ca 500 m nedstr. N. Nordströmstjärnen är vattendraget ringlande och lugnflytande 

genom något sank, men skogsbeväxt mark. Sträckan är allmänt trevlig med tät björkskog på 

strandzonen och gott om uppstickande block i ån. Därefter, från och med biflödet från Valltjärnen och 

ner till Disktjärnen (ca 5,2 km) uppvisar Risbergsån två skiljda och omväxlande karaktärer. Detta i 

form av långa sammanhängande strömsträckor alt. lugnflyt genom myrar. Strömmarna som är 4-12 m 

Risbergssjön i vy från söder. 

Slåttjärnen i vy från utlopp. 
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breda, är i allmänhet kraftigt rensade men med god 

förekomst av sten ändå. Vid mer forsande partier 

finns det också inslag av häll, där det ibland även 

förekommit sprängning. Genom myrarna som oftast 

är öppna rinner är ån generellt sett tydlig och djup, 

med en förhållandevis sparsam vattenväxtlighet. 

Flera myrar har varit påverkade av bäver även om 

det inte påträffades några aktiva dammar vid 

inventeringen.  
 

Från det definitiva vandringshindret 

Disktjärnsdammen, och vidare ner till Slåtttjärnen 

(400 m) så är ån mestadels strömmande även om 

det finns någon hölja, och en kort lugnflytande 

sträcka på slutet. Fåran är i strömmarna 5-10 m bred och även här rensad. Positivt är att den delvis 

överhängande lövskogen skänker en bra beskuggning till ån.  

 

Längs sträckan mellan Slåttjärnens utlopp och Sammanflödet med Sänningsån (ca 2,1 km) präglas ån 

av rensade strömmar/forsar, även om de sista 400 m strömmar svagt genom ett något sankt område. 

Den senare delen vilken är djup, omges av lövskog och videsnår närmast vattendraget, medan den övre 

delen oftast kantas av fast skogsmark. Strömmarna som är upp till 12 m breda avbryts då och då av ett 

fåtal större höljor eller lugnflyt. Vid sidan av ån noterades det även ett par vattenförande sidofåror. 

Vattenväxtligheten domineras av påväxtalger i strömmarna och undervattensväxter i lugnare områden.  

 

Dysån som är åns namn nedströms Sänningsåns 

inlopp rinner genom relativt brant fallande 

skogsmark hela vägen (ca 2 km) ner till Alsjön. 

Även här dominerar strömmande och forsande 

biotoper med skillnaden att åfåran är biotopvårdad. 

Bitvis är förhållandena för öring goda även om det 

fortfarande ligger mycket block kvar på 

åstränderna. Mellan de långa strömmarna, vilka 

vid grundare sekvenser är ända upp till 15 m 

breda, finns det endast mindre inslag av höljor. 

Den avslutande 200 m sträckan ner till Alsjön är 

dock också lugnflytande. Här innehåller den 8-15 

m breda och relativt djupa ån sedimentbotten med 

en hel del vattenväxter. Vid mynningsområdet kantas ån av en mindre, öppen våtmark.    

 

Vandringshinder för fisk 
I Dysån/Risbergsån har sex vandringshinder identifierats. Tre av dessa är naturliga och de övriga tre 

består av flottningsdammar. En av dessa utgör definitivt vandringshinder. En vidare beskrivning av 

hindren kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Dysån och Risbergsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6889208 548800 Risbergssjöns utlopp Utriven damm Partiellt 0,2 

Vh2 6885507 550236 Lansamyrkojan Hällar med fall Partiellt 2,0 

Vh3 6885187 550240 Nedstr. Lansamyrkojan Hällar med fall Partiellt 1,5 

Vh4 6884315 550821 Söder om Djuptjärnen Hällar med fall Partiellt 1,5 

Vh5 6883537 551000 Nedströms Disktjärnen Damm Definitivt 0,5 

Vh6 6882706 550901 Slåttjärnens utlopp Utriven damm Partiellt 0,2 

 

Risbergsåns lugna flöde ut till Disktjärnen. 

Biotoprestaurerad del av Dysån. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: I vattendraget har det flottats 

timmer vilket innebär att rensning av block 

utförts längs långa sträckor. Noterbart är dock 

att det trots allt finns gott om mindre block och 

sten kvar i strömmarna. Sprängning har också 

utförts, främst av hällar i lite branta partier, så 

som i forsarna uppströms Disktjärnen. 

 Dammar: Det finns tillsammans med 

dammarna som registrerats som 

vandringshinder sammanlagt sju rester av 

flottningsdammar i vattendraget. Man har både 

dämt upp sjöar och myrar i magasineringssyfte. 

 Fiskevård: Biotoprestaurering har utförts i 

stora delar av Dysån, samt längs ett kortare parti 

av Risbergsåns nedre del (vid vägbron).  

 Skogsbruk/dikning: Området kring Risbergssjön 

och Nordströmstjärnarna är kraftigt utdikat. 

Mängder av direktmynnande diken påträffades i 

detta område. Även längre ner i vattendraget har 

dikning förekommit, om än i mindre omfattning. 

 Skogsbruk/avverkning: Nedströms Risbergssjön 

kantas ån bitvis av ett stort kalhygge utan bevarad 

skyddszon mot vattnet. I anslutning till detta 

område påträffades i ån även en märklig 

maskinövergång, byggd av stock och ris.  

 
 

KOMMENTAR 

Det beskrivna objektet är i grunden ett mycket fint vattendrag i enslig miljö. Tyvärr är den 

mänskliga påverkan stor vilket innebär att förutsättningarna för fisk, och inte minst den 

”naturliga innevånaren” öring, inte är de bästa. Det är ändå förvånansvärt att upprepade 

elprovfisken tyder på att arten saknas och att förekomsten av annan fisk är dålig. I de långa 

sammanhängande strömsträckorna i Risbergsån och Dysån finns det trots allt miljöer som i 

normalfallet ska vara besatta av åtminstone strömstationär öring.  

Om läget med fiskfaunan i vattendraget är som befarat så är den stora frågeställningen om detta 

beror på de fysiska störningarna, eller om det finns andra påverkansgrunder. T.ex. kan man 

spekulera i om vattenkemiska faktorer kan ha spelat in. Historiskt sett så har vattendraget varit 

påverkat av försurning, och kalkats mot detta. Dock så är åtgärdsområdet numera inne i ett 

kalkninguppehåll vilket kan ifrågasättas eftersom Risbergsån har försurningsproblem. 

I framtiden föreslås visionen vara att återetablera/bygga upp en öringstam i vattendraget, vilket 

har en storlek som gör en lättare form av fiske möjlig. Det är positivt att ett visst 

restaureringsarbete redan gjorts, men bedömningen är ändå att mer krävs. Fysiska åtgärder bör 

dock föregås av, vidare inventering av fisksamhället, samt en mer omfattande förstudie, då det 

handlar om ett omfattande restaureringsarbete. För samordingsvinster bör ett kommande arbete 

med Dysån genomföras tillsammans med biflödena Sänningsån och Kumsjöån. 

 

 

 

 

Upprensad stenvall, Dysåns övre del. 

Direktmynnande dike, Risbergsån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en flottningsdamm i 

anslutning till Risbergssjöns utlopp. Den ca 5 m 

breda dammen har sidofundament av sten och ett 

utskov som är nästan helt utrivet. En träsättare finns 

dock kvar i botten och bildar ett fall på ca 0,2 m. 

Även om passagen inte utgör något större problem 

för öring så kan det åtgärdas ytterligare, för fri 

passage för alla förekommande fiskarter, även vid 

låga flöden. Avlägsnande av den sista sättaren och 

anläggande av en nivåhållande blocktröskel föreslås. 

 Vandringshinder 2-4 består av tre likartade 

passager i Risbergsån. Höga hällar med en fallhöjd på 

1,5-2 m skapar forspartier med fall som bedöms 

utgöra partiella vandringshinder för öring och 

definitiva hinder för övriga arter. Inga åtgärder bör 

vidtas eftersom fallen är naturliga. 

 Vandringshinder 5 är ett definitivt vandringshinder 

i form av en flottningsdamm nedströms Disktjärnen. 

Dammen är lika uppbyggd som Risbergssjödammen 

men har stockar i botten som bygger upp en fallhöjd 

på ca 0,5 m. Passagen åtgärdas förslagsvis genom 

utrivning av stockarna, i kombination med att en 

naturlig fors anpassad för fiskvandring byggs upp.  

 Vandringshinder 6 finns vid Slåttjärnens utlopp och 

består av en liknande dammrest som finns i 

Risbergssjön. Fallet är vid denna damm ca 0,2 m högt och kan åtgärdas genom utrivning av 

träsättare och anläggning av en för fisk passerbar blocktröskel.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Åtgärda rensade partier maskinellt. Åtgärdsbehovet är så stort att 

en mer ingående förstudie krävs. Förmodligen kommer även redan restaurerade sträckor behöva 

åtgärdas. Bl. a. eftersom det fortfarande finns mycket upprensat material på land. 

 Elprovfiske: Innan restaurering måste vattendraget provfiskas ytterligare genom standardiserade 

elprovfisken vilket lämpligtvis ingår i den nämnda förstudien. I första hand är det viktigt att utreda 

om, var och hur mycket öring det finns, men även hur den övriga artsammansättningen ser ut.   

 Igenläggning av diken: Det är inte osannolikt att de hårt utdikade markerna kring Risbergssjön 

och Risbergsån bidrar till de försurningsproblem som ska finnas i Risbergsån. För att motverka 

detta och för att återställa den hydrologiska balansen bör dessa dikessystem, samt även diken 

längre ner i vattendraget läggas igen.  

 Återintroduktion: Beroende på utfall av förstudien med elprovfiske, så kan det bli aktuellt att 

återintroducera öring i vattendraget. Detta görs i så fall efter restaurering och bör ske med 

utsättning av rom alt. yngel i lämpliga uppväxtområden. Stammen på öring bör så länge det saknas 

en lokalare stam (Sillerboån/Väljeån) att tillgå, ha sin härkomst från Mellanljusnan.  

 Återuppta kalkning: Överväg att återuppta kalkning i området. En åtgärd som inte är obefogad så 

länge som Risbersån, enligt VISS har försurningsproblem. 

Vh1, dammrest i Risbergssjöns utlopp. 

Vh5, dammrest nedströms Disktjärnen. 
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Sänningsån 

Förutsättningar   

Läge 
Den ca 4 km långa Sänningsån har sin början i sjön Sänningen och ansluter till Dysån ca 1,5 km norr 

om Alsjön. Längs vägen genom kuperad skogsmark passeras två mindre tjärnar samtidigt som 

vattendraget faller hela 95 m. Biflöden utgörs av en bäck från Ljustjärnen i V samt genom ett flöde 

från Bullermyran i NO.  

 

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar både Sänningen och Sänningsån. 

Fiskfauna 
Länsstyrelsen elprovfiskade en lokal i Sänningsåns mellersta del år 2010. Det fångades då varken 

öring eller andra arter. I Sänningen finns det abborre, gädda, lake, sik och mört. Enligt uppgift är Siken 

introducerad genom inplanteringar. Både öring och röding ska dessutom ha satts ut på 80- talet, dock 

med dåligt resultat. 

 

Karta. Sänningsån, Sänningen och Skåltjärnen. 
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Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS 2009 har Sänningen, vilken liksom resten av vattendraget ligger inom länsstyrelsens 

kalkningsområde för Dysån, försurningsproblem. Kalkning utfördes tidigare i sjön, men 

åtgärdsområdet har för närvarande kalkningsuppehåll.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Sänningsån är biotopkarterad av länsstyrelsen 2012. Ytterligare inventeringar utfördes av Ljusdals 

kommun 2013.   

Sjöbeskrivningar 
Sänningen är en 177 ha stor klarvattensjö som är 

belägen 320 m öh. Dess synbara tillrinning består 

av några små bäckar från den småkuperade 

barrskogsterrängen som omger sjön, medan utlopp 

sker genom Sänningsån i SO.   Sjön har en småflikig 

strandlinje som innehåller mycket block, liksom 

även resten av sjön verkar göra då flera öar och 

bränningar syns ute på frivattnet. I strandzonerna 

består bottensubstratet även av sand, grus och 

mindre stenar. Inslag av häll, t ex. i anslutning till 

utloppet förekommer också. En mycket sparsam 

vattenväxtlighet i form av glesa starrbestånd, 

stärker Sänningens näringsfattiga karaktär 

ytterligare.  

Skåltjärnen är belägen 227 m öh och har en sjöyta 

på ca 9 ha. Förutom Sänningsån i NO tillrinner tjärnen även ett mindre flöde från NV, i form av 

Pållatjärnsbäcken. Utloppet som leder Sänningsån till Dysån finns i SO. Till stora delar omges tjärnen 

av gungfly, som längre bort övergår till tall eller lövskog i något kuperad mark. Tjärnen vilken 

uteslutande har dybotten innehåller mycket vattenväxter. Främst växer starr, fräken, vattenklöver och 

näckros. 

 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sänningsån börjar som en svagt strömmande sekvens genom ett brett, tidigare uppdämt område 

nedströms Sänningen. Fåran är beväxt av en del starr och innehåller mycket sten trots att myr omger 

vattendraget. Efter ca 100 m finns en 

flottningsdamm vilken även om den delvis rivits ut, 

innebär ett vandringshinder för fisk (vh1). 

Från dammen och vidare ner till Sänningstjärnen (ca 

2,4 km) rinner vattendraget genom skogsmark. 

Strömhastigheten är till en början mest strömmande 

men övergår alltmer till att bli övervägande forsande. 

Fåran som är 4-10 m bred innehåller ovanligt mycket 

hällar, vilka på flera ställen också innebär 

vandringshinder. Även om ån till stora delar är hårt 

rensad så finns det ändå mycket sten, mindre block 

och en del grus kvar. Tillsammans med en väl 

utvecklad kantzon med skyddande överhäng från 

lövträd på många ställen, innebär det att det finns bra 

lek och uppväxtområden för öring. 

Sänningen i vy från SO. 

Fin uppväxtmiljö för öring i Sänningsåns övre del. 
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Vattenvegetationen vilken är sparsam består främst av tråd- och andra påväxtalger på bottnarna. 

När vattendraget planar ut i en myrmark uppstår Sänningstjärnen som närmast kan beskrivas som en 

utvidgning av vattendraget. I slutet av den växtrika lilla tjärnen och våtmarken sitter en dammrest som 

innebär ett definitivt vandringshinder för alla fiskarter. Från dammen och vidare ner till Skåltjärnen (ca 

0,8 km) är strömhastigheten mestadels strömmande, men inslag av forsar över häll finns även här. 

Fåran är fortfarande rensad och i slutet troligen även 

omledd. Blandskog i fast mark omger ån förutom i 

anslutning till tjärnarna där marken är något sank.    

Från Skåltjärnens utlopp, där en för fisk passerbar 

dammrest finns, och fram till sammanflödet med 

Dysån (ca 0,5 km) är fallhöjden lägre än tidigare. 

Längs en 150 m lång ström i anslutning till dammen, 

är vattendraget kraftigt rensat och höga stenvallar 

ligger på stränderna. Därefter avtar vattenhastigheten 

och ån går in i en trädbeväxt myr som sträcker sig 

fram till utloppet i Dysån. Den 4-8 m breda fåran är 

upp till ca 1 m djup och innehåller en hel del 

vattenväxter, bl. a. braxengräs, vass och starr. 

Vandringshinder för fisk 
I Sänningsån finns det åtta vandringshinder varav ett är definitivt för alla fiskarter. För en vidare 

beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sänningsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6884524 548203 Nedströms Sänningen Damm Partiellt 0,3 

Vh2 6884453 548270 Nedstr. Sänningsdammen Hällar med fall Partiellt 0,7 

Vh3 6884237 548552 Nedstr. Sänningsd. nedre Hällar med fall Partiellt 0,8 

Vh4 6884099 548617 Uppströms Parisdammen Hällar med fall Partiellt 0,6 

Vh5 6883921 549106 Parisdammen Hällar med fall Partiellt 0,5 

Vh6 6883548 549444 Väg mot Lansamyrkojan Hällar med fall Partiellt 2,0 

Vh7 6883443 549450 Uppstr. Ljustjärnsbäcken Hällar med fall Partiellt 0,5 

Vh8 6882687 549339 Nedströms Sänningstjärnen Dammrest Definitivt 0,8 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/omledning: Sänningsån har utnyttjats som flottningsled mellan Sänningen och via 

Dysån till Alsjön. Rensning har skett i olika hög grad längs samtliga strömsträckor, vilket innebär 

den större delen av vattendraget. Även sprängning har förekommit även om det inte finns några 

stora mängder av skjutna stenar på land. Omledning har skett direkt uppströms Skåltjärnen. 

Sänningsåns lugna utflöde mot Dysån. 

Mycket kraftigt rensad sträcka, nedströms 
Skåltjärnen. 

Torrfåra där Sänningsån är omledd uppströms 
Skåltjärnen. 
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 Dammar: Förutom de två dammresterna som 

fortfarande utgör vandringshinder så påträffades 

flera flottningsdammar med endast fundamenten 

kvar. Bl. a. nedströms Skåltjärnen. 

 Skogsbruk/dikning: Grävda diken som mynnar 

direkt i vattendraget påträffades på flera ställen. 

Dessa bedömdes dock inte ha någon högre 

påverkansgrad.  

 Skogsbruk/avverkning: Direkt nedströms 

Sänningsdammen fanns på den östra sidan ån ett 

långt kalhygge med en endast smal skyddszon mot 

vattendraget. Lite längre ner påträffades en 

maskinövergång av stockar och ris som lämnats i 

ån.   

 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ca 100 m 

nedströms Sänningen och består av en damm 

som sitter mellan betongfundament under en 

gammal bro. Dämmet är ca 4 m brett och 

består av stocksättare som skapar ett fall på 

runt 0,3 m. Hindret kan åtgärdas genom 

utrivning i kombination med upptröskling av 

vattenståndet nedströms.  

 Vandringshinder 2-7 är sex separata 

passager i Sänningsåns övre halva vilka 

KOMMENTAR 

Sänningsån särskiljer sig från det övriga Dysåsystemet genom det betydligt ljusare/klarare 

vattnet som avrinner från Sänningen, samt genom den höga fallhöjden. Karaktäristiskt för 

vattendraget är det stora inslaget av häll i forsande miljöer. Trots detta och att en bitvis kraftig 

flottledsrensning utförts så bedöms det att vattendraget innehåller bra förhållanden för både lek 

och uppväxt av öring. Därför är det märkligt att varken öring eller andra fiskarter fångades 

under elfisket 2010. Också Sänningen har bra närings- och biotopförhållanden för laxartad fisk, 

även om utplanteringar av öring och röding under 80- talet gav dåligt resultat. Detta är dock inte 

konstigt, då det både finns gädda och en mycket stark födokonkurrent som sik i sjön.  

Om det är så att fisk saknas i Sänningsån så bör anledningen till detta utredas. Låg 

vintervattenföring i kombination med bottenfrysning kan vara en anledning, liksom den 

försurning som föregick kalkningsprogrammet. Hur som helst bör ambitionen vara att 

återintroducera- eller bygga upp en öringstam i vattendraget som har god potential. En 

eliminering av onaturliga vandringshinder tillsammans med en ännu bättre vattenbiotop skulle 

öka chansen till att ett vandrande bestånd till Dysån eller t. om. Sänningen utvecklas. De 

åtgärder och den mer omfattande förstudien som krävs, bör för samordningsvinster utföras 

tillsammans med Dysån och Kumsjöån.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utriven flottningsdamm vid Skåltjärnens utlopp. 
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh1, dammrest nedströms Sänningen. 
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består av fall över hällar. Fallhöjden på hindren som bedöms vara partiella för öring, men 

definitiva för övriga arter är 0,5 till 2,0 m. Inga åtgärder föreslås eftersom fallen är helt naturliga. 

  Vandringshinder 8 vilket är ett definitivt hinder, även för öring utgörs av resterna från en 

flottningsdamm belägen 100 m nedströms Sänningstjärnen. Mellan fundament av huggna 

stenblock sitter dämmande stockar och underliggande block som skapar ett fall på ca 0,8 m. 

Konstruktionen bör rivas ut samtidigt som en fiskvandringsvänlig fors, som inte påverkar tjärnens 

vattenstånd anläggs.  

 

Övriga åtgärder 
 Maskinell restaurering: Åtgärda rensade partier maskinellt. Åtgärdsbehovet är så stort så att en 

mer ingående förstudie krävs. En ambition bör dock vara att fördjupa och bilda variation i släta 

bottnar. Dels för att skapa ståndplatser, men också för att minska risken för bottenfrysning. 

 Elprovfiske: Innan restaurering måste vattendraget provfiskas ytterligare genom standardiserade 

elprovfisken, vilket lämpligtvis ingår i den nämnda förstudien. I första hand är det viktigt att 

utreda om, var och hur mycket öring det finns, men även hur den övriga artsammansättningen ser 

ut. Det är även av intresse att provfiska biflödena från Ljustjärnen och Pållatjärnen avseende ev. 

öringförekomst. 

 Sjöprovfiske: Provfiska Sänningen med standardiserad nätfiskemetodik. Det är bl. a. intressant att 

utreda om det finns potentiell betesfisk för öring i sjön, så som småväxt sik eller siklöja. 

 Återintroduktion: Beroende på utfall av elfisket inom förstudien, så kan det bli aktuellt att 

återintroducera öring i vattendraget. Detta görs i så fall efter restaurering och bör ske med 

utsättning av rom alt. yngel i lämpliga uppväxtområden. Stammen på öring bör så länge det saknas 

en lokalare stam (från Sillerboåns vattensyst.) att tillgå, ha sin härkomst från Mellanljusnan. Om 

det efter sjöprovfisket visar sig finnas utrymme för öring i Sänningen kan introduktionen 

kompletteras med utsättning av äldre fisk direkt i sjön. 

 

 

 

 

  

 

 

Vh6, brant fall över hällar.  Vh8, dammrest nedströms Sänningstjärnen. 
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Kumsjöån   
(med Västerremmaån) 

Förutsättningar 

Läge 
Kumsjöån är ett ifrån öster kommande tillflöde till Dysån som börjar i Kumsjön, men också har en 

längre gren i form av Västerremmaån med början i Remmasjön. Den sammanlagda längden på 

vattendragen som även inkluderar sammanhängande Västerremmatjärnen är ca 8 km. Omgivningen 

består av skogsmark som delvis är kuperad, och en mindre andel myr. Den enda närliggande 

bebyggelsen består av några få hus i Nyköl längst ner i vattendraget. 

 

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar såväl vattendrag som sjöar. 

Fiskfauna 
Vid elprovfiske i en lokal nedströms Västerremmatjärnen 1986 påträffades endast gädda och lake i 

enstaka exemplar. I Kumsjön och Remmasjön finns det abborre, gädda och mört. 

Särskilda miljöproblem  
Vattendraget ingår i Dysåns vilande åtgärdsområde för kalkning. Remmasjön, Kumsjön samt 

uppströms liggande Risbergstjärnen har kalkats. Enligt VISS föreligger inga försurningsproblem i 

vattendraget numera (2015). 

 
 
 

Kumsjöån och Västerremmaån med Kumsjön, Västerremmatjärnen och Remmasjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Kumsjöån och Remmasjöån biotopkarterades av Länsstyrelsen 2012. Kompletterande inventering 

utförd av Ljusdals kommun 2014. 

 

Sjöbeskrivningar 
Remmasjön är 26 ha stor och belägen 342 m. öh. Dess synliga tillrinning kommer från tre små 

bäckar i V medan utlopp sker i O. Hela sjön omges av fast skogsmark med undantag för ett mindre 

våtområde närmast utloppet. Företrädelsevis växer tät blandskog närmast stränderna och 

grandominerad barrskog längre bort. Ett smalt starr och vassbälte finns längs stränderna, och i V växer 

även fräken lite längre ut i sjön. Det klart dominerande bottensubstratet i strandzonerna är finsediment 

men mindre inslag av sten och block förekommer. Remmasjöns vatten är humöst och starkt färgat. 

Västerremmatjärnen på 3,7 ha är en stor långsmal, närmast selliknande sjö som till stora delar 

omges av våtmark. Fastare mark förekommer endast längs den S stranden där lite brantare terräng, 

beväxt av tallskog förekommer. Från utdikade myrar i omgivningen tillrinner flera diken. Sjön har en 

riklig vattenväxtlighet som domineras av starr, i bottnar bestående av finsediment. Vid utloppsdelen i 

V förekommer dock enstaka block, även om det mesta av materialet är upplagt i en stor vall uppströms 

den flottningsdamm som sjön är försedd med. Dammen utgör i dagsläget inget vandringshinder för 

fisk.  

Kumsjön med en sjöyta på 36 ha är belägen 294 m öh. Den största tillrinningen kommer från en bäck 

från Risbergstjärnen och Kumtjärnen i N, medan avbörding sker i Kumsjöån i S. Sjön vilken har en 

flikig strandzon med mycket vikar, omges av relativt flack skogsmark med inslag av mindre 

våtmarksområden. En flikig strandlinje tyder på att sjön kan vara uppdämd av den flottninsdamm som 

sitter i utloppet. Sjöns vattenvegetation är relativt sparsam även om det förekommer en del starr mm. 

närmast stränderna. Finsediment samt mindre inslag av sten och block utgör bottensubstrat. Kumsjöns 

vatten är humöst och starkt färgat.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Västerremmaån börjar som en liten, ca 1,6 km lång bäck mellan Remmasjön och V. Remmatjärnen. 

Hela sträckan går genom fast skogsmark, förutom vid områdena närmast sjöarna. Efter en ca 150 m 

lång lugnflytande/svagt strömmande sträcka nedströms Remmasjön, så är bäcken övervägande 

strömmande/något forsande fram tills en punkt uppströms V. Remmatjärnen där strömhastigheten åter 

avtar. Bäckens bredd varierar mellan 0,5 och 3 m med det bredaste partiet i den lugnflytande 

inledningen. Där är bäcken relativt djup, medan den resterande delen av vattendraget sällan är djupare 

än 0,5 m. Längs de strömmande avsnitten har rensning utförts, om än på ett lätt sätt. Positivt är att det 

Remmasjön i vy från väster. Västerrematjärnen och dess utloppsdel. 
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finns mycket grus, lämpligt för öringlek på många platser i bäcken. Fyra grävda diken rinner till 

sträckan, varav ett lite större. 

Nedströms Västerremmasjön och den utrivna 

flottningsdammen som finns där, är vattendraget 

påtagligt större än tidigare. I sträckan fram till 

sammanflödet med Kumsjöån (1,7 km) har ån 

en bredd som varierar från 3 till 8 m. 

Strömmande biotoper med små inslag av fors 

dominerar ån. I början av sträckan och vid 

myren S om Kumsjön fanns dock två lugnare 

partier som dämdes upp av bäverdammar. Trots 

att rensning utförts så finns det gott om sten och 

block i ån, även där rensningen varit som 

kraftigast. Vattenvegetationen i strömmarna 

består till stor del av påväxtalger medan mossa 

oftast saknas. Hela sträckan rinner genom olika 

typer av skogsmark, vilken är något sank vid 

låglänta partier.   

Kumsjöån vilken startar vid en flottningsdamm (vh1) i Kumsjöns utlopp, förbinds med 

Västerremmaån via en 350 m lång, relativt rak å som kantas av blandskog. Vattendragets fåra är 3-8 m 

bred och innehåller trots rensningspåverkan, mycket block och sten. Det förekommer även en del grus 

som gör öringlek möjlig. Strax innan sammanflödet med Västerremmaån korsas ån av en skogsbilväg 

med två något högt lagda vägtrummor (vh2).  

Från sammanflödet, och vidare ner till Nyköl (ca 

2,8 km) rinner ån omväxlande 

strömmande/forsande genom skogsmark, eller 

lugnflytande genom myrområden. Strömmarna som 

nu är upp till 10 m breda är även här hårt rensade 

och ofta grunda. Det senare förhållandet gäller inte 

minst vid en ca 700 m lång ström uppströms Nyköl. 

Vid mer lugnflytande biotoper är fåran upp till ca 

15 m bred, och innehåller ibland rikligt med 

vattenvegetation. För det mesta omges dessa 

biotoper av relativt öppen myrmark. En av dessa, i 

början av sträckan har varit påverkad av 

bäver/översvämning och innehåller många döda 

träd, både i ån och på land. 

Kumsjöåns avslutande del (ca 300 m)- från strömmen vid Nyköl och ut till Disktjärnen, rinner också 

genom öppen våtmark. Flödet är lugnt i en tydlig och ringlande fåra beväxt av bl. a. vattenklöver och 

näckros. Vattendraget är här endast 3-5 m brett, medans djupet är minst 1 m.   

Vandringshinder för fisk 
I Kumsjöån har det registrerats två vandringshinder, varav ett är definitivt för alla fiskarter. För en 

närmare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Kumsjöån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6884545 553277 Kumsjöns utlopp Damm Definitivt 1,0 

Vh2 6884266 553351 Väg nedströms Kumsjön Vägtrummor Partiellt 0,05 

 

Typisk bild av Västerremaån. Gott om sten i ån, men 
upprensat material dolt på land. 

Grund, småstenig och grusrik ström nedströms  
åarnas sammanflöde. Foto: Lst Gävleborg. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Vattendraget har utnyttjats för flottning, och rensning har utförts i alla förekommande 

strömsträckor. Trots det så finns det ändå, för det mesta gott om mindre block, sten och grus kvar i 

fåran. Sprängning har också utförts, om än i mindre grad.   

 Dammar: Förutom Kumsjödammen (vh1) så påträffades även flottningsdammar på två andra 

platser. Dammarna vilka delvis är utrivna och inte utgör vandringshinder, finns i 

Västerremmasjöns utlopp samt i slutet av myren NV om Granloken. 

 Dikning: Till vattendraget tillrinner grävda diken från både skog och myr på flera platser. 

Omfattningen är dock inte så stor så att utdikningen bedöms utgöra någon allvarligare påverkan på 

Kumsjöån. 

 Sjöhöjning: En flikig strandlinje mm, tyder på att Kumsjödammen gjort så att Kumsjön har höjts.   

 

 

KOMMENTAR 

Kumjöån med Remmasjöån innehåller liksom det övriga Dysåsystemet en stor andel 

strömmande till forsande biotoper, vilket i grunden utgör fina förhållanden för öring. Även om 

flottledsrensningen gått hårt fram här, så är bedömningen att det finns goda möjligheter för lek 

och reproduktion på många platser. Områden med bra ståndplatsförhållanden i strömmarna, 

vilka oftast är grunda, förekommer däremot sparsamt.  

Liksom vad gäller Dysåsystemet i övrigt, så finns det inga bekräftade uppgifter om 

öringförekomst i vattendraget. Ett eventuellt bestånd av öring är dock hänvisat till att enbart leva 

i strömmarna eftersom både Kumsjön och Remmasjöarna utgör typiska gäddsjöar. Kumsjön 

vilken troligen har höjts som flottningsmagasin, är dessutom isolerad för fiskvandring på grund 

av dammen i dess utlopp.   

Ambitionen bör vara att frigöra fiskvandringsvägen till och från Kumsjön, samt att 

återintroducera- eller bygga upp en öringstam i vattendraget. De restaureringsåtgärder som krävs 

bör dock föregås av en mer omfattande förstudie, och görs för samordningsvinster i ett projekt 

tillsammans med Dysån och Sänningsån. 

 

 

 

 

 

 

 

Upprensade, överväxta block på Kumsjöåns strand. Dammrest i Västerremmatjärnens utlopp. 



Sillerboåns vattensystem   Sillerboån-Leån-Alsjöån-Dysån-Kumsjöån                                                                                                                                   

112 
 

Åtgärdsförslag 
 
Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en flottningsdamm som sitter i Kumsjöns utlopp. I utskovet sitter ett fast 

trädämme som skapar ett fall på ca 1 m, vilket innebär ett definitivt vandringshinder. Eftersom 

Kumsjön är uppdämd bör man före åtgärd utreda vilken naturlig sjöhöjd Kumsjön haft. Hindret 

åtgärdas genom att trädämmet rivs ut och ersätts av en för fisk passerbar blocktröskel anpassad 

efter önskad sjönivå.   

 Vandringshinder 2 finns under vägen nedströms Kumsjön och består av två dåligt anlagda 

vägtrummor av plåt. Dessa är ca 1,8 m breda och skapar fall i ändarna på ca 0,05 m vid lågt 

vattenflöde. Direkt uppströms vägtrummorna fanns i åfåran en bråtesansamling som dämde 

vattenflödet. I stränderna låg även gamla oljefat. De båda hindren åtgärdas förhållandevis enkelt 

genom att en nivåhöjande tröskel byggs upp nedströms trummorna samtidigt som bråten 

avlägsnas. På sikt, när trummorna är utrostade- eller i samband med en biotoprestaurering, bör de 

ersättas av en valvbåge.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Åtgärda alla rensade rensade partier maskinellt i sträckan 

Västerremmatjärnen- Disktjärnen samt mellan Kumsjön och sammanflöde. Ambitionen bör 

förutom att upprensat material återförs, bl. a.vara att fördjupa och skapa fler områden med 

ståndplatser i ån.   

 Manuell biotoprestaurering: Åtgärda rensade avsnitt mellan Remmasjön och Västerrematjärnen 

genom att lägga tillbaka sten manuellt. Komplettera med att lägga ut ved. 

 Elprovfiske: Innan restaurering måste vattendraget provfiskas ytterligare genom standardiserade 

elprovfisken. Lämpligtvis ingår detta i en förstudie tillsammans med övriga Dysåsystemet. I första 

hand är det viktigt att utreda om, var och hur mycket öring det finns, men även hur den övriga 

artsammansättningen ser ut.   

 Återintroduktion: Beroende på utfall av förstudien med elprovfiske, så kan det bli aktuellt att 

återintroducera öring i vattendraget. Detta görs i så fall efter restaurering och bör ske med 

utsättning av rom alt. yngel i lämpliga uppväxtområden. Stammen på öring bör så länge det saknas 

en lokalare stam (från Sillerboån) att tillgå, ha sin härkomst från mellanljusnan.  

 Återuppta kalkning: Överväg att återuppta kalkning i området. En åtgärd som inte är obefogad så 

länge som nedströms varande Risbersån, enligt VISS (2009) har försurningsproblem. 

Vh2, dåligt nedgrävda vägtrummor i Kumsjöån. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh1, damm i Kumsjöns utlopp. 
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Väljeån 

Förutsättningar 

Läge 
Väljeån, 25 km NV om Ljusdal är 2,7 km lång och faller ca 22 m mellan de två mycket stora sjöarna 

Hennan och Storsjön. Ån rinner delvis nära bebyggelsen i samhället Hennan men omges ändå 

mestadels av skogsmark. På lite avstånd finns det även inslag av öppna ängs- och jordbruksmarker.  

Förekommande biflöden är tre mycket små bäckar som rinner in från norr. 

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar Väljeån och den södra delen av Hennan medan Ramsjö FVOF förvaltar sjöns 

norra del. 

Fiskfauna  
I Hennansjön inkl. sammanhängande Västersjön, finns arterna abborre, gädda, lake, mört och andra 

vitfiskarter, samt sik och eventuellt siklöja. Det finns även ett svagt öringbestånd som reproducerar sig 

i något eller några av sjöns många tillflöden. Väljeån är ett mycket viktigt reproduktionsvatten för en 

hotad storöringstam som lever i nedströms liggande Storsjön. Enligt registrerade elfisken (1997- 2011) 

förekommer i ån även harr, abborre, gädda, mört, lake, stensimpa, gers, bäcknejonöga och elritsa. Vid 

ett provfiske så fångades det också bäckröding. 

Karta. Väljeån och Hennan. 
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Särskilda miljöproblem  
Väljeån utnyttjas för vattenkraft där Hennansjön fungerar som regleringsmagasin. Kraften utvinns 

dock inte direkt i Väljeån, utan genom ett kraftverk kopplad till en tunnel mellan Hennan och Storsjön. 

Minimivattenföringen i Väljeån är 1 m
3
/s eller 1,5 m

3
/s beroende på årstid och Hennans regleringshöjd 

är 1,9 m. Enligt vattenkraft.info har Hennans kraftverk en effekt på 1474 MW och en normal 

årsproduktion på7 GWh/år. 

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Väljeån biotopkarterades av länsstyrelsen 2010. Ytterligare inventeringar utfördes av Ljusdals 

kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Hennan vilken är Ljusdals kommuns näst största sjö är belägen 208 m.ö.h och har en areal på hela 

2360 ha. Via ett smalt sund i N är sjön ihopkopplad med den 230 ha stora Västersjön. Sjöarna är 

bägge långsmala och på ömse sidor omgivna av ca 400- 500 m höga (ö.h) berg. Maxdjupet i Hennan 

är hela 55 m (M. Hansson muntl.). Från de skogsdominerade omgivningarna tillrinner flera vattendrag 

av olika storlek. De största av dessa är Enan och Kvarnån som rinner in i Västersjön vid Ramsjö 

samhälle, samt Gådaån och Burseån vilka tillrinner Hennan från V resp. O. Avbördningen sker via 

Väljeån vid Hennans samhälle i Hennansjöns 

södra del. Med undantag för vid de nämnda 

samhällena så är bebyggelsen kring sjöarna 

sparsam, även om där finns några mindre byar och 

enstaka fastigheter. Av de båda sjöpolerna har 

Västersjön vilken omges av en hel del 

jordbruksmarker den näringsrikaste karaktären 

med en delvis riklig vattenväxtlighet längs 

stränderna. Hennan inger ett magrare intryck och 

har generellt sett en sparsam vattenvegetation och 

steniga strandzoner. Ute i sjön förekommer flera 

mindre öar och bränningar. Längst i S finns det i 

anslutning till Hennans campingplats en längre 

sandstrand.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Väljeån startar i änden av en långsmal vik av Hennan där det sitter en regleringsdamm (vh1). Denna 

har tappning i ett bottenutskov och bedöms hindra uppströms vandring för alla fiskarter. Från dammen 

fram till ”Bergmansdammen” (ca 800 m) är vattendraget i sin första hälft strömmande medan den 

nedre delen är lugnflytande. Den strömmande delen av ån är fram till landsvägsbron ca 8 m bred i en 

rakt grävd fåra som biotopvårdats med bl. a. trösklar. Därefter breder strömmen ut sig till att bli ca 20 

m bred i slutet där bottensubstratet övergår till sten och grus. Vattendraget är här grunt och området 

utgör en potentiell lek och uppväxtlokal för både öring och harr. Den nedre delen av sträckan, 

uppströms Bergmansdammen är bred, lugnflytande och troligen mycket djup. Vid Bergmans finns 

öppen tomtmark i anslutning till ån, medan resterande delen av sträckan kantas av löv eller blandskog.  

 

Bergmansdammen vid Tomtebo är numera utriven och består i dag av en biotopvårdad 

ström/forssträcka. I förmodat syfte att hålla upp vattennivån uppströms, där det bl. a. finns en brygga 

med badstege, har man anlagt höga blocktrösklar i vattendraget. Tyvärr är en av dessa så hög så att 

fallet den skapar bedöms utgöra vandringshinder (vh2) för alla fiskar undantaget vuxen öring.  

 

    Hennansjön i vy från söder. 
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Mellan Bergmansdammen och Norrvälje (ca 1,7 km) omväxlar vattendraget mellan strömmar och 

partier med lugnflytande vatten. Fårans bredd varierar från att vara 8-10 m bred i de kraftigaste 

strömmarna till upp emot 25 m i lugnare områden. Alla strömsträckor är rensade, och på ett par ställen 

har även sprängning av hällar förekommit. Två av strömmarna- i början och i slutet av sträckan, har 

dock biotopvårdats. Även om det bitvis finns närliggande tomtmark i området så har skogen bevarats 

längs stränderna. Dessa stupar åtminstone i de övre delarna delvis brant ner mot ån. 

 

Den sista 200 m sträckan av Väljeån- ut till Storsjön, är ca 30 m bred med ett lugnflytande till 

stillastående vatten. En hel del vattenväxter, så som fräken, starr och vass växer längs stränderna. 

Terrängen kring ån är här flack och relativt öppen med ett par närliggande gårdar på den norra sidan.  

Vandringshinder för fisk 
Det registrerades två vandringshinder i Väljeån, varav ett harbedömts vara definitivt för uppströms 

vandring. För en vidare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

 
Tabell. Vandringshinder i Väljeån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6877510 547380 Utlopp Hennan Regleringsdamm Definitivt Bottentappn. 

Vh2 6877683 547729 Bergmansdamm. Konstgjord tröskel Partiellt 0,6 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Väljeån har utnyttjats som flottled, vilket inneburit att rensning har utförts i alla 

strömsträckor.  Bl. a direkt nedströms regleringsdammen där ån även är grävd och rätad i ca 100 

m. Sprängning bedöms ha utförts i mindre omfattning.  

  

 Fiskevård: Vattendraget har restaurerats på flera platser och vid olika tillfällen genom åren. 

Åtgärderna bedöms dock inte alltid ha varit lyckade. Bl. a. gäller detta i sträckan nedströms 

regleringsdammen där höga blocktrösklar i ett ”sicksacksystem” inger ett mycket konstgjort 

intryck. Även den biotopvårdade sträckan vid Bergmansdammen där man också byggt trösklar 

anses mindre lyckad.  

 Dammar: I spåren av olika vattenverksamheter som pågått så finns det flera dammrester i 

vattendraget. Förutom vid de utpekade vandringshindren så har flera utrivna dammar identifierats. 

Bl.a ca 150 m nedströms Bergmansdammen samt ca 150 m uppströms bron vid Norrvälje. 

 Regleringspåverkan: Väljeån är reglerad genom dammen i Hennansjöns utlopp. Se vh1 och 

särskilda miljöproblem. 

Kraftigt rensat parti av Väljeåns mellersta del. Ström som biotopvårdats något märkligt nedströms 
regleringsdammen. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av regleringsdammen 

som finns i Hennans utlopp. Själva dammen är ca 

2,5 m hög men har tappning genom ett 

bottenutskov varför ingen fallhöjd kan anges. Det 

kraftiga vattentrycket som bildas i 

bottentappningen har vid besök bedömts utgöra 

ett definitivt hinder för uppströms fiskvandring. 

Åtgärdsförslag här är att anlägga en grävd 

faunapassage runt dammen. Intaget till 

vandringsvägen bör anläggas som ett överflöde 

och inte via bottentappning.  

 

 

 

KOMMENTAR     

Väljeån har historiskt sett varit ett mycket viktigt reproduktionsvattendrag för  sjölevande 

öring i Hennansjön och Storsjön. I dag är dock Hennansjön, genom regleringsdammen i 

dess utlopp isolerad från vattendraget vilket nu endast är tillgängligt för Storsjöns öringar. 

Denna storöringstam är dock starkt hotad vilket bl. a. kan påvisas av en 

lekfiskundersökning med uppvandringsfälla som kraftbolaget utfört inom ett 

uppföljningsprogram kopplat till vattenkraftsverksamheten. Inom samma program har det 

också utförts omfattande elprovfisken i fyra olika lokaler i vattendraget.  Även om trenden 

avseende fångade öringar inte varit vikande så är tätheterna av uppväxande öring (i 

medeltal ca 6-7 st/100 m2) otillfredsställande.  

Att försöka rädda och återuppbygga beståndet av den vandringsöring som bevisligen 

fortfarande finns i systemet är mycket angeläget. Om detta lyckas så har man skapat en 

genbank av vandrande sjööring som kommer att vara mycket värdefull inför framtida 

fiskevårdsåtgärder i vattensystemet och i Ljusdals kommun.  Högt prioriterade åtgärder är 

att återskapa fri vandringsväg till Hennansjön och att återställa öringens uppväxtmiljöer i 

Väljeån.  En osäkerhetsfaktor för att lyckas med öringprojektet kan dock vara om 

vattendraget, i och med regleringen har tillräckligt höga och naturliga flödesförhållanden. 

Självklart är i alla fall att en fri vandringsväg mellan de stora sjöarna även blir till nytta för 

övriga fiskarter och annan vattenbunden fauna. 

För övrigt så är sjön Hennan intressant på grund av storlek och djup, samt för sin 

förhållandevis näringsfattiga karaktär vilket är gynnsamt för laxartad fisk. Om än 

sparsamt- så fångas det då och då öring, som i vissa fall vägt upp emot hela 10 kg. Då det 

under 90- talet bedrevs kassodling och utsättning av fisk direkt i sjön så är det inte orimligt 

att vissa exemplar är av odlad typ, men eftersom det även fångas mindre öringar så sker 

sannolikt reproduktion i något eller några av sjöns många tillflöden. Vilka dessa 

rekryteringsvatten består av är okänt men bör redas ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vh1, regleringsdammen i Hennans utlopp. 
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 Vandringshinder 2 är en konstgjord 

blocktröskel som finns i anslutning till den 

utrivna Bergmansdammen. Tröskeln är 

sammanlagt hela 15 m bred men bara 2 m 

vid själva fallet. Där skapas ett nästan lodrät 

fall på ca 0,6 m vilket utgör ett partiellt 

hinder som enbart kan forceras av öring. 

För att åtgärda problemet river man helt 

enkelt tröskeln som därefter ersätts med en 

nivåhållande fors. Detta arbete samordnas 

lämpligtvis med maskinell biotopvård i 

området.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Restaurera Väljeån maskinellt i syfte att optimera lek och 

uppväxtområden för öring. Åtgärden innefattar bl. a. sträckan nedströms regleringsdammen samt 

området i anslutning till ”Bergmansdammen”.  Det viktiga arbetet bör dessutom föregås av en 

detaljprojektering för att utreda vilka övriga områden som ska prioriteras. 

 Elprovfiske: Fortsätt med att provfiska de befintliga lokalerna kontinuerligt. Resultaten kommer 

att utgöra viktiga bakgrundsvärden och referenser inför restaureringen. 

 Vandringskontroll: Projektet med vandringsöring är så viktigt så att det är angeläget att en 

fiskräknare eller kamera installeras. Dels för att kontrollera uppvandrande lekfisk, men även för att 

utreda hur många öringsmolt som lämnar ån för tillväxt i Storsjön. Anläggningen som lämpligen 

installeras efter biotopåtgärderna är utförda bör placeras långt ner i Väljeån.   

 Restriktioner för fiske: En fullständig satsning på att bygga upp stammen av vandringsöring 

måste även innefatta restriktioner för fisket i Väljeån. För att skydda stammen bör vattendraget 

helst vara helt undantaget helt från fiske.  

 Sjöprovfiske: Provfiska Hennan med standardiserad provfiskemetodik för att utreda 

artsammansättningen. Det är också av intresse att undersöka förekomsten av sik och betesfisk som 

siklöja. Uppgifter gör nämligen gällande att den senare arten blivit förväxlad med småvuxen sik, 

och således inte ska finnas i sjön. 

 Vh2- konstgjord tröskel med fall. 
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Gådaån 

Karta. Gådaån och Gussjön. 
Förutsättningar 

Läge 
Gådaån är ett ca 5 km långt vattendrag som inleds i Gussjön och avslutas i Hennans V strand, vid den 

lilla byn Gåda. Fallhöjden längs loppet förbi myr, skog och en mycket liten del jordbruksmark är 106 

m. Undantaget några fastigheter i Gåda så är markerna i vattendragets närhet helt obebyggda. Gådaån 

har två biflöden i form av två mycket små bäckar från omgivande mark i N repektive S. 

Förvaltning 
Förvaltningen av Gussjön och Gådaåns översta km sköts av Ljusdals FVOF, medan den resterande 

delen av ån förvaltas av Ramsjö FVOF. 

Fiskfauna 
Enligt två elprovfisken i Gådaåns mittdel så finns åtminstone arterna öring, lake, elritsa, bäcknejonöga 

samt simpa i vattendraget. Det senaste fisket utfört av länsstyrelsen 2013, gav ett fåtal öringyngel men 

ganska gott om äldre fisk. I Gussjön finns det abborre, gädda, lake, sik samt vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
Vid en musselinventering utförd av länsstyrelsen 2011 (musselportalen) påträffades- även om mindre 

exemplar saknades gott om flodpärlmusslor i Gådaån. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001 och av Ljusdals kommun 2014. 
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Sjöbeskrivning 
Gussjön ligger 314 m. öh. och har en yta på 154 ha. 

Sjöns största tillrinning kommer från 

Duptjärnsbäcken i V, men flera småbäckar 

förekommer också. Den omgivande terrängen är 

företrädelsevis kuperad förutom mot Gussjömyran i 

O, där utloppet Gådaån finns. Tallskog dominerar 

markerna som dock närmast sjön även har större 

inslag björk mm. I sjön som har ett betydligt färgat 

vatten växer det åtminstone i utloppsviken och nära 

stränderna rikligt med vattenvegetation som 

sjöfräken, vass, starr och nate mm. Bottensubstratet 

är finsedimentdominerat även om det syns en del 

block nära land. Kring sjön finns ett fåtal 

stugor/byggnader varav de flesta finns nära 

Djuptjärnsbäckens mynning. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gådaån rinner i sina övre delar (ca 1,9 km) genom 

flack mark i form av Gussjömyran. Där av är ån 

mestadels lugnflytande/svagströmmande och dåligt 

beskuggad. Den 3- 20 m breda och runt 1 m djupa 

fåran är ringlande med relativt gott om av 

övervattensväxter som fräken, vass, vattenklöver 

och näckros mm. Bottensubstratet innehåller även 

om det till en början förekommer en del sten och 

uppstickande block, överägande finsediment och 

grovdetritus. Ungefär mitt i den beskrivna sträckan, 

där fast skogsmark når ända fram till ån, finns dock 

ett avbrott för biotoptypen. Den ca 200 m långa 

sekvensen vilken inleds med en mindre dammrest 

(vh1) består av en grund, upp till 9 m bred ström 

med småblock, sten och grusbotten. På materialet 

växer förutom kuddmossa och alger även en del fontonalis. Ån vilken är bra beskuggad av blandskog 

erbjuder här ett fint uppväxtområde för öring. 

Mellan myrans slut och strax uppströms vägen genom Gåda (ca 2,2 km) rinner vattendraget genom 

skogsmark med stor andel löv närmast stränderna. Här är fallhöjden hög vilket gör att strömmande till 

forsande biotoper med block och stensubstrat dominerar. Dock så finns det även mellan forsarna 

områden med svagare strömsättning och övervägande grus i bottnarna. På flera platser finns utrivna 

dammar, varav den nedersta har registrerats som vandringshinder (vh2). I anslutning till dammesterna 

och i andra områden av sträckan syns det tydligt 

att ån är rensad och att äldre typer av biotopvård 

utförts. Noterbart är också att sidofåran 

”Smedjebäcken” var uttorkad under inventeringen 

2014.   

Den återstående delen av vattendraget (ca 800 m) 

rinner i närhet av brukad mark vid Gåda, men är 

ändå skyddat av löv och/eller granskog. Ån vilken 

här är 3- 10 m bred karaktäriseras av grunda 

grusrika strömmar som avbryts av mindre höljor 

alternativt korta sekvenser med hårdare ström 

över sten och block. Att fåran är helt orensad, bra 

beskuggad samt har en förhållandevis stor 

Gussjön i vy från utlopp. 

Lugnflytande biotopförhållanden genom  
Gussjömyran. 

Grusrikt parti lämligt för öringlek i Gådaåns nedre del. 
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förekomst av död ved stärker förutsättningarna för lek och uppväxt av öring ytterligare. 

Karaktärsbrytande för ovanstående vattenbiotoptyp är dock utloppsdelen ut i Hennan, där ån är bred 

och djup med ett i stort sett stillastående flöde. 

Vandringshinder för fisk 
I Gådaån har det registrerats två vandringshinder som dock inte är definitiva. För en vidare 

beskrivning av dessa, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Gådaån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6881196 537893 Nedströms Gussjön Dammrest Partiellt 0,2 + 0,1 

Vh1 6881786 540883 Uppströms Gåda Dammrest Partiellt 0,2 

 

 Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/dammrester: Även om det troligen inte har flottats timmer genom Gådaån så har 

rensning utförts. Denna tycks dock ha varit koncentrad till områden där utrivna dammar tyder på 

att andra former av vattenverksamhet ägt rum. Bl. a. vid de två registrerade vandringshindren men 

även på andra platser i vattendragets mittdel.   

 Fiskevård: I anslutning till de utrivna dammarna och i andra delar av strömmarna/forsarna i 

Gådaåns mellersta del har maskinell biotopvård utförts. Dock så inger trösklar och andra 

konstruktioner ett konstgjort intryck och det är osäkert om åtgärderna varit helt lyckade. Bitvis ser 

det även ut som man har rotat i till synes orensade avsnitt av ån, vilket i så fall är olyckligt.   

 Skogsbruk/avverkning: Under inv. 2014 påträffades upppströms det sydliga biflödet ett hygge 

med bristfällig skyddszon mot åns norra sida. 

 
 
 
 

”Biotopvårdad” ström som troligen varit opåverkad av 
rensning innan åtgärd. Notera även den dåligt sparade 
skyddszonen mot kalhygget. 

Ett till exempel på misslyckad biotopvård. Endast 
enstaka block har utplacerats i en kraftigt rensad 
ström. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ca 800 m nedströms Gussjön och består av resterna av en damm/ålkar 

eller liknande. I nuvarande skick skapas det fall över virke i två separata steg om 0,2 resp. 0,1 m. 

Hindret bör, även fast det inte är definitivt rivas ut fullständigt så att alla arter kan passera. Ett 

arbete som kan utföras manuellt.   

 Vandringshinder 2 vilket är beläget vid Västigården, ca 200 m uppströms väg genom Gåda, 

består också av en dammrest. I det här fallet syns i kanterna av ett utrivet parti, resterna av en rejäl 

dammvall av sten. Det utrivna partiet är fortfarande i botten försett med virkesrester från 

dammkonstruktionen vilket skapar ett minde fall. Samtidigt är passagen mycket smal (ca 1 m) 

med risk för igensättnng av nedflytande föremål. För att erhålla en långsiktig lösning bör det 

dämmande virket avlägsnas fullständigt samtidigt som passagen genom dammvallen breddas 

rejält.    

KOMMENTAR     

Gådaån är ett av de vattendrag som bedöms ha störst potential att producera öring till nedströms 

liggande Hennansjön. Bl. a. tack vare sin storlek, men också för frånvaron av definitiva 

vandringshinder och en hög förekomst av lämpliga lek- och uppväxtmiljöer.  Att dessa är 

koncentrerade till vattendragets nedersta 3 kilometrar, med de kanske finaste biotoperna i nära 

anslutning till Hennan gör inte saken sämre. Vidare kan man också spekulera i att 

vattenhushållningen bör vara gynnsam med tanke på att åns källa, Gussjön är förhållandevis stor 

och magasinerande. En teori som för övrigt stärktes under torrperioden sensommaren/förhösten 

2014 då flera jämnstora vattendrag kring Hennan höll på att torka ut, medan Gådaån fortfarande 

höll ett förhållandevis bra flöde.  

Hurvida det redan i dag finns ett vandrande bestånd av öring i vattendraget är okänt, och bör i ett 

tidigt skede redas ut. Även om det inte finns någon jättepotential i att förbättra Gådaåns 

vattenbiotop så skulle ett bekräftande av att öring från Hennan utnyttjar vattendraget, innebära att 

dessa åtgärder ändå blir högprioriterade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vh1, dammrest nedströms Gussjön. Vh2, dammrest uppströms Gåda. 
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Övriga åtgärder 
 Uppvandringskontroll: Kontrollera om sjölevande öring från Hennan vandrar upp för att 

reproducera sig i vattendraget om hösten, genom fällfiske uppströms mynningen. Denna 

prioriterade undersökning görs lämpligtvis inom ett gemensamt projekt med uppvandringskontroll 

i flera tillflöden till Hennan. Om det visar sig att leköring vandrar upp i Gådaån så bör totalt 

fiskeförbud upprättas i helst hela sträckan upp till Gussjömyran, ca 3 km. 

 Elprovfiske: Utför flera standardiserade elprovfisken i Gådaån. Dels i syfte att kvantifiera 

öringbeståndet i de nedre opåverkade delarna av vattendraget, men också för att se hur den utförda 

biotopvården längre upp har lyckats. 

 Maskinell biotoprestaurering: Maskinåterställ vattendragets mellersta delar ytterligare beroende 

på hur ovanstående undersökningar slår ut. Särskilt angeläget blir det om det visar sig att det finns 

vandringsöring i vattendraget, samtidigt som tätheterna av yngre fisk är låga i de påverkade 

partierna.   

 Undersök Smedjebäcken: Undersök den torrlagda sidofåran Smedjebäcken i syfte att klargöra 

om den är helt naturlig eller inte. Om den har naturliga förhållanden bör man i samband med övrig 

biotopvård se till att den åter blir vattenförande.  

 Manuell biotopåterställning: I samband med att vh1 åtgärdas bör man även passa på att 

biotopvårda ån direkt nedströms. Gott om upplagt material för ändamålet finns i området kring 

den berörda dammresten.   
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Burseån                            
(med Örasjöån) 

Förutsättningar 

Läge  
Vattendraget har sin börjar i Örasjön ca 1 mil 

sydost om Ramsjö och mynnar i sjön Hennan 

vid Hälsinge-Nybo, ca 8 km norr om 

samhället Hennan. Längs vägen genomflyter 

ån den relativt stora sjön Bursen samt en 

mycket liten tjärn nära mynningen. Örasjöån 

och Burseån är tillsammans med Bursen runt 

9 km lång och har en sammanlagd fallhöjd på 

107 m. Biflöden till åarna utgörs av några 

små bäckar från omgivande berg. 

Förvaltning  
Ramsjö FVOF förvaltar Burseån och Ljusdals 

FVOF förvaltar den övre delen av 

vattendraget som heter Örasjöån. 

Förvaltningen av Örasjön och sjön Bursen 

delas mellan de båda FVOF.  

Fiskfauna  
Det finns ett registrerat elprovfiske i 

vattendraget, utfört nedströms Bursen av 

länsstyrelsen 1996. Endast en vuxen öring 

fångades och årsungar saknades helt. Andra 

påträffade arter var gädda, lake, mört och 

stensimpa. Enligt uppgift ska det finnas harr i 

Burseåns mynningsområde till Hennan. I 

Örasjön och Bursen finns det abborre, gädda, 

lake och vitfisk. Ett bestånd av småvuxen sik 

ska dessutom finnas i Örasjön. 

Särskilda naturvärden 
I Burseån finns enligt länsstyrelsens 

inventeringar, senast utförda år 2006 ett 

bestånd av flodpärlmussla som även är 

föryngrande.   

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare  
Biotopkartering utförd av länsstyrelsen 2012. Kompletterande inventeringar gjordes av Ljusdals 

kommun 2014.  

Burseån, Örasjöån, Bursen och Örasjön. 
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Sjöbeskrivningar 
Örasjön är en relativt högt (319 m. öh.) belägen klarnattensjö med en areal på145 ha. Sjön vilken 

omges av talldominerad barrskog i relativt kuperad terräng, avbördas genom Örasjöån längst i söder. 

Den synliga tillrinningen utgörs av Vandelnbäcken och Bäverbäcken i N. Sjön har en småflikig 

strandlinje och innehåller ovanligt mycket öar och uppstickande block. Strandzonerna är också relativt 

blockiga även om det delvis finns stora områden med grus, sand och finsediment. I dessa bottnar växer 

det rikligt med vattenväxter, så som starr, fräken och nate mm. Växtligheten sträcker sig på vissa 

ställen ganska långt ut i sjön, vilket tyder på att denna åtminstone delvis är grund. Eftersom inga vägar 

och endast två stugor finns vid sjön, så är ensligheten påtaglig vid Örasjön. 

Bursen är en 104 ha stor,  relativt långsmal sjö som är belägen 253 m öh. Sjöns tillflöden består av 

Örasjöån i N och Notnäsbäcken i O, medan utloppet Burseån rinner ut i S. Nära utloppet finns en stuga 

men i övrigt är bebyggelsen obefintlig. Den omgivande marken är något sluttande närmast stränderna, 

men mer kuperad längre bort där höga berg reser sig på ömse sidor sjön. Markerna är mestadels 

beväxta av tallskog, uppblandad med björk mm nedåt sjön. När det gäller vattenmiljön så 

karaktäriseras Bursen av blockiga stränder och bottnar, samt en sparsam vattenväxtlighet. Arter som 

registrerats är i alla fall starr och nate. Ett klart och relativt ljust vatten stärker intrycket av en 

näringsfattig sjö. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Örasjöån vilken är ca 3,5 km lång rinner mellan Örasjön och Bursen med en fallhöjd på ca 63 m. 

Vattendraget omges i hög grad av produktionsskog av tall, närmast vattendraget växer dock oftast 

blandskog. Ormslåtten och Storslåtten är större sammanhängande myrmarker som passeras, annars är 

terrängen kring ån mestadels fast, kuperad och blockrik. Den sista sträckan (ca 500 m) innan utloppet i 

Bursen går genom en relativt brant ravin. Åfåran 

har oftast en bredd på ca 4-8 m men i anslutning 

till myr kan den vara åtskilligt bredare. Flera 

dammrester och andra spår från flottningsepoken 

finns på flera platser, bl. a. i anslutning till 

utloppet av Örasjön samt nedströms myrarna.  

Strömmande till forsande biotoper med mycket 

block och sten är vanliga i Örasjöån. Ofta är 

dessa områden biotopvårdade, men mycket 

material finns fortfarande kvar på land. Mer 

lugnflytande sträckor finns genom myrarna och i 

korta hölj sekvenser mellan strömmarna. I 

lugnområdena växer det främst olika flytblads 

och undervattensväxter med en varierande täthet, 

medan tråd och andra påväxtalger är mest 

Örasjön i vy från utlopp. Bursen i vy från utlopp. 

Ström i Örasjöån som biotopvårdats med en 
karaktäristiskt 90- tals modell. Foto: Lst Gävleborg. 
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förekommande i de strömsatta biotoperna. Överlag finns det en god förekomst av död ved i ån. 

Sammantaget bedöms det att det finns fullgoda möjligheter för både lek och uppväxt samt ståndplatser 

för öring i ett flertal områden längs åns sträckning. 

Burseån har med sin längd på ca 3,2 km och fallhöjd på runt 45 m ner till Hennan en något flackare 

topografi än Örasjöån. Åns fåra är i medeltal 6-7 m bred och har överlag ett ringlande lopp genom 

skogsmark. Viss närhet till ängsmark finns dock vid Hälsinge-Nybo längst ner i vattendraget.  

Närmiljön är mestadels beväxt av blandskog med störst andel lövträd.  Ca 100 m uppströms Hennan är 

ån uppdämd av en betongdamm som har försetts med en liten fisktrappa. Fördämningen bildar den 

lilla och grunda tjärnen Jon-Jensaslåttern (ca 3 ha)vilken omges av en starrbeväxt våtmark. Vid 

Bursens utlopp finns också en damm som är 

utriven, men ändå innebär ett visst 

vandringshinder. 

Ån karaktäriseras av svagt strömmande till 

strömmande vatten med kortare inslag av 

forsande och lugnflytande områden. Bottnarna 

innehåller mycket sten och block men grusrika 

områden med möjlighet för öringlek finns 

också. På stenmaterialet växer ofta en del 

trådalger, och i vissa områden en mindre andel 

näck och kuddmossa.  I flera sträckor noterades 

det en hög täthet av död ved i åfåran. De 

strömsatta sträckorna har rensningskador i olika 

hög grad även om återställningsarbeten har 

gjorts på flera ställen. Både naturlig och 

sprängd sten ligger fortfarande på land och flera 

avsnörda sidofåror har noterats.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns tre vandringshinder i vattendraget varav vh1finns i Örasjöån. En närmare beskrivning av 

hindren avhandlas under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Burseån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6889325 542799 Nedströms Storslåtten Naturligt fall Partiellt 2,0 

Vh2 6885421 543454 Bursesjöns utlopp Utriven damm, fall Partiellt 1,5 

Vh3 6883438 542634 Jon-Jensaslåttens utlopp Damm med trappa Partiellt 3,0 
 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Örasjöån och Burseån har använts som 

flottled mellan Örasjön och Hennan. I stort sett 

alla strömmande områden har, eller har haft kraftig 

påverkan av rensning. Även sprängskador har 

påträffats. 

 Dammar: Andra spår från flottningsepoken är 

utrivna dammar som bl. a. finns vid sjöutloppen. 

Myrarna Ormslåtten och Storslåtten har också 

reglerats genom dammar och fungerat som 

vattenmagasin. Jon-Jensaslåtten är än idag 

uppdämd av en damm vilken även ska ha varit 

försedd med ett kraftverk. 

Svagt biotopvårdad ström i Burseån. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 

Utriven flottningsdamm nedströms Örasjön. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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 Omledning av vatten: Vid bl. a. Flurslåtten i Bursjöån finns en lång sidofåra som har avsnörts 

och är nästan torrlagd. Rester av timmerrännor och stockskodda åstränder finns också på flera 

platser i vattendragen. 

 Fiskevård: Återställningsarbeten har 

utförts (1990-talet) i stora delar av åarna. 

Bl. a. uppströms Ormslåtten och 

Smedslåtten (Örasjöån), samt nedströms 

Döveln och mellan fisktrappan och 

Hennan (Burseån). I vissa fall bedöms 

dock åtgärderna som mindre lyckade. 

Man har oftast konstruerat trösklar och 

ledarmar som allmänt ger ett konstgjort 

intryck. Dålig variation i återställningen 

samt att mycket material fortfarande 

finns kvar på land är andra vanliga 

brister. Utöver maskinåterställningen så 

har en mindre fisktrappa konstruerats 

förbi dammen i Jon-Jensaslåttens utlopp. 

Även trappan har en tveksam funktion (se 

vh3). 

 

KOMMENTAR 
 

Burseån är sammanfattningsvis ett fint vattendrag som borde ha goda möjligheter att 

producera öring. Långa sammanhängande strömsträckor utgör goda öringmiljöer, samtidigt 

som avrinnande vatten från två relativt stora sjöar medför en gynnsam näringsrikedom för 

fiskens tillväxt. Att mynningen sker strategiskt i Hennan gör vattendraget än mer intressant, 

främst med tanke på lekvandrande sjööring. En förutsättning för att vattendraget ska kunna 

hålla ett bestånd av vandringsöring är dock att det finns bra vandringsvägar upp till 

lekområdena. Fri fiskpassage förbi dammen som finns endast 100 m uppströms Hennan är 

således mycket viktigt och måste därmed säkerställas. Även om öring är målart så är det 

viktigt att också andra fiskar tillåts att passera- såväl upp som nedströms. 

Enligt uppgift ska åarna ha ett gott öringbestånd, vilket det enda kända elfisket som utförts 

inte tyder på. Resultatet, med endast en fångad öring kan man dock inte dra några särskilda 

slutsatser av. Lokaler som i detta fall, direkt nedströms sjöar som innehåller gädda, ger sällan 

representativa värden för öring. Nya elprovfisken i bättre öringbiotoper kan ge en signal på 

hur lyckade de tidigare biotopvårdsåtgärderna varit, och om hur angeläget det är att 

komplettera/justera dessa.   

För övrigt är både Örasjön och Bursen relativt stora och fina sjöar med förhållandevis 

näringsfattiga förhållanden. Eftersom uppgifter finns om att det siktats stora leköringar i 

vattendragen om hösten, så kan man spekulera i om det finns sjölevande bestånd i någon av- 

eller i båda sjöarna. Om så är fallet är det ännu viktigare att Örasjöån och Burseån restaureras 

för att uppnå sin fulla potential. 

 

 

 

 

 

 

Burseåns nedersta del mot Hennan som biotopvårdats 
med trösklar. Vid tillfället- september 2014 rådde extremt  
låg vattenföring i vattendraget. 
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Åtgärdsförslag 
 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en ca 2 m hög 

fallsträcka direkt nedströms Storslåtten. Vid 

tidigare åtgärdsarbete har man försökt att skapa 

fiskväg genom att bygga en meandrande 

vattenfåra mellan blocken. Även om hindret är 

passerbart för öring vid högre flöden så 

bedöms det att passagen kan förbättras. Detta 

bör kunna göras genom upptröskling alt. 

grävning av en ny längre fåra. Eftersom det är 

osäkert om objektet har varit ett naturligt 

hinder före flottledsrensningen så är åtgärden 

lågprioriterad och bör endast utföras om andra 

biotopåtgärder ska genomföras i området.  

 Vandringshinder 2 ligger vid Bursens utlopp 

och består av en brant fors som bildats i 

anslutning till en utriven flottningsdamm. 

Forsen som har en fallhöjd på ca 1,5 m är passerbar för öring vid vissa flöden men passagen kan 

förbättras. Sten och block som finns i anslutning till forsen kan användas för att tröskla upp och 

höja vattenståndet nedströms. Detta görs lämpligtvis i samband med ev. biotopåterställning. 

 Vandringshinder 3 är en runt 2,5 m hög betongdamm som sitter i utloppet av Jon-Jensaslåtten. På 

sidan av dammen finns en ca 1 m bred fisktrappa av trä. Denna är i relativt bra skick och vid 

inventeringsbesöken vattenförande. Funktionen är inte utredd men högst sannolikt är det endast 

öring som kan forcera den.  Eftersom dammen i dagsläget inte fyller någon funktion, förutom att 

den håller nivån i Jon-Jensaslåtten så är en utrivning att föredra. Om detta inte är möjligt finns det 

goda möjligheter att ersätta trappen med ett omlöp som även tillåter svagsimmande arter att 

passera.  

Övriga åtgärder 
 Utredning fisktrappa/uppvandringskontroll: Utred funktionen av fiskrappan i Hälsinge-Nybo 

genom att använda fälla om hösten. Om inga öringar passerar trappan då, lär inga andra arter, 

under inga omständigheter göra det heller. Kontrollen bör ingå i en större utredning ang. om vilka 

åar som utnyttjas som reproduktionsvatten av öring från den stora Hennansjön. 

Vh1, åtgärdad fallsträcka i Örasjöån. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh2, fall vid dammrest nedströms Bursen. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh3, damm och fisktrappa långt ner i Burseån. 
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 Elprovfiske: Utför minst två st. kvantitativa fisken i respektive å, utöver den befintliga lokalen 

som också bör provtas. Strömsträckan nedströms fisktrappan i Burseån där det ska förekomma 

harr, är också högt prioriterad .  

 Sjöprovfiske: Provfiska Örasjön och Bursen med standardiserad nätfiskemetodik. Det är bl. a. 

intressant att utreda sikbeståndets status i Örasjön, samt att undersöka om det finns lämplig 

betesfisk för öring i sjöarna. 

 Maskinåterställning: Utför ytterligare biotopvårdsåtgärder i strömmar som fortfarande är i behov 

av restaurering. Detta bör förutom elprovfiket också föregås av en mer ingående förstudie. 
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Örabäcken 

Förutsättningar 

Läge 
Den sydligt rinnande Örabäcken startar i den 

lilla sjön Treslinten för att mynna i Hennansjöns 

NO strand, ca 15 km SO om Ramsjö. Bäcken 

som i de övre delarna även är kopplad till två 

mindre tjärnar genomrinner uteslutande skog 

med inslag av myrar. Dess fallhöjd är 121 m 

fördelat på en sammanlagd längd på 7,1 km. Till 

bäcken rinner ett fåtal biflöden varav 

Stugutjärnsbäcken från O är klart störst. 

Markerna i Örabäckens närhet är helt 

obebyggda med undantag för korsande vägar 

och järnväg. 

Förvaltning 
Hela vattendraget tillhör Ramsjö FVOF. 

Treslinten är dock utarrenderad till ett 

skogsbolag. 

Fiskfauna 
Källsjön Treslinten är rotenonbehandlad (1968) 

men har åtminstone återfått ett bestånd av 

abborre. Laxartad fisk har utplanterats genom 

åren även om det är osäkert vilka arter som finn 

i sjön numera. I Abborrtjärnen och Långtjärnen 

nedströms finns dock gädda, abborre och 

vitfisk. Örabäcken har ett dokumenterat starkt 

öringbestånd, även om det inte finns bekräftat 

genom elprovfiske.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Treslinten är en liten triangelformad sjö belägen 

329 m. öh. med en storlek på 13 ha. Sjön vilken har 

relativt ljust och klart vatten avbördas via en liten 

bäck mot Långtjärnen i S, medan tilloppsbäckar 

saknas. Den omgivande marken är svagt kuperad och 

främst beväxt av tallskog undantaget i V där ett stort 

hygge finns mycket nära sjön. Vid N stranden står en 

stuga med tillhörande byggnader, inkl. brygga och 

båt i vattnet. Sjöns bottensubstrat är i hög grad 

Sjön Treslinten i vy från utlopp. 

Karta. Örabäcken med Treslinten,Långtjärnen och 
Stormyrtjärnen. 
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finpartikulärt även om det inte minst utanför den norra stranden också förekommer gott om block, sten 

och grus. Vattenvegetationen i Treslinten är generellt sett sparsam och gles med undantag för i V och i 

utloppsviken där bl. a. fräken och nate växer en bra bit ut i sjön. 

Långtjärnen (5 ha) är en liten avlång tjärn som omringas av ett smal myrmark beväxt av ett glest 

tallbestånd. Längre bort består omgivningen av barrskog med inslag av hyggen i något kuperad 

terräng. Tjärnen vilken har ett måttligt färgat vatten har sitt inlopp från Treslintsbäcken i O samt 

utflöde via en kort bäck mot Stormyrtjärnen i SV. Ett finpartikulärt bottensubstrat och en relativt riklig 

vattenväxtlighet stärker intrycket av en typisk 

myrtjärn. Makrofyter som noterats är näckros, starr, 

bladvass, fräken och vattenklöver.  

Stormyrtjärnen är med en storlek på 9 ha belägen 

310 m. öh. Tillflöden utgörs av bäcken från 

Långtjärnen i N samt ett litet flöde från NO, medan 

utloppet Örabäcken rinner ut i SV. Tjärnen kantas till 

stora delar av gungfly och en smal öppen myrmark 

med flack skogsmark bortom. I NO sträcker sig dock 

tallskog i fast, sluttande terräng ner mot sjökanten. 

Stormyrtjärnen har ett betydligt färgat vatten, 

finpartikulära bottnar, samt en oftast riklig 

vattenväxtlighet. De vanligaste arterna är nate, 

näckros, bladvass och starr.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Örabäcken inleds vid en konstruerad fiskspärr (vh1) som sitter i källsjön Treslintens utlopp. Därifrån 

och ner till Långtjärnen är vattendraget endast 350 m långt och i snitt 0,5 m brett. Den första hälften 

vilken bl. a. går förbi ett närgånget kalhygge faller till stora delar brant över och under grova block 

(vh2) vilket gör vattenflödet mycket diffust. Längre ner mot Långtjärnen planar marken ut samtidigt 

som bäcken går in i blandskog i något sank mark. Flödet är här lugnt över sedimentrika bottnar med 

vissa inslag av sand, grus och sten. Vattenväxtligheten vilken är sparsam till en början men senare 

tilltagande består mestadels av starr, fräken, samt en del kuddliknande mossor på stenar. 

Längs den ca 500 m långa sträckan mellan Långtjärnen och Stormyrtjärnen är vattendraget fortsatt 

mycket litet med en medelbredd på endast 0,8 m. Till en början går bäcken delvis genom myr med en 

omväxlande strömhastighet över främst fin och grovdetrtitus men även en del block och annat 

hårdmaterial. En bit uppströms en korsande skogsbilväg inleds en lite längre sekvens av 

strömmande/forsande vatten som avslutas strax nedströms vägen. Den återstående (ca 100 m) delen av 

bäcken ut till Stormyrtjärnen rinner lugnflytande genom snår- och blandskog i myrartad mark. I den 

sedimentrika, max 0,6 m djupa fåran växer bl. a. starr och näckros.   

Från och med Stormyrtjärnen och ca 2,5 km 

nedåt, rinner ån genom mestadels flack mark 

som nära tjärnen, samt i Stormyran och 

Svallmyran är något sank. Myrorna är glest 

trädbeväxta av tall medan blandskog dominerar i 

övrigt. Bäcken som nu blir allt större (max 3,5 m 

bred) är omväxlande strömmande över 

block/sten eller sand/grus, till lugnflytande och 

djup (max 1m) så som genom den långa 

Stormyran. Noterbart är att det i de lugnare 

partierna förutom finsediment även bitvis finns 

inslag av block och grus mm. Bäckens 

vattenväxtlighet är undantaget det starr och 

näckrosbeväxta sjöutloppet mestadels sparsam 

med påväxtalger och små inslag av kuddmossor som de mest återkommande växterna.  

Stormyrtjärnen i vy från utlopp. 

Lugnt parti av Örabäcken kantad av Stormyran. 
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Den återstående delen av Örabäcken, mellan 

Svallmyran och Hennansjön (ca 3 km) går 

genom skogsmark som bitvis sluttar ganska 

brant. Svagt strömmande till strömmande 

förhållanden med inslag av höljor och små 

forsar karaktäriserar sträckan som dock i 

mitten, samt i slutet även innehåller längre 

sammanhållna forsbiotoper. Den 1,5- 8 m 

breda, i stort orensade bäcken är sammantaget 

mycket fin med gott om sten och block i 

strömmar och forsar, samt grusrika områden 

däremellan. En mestadels tillfredsställande 

beskuggning och förhållandevis bra tillgång 

på död ved i fåran stärker bäckens potential 

för öring ytterligare. Tyvärr finns det dock i 

anslutning till riksvägen och järnvägen längst ner i Örabäcken, artificiella vandringshinder (vh5-6) 

som inte är passerbara för fisk i låga flöden. 

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget har det enligt nedanstående tabell registrerats sex partiella vandringshinder, varav ett är 

naturligt. För en vidare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder Örabäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6892079 540232 Treslintens utlopp Fiskspärr/galler Partiellt 0 

Vh2 6891959 540218 Nedströms Treslinten Fallsträcka Partiellt 2 

Vh3 6891608 539498 Uppströms Stormyrtjärnen Vägtrumma Partiellt 0 

Vh4 6891118 538701 Uppströms Stormyran Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh5 6887165 539027 Nedsrt. väg 83  Konstgjord fors Partiellt 0,5 

Vh6 6887000 539000 Nedstr. järnväg  Konstgjord fors Partiellt 0,8 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/omledning: Parallellt med 

grusvägen nedströms Stormyrtjärnen har 

bäcken rensats från större sten och block 

längs en sträcka på ca 25 m. Detta tycks bl. 

a medfört att bäcken tappat sin förmåga att 

behålla vattnet vid låga flöden. Vid 

inventeringen försvann nästan allt vatten 

under stenarna, alternativt runt bäckfåran 

som därmed saknade en tydlig vattenväg. 

 

 
 
 
 

Fin orensad vattenbiotop i Örabäckens nedre del. 

Kraftig rensning i Örabäckens övre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 sitter direkt i Treslintens 

utlopp och består av ett trädämme och ett 

enradigt metallgaller. Konstruktionen vilken 

med all säkerhet har byggts i syfte att behålla 

inplanterad fisk i sjön utgör ett definitivt 

vandringshinder för all fisk, förutom för riktigt 

små exemplar som kan simma mellan 

gallerspjälorna. Eftersom den mycket lilla 

bäcken nedan tjärnen har små värden för fisk, 

och dåliga egenskaper för fiskvandring så kan 

gallret sitta kvar om utplantering av laxfisk i 

sjön ska fortgå. I annat fall bör en utrivning 

tillgripas så att all fisk kan passera, såväl upp- 

som nedströms.  

 Vandringshinder 2 finns ca 100 m nedströms 

Treslinten och består av en brant, grovblockig 

fors där vattnet delvis rinner underjordiskt. 

Denna passage bedöms endast kunna passeras 

av öring vid höga flöden. Inga åtgärdsförslag 

föreslås eftersom hindret är naturligt. 

 Vandringshinder 3 består av en vägtrumma 

belägen mellan Långtjärnen och Stormyrsjön. 

Den endast 0,7 m vida plåttrumman är vid sitt 

inlopp tillplattad och på god väg att sättas igen 

av sediment och växtdelar, vilket försvårar 

fiskvandring. Vägtrutrumman som även är för 

brant anlagd bör bytas ut till en ny, och korrekt 

anlagd sådan.  

 Vandringshinder 4 finns uppströms Stormyran och består av en fellagd och även utrostad 

plåtvägtrumma med en vidd av 1,2 m. Förutom att denna skapar ett fall i änden så rinner en stor 

andel av vattnet under trumman på grund av läckage. Trumman bör bytas ut till en valvbåge. 

KOMMENTAR     

Örabäcken innehåller inga definitiva vandringshinder och är relativt förskonad från rensningar och 

liknande. Bäcken är dock liten och det är främst den nedre halvan, nedströms Stormyran/Svallmyran 

som har några större värden avseende fisk och fiskproduktion.  Vid inventeringen siktades också 

gott om öring längs sträckan som med sina högklassiga öringbiotoper skulle kunna utgöra 

reproduktionsområde för öring från Hennansjön.  Med tanke på detta så är det extra synd att 

fiskvandringsvägen från den stora sjön, trots åtgärdsförsök, fortfarande inte är bra. Åtgärder i 

framtiden bör i ett tidigt skede koncentreras på att eliminera detta problem, samt på att utreda 

bäckens eventuella funktion som reproduktionsvatten för sjölevande öring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1-Fiskspärr i Treslintens utlopp. 

Vh3-Ihopknölad och igensatt vägtrumma. 
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 Vandringshinder 5 består av en konstgjord fors som byggts upp för att eliminera de fall som 

tidigare funnit i ändarna av de två vägtrummorna som finns på platsen. Även om intentionen varit 

god så bedöms åtgärden vara mindre lyckad, och passagen utgjorde ett absolut vandringshinder 

vid inventeringen hösten 2014. Vattenföringen i bäcken var för tillfäller mycket låg och den släta 

stukturlösa forsen som byggts upp förmådde inte hålla uppe vattnet som i stället sipprade under 

stenmaterialet vilket är alldeles för ensartat i storlek. Åtgärdsförslag är att forsen rivs upp och 

byggs om till en fiskväg som fungerar under alla flödesförhållanden. Detta innefattar bl. a. att 

större block integreras i forsen som även bör innehålla en tydlig lågvattenfåra. 

 Vandringshinder 6 ligger direkt uppströms Hennansjön och består av en liknande, nyanlagd fors 

som den som beskrivs under vh5. I detta fall har fallen/vandringshindren funnits vid de två små 

tunnlarna som leder bäcken under en järvvägsbank. Även denna passage var omöjlig för fisk att 

simma igenom eftersom ingen tydlig vattenväg fanns genom forsen. Denna bör därmed rivas upp 

och byggas om till en fiskväg som fungerar under alla flödesförhållanden. Viktigt att tänka på är 

att Hennansjön är reglerad och att fiskvägen måste anpassas till sjöns lågvattenstånd. 

Övriga åtgärder 
 Biotopvård: Biotopvårda den hårt rensade 25 m sträckan nedströms Stormyrtjärnen i huvudsyftet 

att göra den vattenförande även i låga flöden. För bästa effekt görs detta maskinellt med 

grävmaskin, även om en manuell insats kan vara befogad ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken i minst två lokaler i bäcken för att i första hand 

reda ut öringbeståndets storlek och sammansättning. Minst en lokal bör ligga i bäckens nedre del. 

 Uppvandringskontroll: Kontrollera om sjölevande öring från Hennan vandrar upp för att 

reproducera sig i Örabäcken genom fällfiske i mynningen (efter åtgärd av vh5-6) om hösten. 

Denna prioriterade undersökning görs lämpligtvis inom ett gemensamt projekt med 

uppvandringskontroll i flera tillflöden till Hennan. Om det visar sig att leköring vandrar upp i 

vattendraget så bör totalt fiskeförbud upprättas omedelbart i dess nedre delar. 

 

 

 

 

 

  

 

Vh5-Konstgjord fors nedströms väg 83. Vh6-Konstgjord fors mellan järnväg och sjön Hennan. 
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Svartån 

Förutsättningar 

Läge 
Svartån har sin början i sjön Stor- Stickeln NV om Tevansjö för att mynna i Hennans västra strand vid 

byn Tallnäs. Vattendraget som på sin väg genom skogs och myrmarker också genomflyter Stor- 

Svarttjärnen, har en fallhöjd på hela 280 m fördelat på 9,8 km. Detta område är ovanligt öde och den 

mycket sparsamma bebyggelsen i närheten av vattendraget finns koncentrerad till Tallnäs. Av de få 

och små biflöden som förekommer så är den från söder anslutande Kölabäcken störst. 

Förvaltning 
Hela vattendraget inkl. sjöarna förvaltas av Ramsjö FVO. 

Fiskfauna 
Enligt elfiskeregistret så fångades det vid ett provfiske 1990 i Tallnäs relativt gott om äldre öring, 

medan årsyngel och andra arter saknades. I Stor- Stickeln och Stor- Svarttjärnen finns det en naturlig 

stam av öring, samt abborre. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Svartån biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Stor- Stickeln är en vacker, mycket högt belägen (479 m. öh.) sjö med en yta på 18 ha. Denna 

separeras via ett trångt sund till två separata delpoler, varav den norra har fasta stränder och en 

kuperad omgivning, medan den nedre omges av myr. Trots att sjön ligger mycket otillgängligt så finns 

det vid den norra stranden en liten koja med ett tillhörande båthus. Kring båda sjöpolerna dominerar 

tall även om träden växer mycket glest i myren. Den norra sjön har i strandzonerna ett till stora delar 

Svartån med Stor-Stickeln och Stor-Svarttjärnen. 
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stenigt bottensubstrat och till skillnad från den södra en sparsam vattenvegetation. I vissa delar av den 

södra polen samt i sundet växer bl. a. starr, fräken och näckros över mestadels mjuka bottnar. Vattnet i 

Stor- Stickeln vilket avbördas längst i S är måttligt färgat.  

Stor- Svarttjärnen ligger 462 m. öh. och är 12 ha stor. Denna tillförs norrifrån vatten från Stor- 

Stickeln, samt via två mycket små flöden från Hemmansmyran. Utlopsvattendraget Svartån rinner ut i 

SO. Sjön omges av relativt sluttande terräng beväxt av främst granskog i S, medan resten av sjön 

omringas av en smal myr med lite flackare skogsmark bortom. Det dominerande bottensubstratet torde 

vara finsediment, men inslag av alla fraktioner från sand till block förekommer också. Tjärnens 

vattenvegetation är sparsam eller delvis riklig med bestånd av främst starr, fräken och näckros. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Svartån inleds som en 1,2 km lång, mycket liten bäck mellan S- Stickeln och S- Svarttjärnen. Denna 

vilken oftast är 0,4- 1 m bred rinner till en början och slut genom trädbeväxt myr medan mittpartiet går 

genom fast skogsmark. Flödet är genom myrarna oftast lugnt och djupt, medan den övriga bäcken har 

omväxlande vattenhastighet med övervikt av strömmande sekvenser. Det senare gäller bl. a. under 

kraftledningen mitt på sträckan där beskuggningen tyvärr är obefintlig. Utmärkande för strömmarna är 

annars att det finns ganska gott om ståndplatser bland sten och block, men att det är ont om grus, samt 

saknas bra lekområden. Noterbart är att den nedre delen av sträckan är väldigt påverkad av bäver och 

att uppströms fiskvandring vid inventeringstillfället var omöjliggjord på grund av en av dess dammar. 

Från S- Svarttjärnen och fram till Äggmyrans slut (4 km) rinner Svartån omväxlande genom skog och 

mindre myrar. Såväl Stortjärnsmyran som Stor- och Äggmyran var också kraftigt påverkade av bäver 

med Stormyran som det tydligaste exemplet. Denna var mycket översvämmad på grund av en aktiv 

bäverdamm som vid tillfället hindrade 

fiskvandring i ån. Sträckorna i skogsmarkerna 

mellan myrarna innehåller företrädelsevis svagt 

strömmande till något forsande biotoptyper över 

främst block och sten. Inslag med grus 

förekommer också, bl. a. mellan Stor- och 

Äggmyran där möjligheterna för lek och 

uppväxt av öring är goda. Den upp till 8 m 

breda fåran vilken i samtliga strömmar är helt 

orensad, innehåller ovanligt mycket fontonalis, 

kuddmossor och annan växtlighet. Undantaget 

vid myrarna så är beskuggningen av 

vattendraget bra längs sträckan, även om partier 

av ungskog och något mindre angränsande 

hygge sänker omdömet något.  

Stor-Stickeln i vy från ost. Stor-Svarttjärnen i vy från ost. 

Svartån uppdämd av bäver vid Stormyran. 
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Den återstående delen av Svartån, mellan 

Äggmyran och Hennansjön (4,2 km) faller 

relativt kraftigt med undantag för en 300 m 

lång sträcka nedströms Svartåsmyran ungefär 

mitt i sträckan. Detta lite flackare område var 

vid inventeringstillfället bäveraktivt och till 

stora delar översvämmat varför ån var mycket 

svårkarterad. På de platser den kunde 

identifieras var dock flödet lugnt i en djup ca 

5 m bred fåra. För övrigt domineras dessa 

Svartåns nedre delar stort av strömmande och 

forsande biotoper i skogsmark, där fåran har 

likartade förhållanden som i strömmarna 

uppströms Äggmyran. Det fina och orörda 

intrycket som ån inger störs dock brutalt av 

ett stort kalhygge vid foten av berget Storköl (förbi Bjällermyran). Förutom i anslutning till detta 

område så är skyddet mestadels tillfredsställande. Detta gäller positivt nog även vid det bebyggda 

området längst ner (Tallnäs), där främst gran och lövskog kantar vattendraget. 

Vandringshinder för fisk 
Enligt tabell nedan så finns det förutom bäverdammar fyra vandringshinder i Svartån. En vidare 

beskrivning av dessa kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Svartån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6886416 528403 Nedströms Stor- Stickeln Fall Partiellt 0,4 x 2 

Vh2 6885363 530863 SO om Lövsberget Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh3 6886373 532751 O om Äggmyran Fall Partiellt 2,0 

Vh4 6887735 535778 Tallnäs Dammrest Partiellt 0,3 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Skogsbruk/dikning: Direktmynnande diken finns på flera platser längs vattendraget och alla 

myrområden f. o. m. S- Svarttjärnen och nedåt är dikningsskadade. Störst påverkan bedöms finnas 

vid- och nedströms Svartåsmyran där det dock var svårkarterat på grund av bäveraktivitet. 

 Skogsbruk/avverkning: Förbi Bjällermyran 

kantas ån på båda sidor av ett kalhygge längs 

en sträcka på hela 300 m. Den sparade 

skyddszonen är här mycket dålig och många 

av de få sparade träden, ris och andra 

avverkningsrester ligger nu i eller över fåran. 

Särskilt synd är detta eftersom just denna 

sekvens av Svartån annars har ovanligt bra 

förutsättningar för öringlek, avseende bl. a. 

bottensubstrat och strömhastighet. Redan nu 

har sediment och alger börjat etablerat sig på 

grus och annat bottenmaterial, och 

vattenbiotopen bedöms vara spolierad för 

flera år framåt. För övrigt finns även flera 

närgångna hyggen längre ner efter 

vattendraget där dock ungskog numera är på 

väg upp.  

Mycket fin, naturlig vattenbiotop nedströms Äggmyran. 

Svartån förbi Bjällermyran där ett brutalt hygge kantar 
det i övrigt opåverkade vattendraget. 
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 Dammar: Vid Tallnäs finns spåren av någon typ av vattenverksamhet i form av två utrivna 

dammar. Dels vid en kvarnbyggnad/trösklada eller liknande (vh4), men även på ett annat ställe 

nära mynningen.  

 
Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger mellan St- Stickeln och 

St- Svarttjärnen och består av två separata fall (ca 

0,4 m höga) över block. Vid inventeringstillfället 

påträffades en lekvandrande öring som inte 

förmådde att ta sig upp för ett av fallen i det låga 

flödet som rådde. Eftersom den lilla bäcken är 

mycket viktig med tanke på det sjölevande 

öringbeståndet så rekommenderas här åtgärder trots 

att hindret är naturligt. Passagen bör enkelt kunna 

förbättras manuellt med hjälp av spett och liknande.   

 Vandringshinder 2 består av en dåligt anlagd 

vägtrumma i Svartåns övre del. Denna är förutom att 

den är för högt anlagd med ett mindre fall i änden 

som följd, även mycket rostig. Noterbart är även att 

den 1,2 m vida trumman rest sig i överänden på 

grund av att vägen gett med sig. Passagen bör förses 

med en valvbåge och en naturlig åbotten.   

 Vandringshinder 3 finns i en längre fors O om 

Äggmyran och består av en brant fallande kort 

sekvens över och under grova block. Trots en 

fallhöjd på ca 2 m så bedöms hindret som partiellt 

och att öring kan passera utan problem vid lite högre 

flöden. Inga åtgärder föreslås. 

KOMMENTAR     

Att Svartån med tanke på sin längd och storlek helt har förskonats från rensningsingrepp i 

vattenbiotopen är förhållandevis unikt för avrinningsområdet. Likaså att det inte förekommer några 

allvarliga konnektivitetsproblem. Med tanke på dessa förutsättningar så är det särskilt olyckligt att 

skogsbruk i form av både dikning och avverkning har gått relativt hårt fram vid vissa delar av ån. 

En annan ovanligt stor, men dock naturlig påverkan är den som är uppkommen av bäver, vilket 

bl.a. kan medföra åtminstone tillfälliga vandringshinder.   

Gällande fisk så innehåller vattendraget stora arealer av fina lek- och uppväxtmiljöer för öring. 

Särskilt gäller detta i de nedre delarna, vilket gör vattendraget till ett potentiellt reproduktionsvatten 

för sjööring från Hennan. Hurvida den funktionen finns i dag är inte fastställd men bör utredas. 

Känt är dock att det i vattendragets övre delar finns sjölevande, självreproducerande öring i åns 

båda källsjöar. Detta värdefulla bestånd är troligen, trots frånvaron av gädda, mycket skört med 

tanke på vattendragets däruppe, ringa storlek mm. Insatser för att bevaka och säkra sjööringens 

fortlevnad i en framtid är därmed viktiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1, naturligt fall över block. 

Vh3, naturligt fall över grova block. 
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 Vandringshinder 4 ligger i Tallnäs ca 200 m 

uppströms mynningen i Hennan. Detta består av en 

tvärliggande stock som utgör resterna av en damm 

i anslutning till en trösklada eller liknande. Det ca 

0,3 m höga fall som bildas utgör inget allvarligt 

hinder för öring, medan andra arter får stora 

problem att vandra förbi. Utrivning 

rekommenderas, vilket bör kunna ske manuellt. 

 

 

Övriga åtgärder 
 Uppvandringskontroll: Kontrollera om Sjölevande öring från Hennan vandrar upp för att 

reproducera sig i Svartån om hösten, genom fällfiske uppströms mynningen. Denna prioriterade 

undersökning görs lämpligtvis inom ett gemensamt projekt med uppvandringskontroll i flera 

tillflöden till Hennan.  

 Elprovfiske: Elprovfiska för att utreda/kvantifiera fiskbestånden, i synnerhet öring i Svartån. 

Provta den befintliga lokalen i Tallnäs, en lokal i åns mellersta del, samt en lokal i den första 

strömsträckan nedströms Svarttjärnen. 

 Igenläggning av diken: Restaurera Svartån hydrologiskt genom att lägga igen tillrinnande diken. 

Detta vilket måste föregås av en omfattande förprojektering, gäller bl.a diken vid Stormyran och 

Svartåsmyran. 

 Bevaka bäver: Bäverns härjningar nedströms St- Svarttjärnen kan få förödande konsekvenser för 

det känsliga öringbeståndet som lever där och i St- Stickeln, vilket är beroende av Svartåns översta 

del för sin överlevnad. Dammar som där skapar långvariga vandrinshinder och- eller överdämmer 

potentiella lekområden bör därför rivas. I värsta fall kan en avskjutning av bävrarna behöva 

tillgripas. 

 Restriktioner för fiske: Med tanke på de små reproduktionsområdena som finns i nära anslutning 

till St. Stickeln och St. Svarttjärnen så tål knappast sjöarna något större fisketryck. Restriktioner 

avseende främst minimimått och fångstantal bör därmed tillgripas. Självklart ska även bäcken och 

reproduktionsområdena mellan sjöarna, samt Svartåns översta del undantas från fiske. Detsamma 

gäller även Svartåns nedre delar om det efter uppvandringskontrollen enl. ovan, visar sig att det 

även förekommer uppströms vandring av öring från Hennansjön. 

 

 

Vh4, dammrest i Tallnäs. 
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Vallån 

Förutsättningar 

Läge 
Vallån är ett ostligt rinnande vattendrag som börjar i den lilla Valltjärnen och mynnar i den norra delen 

av Hennansjöns västra strand. Fallhöjden på vattendraget som till den största delen rinner genom 

kuperad skogsmark är ca 192 m fördelat på 6,5 km. Längs vägen tillkommer flera mindre biflöden 

varav de norrifrån kommande Örjansbäcken och Nötatjärnsbäcken är störst. Den mycket sparsamma 

bebyggelsen i Vallåns närhet utgörs av ett fåtal stugor vid Valltjärnen, samt ovan Hennansjön.  

Förvaltning 
Ramsjö FVOF förvaltar hela vattendraget inkl. Valltjärnen. 

Fiskfauna 
Vid ett elfiske utfört av Länsstyrelsen 1990 fångades öring i relativt normala tätheter i en lokal långt 

ner i Vallån. Valltjärnen har enligt fiskeplanen 1991 ett ensamlevande bestånd av öring. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

 

 

 

 

Vallån med Valltjärnen. 
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Sjöbeskrivning 
Den endast 3 ha stora Valltjärnen ligger 

djupt nedbäddad i en skogsbeklädd sänka, 

ca 400 m. ö.h. Närmst sjön finns dock 

våtmark och även en liten äng som är 

kopplad till en fäbodvall. Tjärnens enda 

tillflöde består av en mindre bäck som 

avbördar myrar och några mycket små 

tjärnar i S- SV, medan utflöde sker via 

Vallån i N. I tjärnens utlopp fanns vid 

inventeringstillfället en övergiven 

bäverdamm som dämde upp tjärnen i en 

grad (ca 1 m) som gjort att en hel del träd 

var dränkta. I övrigt är vattenväxtligheten, 

åtminstone nära stränderna riklig med 

bestånd av bl. a. vass och starr. Tjärnens 

bottensubstrat är finpartikulärt och dess 

vatten är starkt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Vallån är nedströms Valltjärnen hårt påverkad 

av bävrar, vilka förutom att de dämt upp 

tjärnen även konstruerat flera dammar 

nedströms denna. Detta gjorde de översta 800 

m av ån, vilken går genom ett kalhygge och 

lövdominerad blandskog, mycket svårkarterad 

på grund av översvämning och av att vattnet 

letat sig nya vägar på flera ställen. Det kunde i 

alla fall konstateras att bäcken normalt sett 

verkar vara strömmande i en ca 1,5- 4 m bred 

fåra. Denna tycks överlag innehålla mest sten 

men även gott om block och grus. Materialet 

innehåller både kudd- och näckmossa som 

dock till stora delar var slambetäckt (av 

bäververksamhet)vid inventeringstillfället. 

Undantaget i anslutning till en plats där en mindre träbyggnad med vattenhjul uppförts över bäcken (se 

övr. mänsklig påverkan) så bedöms fåran vara orensad.  

Även fortsättningsvis, fram till strax nedströms 

Nötatjärnsbäckens inflöde (ca 3,9 km) är det 

strömmande vatten över likartade 

bottenförhållanden som i sträckan ovan som 

dominerar. Dock så finns det, även flera partier 

av lite längre djupa lugnflyt så som t. ex vid den 

hårt bäverpåverkade Halfvarrönningen, där flera 

dammar hindrar flödet. Även forsande inslag 

förekommer med den kraftigaste sekvensen 

belägen N. om Gubbamyran (se vh3). Här har 

den stenrika fåran vilken är ända upp till 10 m 

bred, även inslag av grova block och häll. Den 

beskrivna sträckan rinner genom 

barrskogsområden som dock till stora delar har 

avverkats. Såväl uppväxande ungskog som 

hyggen kantar ån på sina ställen.  

Valltjärnen i vy från NV. 

Av bäver uppdämt område, nedströms Valltjärnen. 

Strömmande, orensad sekvens av Vallån som kantas av 
ett katastrofalt närgånget kalhygge. 
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Vallåns avslutande del består av en ovanligt 

homogen strömsträcka (1,7 km) som sträcker 

sig hela vägen ner till Hennan. Längs sträckan 

som endast innehåller kortare partier av 

forsande eller svagt strömmande vatten finns 

mycket fina förhållanden avseende både 

lek/uppväxt och ståndplatser för öring. T.ex. 

förekommer grusnackar lämpliga för lek 

kontinuerligt med de största inslagen upp och 

nedströms vägen mot Sund. Det 2- 10 m breda 

vattendraget vilket på något ställe är tvådelat 

innehåller bitvis även gott om sten och mindre 

block i en fåra som mestadels är helt orensad. 

Positivt är också att den omgivande bland- och 

eller lövskogen, i allmänhet skänker ån en bra 

beskuggning. Ett undantag finns dock en bit 

uppströms mynningen i Hennan där det finns en öppen hagmark som kantar ån 

Vandringshinder för fisk 
I Vallån registrerades förutom förekommande bäverdammar, sex st. vandringshinder varav alla endast 

är partiella. En vidare beskrivning av hindren ges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vallån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6888472 530446 Nedströms Sundsvallen/Valltjärnen Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh2 6888607 532374 SO om Hjältmyran Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh3 6888773 533226 N om Gubbamyran Hällfall Partiellt 1,0 

Vh4 6889584 534503 Nedströms väg mot Sund Damm Partiellt 0,4 

Vh5 6889651 534671 Uppströms ledning, nedre Vallån Dammrest Partiellt 0,3 

Vh6 6889897 534876 Uppströms Hennansjön Dammrest Partiellt 0,8 

 
Övrig mänsklig påverkan 
 Dammar: Det fåtal dammar som verkar ha 

funnits längs ån består av resterna som 

beskrivs under 

vandringshinder/åtgärdsförslag. Därutöver 

registrerades det en träkonstruktion med 

tillhörande vattenhjul byggd över ån strax 

nedströms Valltjärnen. Konstruktionen som 

inte ser jättegammalt ut verkar driva en 

slipsten mm. 

 Rensning: Rensningskadorna i Vallån är 

små och koncentrerade till en kort ström 

direkt nedströms vägen som korsar ån nedan 

Nötatjärnsbäcken, samt till mycket små 

områden i anslutning till de beskrivna 

dammarna.  

 

 

Mycket fin vattenbiotop i Vallåns nedre del. 

 En av mycket få rensningsskadade partier av Vallån, 
vilken finns  nedströms en vägpassage. 
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 Skogsbruk/avverkning: Skogsbruket verkar ha 

gått hårt fram längs Vallåns mellersta och övre 

delar under senare år. Detta bekräftas förutom av 

att det växer ungskog närmast vattendraget på 

många platser- av ett kalhygge nära Valltjärnens 

utloppsområde samt ett stort mycket allvarligt 

hygge ett stycke uppströms sammanflödet med 

Örjansbäcken. Här är skyddszonen nästan 

obefintlig längs en sträcka på minst 100 m, 

samtidigt som vattendraget är fyllt av 

avverkningsrester. 

 Skogsbruk/maskinövergång: N om Tallberget 

påträffades vid inventeringen en maskinöverfart i 

form av en längsgående ”stockmatta” på åns botten. Denna konstruktion var på god väg att skapa 

ett vandringshinder på grund av igensättning av hyggesrester mm. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en dåligt anlagd 

betongvägtrumma belägen 800 m nedströms 

Valltjärnen. Den 1 m vida trumman skapar ett 

fall i änden på ca 0,15 m. Dock dräneras det 

mesta av vattnet under/utanför betongringen 

vilket gör hindret än svårare för vandrande fisk. 

Trumman bör bytas, helst till en valvbåge och 

en naturlig bäckbotten.  

 Vandringshinder 2 är ännu en dåligt anlagd 

vägtrumma som i detta fall finns SO om 

Hjältmyran. I änden på den 1 m breda trumman 

skapas ett 0,15 m högt fall som bedöms utgöra 

ett partiellt vandringshinder. En valvbåge och 

KOMMENTAR     

Vallån har med frånvaron av naturliga vandringshinder och en gynnsam fallhöjd bra 

grundförhållanden för att hålla ett starkt öringbestånd. Att inventeringen dessutom visade att 

påverkansgraden från mänsklig aktivitet i fåran är låg stärker naturligtvis denna tes. Detta 

tillsammans med en strategiskt bra placerad mynning i Hennansjön gör att vattendraget är ett av 

förhållandevis få, som bedöms ha potential att utgöra reproduktionsområde för sjölevande öring 

från den stora sjön. Det största hotet i dagsläget torde bestå av störningar från skogsavverkningar 

och bäververksamhet i anslutning till vattendragets övre och mellersta delar. 

En angelägen åtgärd i framtiden är att undersöka vattendragets fiskbestånd och funktion i dag. 

T.ex hur stor öringproduktionen är och om Hennanöring verkligen utnyttjar vattendraget. Även 

Valltjärnen och det naturliga öringbestånd som eventuellt lever där- samt om andra arter 

förekommer är intressant att utreda. Man bör även i ett tidigt skede se till att de utpekade 

vandringshindren elimineras, vilket också kan komma att innefatta olyckligt placerade 

bäverdammar, så som nedströms Valltjärnen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinöverfart i form av en stockmatta i ån. 

Vh2, dåligt anlagd vägtrumma. 
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en naturlig åbotten rekommenderas på platsen. 

 Vandringshinder 3 finns N om Gubbamyran och består av ett fallande parti över häll och grova 

block. Passagen utgör ett definitivt vandringshinder för mört m.fl. arter medan öring kan passera 

vid högre flöden. Eftersom hindret är naturligt så föreslås inga åtgärder. 

 Vandringshinder 4 består av ett konstruerat dämme nära en gård nedan vägen mot Sund. 

Dammen vilken troligen konstruerats i syfte för vattenuttag och/eller bad är byggd av huggna 

stenar som skapar ett ca 0,3 m högt fall. I första hand föreslås en fullständig utrivning så att alla 

arter kan passera vid alla 

flödesförhållanden.  

 Vandringshinder 5 ligger ca 400 m 

uppströms Hennansjön och består av 

resterna av en damm. Dessa rester utgörs av 

en serie tvärgående stockar som vattnet 

både över- och underrinner. Fallhöjden är 

0,3 m, och passagen bedöms utgöra ett 

partiellt vandringshinder som bör 

avlägsnas. 

 Vandringshinder 6 finns endast 50 m 

uppströms Hennansjön och utgörs av ännu 

en dammrest/stockar. Med tiden har pinnar 

och ris satt igen denna passage med följden 

att ett ca 0,8 m högt fall bildats. Fullständig 

utrivning av hela objektet inkl. gamla bottenstockar föreslås. 

Övriga åtgärder 
 Uppvandringskontroll: Kontrollera om sjölevande öring från Hennan vandrar upp för att 

reproducera sig i Vallån om hösten, genom fällfiske uppströms mynningen. Denna prioriterade 

undersökning görs lämpligtvis inom ett gemensamt projekt med uppvandringskontroll i flera 

tillflöden till Hennan. Om det visar sig att vandringsöring förekommer i Vallån bör dess nedre 

delar undantas helt för fiske, till förmån för uppväxande ”Hennanöring”. 

 Elprovfiske: Elprovfiska för att utreda/kvantifiera fiskbestånden, i synnerhet öring i Vallån. 

Provta den befintliga lokalen, en lokal längre upp i den nedre beskrivna 1,7 km sträckan, samt en 

lokal nedströms Valltjärnen. Det är även angeläget att provfiska vattendraget som rinner in i 

Valltjärnen eftersom detta kan vara mycket viktigt för öringrekryteringen till den lilla tjärnen. 

Vh3, fall över hällar och block. Vh4, konstruerat dämme vid gård. 

Vh6, dammrest och bråte. 
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 Nätprovfiske: Inom fiskeplanens studerade avrinningsområde är det ovanligt och eventuellt unikt 

att det förekommer enartsbestånd av öring i en så pass stor tjärn som Valltjärnen. För att utreda 

detta så föreslås ett mindre men standardiserat inventeringsfiske med nät.   

 Bevaka bäver: Bäverns härjningar nedströms Valltjärnen kan få förödande konsekvenser för det 

öringbestånd som lever där, vilket troligen är beroende av Vallåns översta del för sin överlevnad. 

Dammar som där skapar långvariga vandrinshinder och- eller överdämmer potentiella lekområden 

bör därför rivas. En åtgärd som blir särskilt akut om det visar sig att Valltjärnens tillflöde inte är 

öringförande samtidigt som arten är ensamlevande i tjärnen. I värsta fall kan en avskjutning av 

bävrarna behöva tillgripas. 

 Biotoprestaurering: Åtgärda den korta (ca 50 m) rensade strömmen nedströms den övre vägbron 

genom att lägga tillbaks block mm. För bästa effekt bör detta göras maskinellt, men med tanke på 

den ringa verkninsgraden i ett helhetsperpektiv för Vallån så är åtgärden lågprioriterad. Om åtgärd 

utförs ska den självklart föregås av elprovfiske. 
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Kvarnån  

Förutsättningar 

Läge  
Kvarnån har sin början i Kvarnsjön strax norr om Ramsjö för att mynna i Västersjön/Hennan direkt 

söder om samhället. Fallhöjden på vattendraget är ca 7 m fördelat på en längd av 1,3 km. I 

omgivningen som delvis är bebyggd finns främst skog och jordbruksmarker. 

 

Förvaltning 
Vattendraget inklusive Kvarnsjön förvaltas av Ramsjö FVOF 

Fiskfauna 
Det saknas resultat från elprovfisken i Kvarnån men enligt uppgift så ska det finnas både öring och 

harr. I Kvarnsjön finns det abborre, gädda, vitfisk och ett svagt sikbestånd. 

 
 
 

Karta. Kvarnån och Kvarnsjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2010 med kompletterande inventeringar av Ljusdals 

kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Kvarnsjön är 36 ha stor och belägen 215,5 m. 

öh. Denna har sin största tillrinning från 

Tväringsån i N medan mindre tillflöden utgörs 

av Häsbäcken och Millestbäcken från O. 

Markerna kring sjön är något sluttande eller 

flacka så som i N och S där myrar når fram till 

sjökanten. Närmast stränderna växer oftast täta 

bestånd av tall eller lövträd. I väst förekommer 

dock tomtmark och i O finns en större 

badstrand med tillhörande bryggor mm. Sjöns 

bottnar består i huvudsak av finsediment, sand 

och mindre inslag av sten. Vattenväxtligheten 

är förhållandevis riklig med ruggar av vass och 

starr som bitvis sträcker sig långt ut i sjön. 

Nära badstranden växer även rikligt med fräken 

och nate mm. Kvarnsjöns vatten är betydligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Kvarnån utgörs i sina övre (400 m) resp. nedre (500 m) delar av lugnflytande närmast sjöliknande 

miljöer kantade av skogsdungar med ängs- och åkermark mm bortom. Åfåran vilken har en bredd på 

10- 30 m är djup över sedimentrika bottnar med endast mindre inslag av sten och block. Närmast 

stränderna växer det bitvis rikligt med olika starrarter och vass mm.  

Längs en sträcka på knappt 400 m mellan den övre landsvägsbron och Kvarnsveden har vattendraget 

en helt annan karaktär. Ån vilken här kantas av lövdominerad äldre blandskog, är 10- 15 m bred och i 

regel strömmande/forsande över sten och block. Ungefär mitt i sträckan finns dock ett kvillområde där 

strömhastigheten är lägre och bottnarna har mer inslag av grus och sand. Flera rester av dammar finns 

längs sträckan som dessutom är rensningsskadad, även om det mesta av materi alet ligger kvar i fåran. 

Positivt är att strömmen mestadels är bra beskuggad och att den trots de nämnda påverkansfaktorerna 

ändå innehåller möjliga lek- och uppväxtområden för både harr och öring.   

 

Kvarnsjön i vy från SO. 

Kvarnåns lugnflytande lopp uppströms Hennan. Kvillområde  mitt i Kvarnåströmmen. 
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Vandringshinder för fisk 
Det finns inga vandringshinder för fisk i Kvarnån.  

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/vattenverksamhet: Det har sannolikt förekommit timmerflottning mellan Kvarnsjön 

och Västansjön/Hennan. Trots detta så finns det gott om sten kvar i Kvarnåns enda strömsträcka 

vilket tyder på att flottningen skett i en separat ränna alternativt att sträckan varit överdämd. I 

strömmen finns ändå uppenbara rensningsskador samt andra spår av vattenverksamhet i form av 

dammrester på flera platser. Vissa rensningsskador finns dessutom i anslutning till en kort 

strömnacke (dammrest?) vid vattendragets början, nedanför den kommunala förrådsanläggningen 

som finns där.  

 Vattenuttag: Flera slangar för vattenuttag påträffades i ån. Bl. a. en grov slang som leder upp till 

den campingplats som finns V om den beskrivna strömmen. På andra sidan strömmen finns också 

en gammal fabriksbyggnad som även ska ha utnyttjats som gäddkläckeri/odling. 

 

 
 

KOMMENTAR 

Den korta Kvarnån är vandringsbar för alla fiskarter och i sin funktion som vandringsled mellan 

Hennan/Västansjön och Kvarnsjön har den ett högt värde. Ån utnyttjas troligen också för 

näringssök - och som lekvatten av sjölevande arter som gädda, abborre och vitfisk.  Förmågan att 

producera laxartad fisk är däremot liten och begränsad till den enda strömsträckan vilken finns mitt 

i vattendraget.  Enligt uppgift ska där dock finnas både öring och harr även om det är okänt hurvida 

bestånden är av strömstationära eller vandrande typer.  Bedömningen är i alla fall att strömmen har 

potential och att det inte är helt orimligt att sjölevande öring skulle kunna utnyttja Kvarnån som i så 

fall är än mer värdefull för Västersjön och Hennan.  

Vad gäller Kvarnåns källa Kvarnsjön, så utgör den ingen bra miljö för öring utan är mer av en 

typisk gäddsjö. Anmärkningsvärt är i alla fall att där finns annan laxartad fisk som sik. Enligt FVO 

har dock beståndet gått ner i både antal och storlek under senare år. 

 

 

 

 

 

 

Rensad sekvens i Kvarnåns mellersta del. Fundament från utriven bro- och/eller damm i slutet 
av Kvarnåströmmen. 
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Åtgärdsförslag 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken i två lokaler i ”Kvarnåströmmen” i syfte att reda 

ut artsammansättning och beståndstäthet. Särskilt viktigt är det att identifiera yngre stadier av harr 

och öring. 

 Uppvandringskontroll: Om elfisket visar att reproduktion av öring förekommer i vattendraget så 

bör detta ingå i ett projekt avseende uppvandringskontroll i Hennanmynnande vattendrag. Det vill 

säga att en fångstfälla installeras i Kvarnåströmmens slut för att utreda om leköring från 

Västersjön/Hennan vandrar upp om hösten. 

 Biotoprestaurering: Kvarnåströmmen är redan i dag förhållandevis varierad och fin vilket 

innebär att en restaurering endast är högprioriterad om det visar sig att Hennanöring utnyttjar 

området för reproduktion. Om så är fallet bör en maskinell restaurering utföras i syfte att öka lek- 

och uppväxtytorna i hela den 400 m långa strömmen. Detta innefattar bl. a. att lägga tillbaka 

upprensat material från stränderna, öka den vattenfyllda ytan, samt att tillföra mer ved till fåran. 

Upprensade block bör även läggas ut i ån i anslutning till den rensade nacken (ca 50 m) som finns 

i Kvarnsjöns utloppsdel 

 Undersök vattenuttag: Undersök om slangarna/vattenuttagen i Kvarnån har tillstånd och 

används. I annat fall så bör de avlägsnas från vattendraget. 
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Tväringsån 
(med Grötsjöbäcken) 

Förutsättningar 

Läge 
Tväringsån inleds i sjön Tväringen 6,5 km N om Ramsjö och mynnar i Kvarnsjön nära samhället. I 

denna rapport ingår även den till Tväringen kopplade Grötsjöbäcken som bl.a. avbördar Norr- och Sör 

Grötsjön längre upp i markerna. Från det projekterade vattendragets start i Norr- Grötsjön och ner till 

Kvarnsjön är fallhöjden 145 m fördelat på en längd (inkl. sjöar) av16 km. Klart störst av flera 

förekommande biflöden är Norr- Enan vilken är kopplad till Tväringsåns mellersta del. Vattendraget 

rinner uteslutande genom skog och myrmarker. 

Förvaltning 
Hela vattendraget inkl. sjöarna förvaltas av Ramsjö FVOF. 

Fiskfauna 
Vid ett elprovfiske i Tväringsån 1991 fångades öring och stensimpa i mycket låga tätheter. Dessutom 

ska det finnas harr i ån. Fiskfaunan i Gröstjöbäcken är okänd. Vad gäller sjöarna så nätprovfiskades 

Tväringen av länsstyrelsen 2006 med resultatet att endast abborre och mört påträffades. Dock ska det 

Karta. Tväringsån, Grötsjöbäcken, Tväringen och Grötsjöarna. 
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även finnas gädda, lake och sik i sjön. Norr- och Sör- Grötsjön samt övriga sjöar kopplade till 

vattendraget innehåller abborre, gädda och mört. I Norr- Grötsjön ska det också förekomma sik. 

Särskilda naturvärden 
Tväringen är ett Natura 2000 område enligt art- och habitatdirektivet. Sjön är dessutom en av 

länsstyrelsens referenssjöar för miljöövervakning. I Grötsjöbäckens nedre del finns det flodpärlmussla. 

Beståndets storlek, utbredning och ålder är dock inte utredd eftersom fyndet gjordes vid 

biotopkarteringen 2014. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Tväringsån biotopkarterades av länsstyrelsen 2010 med återbesök av Ljusdals kommun 2014. 

Grötsjöbäcken biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Norr- Grötsjön är en 36 ha stor sjö belägen 

361 m. öh. Denna omges med undantag för i 

V där Tväringsberget reser sig, av relativt 

flacka marker bestående av ungefär lika 

stora andelar av myr och barrskog. Närmast 

sjöstränderna vilka är ovanligt flikiga växer 

mest tall och mindre inslag av björk. Sjöns 

bottensubstrat består till stor del av 

finsediment, men block förekommer också, 

bl. a. som flera stora uppstickande exemplar 

långt ut i sjön. Undantaget i den rikligt 

beväxta utloppsviken så är vattenvegetation 

sparsam och mest bestående av vanliga arter 

som starr och näckros närmast landen. Norr- 

Grötsjön saknar tillflöden och avbördas 

genom Grötvallsbäcken i S. Vattnet i sjön är 

betydligt färgat. 

Stortjärnen vilken genomflyts av Grötsjöbäcken i nord- sydlig riktning ligger 347 m. öh med en yta 

på 8 ha. Denna omges av tallskog som närmast sjön oftast växer glest i myrartad mark, även om 

fastare mer sluttande mark finns mot NO. Nära den V stranden löper en kraftledning. Tjärnen har i 

allmänhet mjuka bottnar och en förhållandevis sparsam vattenväxtlighet. Arter som noterats är vass i 

utloppsviken samt fräken och vattenklöver längs stränder.  

Sör- Grötsjön är 22 ha stor och belägen 332 m. öh. Denna har genom Grötsjöbäcken sitt in- och 

utlopp i SO resp. NV.  Sjöns omgivning är något kuperad och främst beväxt av barrskog. Dock så 

finns det kring den avsmalnande utloppsviken en mindre myr, samt mot den SV stranden ett hygge. 

Närmast sjöstränderna växer mestadels glesa bestånd av tall och mindre inslag av gran och lövträd. 

Sjön har en sparsam vattenvegetation över bottnar som i strandzonerna innehåller såväl finsediment 

som grus, sten och block. Vattnet i Sör- Grötsjön är betydligt färgat. 

Grötsjötjärnen vilken genomrinns av Grötsjöbäcken i syd- nordlig riktning har en areal på 4 ha. 

Tjärnens närmiljö och omgivning är flack till sluttande och beväxt av mestadels tallskog, men även 

gran och lövskog. Närmast strandlinjen är dock marken bitvis öppen och sank. Undantaget små 

förekomster av block i strandzonerna så är tjärnens bottnar finpartikulära och beväxta av makrofyter 

både närmast stranden och lite längre ut. Bl. a. förekommer starr, bladvass, näckros och vattenklöver. 

Norr- Grötsjön i vy från utlopp. 
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Tväringen är en avlång, förhållandevis stor 

(160 ha) sjö belägen 307 m. öh. Denna som 

har ett måttligt färgat vatten får sin största 

tillrinning från Grötsöbäcken i O, men flera 

mindre tilloppsbäckar finns också. 

Omgivningen på avstånd består av kuperad 

barrskog medan terrängen närmare sjön är 

flackare och beväxt av främst tall och 

blandskog. Sjön vilken har en småflikig 

strandlinje innehåller flera små öar och 

uppstickande block här och var.  Även 

strandzonerna har stora inslag av block men 

sten grus och finsediment förekommer också 

frekvent. Vattenvegetationen är mycket 

sparsam och främst bestående av strandnära 

starr och vass. På stränderna kring sjön finns 

flera båthus. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Grötsjöbäcken rinner mellan N- Grötsjön och Stortjärnen (1,7 km) omväxlande mellan skog och 

mestadels tallbeväxta myrmarker. I början av sträckan passeras även den mycket lilla, växtrika 

fiskhustjärnen. Bäcken vilken är 0,5- 2,5 m bred har en karaktär med svagt strömmande vatten i en 

relativt djup och växtrik fåra. Det förekommer dock även kortare avsnitt med strömmande vatten över 

främst sten och block, så som där en kraftledning går parallellt med bäcken i slutet av sträckan. 

Grunda strömmar över grusbottnar saknas helt vilket gör bäcken ointressant för öringreproduktion. 

Den 3 km långa sträckan mellan Stortjärnen och 

S- Grötsjön slingrar sig i sin övre och mellersta 

hälft, dåligt beskuggad genom den stora 

Kroktjärnsmyran. Flera växtrika småtjärnar 

passeras varav den avlånga Kroktjärnen är klart 

störst. Mellan tjärnarna är bäcken oftast 

lugnflytande eller svagt strömmande även om 

korta, sten/block strömmar också förekommer. 

Nedströms den nedersta tjärnen (Bäckatjärnen) går 

vattendraget in i fast skogsmark beväxt av främst 

tall samtidigt som det ändrar karaktär. Sträckan 

ner till S- Grötsjön (700 m) domineras av partier 

av strömmande till forsande vatten över sten, 

block och även en del grus. I och kring 

strömmarna som då och då avbryts av djupa 

höljor finns även inslag av riktigt stora, mossiga block. Bäcken vilken har en bredd på 2- 10 m är här 

nere bra skyddad av löv- och buskskikt, och på det hela taget naturlig och fin. 

S- Grötsjön och Grötsjötjärnen ihopkopplas av en kort (ca 50 m) ström följd av en bred lugnflytande 

del som närmast kan beskrivas som en smal växtrik vik av tjärnen. Nedströms Grötsjötjärnen där det 

sitter en gammal timmerränna (vh2) startar bäcken som en kraftigt rensad fors. Hela sträckan därefter, 

ned till Tväringen (800 m) rinner genom blandskog med gott om lövträd och buskar närmast 

vattendraget. Undantaget den avslutande delen ut i Tväringen som är lugnflytande, så har bäcken en 

karaktär med strömmande till forsande vatten över sten och block med avbrott för lugnare sekvenser 

över sand och grus. Också bredden (2- 10 m) och djupet är varierande på bäcken som med den 

omväxlande karaktären innehåller lämpliga habitat för alla stadier av öring.  Riktigt bra 

lekförhållanden saknas dock.   

Tväringen i vy från utlopp. 

Grovblockigt parti av Grötsjöbäcken. 
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Tväringsån inleds i Tväringen i form av en bred blocknacke följd av en mindre ström. Den övre delen 

av ån (1,8 km) vilken tidigt passerar en dammvall med en utriven damm (vh1), karaktäriseras av hårt 

rensade strömmar som avbryts av lugna selliknande sekvenser i våtmarksmiljöer. Rensningarna har 

även kompletteras med omfattande sprängningsarbeten vilket innebär att bottensubstratet i strömmarna 

till stora delar består av en matta av sprängsten. Åfåran är i strömmarna 3- 15 m bred medan ån i den 

största och avslutande våtmarken ”Flarken” är ända upp emot 30 m bred. Tallskogsmarker präglar 

omgivningarna även om det närmast vattendraget oftast växer lövträd eller buskar. 

Den mellersta delen av Tväringsån från Flarkens slut till i höjd med Degermyran (3,8 km) domineras 

kraftigt av strömmande vatten och liknande förhållanden som i de övre strömmarna. Dock avbryts 

karaktären här och var av kortare sekvenser med lugnflyt, samt av en kraftig fors mellan Flarken och 

väg 83. Ungefär mitt på den beskrivna sträckan, i höjd med Porsmyran finns ett tvågrenat avsnitt av ån 

där den östra är hårt påverkad och bl. a. försedd med en flottränna (vh6) medan den västra är helt 

naturlig. Den senare grenen vilken är påfallande grovblockig och bitvis hällrik (se vh5), är mycket 

omväxlande och fin med gott om såväl höljor som forsar. Bredden på vattendraget vilket till stora 

delar kantas av martallbeväxt hällmark är här 6- 18 m.  

Ungefär i höjd med Degermyran minskar påverkansgraden i fåran samtidigt som strömförhållandena 

alltmer lugnar av. Enligt länsstyrelsens inventering finns det i sträckan fram till myren ”Änget” (200 

m) i alla fall bitvis bra förutsättningar för både lek- och uppväxt av öring. Genom den delvis öppna 

myren och vidare ut till Kvarnsjön (900 m) är flödet mestadels lugnt i en ringlande fåra. Denna är 4- 

30 m bred och upp till 2 m djup med bottnar av främst finsediment och grus. Vattenväxtligheten är 

inte påfallande stor även om vattendraget till stora delar kantas av starr mm. 

Vandringshinder för fisk 
I Tväringsån med Grötsjöbäcken finns det sju vandringshinder enl. nedanstående tabell. För en vidare 

beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. Notera dock att vh5 och vh6 ligger i två separata, parallellt 

gående grenar av Tväringsån. 

Tabell. Vandringshinder i Tväringsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6899904 538413 Nedströms Sör- Grötsjön Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh2 6900237 538149 Nedströms Grötsjötjärnen Flottränna Definitivt 2,5 

Vh3 6901440 534746 Nedströms Tväringen Raserad damm Partiellt 1,0 

Vh4 6899455 533153 Nedstr. sammanflöde N- Enan Hällfall Partiellt 1.5 

Vh5 6899217 533023 Naturlig fåra O om Porsmyran Hällfall Definitivt 3,0 

Vh6 6898688 533123 Flottn. fåra O om Porsmyran Flottränna Definitivt 3,0 

Vh7 6897695 533760 Sammanflöde Långsvebäcken Flottränna Partiellt 1,0 

 

 

Den östra flottledspåverkade fåran vid Porsmyran. Karaktärsbild av den västra helt naturliga fåran. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/sprängning: Tväringsån har 

utnyttjats för flottning och de flesta av åns 

strömmar/forsar är kraftigt rensade från sten. 

Även sprängning av större block och hällar har 

förekommit i hög grad vilket medfört att åns 

bottnar till stora delar är täckta av sprängsten. 

Troligen har man även i viss mån flottat genom 

Grötsjöbäckens nedersta del, mellan 

Grötsjötjärnen och Tväringen eftersom en 

flottränna (vh2) samt rensningar förekommer 

nedströms tjärnen. 

 Dammar/flottrännor: I spåren efter 

flottningsepoken syns rester av både dammar 

och flottrännor vilka avhandlas ytterligare 

under vandringshinder och åtgärdsförslag. 

Därutöver har det bl. a. funnits en damm i 

änden av myren Flarken som sannolikt har 

utnyttjats som vattenmagasin.   

 Omledning av vatten: Ett stycke nedströms 

sammanflödet med Norr- Enan/ i höjd med 

Porsmyran har vattnet letts om till en kraftigt 

rensad/rätad del av Tväringsån som det flottats 

timmer genom, medan den naturliga västra 

grenen till viss del har avsnörts. Vid 

kommunens inventering i maj 2014 bedömdes 

det att ungefär 2/3 av flödet gick i 

flottningsleden vilken är ca 700 m lång och längst ner försedd med en flottränna (vh6).   

 

KOMMENTAR     

Tväringsån med bestånd av både öring och harr är ett av de mest misshandlade vattendragen 

som ingår i denna fiskeplan, och de svåra rensningsskadorna som finns i åns vattenbiotoper kan 

tyvärr vara svåra att reparera. Detta eftersom många av de största blocken samt vissa hällar 

skjutits sönder och numera bekläder bottnar och stränder som vassa skärvor.  De enformiga 

bottnarna och strandzonerna som erhållits erbjuder i dag inga bra förhållanden för den 

öringstam som trots allt ska finnas i ån. En bra referens till hur vattendragets forna jag sett ut 

finns i alla fall kvar i form av den delvis avsnörda ”originalfåran” som identifierats i mitten av 

vattendraget. Även delar av den i stora drag orensade Grötsjöbäcken kan härleda till den 

grovblockiga karaktären som antas varit förhärskande i vattendraget innan flottningsepoken.  

Vad gäller sjöarna som ingår i rapporten så kan de betecknas som typiska abborre/gädda/mört 

sjöar även om sik ska finnas i både Norr- Grötsjön och Tväringen. Den senare skulle med tanke 

sin näringsfattiga och steniga karaktär eventuellt kunna härbärga ett bestånd av öring om det 

inte vore för att lämplig betesfisk så som siklöja saknas. Åtgärder i framtiden bör i första hand 

koncentreras på att eliminera artificiella vandringshinder i de båda vattendragen och i andra 

hand på att genomföra det omfattande arbetet som en restaurering av Tväringsåns vattenbiotop 

innebär. För samordningsvinster görs dock båda åtgärderna i samma svep inom ett gemensamt 

projekt.      

 

  

 

 

Kraftigt rensad sträcka i Tväringsåns övre del. 

Tränna och bråte i nämnda flottningsfåra (vh6). 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns nedströms Sör- Grötsjön och består av en dåligt anlagd vägtrumma. 

Denna vilken är 1,4 m vid och av plåt skapar i utloppsänden ett fall på ca 0,15 m. Även om block 

har lagts ut direkt nedströms för att bromsa fallet/flödet så bedöms passagen utgöra ett partiellt 

vandringshinder. Trumman bör bytas ut och i så fall helst till en valvbåge. 

 Vandringshinder 2 är beläget nära Grötsjötjärnens utlopp och består av resterna av en gammal, 

utruttnad flottränna i kombination med annan bråte. Hindret som har en sammanlagdfallhöjd på 

2,5 m bedöms vara definitivt för uppströmsvandring av alla fiskarter. Utrivning föreslås. 

 Vandringshinder 3 ligger ca 250 m nedströms Tväringens utloppsnacke och består av en raserad 

trädamm. Att denna sitter i anslutning till en dammvall av sten tyder på att anläggningen har 

reglerat Tväringen under flottningstiden. En fallhöjd på ca 1m i kombination med dämmande bråte 

gör att passagen utgör ett definitivt hinder för alla arter utom öring som eventuellt kan ta sig förbi 

under högre flöden. Maskinell utrivning föreslås. 

 Vandringshinder 4 är beläget ca 100 m nedströms Tväringsåns sammanflöde med Norr- Enan. 

Hindret vilket är definitivt för alla arter utom öring består av sluttande hällar med en fallhöjd på ca 

1,5 m. Inga åtgärder föreslås eftersom detta vandringshinder är naturligt. 

 Vandringshinder 5 är definitivt och består av 

ett 3 m högt men sluttande fall över hällar. 

Hindret finns O om Porsmyran i den fina, 

delvis avsnörda grenen (se biotopbeskrivning) 

där det för övrigt också finns flera svåra 

passager som inte registrerats här. 

Åtgärdsförslag här är att man öppnar upp 

inflödesområdet till fåran så att mer vatten i 

denna erhålls. Även om det höga fallet 

fortfarande skulle vara svårforcerat så 

kommer fiskvandring att underlättas avsevärt i 

andra delar av ågrenen. 

 

 

Vh2- Utruttnad flottränna, träd och bråte nedströms 
Grötsjötjärnen. 

Vh3- Raserad damm nedströms Tväringen. 

Vh5-Fall över hällar i helt naturlig gren av Tväringsån. 
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 Vandringshinder 6 är definitivt och består av en flottränna av trä som avslutar den ostliga av de 

två grenarna i höjd med Porsmyran. Rännan som mestadels är i dåligt skick är mycket lång och 

byggd i flera steg med fall emellan. Inga 

åtgärder föreslås här, utan åtgärder bör utföras 

till förmån av den västra naturliga fåran. En 

lösning som även innebär att flottrännan kan 

bevaras som en kulturyttring. 

 Vandringshinder 7 finns där 

Skallertjärnsbäcken rinner in i Tväringsån och 

består av ytterligare en träränna. Denna är 

något flackare än föregående hinder och har 

bedömts som partiellt eftersom fisk troligen 

kan simma under stockarna som 

konstruktionen består av. Dock så är det 

önskvärt att fiskvandringsvägen förbättras 

vilket enkelt kan göras genom hel, eller delvis 

utrivning.  

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken för att reda ut dagens fiskbestånd och för att 

skaffa bakgrundsvärden inför framtida fysiska åtgärder. Särskilt intressant är att kvantifiera öring 

och harrbestånden. Provta tre lokaler i olika delar av Tväringsån samt en lokal i Götsjöbäckens 

nedre del mellan Grötsjötjärnen och Tväringen.  

 Biotoprestaurering: Restaurera de rensningsskadade delarna (>3 km) av Tväringsån samt en fors 

(nedströms vh2) i Grötvallsbäcken maskinellt. En viktig del av återställningen är att öppna upp 

vattenvägarna in till den delvis avstängda naturfåran som startar nedströms sammanflödet med N- 

Ensjöbäcken. Detta görs som nämnts tidigare även i syfte att eliminera vh5/6. Restaureringen som 

förslagsvis genomförs i samband med åtgärder av vandringshinder kommer sannolikt att behöva 

föregås av en mer omfattande förstudie avseende bl. a. kulturella intressen.  

 Inventera flodpärlmussla: Utför en inventering av flodpärlmussla i Grötsjöbäcken. Särskilt 

värdefullt är det att utreda om beståndet vilket påträffades först 2014, är föryngrande. 

 

 

 

 

 

 

Vh7- Flottränna i Tväringsån. 
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Norr-Enan 
(med Djupdalsbäcken) 
 

Förutsättningar 

Läge  
Norr-Enan är ett från NV kommande 

biflöde till Tväringsån som har sin 

upprinnelse i Norr-Ensjön långt uppe i 

kommunens NV delar. Från sjön ner till 

mynningen i Tväringsåns mellanparti är 

vattendraget hela 12 km långt. Längs vägen 

genomflyts två mycket små tjärnar 

samtidigt som flera mindre biflöden stöter 

till.  Bl. a. Djupdalsbäcken långt upp i 

systemet som också ingår i denna rapport. 

Vattendraget rinner i den översta delen 

relativt brant genom kuperad skogsmark 

medan resterande del är flackare och omges 

av en större andel myr. Någon enstaka 

skogskoja samt några korsande vägar utgör 

den förekommande bebyggelsen i området. 

 

Förvaltning 
Ramsjö FVO förvaltar både vattendrag och 

sjöar. 

Fiskfauna 
Det saknas registrerade elfisken från 

vattendraget. Känt är i alla fall att det finns 

naturbestånd av öring i Norr-Enan och i 

flera sammanhängande småtjärnar och 

bäckar. I Norr-Enans nedre delar finns det 

även harr. Norr-Ensjön och Djupdalstjärnen är rotenonbehandlade men i den senare sjön har abborre 

återkommit. I dag inplanteras regnbåge och öring i sjöarna kontinuerligt. Det har även satts ut röding 

längre tillbaks i tiden. 

 

Särskilda naturvärden 
En km söder om Norr-Ensjön ligger det 30 ha stora naturreservatet Ensjölokarna bestående av två små 

tjärnar i ett orört urskogsområde (Bonde/Ståhl 1997). Ensjölokarna är även ett riksintresse för 

naturvård och ett Natura 2000 område.  

 
 
 

Karta. Norr-Enan, Djupdalsbäcken, Norr-Ensjön, 
Djupdalstjärnen och Norr-Ensjötjärnarna. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Norr-Enans nedre delar biotopkarterades av länsstyrelsen år 2010 och återbesöktes av Ljusdals 

kommun 2014. De övre delarna av vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2014. 

 

Sjöbeskrivningar 
Norr-Ensjön är en hela 440 m. öh. belägen sjö 

med en yta av 13 ha. Denna vilken har ett endast 

svagt färgat vatten har ett mycket litet inlopp i 

form av en myrbäck i V, medan utloppet Norr-

Enan rinner ut i O. Den karga miljön kring den 

mycket avlånga sjön är något sluttande och 

blockig, alternativt flack och myrartad. Främst 

växer tallskog som närmast stränderna är gles och 

uppblandad med björk. Sjön vars maxdjup är 8 m 

har ett bottensubstrat som i strandzonerna består 

av finsediment samt sten och block. 

Vattenvegetationen är sparsam och främst 

bestående av glesa, starr och näckrosbälten nära 

land. Sjön som för övrigt utnyttjas som put & 

take vatten, är tillgängliggjord med stuga, 

vindskydd och handikappbrygga mm.  

Djupdalstjärnen, 1 km O om Norr- Ensjön, ligger 412 m. öh. med en areal på 8 ha. Tjärnen vilken 

har ett ljust, klart vatten och saknar inlopp har sin avbördning via en kort bäck ner till Norr- Enan 

söderut.  Den omgivande marken som är fast och sluttande är beväxt av barrskog med lövträdsinslag 

närmast sjöstränderna. På V stranden står ett vindskydd och i O finns en stuga. Sjön har en mycket 

sparsam vattenvegetation och ett bottensubstrat som i strandzonerna består av främst block, sten och 

finsediment. Även Djupdalstjärnen utnyttjas som inplanteringsvatten.  

Övra Norr-Entjärnen vilken genomflyts av N-Enan i nord-sydlig riktning har en yta på endast 1,5 ha. 

Längst i S är där en skogsväg stryker förbi är marken fast, men i övrigt omges tjärnen av en öppen, 

vattensjuk våtmark. I denna finns gott om gamla stubbar vilket tyder på tidigare uppdämda 

förhållanden. Tjärnen har finsedimentbotten och en relativt riklig vattenväxtlighet i form av starr och 

näckros mm. 

Den 3 ha stora Nedra Norr-Entjärnen genomflyts också av N-Enan i nord-sydlig riktning. Denna 

omges till stora delar av en tallbeväxt myr, även om fastare skogsmark mot sjön förekommer i S och 

Norr-Ensjön i vy från utlopp. 

Djupdalstjärnen i vy från söder. Delar av Övra Norr-Entjärnen i vy från söder. 
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O. Bortom myren är marken kuperad och barrskogsbeväxt. Tjärnen har ett bottensubstrat som 

domineras av finsediment med inslag av grus, sten och block i strandzonerna. En bit ut i finns ett 

mindre vassgrund men i övrigt är vattenvegetationen förhållandevis gles i sjön. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Djupdalsbäcken är mellan Djupdalstjärnen och 

sammanflödet med Norr-Enan är 0,5-5 m bred 

och endast 700 m lång. Bäcken slingrar sig till en 

början (ca 150 m) genom en öppen våtmark i en 

djup fåra med finsedimentbotten, vari ett stort 

källvattenflöde tycks strömma upp på ett ställe. 

Sträckan/våtmarken avslutas senare vid ett 

gallerdämme (vh1). Den resterande delen av 

vattendraget rinner genom både skog och myr i 

en fåra som till stora delar rinner underjordiskt. I 

de synliga delarna av bäcken har den en 

omväxlande stömhastighet i en fåra med grova 

mossbevuxna block alt. med finsedimentbotten 

och en riklig undervattensväxtlighet. Även om 

det finns relativt gott om ståndplatser för öring så 

är förhållandena för lek och uppväxt dåliga. 

Norr-Enan vilken inleds med en gallerdamm i 

N-Ensjöns utlopp (vh-2) rinner i sin övre del (ca 

3,9 km), fram till våtmarken N om Övra N-

Entjärnen genom barrträdsdominerad blandskog 

med avbrott för någon mindre myr. 

Flödeshastigheten i den upp till 5 m breda och 

mestadels orensade bäcken varierar även om 

strömmande förhållanden dominerar. I 

strömmarna och forsarna är fåran bitvis 

påfallande blockig och vattnet tar på flera platser 

underjordiska vattenvägar. Bäcken som för det 

mesta har en tillfredsställande beskuggning 

innehåller gott om ståndplatser och bitvis bra 

förhållanden för uppväxt av öring. Dock så 

förekommer det sparsamt med grus i bäcken 

vilket gör lekmöjligheterna begränsade. 

I området kring och mellan de båda Norr-

Entjärnarnna är marken mestadels sank och 

flack vilket gör N-Enan lugnflytande här. Den 

som minst 5 m breda och ringlande fåran är djup 

med en förhållandevis sparsam vattenväxtlighet. 

I de mjuka bottnarna växer främst arter som vass 

och starr längs åns kanter. Ett undantag för 

biotoptypen finns dock direkt nedströms den 

övre tjärnen där en blocktröskel och en 

vägtrumma följs av en ca 100 m lång kraftigt 

strömmande sekvens med en tvågrenad fåra. En 

av dessa är blockig och till synes orörd medan 

den andra är kanaliserad och innehåller rester av 

en flottränna. 

 

Karaktärsbild av den mycket lilla Djupdalsbäcken. 

Mycket blockigt parti nedströms Norr-Ensjön. 

Norr-Enan i ett lugnt meandrande flöde genom myrmark 
mellan Norr-Entjärnarna. 
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Vid änden på myren nedan Nedra N-Entjärnen 

sitter en utriven damm i en dammvall. Därifrån 

och vidare ner till sammanflödet med Tväringsån 

rinner N-Enan mestadels genom skogsmark även 

om några myrar också förekommer. Av dessa är 

den hela 1,3 km långa Saltviksmyran långt ner i 

sträckan klart störst. Där är ån lugnflytande och 

upp till hela 20 m bred medan den övriga delen av 

sträckan har varierande strömförhållanden i en 2-

10 m bred fåra.  De mer strömsatta partierna av 

vattendraget är för det mesta kraftigt påverkade av 

rensning och till stora delar även av sprängning. 

Gamla flottrännor i olika skick stärker påverkan 

ytterligare samtidigt som de även om det finns 

kringgående sidofåror- i vissa fall utgör 

vandringshinder för fisk (vh8, 9, 11 och 13). Sammantaget har flottledsskadorna inneburit att det finns 

mycket ont om lekområden i vattendraget samt att ståndplats och uppväxtförhållanden är mindre bra. 

Riktigt fina biotoper finns dock fortfarande kvar i orörda sidofåror och kvillområden som finns på 

flera platser längs sträckan.  

Vandringshinder för fisk 
I Norr-Enan, inkl. Djupdalsbäcken har det registrerats hela 13 vandringshinder varav 5 bedöms vara 

definitiva. För en vidare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6907877 529564 Nedströms Djupdalstjärnen Fiskspärr/galler Definitivt 0 

Vh2 6908004 528548 N-Ensjöns utlopp Fiskspärr/galler Definitivt 0,4 

Vh3 6907993 528580 Nedströms N-Ensjön Damm Definitivt 0,7 

Vh4 6907485 529345 Uppströms sammanflöde  Vägtrumma Definitivt 1,2 

Vh5 6907224 529373 V om Stormossmyrberget Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh6 6906773 529351 SV om Stormossmyrberget Fall Partiellt 2,0 

Vh7 6904766 528771 Övra N-Entjärnens utlopp Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh8  6903457 529038 Nedströms Nedra N-Entj. Flottränna Partiellt 1,0 

Vh9 6902835 529592 NO om Tornattjärnen Flottränna Partiellt 1,0 

Vh10 6902626 529923 Ledningsgata O om Tornattj. Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh11 6902607 529952 O om Tornattjärnen Flottränna Partiellt 1,0 

Vh12 6901558 530944 Uppströms Saltviksmyran Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh13 6899576 533161 Sammanflöde med Tväringsån Flottränna Definitivt 7,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/sprängning: I vattendragets 

övre del är rensningsskadorna mycket ringa 

medan skadorna nedströms Övre N-

Ensjötjärnen är desto större. Därifrån har 

man flottat timmer ner till Tväringsån 

vilket inneburit att alla strömsträckor har 

stenrensats och på många platser även 

sprängskadats. Noterbart är dock att ån är 

flergrenad på flera platser och att det kan 

finnas naturliga fåror/vandringsvägar vid 

sidan av de förstörda grenarna. 

Karaktäristisk bild av nedre Norr-Enan, i form av en 
rensad fåra och rester av mycket gamla flottrännor. 

Kraftigt rensad sträcka i den nedre delen av Norr-Enan. 
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 Dammrester/flottrännor: Förutom de dammar/fiskspärrar som belyses under vandringshinder så 

finns det dammrester nedströms alla sjöar som ingår i denna rapport. Även ledarmar och gamla 

flottrännor av trä (se vandringshinder) förekommer på flera platser i åns nedre hälft.  

 
Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är beläget ca 100 m 

nedströms Djupdalstjärnen och består av en 

konstruktion med hönsnät som har uppförts 

för att hålla kvar utplanterad fisk i tjärnen. 

Hindret är definitivt, även om mycket små 

fiskar skulle kunna simma igenom maskorna, 

vilka vid inventeringen dock var igensatta av 

växtdelar. Åtgärdsförslag är att dämmet byts 

ut mot ett enradigt galler med ett avstånd som 

medgör att små stadier av öring och abborre 

kan migrera, samtidigt som det är så pass tätt 

så att inplanterad laxfisk hålls kvar i sjön.  

 

KOMMENTAR 

 Norr-Enan innehåller trots sin längd på hela 1,2 mil inga definitiva vandringshinder av 

naturlig karaktär.  Däremot är vattendraget helt avskiljt från Tväringsån genom ett definitivt, 

artificiellt hinder (flottränna) vid sammanflödet. Samtidigt innebär ett stort antal konstgjorda 

hinder att vattendraget är kraftigt fragmenterat, vilket i kombination med grava 

flottningsskador är synd- inte minst med tanke på den intressanta fiskartsammansättningen. 

Hela Norr-Enan med tillhörande sjöar och biflöden är nämligen enligt uppgift ett gäddfritt 

system, vilket innebär att öring och harr i grunden har goda livsbetingelser i ett ovanligt stort 

område.  

Ambitionen i framtiden bör vara att återställa vattenbiotopen från flottningsskador och att 

åtgärda artificiella vandringshinder. Detta kan dock komma att bli en komplex uppgift. Bl. a. 

på grund av kulturella skäl, men även för att söndersprängda vattendrag kan vara svåra att 

återställa.  Dessutom bör man ha i åtanke att man vid en åtgärd av det nedersta 

vandringshindret riskerar att släppa upp gädda i Norr- Enan vilket kan komma att bli 

förödande för öring och harrbeståndet. 

När det gäller N-Ensjön och Djupdalstjärnen längst upp i vattendraget så utnyttjas de som väl 

tillgängliggjorda inplanteringssjöar med rymningsspärrar i utloppen. I ett biologiskt perspektiv 

borde inplantering av främmande laxfisk upphöra samtidigt som spärrarna rivs ut, så att den 

vilda öringen från vattendraget har chans att etablera sig i sjöarna. Dessa är dock väl 

”inarbetade” fiskevatten och viktiga för fiskevårdsområdet vilket man får ha överseende med. 

Vid efterfrågan på fiske efter vild öring så kan detta behov tillfredsställas i Norr-Ensjötjärnarna 

och i ett par andra tjärnar inom systemet, vilket är en styrka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Fiskspärr nedströms Djupdalstjärnen. 
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 Vandringshinder 2 finns i anslutning till en dammrest i N-Ensjöns utlopp och består också av en 

fiskspärr. Denna är gjord av ett trädämme med ett enradigt men relativt tätt galler som i 

kombination med ett mindre fall direkt 

nedströms innebär ett definitivt 

vandringshinder. Om man ska fortsätta att 

sätta ut fångstfärdig laxfisk och inte satsa på 

vildöring i N-Ensjön så föreslås samma 

åtgärd som i ovanstående hinder. I annat fall 

föreslås en utrivning i kombination med att en 

naturlig sjötröskel anläggs på platsen. 

 Vandringshinder 3 består av en ca 0,7 m 

hög trädamm som finns endast ca 40 m 

nedströms föregående hinder. Denna damm 

vilken inte fyller någon funktion bör rivas ut 

och ersättas av en naturlig fors som är 

vandringsbar för fisk.  

 Vandringshinder 4 ligger ett stycke 

uppströms Norr-Enans sammanflöde med 

Djupdalsbäcken och består av en dåligt 

anlagd vägtrumma under en grusväg. Den 0,8 

m vida plåttrumman ligger så högt så att ett 

0,7 m högt fall som innebär ett definitivt 

vandringshinder bildas. För en eliminering av 

detta fall så är den bästa lösningen att vägen 

förses med en mindre bro, samtidigt som en 

naturlig bäckfåra med en fiskvandringsbar 

fors anläggs. I andra hand kan man anlägga 

en valvbåge i kombination med 

botten/vattenhöjande åtgärder nedströms.  

 Vandringshinder 5 är ytterligare en dåligt 

anlagd vägtrumma som leder Norr-Enan 

under samma väg som berör ovanstående 

vandringshinder. Denna 1,2 m vida plåttrumma skapar i änden ett 0,1 m högt fall vilket gör att 

passagen bedöms utgöra ett partiellt hinder. Trumman bör helst bytas till en valvbåge även om det 

är fullt möjligt att bygga bort fallet genom tröskling eller bottenhöjande åtgärder. 

 Vandringshinder 6 utgörs av ett ca 2 m högt fall där vattnet rinner över häll, men också under 

block. Passagen utgör ett mycket svårt vandringshinder men bör kunna forceras av lite större öring 

under höga vattenflöden. Inga åtgärder ska vidtas vid detta naturliga hinder. 

 Vandringshinder 7 är en fellagd vägtrumma belägen i en ström/fors direkt nedströms Övra N-

Entjärnen. Den 1,4 m vida plåttrumman ligger alldeles för sluttande samtidigt som den bildar ett 

fall i änden. Passagen vilken bedömts utgöra ett partiellt vandringshinder bör förses med en 

naturlig bäckbotten och en valvbåge alternativt en bro. 

 Vandringshinder 8, 9 och 11 finns alla på sträckan mellan Nedra N-Entjärnen och i höjd med 

Tornattjärnen och består av delvis raserade flottrännor av sten och virke. På grund av bl. a. 

läckage, branthet och små fall i rännorna så bedöms passagerna utgöra partiella vandringshinder 

för fisk. Åtgärder av dessa passager kan behöva föregås av en vidare utredning avseende kultur 

och hurvida det är möjligt att göra ingrepp i anläggningarna. Det är även möjligt att redan 

befintliga sidogrenar av bäcken kan fungera som fiskvägar och att det ev. går att styra in mer 

vatten i dessa. 

Vh3- Trädamm nedströms Norr-Ensjön. 

Vh4- Dåligt anlagd vägtrumma i Norr-Enan. 
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 Vandringshinder 10 består av en plåtvägtrumma belägen under en kraftledningsgata i höjd med 

Tornattjärnen. Den 1 m vida trumman leder ån under en igenväxt väg och har i änden ett litet fall 

mot ett stort block. Passagen utgör inte något allvarligt hinder men bör på sikt förbättras. Om det 

är så att vägen inte används längre så är den bästa lösningen att riva upp trumman och återställa en 

naturlig bäckfåra. 

 Vandringshinder 12 ligger uppströms 

Saltviksmyran och består av en dåligt anlagd 

plåttrumma med plan botten. I änden på denna 

skapas ett 0,3 m högt fall som bedöms vara ett 

partiellt hinder för öring och definitivt för 

övriga arter. Helst bör trumman avlägsnas och 

passagen förses med en naturlig åbotten med en 

bro eller valvbåge över. Ett annat men 

kortsiktigare alternativ är att åbotten och vattnet 

nedströms höjs vilket i så fall förslagsvis görs i 

samband med maskinrestaurering av 

vattenbiotopen. 

 Vandringshinder 13 består av en delvis 

raserad träflottränna som leder Norr-Enans 

avslutande del ut till Tväringsån. Rännan vilken 

är uppemot 100 m lång och delvis brant bedöms 

utgöra ett definitivt vandringshinder för alla 

fiskarter. En åtgärd av detta hinder bör noga 

övervägas eftersom man då riskerar att släppa 

upp gädda i ett troligen gäddfritt vattensystem. 

Vid en eventuell åtgärd bör denna först ingå i 

kulturutredningen som avhandlas under vh 8,9 

och 11. En möjlighet kan dock vara att leda om 

vattnet direkt uppströms rännan, varifrån det 

från S sidan av ån leder en trolig, naturlig 

vattenväg genom ett blockmorage, och vidare 

ner till Tväringsån. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Utför maskinell biotopvård med en mindre grävmaskin i alla 

rensade avsnitt i vattendragets nedre hälft mellan Nedre N-Ensjötjärnen och Tväringsån. Åtgärden 

bör förutom konventionell stenutläggning även innefatta restaurering av lekbottnar och 

strömsättning av sidofåror mm. I vissa fall kan även manuella insatser behöva tilltas i sträckan. 

Arbetet inkl. en vidare förstudie utförs lämpligtvis i samband med att de artificiella 

vandringshindren åtgärdas. 

 Manuell biotoprestaurering: Lätt rensade avsnitt av Norr-Enan som kan förbättras manuellt har 

identifierats på två platser. Dessa sträckor som är endast ca 50 m långa finns där Norr- Enan rinner 

som närmast väg NO om Stormossmyrberget, samt där bäcken strömmar in i våtmark ovan Övra 

N-Ensjötjärnen. 

 Elprovfiske: Det är viktigt att det fysiska återställningsarbetet föregås av elprovfisken. Främst för 

att kvantifiera öring och harrbestånden i olika delar av vattendraget, men även för att utreda 

eventuell förekomst av gädda.  

 
 
 
 

Vh12- Dåligt anlagd vägtrumma i Norr-Enans nedre 
del. 

Vh13- Flottränna som avslutar Norr-Enan. 
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Enan  

Förutsättningar                 

Läge 
Enan har sin början i Porstjärnarna nära gränsen mot Härjedalens kommun och mynnar i Hennan 

direkt söder om Ramsjö samhälle. Vattendraget som rinner i sydostlig riktning går genom 

skogsmarker som främst i de övre delarna också innehåller inslag av myr. Längden på ån är hela 18 

km med en fallhöjd på 103 m. De största och viktigaste av de många biflödena som finns är Våsån, 

Flomyrbäcken och Ensjöbäcken, vilka samtliga ansluter från väst. Förekommande bebyggelse i 

anslutning till ån sträcker sig till enstaka gårdar och torp vid mynningen. 

 

Förvaltning 
Enan och Porstjärnarna förvaltas av Ramsjö FVO. 

 

Karta. Enan och Porstjärnen. 
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Fiskfauna 
Porstjärnarna har bestånd av abborre samt öring som bl. a. reproducerar sig i Enan. För Enans del så 

har elprovfisken utförts i tre olika lokaler under tiden 1996 till 2007. I den översta lokalen har det 

fångats öring i normala tätheter och enstaka Lake. Längre ner i ån bestod fångsterna av låga/mycket 

låga tätheter av öring samt arterna harr, stensimpa, elritsa, gädda och abborre. De flesta av elfiskena 

ingår i en undersökning av harr och öring under åren 2003-06, där det även ingick fäll- och spöfiske, 

samt märkning och åldersanalys av harr (länsstyrelsen rapport 2007:05).  

 

Särskilda naturvärden 
Vattendraget är ett utpekat riksintresse för naturvård. Enan är oreglerad och har även stora geologiska, 

zoologiska och botaniska värden (Bonde/Ståhl 1997). Flodpärlmussla finns i vattendraget. Små 

musslor hittades i en lokal långt upp i ån 1995, i övrigt har endast stora och äldre individer påträffats 

(Musselportalen). 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Enan biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Porstjärnen är ca 27 ha stor med en höjd över 

havet på omkring 310 m. Denna vilken omges av 

ett myrbälte med kuperad barrskog bortom, har 

tillrinning av Häxtjärnsbäcken/Nyslåttbäcken i N, 

samt av en mindre bäck från SO. Utloppet Enan 

rinner ut i södra i änden av en mycket långsmal, 

vik som närmast skulle kunna beskrivas som ett 

slingrande sel. I tjärnen som har gungflystränder 

och finpartikulära bottnar växer en hel del 

vattenväxter. Främst syns strandnära starr även om 

vass, fräken och näckros också förekommer. På 

stränderna syns gott om gamla stubbar vilket visar 

att tjärnen har utnyttjats som vattenmagasin under 

flottningstiden.Vattnet i Porstjärnen är endast 

måttligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Enans översta del mellan en utriven 

flottningsdamm i Porstjärnens utlopp och en punkt 

uppströms sammanflödet med Ensjöbäcken (3,8 

km)går genom skogsmark med inslag av myrar. 

Genom dessa vilka innehåller flera rester av 

bäverdammar, är flödet lugnt eller svagt 

strömmande i en upp till 20 m bred fåra med starr 

och vass i kanterna. Mellan myrarna håller ån med 

undantag för några höljor och kortare forsar ett 

strömmande flöde över främst sten och block. 

Även gott om grus förekommer längs några 

sekvenser mitt i sträckan där goda möjligheter för 

öringlek finns.  De oftast 4- 10 m breda 

strömmarna är rensade i olika omfattning även om 

viss återställning har utförts på ett par platser. 

Porstjärnen i vy från väst. 

Svagt strömmande myrsträcka med rester av en 
bäverdamm, i Enans övre del. 
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Undantaget för vid öppna myrar så växer generellt sett blandskog kring bäcken som inte sällan även 

kantas av enbuskar.  

Ungefär 400 m uppströms platsen där Ensjöbäcken 

ansluter ändrar Enan karaktär och går in i en 1,3 km 

lång ström/forssträcka genom utpräglade hällmarker. 

Där ån rinner över hällar förekommer flera 

vandringshinder (vh2-4) liksom det även gör i en ca 

500 m lång, parallellt gående sidofåra (vh5-6). 

Huvudfåran vilken har biotopvårdats är kraftigt 

rensad och sprängd medan sidofåran är helt naturlig. I 

denna finns bl. a. ett känt, naturskönt utflyktsmål i 

form av ett par i hällterrängen nedsänkta höljor som 

kopplas ihop med fall. Kring huvudfåran växer 

tallskog och inslag av björk, medan de kala 

bergknallarna kring sidogrenen med höljorna mest 

innehåller martallar.  

Mellan ihopflödet av ovan nämnda fåror och området i höjd med Västskogstjärnarna (4,8 km) rinner 

Enån uteslutande genom skogsmark som kan vara något sank närmast åstränderna. De klart 

dominerande trädslagen är tall och björk, samt strandnära enbuskar. Vattendraget håller generellt sett 

en bredd av 5-15 m även om bredare sekvenser förekommer i lugnflytande områden/höljor. De 

dominerande biotopförhållandena är annars svagt strömmande till strömmande över ett bottensubstrat 

som är mycket varierande. De mest strömsatta områdena vilka bitvis berörs av hällar (se vh7) är 

rensnings (även sprängning) och flottledspåverkade, medan svagströmmande partier oftast har 

naturliga bottnar. 

Vidare från Västskogstjärnarna och ner till i höjd 

med Långtjärnen (6,1 km) är Enån företrädelsevis 

svagt strömmande i ett lopp som är betydligt mer 

ringlande än tidigare. Ån är här upp till 20 m bred 

med den största medelbredden i den nedre halvan, 

efter Moasåns inflöde. Vattendraget vilket delvis är 

djupt nedskuret i nipor kantas företrädelsevis av 

lövskog som gör att fåran oftast (undantagit vid 

korsande ledningsgator) har en bra beskuggning. De 

klart dominerande bottensubstraten är småsten och 

grus, men sand och finare partiklar förekommer 

också. Nedströms sammanflödet med Moasån finns 

även en kortare ström/forssträcka med större inslag 

av block och häll (se vh8). Sammantaget finns längs 

den beskrivna sträckan mycket bra förutsättningar för 

harr- och öringlek, samtidigt som förhållandena för uppväxt och ståndplatser, åtminstone bitvis är bra.  

Den avslutande delen av Enan (1,7 km), ut till Hennan 

går genom vuxen, grandominerad skog frånsett vid 

mynningsområdet där ån kantas av öppen våtmark. 

Uppströms denna och den korsande Ramsjövägen finns 

även lite tomtmark mot ån.  Längs hela sträckan är 

flödet lugnt till stillastående och avhängigt på den 

reglerade Hennansjöns vattenstånd. I de nedre delarna 

har flera korvsjöar bildats i stränderna av fåran som 

annars är 12-30 m bred, sedimentrik och mycket djup. 

Vattenväxtligheten är genomgående sparsam även om 

det bitvis växer gott om starr och fräken mm. närmast 

stränderna. 

Naturligt sidoflöde genom en naturskön omgivning 
med hällar och martallar. 

Karaktärsbild i form av en grund ström med gott 
om gus och småsten i Enans nedre del. 

Enan med ett lugnt flöde i en bred och djup fåra 
ut mot Hennansjön. 
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Vandringshinder för fisk 
I Enan har det enligt nedanstående tabell registrerats åtta vandringshinder varav endast ett är 

artificiellt. Två av de naturliga hindren har kassats som definitiva, men observera att ett av dessa ligger 

i en sidofåra. För en vidare beskrivning av hindren hänvisas till åtgärdsförslag. Även om det finns  

Tabell. Vandringshinder i Enan. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6903090 525124 NV om Stortjärnen Dammrest Partiellt 0,5 

Vh2 6902545 524779 V om Stortjärnen Hällfall Partiellt 0,7 

Vh3 6902484 524753 Uppströms Ensjöbäcken Hällfall Definitivt 4,0 

Vh4 6901947 524921 Uppströms Flomyrbäcken Hällfall Partiellt 1,8 

Vh5 6901706 525167 Sidofåra vid Flomyrb. övre Hällfall (serie) Definitivt 6,0 

Vh6 6901702 525197 Sidofåra vid Flomyrb. nedre Hällfall (serie)  Partiellt 4,0 

Vh7 6898230 527030 Nedströms Döveln Hällfall Partiellt 1,0 

Vh8 6896572 528612 Nedströms Moasån Hällfall Partiellt 0,8 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Eftersom Enan har utnyttjats som flottled så är ån oftast rensningspåverkad i fallande 

avsnitt med lite högre strömhastighet. Även sprängning av större block och häll har förekommit 

där det behövts. Även om det fortfarande finns en del sten och block kvar i fåran så finns det bitvis 

mycket material upptryckt längs stränder, alt. upplagt i ledarmar. På vissa ställen syns även 

styrningar av stockar i strandkanten.  

 Dammar: Längs vattendraget har det funnits ett flertal flottningsdammar. Förutom dammresten 

som beskrivs under vh1 påträffades det utrivna dammar vid Porstjärnens utlopp samt vid flera 

myrar som utnyttjats som vattenmagasin, bl.a vid Döveln.  

 Fiskevård: På flera platser syns det tydligt 

att viss biotoprestaurering utförts. Lokaler 

som identifierats är: Nedströms Porstjärnen, 

nedströms dammen/vh1, nedströms hällfallen 

vh3 och vh 4, nedströms vh7, samt nedströms 

sammanflödet med Moasån. Åtgärderna är i 

de flesta fall av äldre typ, som exempelvis 

nedströms Porstjärnen där en övertydlig 

meanderslinga kantad av stenvallar byggts 

upp i bäckfåran. Den mest lyckade 

biotopvården är gjord nedströms Moasåns 

utlopp. Märkligt biotopvårdad ström nedströms Porstjärnen 

Kraftigt rensad sträcka i Enans övre del. Delvis utriven flottningsdamm, nedströms Porstjärnen. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ca 3 km 

nedströms Porstjärnen och består av en 

dammrest som sitter i anslutning till en 

vägbro. Tyvärr är inte dammen helt utriven 

vilket innebär att en tvärliggande stock och 

delar av ett skibord av trä innebär ett svårt 

vandringshinder med en fallhöjd på 0,5 m. 

Detta benämnts dock som partiellt eftersom 

lite större öring bör kunna passera. För att 

även harr och andra arter ska kunna passera 

så föreslås en fullständig utrivning i 

kombination med vattenhöjande 

biotopåtgärder nedströms. Innan åtgärden 

utförs bör man dock med säkerhet veta att 

gädda inte förekommer upp till denna 

passage.  

KOMMENTAR 

 Enan är ett mycket intressant vattendrag vad gäller både fiske och fiskproduktion. Det relativt 

stora vattendraget som har en utpräglad vildmarkskaraktär är samtidigt lättillgängligt, vilket 

borde locka till fiske. Särskilt attraktivt i dagsläget bör fiske efter harr i vattendragets nedre och 

mellersta delar, samt fiske på vild öring i de övre delarna inkl. Porstjärnen vara. Att harren inte 

återfinns i åns övre delar hänger troligen samman med de två naturliga, definitiva 

vandringshindren som finns i två separata fåror ca ¾ upp i vattendraget. Detsamma gäller för 

gädda vilket gör att öring har fritt spelrum i vattendragets övre del, inkl. Porstjärnen med 

ovanliggande vattensystem. 

En stor potential som finns, men där bekräftade uppgifter saknas är om Enan fungerar som 

reproduktionsvatten för öring som lever i Hennansjön. Intressant är i alla fall att den enda öring 

som fångades vid utförda fällfisken i åns nedre del åren 2003-06 var en 40 cm lång individ som 

var uppströmsvandrande under augusti 2004 (länsstyrelsen rapport 2007:05). Noterbart är att 

dessa undersökningar inte riktats mot vandrande leköring och att fällan inte verkar varit i drift 

särskilt långt in på höstarna. 

Enligt inventeringarna har Enan redan i dag förhållandevis bra förhållanden för laxartad fisk- 

inte minst i form av de ansenliga ytorna av lekområden som finns en bit upp i vattendraget. 

Dock så bedöms förbättringspotential finnas eftersom skadorna från flottningstiden fortfarande 

är stora. Även om vissa återställningsåtgärder har gjorts så är det ont om riktigt bra 

uppväxtområden vilket även utförda elprovfisken, med få fångade öringungar signalerar. En 

ambition i framtiden bör vara att åtgärda detta och därmed, bl. a. ge Enan större möjligheter att 

producera öring till förmån för den stora, fina Hennansjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1, dammrest i Enans övre del. 
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 Vandringshinder 2, 3, 4, 7 och 8 består av fall över hällar som bedöms utgöra vandringshinder i 

olika delar av Enans huvudfåra. Av dessa anses samtliga vara partiella utom vh4 vilket är ett 

definitivt hinder även för öring. Detta ligger relativt långt upp i vattendraget och utgörs av en 

längre fallsträcka med en fallhöjd på ca 4 m. Inga åtgärder föreslås vid något av fallen eftersom de 

är naturliga.  

 Vandringshinder 5 och 6 finns i en större sidogren i Enåns övre delar och består av serier av 

hällfall mellan höljor. Av dessa bedöms vh6 som har en sammanlagd fallhöjd på 6 m, med ett 

avslutande lodrät fall på 1,7 m vara definitivt. Inga åtgärder föreslås av de naturliga hindren. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken i befintliga lokaler och i några av de restaurerade 

lokalerna. De senare kan inför kommande restaureringsarbeten ge en viktig signal på hur den äldre 

biotopvården har lyckats.  

 Uppvandringskontroll: Kontrollera om, och i vilken omfattning öring vandrar upp i Enan för 

reproduktion genom fällfiske om hösten. Fällan bör finnas i anslutning till vattendragets nedersta 

strömmar i området kring Lerbäcken. Undersökningen görs förslagsvis inom ett gemensamt 

projekt omfattande flera tillflöden till Hennan. 

 Biotoprestaurering: En framtida återställning av vattenbiotopen i Enan är enligt utförd 

biotopkartering angelägen, men kan om det fastställs att ”Hennanöring” utnyttjar vattendraget 

komma att bli ännu värdefullare. Restaureringen som görs maskinellt bör förutom konventionell 

stenutläggning även innefatta utrivning av stenkistor och ledarmar samt att strömsätta strandzoner 

och avsnörda sidofåror. Det omfattande arbetet som detta innebär kommer sannolikt att kräva en 

mer omfattande förstudie.  

 

Vh4, brant fall som troligen utgör en naturlig 
avgränsning för gädda och harr i Enan. 

Vh6, brant fall över häll i en vacker sidogren av Enan. 



Sillerboåns vattensystem  Sillerboån-Leån-Väljeån-Enan-Trolltjärnsbäcken      

169 
 

Trolltjärnsbäcken 

Förutsättningar          

Läge  
Trolltjärnsbäcken avvattnar den högt belägna Trolltjärnen mellan Vås och Ramsjö, och har sin 

mynning i den nedre delen av Enan. Den sammanlagda längden på skogsvattendraget är 6,8 km med 

en fallhöjd på 145 m. Förekommande biflöden är två mycket små bäckar som mynnar i vattendragets 

mittparti. 

 

Förvaltning 
Ramsjö FVO förvaltar hela vattendraget inkl. Trolltjärnen. 

 

Fiskfauna 
I Trolltjärnsbäcken och i Trolltjärnen finns ett naturligt öringbestånd. Därutöver finns det i 

Trolltjärnen också abborre. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Trolltjärnsbäcken och Trolltjärnen. 
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Sjöbeskrivning 
Trolltjärnen är belägen 354 mö h med en yta på 

18 ha. Sjön vilken har ett svagt färgat vatten har 

tillrinning i form av en mindre bäck från 

Storbränntjärnen i S, och sitt utlopp genom 

Trolltjärnsbäcken i O. Den omgivande marken 

vilken domineras av tallskog är mot foten av 

Trolltjärnsberget i SO sluttande, men i övrigt 

endast svagt kuperad. Tjärnen har närmst land 

hårda bottnar av främst sten, även om 

finsediment också förekommer så som mot 

myrstränderna i V. Vattenväxtligheten betecknas 

som sparsam, och främst bestående av glesa 

bestånd av näckros eller strandnära starr och 

fräken.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Trolltjärnsbäcken inleds svagt strömmande genom en mindre, ca 100 m lång trädbeväxt myr. Den 

runt 1,5 m breda och 0,5 m djupa fåran är sedimentrik med relativt gott om vattenväxter som fräken 

och vattenklöver mm. Ganska nära Trolltjärnen sitter det en gammal fiskspärr (vh1) som dock inte 

verkar vara i bruk. 

Den återstående 6,7 km sträckan av vattendraget 

går uteslutande genom skogsmark med en 

relativt brant och jämn fallprofil. Längs vägen 

finns i den 0,5-4,5 m breda bäcken endast kortare 

sekvenser med lugnflytande vatten, medan svagt 

strömmande till strömmande förhållanden är 

vanligast. Även forsar förekommer varav den 

längsta sammanhängande forssträckan finns ca 1 

km upp i Trolltjärnsbäcken, där dennas enda 

definitiva vandringshinder (vh6) finns. I 

anslutning till forsar och fall finns gott om hällar, 

medan bottensubstratet i den övriga delar av 

bäcken varierar med dominans av sten och bock. 

Vattenväxtligheten är generellt sett sparsam och främst bestående av kuddmossor och påväxtalger. Då 

det finns fullgoda förhållanden för både lek/uppväxt (särskilt nedersta delen)och ståndplatsområden 

längs sträckan, så bedöms livsbetingelserna för öring vara bra. Det som stör intrycket något är dåligt 

beskuggade områden i anslutning till korsande ledningsgator, samt ett par närgångna hyggen. 

Vandringshinder för fisk 
I Trolltjärnsbäcken finns det åtta vandringshinder varav ett är definitivt, men dock naturligt. För en 

vidare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Trolltjärnsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6893063 529333 Utlopp Trolltjärnen Fiskspärr/galler Partiellt 0,0 

Vh2 6893038 529594 Nedströms Trolltjärnen Fors/Fall Partiellt 2,0 

Vh3 6892962 529869 Väg mot Trolltjärnen Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh4 6892877 530428 Uppströms ledning Fallserie Partiellt 2,5 

Vh5 6893631 530895 Uppströms nedre biflöde Hällfall Partiellt 1,2 

Vh6 6894341 531349 Uppströms väg mot Vås Fall  Definitivt 3,0 

Vh7 6894472 531380 Nedströms väg mot Vås Fallsträcka Partiellt 5,0 

Vh8 6894861 531923 Uppströms Enan Vägtrumma Partiellt 0,15 

Trolltjärnen i vy från ost. 

Vedrikt, fint parti av Trolltjärnsbäcken. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Trolltjärnsbäcken är till den allra största delen helt orensad. Den påverkan som 

påträffats är ringa och koncentrerad till mycket korta sekvenser av bäcken. 

 Skogsbruk: Ca 250 m O om den övre ledningsgatan finns ett hygge med en dåligt sparad 

skyddszon på ömse sidor av bäcken. De flesta av träden har dock blåst omkull och ligger nu över 

bäcken, som även innehåller mycket hyggesrester som grenar och ris. Ett nyare hygge med delvis 

dålig skyddsridå påträffades även nedströms den nedre ledningsgatan. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger strax nedströms 

Trolltjärnen och består av ett murket trädämme 

med ett järngaller som sannolikt har fungerat som 

fiskspärr. Vattnet har numera letat sig under den 

till synes övergivna anläggningen, viket gör att 

passerbarhet för fisk bedöms vara möjlig under 

de flesta flödesförhållandena. Åtgärdsförslaget är 

ändå att hindret rivs ut så att risken för framtida 

igensättning elimineras samtidigt som fri 

vandringsväg under alla förhållanden säkerställs. 

KOMMENTAR 

Den förhållandevis opåverkade Trolltjärnsbäcken har med sin relativt höga fallhöjd en naturlig 

förekomst av fall som utgör vandringshinder. Detta gör sannolikt att gädda m.fl. arter endast 

förekommer i de allra nedersta delarna. Även om ett visst utbyte med fisk från Enan kan ske, så 

har vattendraget sitt största värde som lek och uppväxtlokal för sjölevande öring från Trolltjärnen. 

Därför är det anmärkningsvärt att det nära sjöutloppet sitter en gammal fiskspärr/galler, vilket 

tyder på att utplanteringar av laxartad fisk har skett. Innefattande att bl.a. avlägsna detta galler så 

bör åtgärder i framtiden riktas mot att förbättra förutsättningarna för öringreproduktion i bäckens 

övre del, till godo för Trolltjärnens vilda och troligen ursprungliga öringbestånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av få platser i Trolltjärnsbäcken där lätt 
rensningspåverkan kan skönjas. 

Exempel på sviter efter närgånget kalhygghygge, då det 
medfört att träd blåst omkull över bäcken. 

Vh1, gammal fiskspärr nedströms Trolltjärnen. 
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 Vandringshinder 2 finns ca 300 m nedströms 

Trolltjärnen och består av en smal och brant fors 

med en fallhöjd på upp emot 2 m. Denna utgör 

ett mycket svårt vandringshinder som troligen 

endast kan passeras av lite större öring. Trots att 

denna passage är naturlig så kan det med tanke 

på närheten till Trolltjärnen och dess naturliga 

öringbestånd, här vara befogat att vidta manuella 

åtgärder/justeringar i syfte att underlätta för 

uppströms fiskvandring.  

 Vandringshinder 3 utgörs av en dåligt anlagd 

plåttrumma, belägen ca 600 m nedströms 

Trolltjärnen. Den 0,8 m breda trumman skapar i 

utloppsänden ett fall på 0,15 m vilket medför ett partiellt vandringshinder. Även om detta 

kortsiktigt går att åtgärda genom vattenhöjande åtgärder nedströms, så bör det helst finnas en 

valvbåge och en naturlig bäckbotten under vägen. 

 Vandringshinder 4 är beläget ca 1,2 km nedströms Trolltjärnen och består av en serie av fall 

varav det högsta fallet är ca 0,8 m högt. Passagen som sammanlagt har en fallhöjd på 2,5 m 

bedöms som mycket svårpasserad. Inga åtgärder föreslås dock eftersom hindret är naturligt. 

 Vandringshinder 5 är ett delvis lodrätt fall i ett 

hällrikt parti i bäckens mellersta del. Med en 

fallhöjd på 1,2 m är hindret troligen endast 

passerbart av lite större öring vid högflöden. 

Inga åtgärder föreslås av det naturliga hindret.  

 Vandringshinder 6 utgörs av 

Trolltjärnsbäckens enda definitiva 

vandringshinder vilket finns en dryg km upp i 

vattendraget, uppströms vägen mot Vås. Här 

finns över en nästan lodrätt häll- ett 3 m högt 

fall som är helt naturligt och således inte ska 

åtgärdas. Noterbart är att det i forsen ovan detta 

objekt även finns flera svåra fiskpassager som 

dock inte tas upp som separata hinder. 

 Vandringshinder 7 finns nedströms vägen mot Vås, där bäcken faller kraftigt. I forsen finns flera 

fall över hällar och block, som endast kan 

passeras av vuxen öring vid gynnsamma 

förhållanden. Inga åtgärder föreslås eftersom 

sträckan är naturlig.  

 Vandringshinder 8 utgörs av en utrostad och 

dåligt anlagd vägtrumma som finns ca 300 m 

uppströms bäckens mynning i Enan. Trumman 

vilken bildar ett 0,15 m högt fall i änden, 

bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder som 

bör åtgärdas. En valvbågestrumma och en 

naturlig bäckbotten föreslås. 

 

 

 

Vh2, smal fors nedströms Trolltjärnen. 

Vh6, definitivt och naturligt vandringshinder. 

Vh8, utrostad vägtrumma med fall i änden. 
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Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Provfiska två lokaler av vattendraget för att kvantifiera öringbeståndet. En av dessa 

bör ligga i en lämplig ström så nära Trolltjärnen som möjligt.  

 Undersök tillflöde: Då det enligt uppgift förekommer öring i L-Trolltjärnen så är det inte 

osannolikt att ävenTrolltjärnens lilla tillflöde utgör reproduktionsområde för ”Trolltjärnsöring”. 

Om det efter en okulär besiktning bedöms att bäcken har en storleksmässig potential, så bör 

elprovfiske och vidare inventeringar utföras. 

 Manuell biotoprestaurering: I samband med att vh1 och vh2 åtgärdas så bör man bäckens 

översta del, även fast den är orensad, passa på att utföra manuell biotopvård i syfte att öka 

reproduktionen av öring till Trolltjärnen. Förbättringsåtgärderna innefattar bl.a. uppluckring av 

lekbottnar, samt tillförsel av död ved. En lägre prioriterad åtgärd är att manuellt restaurera de få 

och korta rensade partierna som finns längre ner efter bäcken. 
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Lesattbäcken 

Förutsättningar 

Läge 
Lesattbäcken har sin början i sjön 
Lesatten, 3 km NV om Ramsjö och 
ansluter ifrån norr till Enans nedre del. 
Bäcken som är endast 1,5 km lång rinner 
genom skogsmark som i den övre delen 
har inslag av myr. Fallprofilen är relativt 
brant och den omgivande terrängen är 
något kuperad. 

Förvaltning 
Ramsjö FVOF förvaltar både Lesatten och 
utloppsbäcken. 

Fiskfauna 
I Lesatten utplanteras öring och röding 
regelbundet, även harr har satts ut. 
Bäckens fiskfauna är okänd. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals 
Kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Lesatten är en långsmal, 25 ha stor sjö som är 
belägen 249 m.ö.h. Sjön är som mest drygt 9 m djup 
och har ett relativt ljust och klart vatten. Den 
synliga tillrinningen består av en mycket liten bäck i 
NV, medan utloppet Lesattbäcken rinner ut i SV. 
Kring sjön är terrängen relativt flack, förutom i O 
där Lesattberget reser sig. Stränderna omges av tall 
och små inslag av björk. I SV finns också ett mindre 
hygge ganska nära sjön.  Den glesa men ibland 
ganska långt ut växande vattenvegetationen består 
främst av starr, men bladvass, näckros och 
vattenklöver förekommer också. Bottnarna är 
åtminstone närmast land hårda med grus, sten och 
block. För övrigt är sjön tillgängliggjord med 
raststuga, vindskydd, utedass och bryggor. 

 

Karta. Lesattbäcken och Lesatten.

Lesatten i vy från utlopp.
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Vattendragsbeskrivning 
Lesattbäcken är i hela sin sträckning genom skog 
och en del hyggen mycket liten och i snitt endast 1 
m bred. Den kringliggande terrängen är delvis 
grovblockig och vattnet försvinner på flera ställen 
under marken.  De översta ca 500 m. är flödet 
lugnt eller svagt strömmande över bottnar med 
ganska riklig vattenväxtlighet och mycket 
finsediment, medan bäckens nedersta 1 km oftast 
strömmar eller forsar över sten och block. Häll 
förekommer också, vilket medför att det bildas 
vandringshinder för fisk på två platser. Mellan 
ström/forssträckorna vilka är orensade finns det 
svagt strömmande sekvenser över sand och grus 
där öring skulle kunna leka.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns tre vandringshinder i Lesattbäcken, varav två utgörs av naturliga fall över hällar. En vidare 
beskrivning av hindren ges i åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Lesattbäcken. 

Nr  N koord  E koord  Lokal  Hindertyp Svårhetsgrad  Fallh. m.

Vh1  6896337  530737  900 m nedströms Lesatten Fall över häll Partiellt  0,9 

Vh2  6895967  530964  Väg från Ramsjö Vägtrumma + fall Definitivt  0,1+1,5

Vh3  6895885  530935  Utlopp till Enan Fall över häll Partiellt  1,5 

  

Övrig mänsklig påverkan 
 Skogsbruk: Skogsbruket har varit relativt 

intensivt i närheten av Lesattbäcken under 
senare år. Det påträffades dock inga 
katastrofalt dåliga skyddszoner mot 
hyggen, och sly är på god väg att växa 
upp.  

 Fiskevård: I Lesatten har det under 90-
talet lagts ut lekgrund för röding. 

 
 

 

KOMMENTAR     

Lesattbäcken innehar gynnsamma öringbiotoper samtidigt som den är orensad vilket är positivt. 
Dock är den mycket liten vilket gör att dess potential för fisk- på grund av eventuell uttorkning är 
tveksam. Dessutom är vandringsbarheten mellan Enan och Lesatten begränsad med tanke på de 
naturliga fallen som finns. Det största värdet finns i stället i sjön Lesatten som i dag används fullt ut 
som ett put & take vatten. Sjön är rotenonbehandlad och innehåller inga konkurrerande arter för 
den utplanterade laxfisken, vilket borde borga för en god tillväxt i sjön.  

Ström över grusbotten med möjlighet för öringlek.

Äldre hygge med uppväxande sly som kantar 
Lesattbäcken. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 och 3 ligger ungefär mitt i, resp. längst ner i bäcken och består av 0,9 m och 

1,5 m höga fall över hällar. Fallen bedöms vara mycket svårpasserade för fisk, men bör klaras av 
vuxen öring vid höga flöden. Inga åtgärder föreslås eftersom passagerna är naturliga. 

 Vandingshinder 2 finns i anslutning till en grusväg vid Lesattbäckens nedre del, där trumman 
under vägen är något högt satt och följs av en smal och mycket brant fors. Trumman som har ett 
fall på 0,1 m i änden bör på sikt bytas, helst till valvbåge.  Samtidigt finns det möjlighet att till 
förmån för fiskvandring, justera den något påverkade forsen vilken i dag är ett definitivt 
vandringshinder även för öring. 

Övriga åtgärder 
 Ang. fiskutplantering i Lesatten: Det finns i området som behandlats i denna fiskevårdsplan 

mycket ont om sjöar som lämpar sig för röding. Kriterier för att arten ska trivas nedan 
fjällregionen är bl. a. att sjön ska vara tillräckligt djup och ha ett inte alltför färgat och partikelrikt 
vatten. En avgörande faktor i mindre sjöar som Lesatten är också förekomsten av konkurrerande 
fiskarter. Eftersom rödingen är anpassad till betydligt kargare och näringsfattigare förhållanden så 
har den ett stort underläge mot alla andra fiskarter. Med dessa fakta i åtanke, så är Lesatten en av 
de sjöar som har de mest gynnsamma förhållandena, avseende tillväxtpotential för röding i 
nuläget. En potential skulle dock bli avsevärt större om konkurrerande öring skulle saknas. 
Eftersom goda rödingvatten saknas samtidigt som det finns många öringvatten i området, är 
förslaget att man åtminstone överväger, att upphöra med öringutsättningar, för att enbart satsa på 
röding i Lesatten i stället.  Med tanke på sjöns bottenförhållanden så är det vid detta scenario inte 
heller orimligt att förvänta sig reproduktion av röding, vilket bör ses som ett mervärde i 
sammanhanget.  

 Elprovfiske: Elprovfiska minst en lokal för att klargöra om Lesattbäcken är fiskförande. Om öring 
påträffas är en åtgärd av det definitiva vandringshindret högre prioriterat än annars. 

 

Vh1, naturligt fall i Lesattbäckens mittparti. Vh2, högt anlagd vägtrumma i kombination med fors.
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Våsån 
(med Ursjöån, Västervåsån och Öster-Våsån) 

Förutsättningar 

Läge  
Det beskrivna vattendraget har sin början i Norra Ursjön vid kommungränsen (Härjedalen) för att 

mynna i Enans västra strand, ca 5,5 km uppströms Ramsjö. Längden på vattendraget som längs vägen 

genomflyter myr och skogsmarker, samt sjöarna Västervåsen och Moasen, är drygt 13 km med en 

fallhöjd på 125 m. I denna rapport innefattas även ett kortare tillflöde från Öster-Våsen. Det största 

tillflödet till Våsån, Gräningsån avhandlas i en separat rapport. 

Förvaltning 
Hela vattendraget inkl. sjöar förvaltas av Ramsjö FVOF. Norra Ursjön är dock ett delat vatten som 

även förvaltas av ett FVO i Härjedalens kommun. 

 

Fiskfauna 
Vid ett elprovfiske i Våsåns nedre del, uppströms Moasen-1996 påträffades enbart stensimpa. Enligt 

uppgift ska dock öring finnas i vattendraget, samt nedströms Moasen även harr. I N-Ursjön, 

Västervåsen, Ö-Våsen och Moasen finns det bestånd av gädda, abborre och vitfisk. 

Karta. Våsåarna med Ursjöån och Norra Ursjön, Västervåsen, Öster-Våsen och Moasen. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Våsån och Västervåsån biotopkarterades av länsstyrelsen 2010 och återbesöktes av Ljusdals kommun 

2014. Ursjöån och Ö-Våsån biotopkarterades av kommunen 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Norra Ursjön, 348 m. öh. har en yta på 21 ha, varav 

ungefär hälften ligger på andra sidan 

läns/kommungränsen. Den betydligt färgade sjön har 

sin huvudsakliga tillrinning från S, via en kort å från 

Södra Ursjön, medan utloppet Ursjöån rinner ut i O. 

Vid inventeringstillfället var sjön uppdämd av en 

bäverdamm vilket gjorde att stora delar av 

sjöstränderna inkl. en hel del träd vid flacka och 

myrlänta områden stod under vatten. I den i övrigt 

svagt kuperade terrängen växer företrädelsevis tall, 

med inslag av lövskog närmast sjöstränderna. Sjön 

har överlag finpartikulära bottnar med en 

förhållandevis riklig övervattensväxtlighet. Från 

utloppsviken noterades vanliga arter som vass, starr, 

vattenklöver och nate. 

Västervåsen, 342 m. öh. är en långsmal och midjeformad sjö med en yta på 37 ha. Denna vilken har 

ett starkt färgat vatten får sin tillrinning från Ursjöån och två mindre myrbäckar i sjöns V del, medan 

utlopp utgörs av Västervåsån i O. Undantaget i anslutning till vattendragen där delvis öppna 

myrområden finns, så omgärdas sjön av 

talldominerad skogsmark i en ganska flack terräng. 

Närmast stränderna syns en del sten och block, men 

annars tycks bottensubstratet i sjön vara 

finpartikulärt. Även om det förekommer gott om 

strandnära starr mm. så har vattenvegetationen 

bedömts vara sparsam. 

Öster-Våsen är 136 ha stor och belägen 348 m. öh. 

Sjön vilken innehåller många vikar och uddar omges 

av såväl kuperad skogsmark som flacka 

myrområden. Dess utlopp mot Våsån rinner ut i en 

större vik i NO, medan egentliga tillflöden saknas. 

Även om det bedöms att sjöns bottensubstrat 

domineras av finsediment så syns det längs stränder 

och vid något grundområde längre ut, en del sten 

och block. Sjöns vattenvegetation vilken bl. a. består 

av strandnära vass och starrbälten varierar i 

förekomster från sparsam till riklig. Vattnet i Öster-

Våsen är måttligt färgat av humusämnen. 

Moasen, 233 m. öh. är en 26 ha stor sjö som 

genomflyts av Våsån i väst-östlig riktning. Sjön 

vilken har en omväxlande strandlinje omges av 

småkuperad terräng med flera tallbackar i momark 

nära stränderna. Dessa är fasta förutom i områdena 

kring in och utlopp där marken är vattensjuk. En bit 

S om utloppet finns dessutom en mindre yta av 

Norra Ursjön, vid tillfället uppdämd av bäverdamm. 

Öster-Våsen i vy från utlopp. 

Moasen i vy från norr. 
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gårdsmark neremot sjön. Denna har finpartikulära bottnar och en sparsam vattenväxtlighet bestående 

av främst bladvass, starr och näckros, med de tätaste bestånden i anslutning till Våsån. Lite längre ut 

på sjön syns som rester från flottningstiden några uppstickande stockar. 

Vattendrag & biotopbeskrivningar 
Ursjöån, mellan N Ursjön och Västervåsen är 1,6 km lång och ringlar i stort sett genom myr hela 

vägen. Myran är dock oftast fast och trädbeväxt, med undantag för ner emot Västervåsen där en öppen 

våtmark breder ut sig. Ån vilken är 1,5-6 m bred är oftast lugnflytande till svagt strömmande med 

avbrott för två mycket korta strömsträckor. Dessa är opåverkade av rensning och innehåller gott om 

sten och block även om det påträffades en dammrest (vh2) i slutet av den nedre strömmen. Denna 

damm var vid inventeringen även påbyggd av bävrar vilka även påverkat flera delar av vattendraget, 

så som t.ex. vid N Ursjöns utlopp.  

Västervåsån har mellan Västervåsen och 

sammanflödet med Ö-Våsån en längd på 3,1 km. 

Till den allra största delen rinner vattendraget i ett 

lugnt flöde genom öppen våtmarksmiljö. Fåran 

vilken är upp till 15 m bred är i regel djup, 

sediment- och växtrik. Nedströms den gamla 

flottningsdammen (vh3) finns dock två kortare 

strömmar (200+100 m) kantade av fast och 

skogsbeväxt mark. Av dessa är den övre blockrik 

och fin medan den nedre är slätbottnad och delvis 

rensad. I anslutning till den senare fanns liksom på 

flera andra platser i vattendraget bäverdammar som 

hindrade/styrde om flödet, med mindre 

översvämningar som följd. 

Våsån är från sammanflödet och ner till Moasen 

räknat ca 5,5 km lång i ett lopp som med 

undantag för ett par större myrar, främst går 

genom skogsmark. Myrområdena vilka finns 

uppströms Tallbergsdammen (vh4) och 

uppströms Moasen var vid inventeringen 

uppdämda av bäver vilket gjorde ån mycket 

svårkarterad. Vad gäller övriga sträckor så 

dominerar strömmande förhållanden över främst 

sten och block med kortare avbrott för lugnflyt 

eller höljor. En längre sammanhållen forssträcka 

med stor andel häll i botten finns dock i 

anslutning till vh5. I strömmarna som oftast är 6-

12 m breda har biotopvård gjort på vissa sträckor 

och det finns sällan några större mängder av 

upplagd sten längs ån. Sammantaget är 

vattenbiotopen ganska varierad även om riktigt 

bra lekförhållanden för öring tycks saknas. 

Mellan Moasen och Våsåns utlopp i Enan är 

Våsån (kallas även Moasån) ca 900 m lång i ett 

slingrande lopp genom skog, och senare under 

en ledningsgata. Genom skogen är ån 

övervägande forsande i en blockrik och 

biotopvårdad fåra, för att ner emot Enan bli 

grunt strömmande över sten och grus. Ån vilken 

i snitt är runt 12 m bred har i det väl beskuggade 

Lugnflytande del av Västervåsån genom myrmiljö. 
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Fint uppväxtområde i Våsåns mittparti. 

Våsån/Moasåns grunda, avslutande ström ut till Enan. 
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forsområdet gott om ståndplatser för fisk samtidigt som lek och uppväxt är möjlig under 

ledningsgatan. Den senare möjligheten försämras dock avsevärt av en dålig beskuggning och en 

medföljande algpåväxt på bottnarna. 

Ö-Våsån vilken sammanbinder Ö-Våsen med Västervåsån är endast 500 m lång, varav den inledande 

100 m sträckan består av en grävd kanal som avslutas av två dammrester (bl.a. vh6). Efter dammarna 

strömmar ån fram i en upp till 3 m bred fåra som till en början är kraftigt rensad. Längre ner avtar 

rensningarna och fåran får större inslag av block, och avslutningsvis grus. Dock så finns det vid sidan 

av ån en till synes helt opåverkad fåra som för tillfället var helt torrlagd. Positivt är att hela Ö-Våsån är 

bra beskuggad av omgivande blandskog. 

 

Vandringshinder för fisk 
I de berörda vattendragen har det noterats sju vandringshinder varav ett är definitivt. För en utförligare 

beskrivning av hindren och dess lägen, se åtgärdsförslag. 

 Tabell. Vandringshinder i Våsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6894731 521496 Nedströms N Ursjön Vägtrummor Partiellt 0,1 

Vh2 6894193 522292 Västervåsmyran Damm Partiellt 0,5 

Vh3 6893367 524875 Nedströms Västervåsen Damm Partiellt 0,3 

Vh4 6894115 526347 Tallbergsdammen Damm+bäverdamm Definitivt 1,5 

Vh5 6895590 526077 NV om Moasberget Hällfall Partiellt 1,5 

Vh6 6892124 526394 Nedströms Ö-Våsen Dammrest+ris Partiellt 0,3 

Vh7 6892251 526405 Uppströms Våsån Hällfall Partiellt 0,4 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/kanalisering: I hela vattendraget har det flottats timmer vilket bl.a. inneburit att 

rensning har förekommit. Inledningen av Ö-Våsån är grävd och kanaliserad till en början (ca 100 

m) för att därefter vara kraftigt rensad i ca 200 m. En annan sträcka där det förekommer upplagd 

sten, inkl. sprängsten, om än bitvis är i Våsåns övre strömmar. För övrigt är vattendragen 

orensade/mycket svagt rensade alt. biotopvårdade.  

 Dammar/dammrester: De fyra sjöarna som ingår i denna rapport tycks alla utgjort 

vattenmagasin under flottningen varför utrivna dammar finns i utloppen. Även Tallbergsmyran har 

utnyttjats i samma ändamål. 

Kanaliserad utloppsdel från Öster-Våsen. Utriven flottningsdamm nedströms Öster-Våsen. 
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 Skogsbruk/dikning: Till Västervåsåns mellersta och nedre delar ansluter mängder av diken 

(oftast korta) från omgivande myr och 

skogsmark. I övrigt påträffades endast 

sporadiskt förekommande diken till 

vattendraget.  

 Fiskevård: Enligt inventeringarna så har 

det med säkerhet utförts biotopvård på 

olika platser av Våsån. Nedströms 

Tallbergsdammen har ett par 

blocktrösklar uppförts i ett förmodat syfte 

att höja vattenståndet för att underlätta 

fiskvandring förbi dammen (se vh4). 

Sträckor /strömmar där konventionell 

biotoprestaurering har utförts i Våsån 

ligger:  Nedströms vägen förbi Vås, 

uppströms Moasslåtten samt nedströms 

Moasen.  

 
Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger ca 50 m ner i Ursjöån och består av två vägtrummor av plåt. Dessa är 

förutom att de är något för högt och sluttande anlagda, även utrostade. Åtgärdsförslag är att ersätta 

trummorna med en valvbåge alt. en större rundtrumma. Noterbart är dock att den gamla 

skogsvägen är i dåligt skick och att en naturlig bäckfåra bör grävas fram om det är så att vägen 

inte är i bruk. 

 Vandringshinder 2 finns i Ursjöåns mellandel där resterna av en gammal damm finns. I denna 

som har två utskov finns en övergiven bäverdamm som dämmer flödet, men det är svårt att säga 

om dammen i sig försvårar fiskvandring. Eftersom bäverdammen är kombinerad med ett 

artificiellt hinder så bör den rivas ut, liksom även dammresten om det visar sig att behov finns. 

KOMMENTAR 

Våsån utgör tillsammans med ovanliggande vattensystem Enans överlägset största biflöde. 

Vattendragen innehåller naturligt sett (undantagit en bäverdamm) inga definitiva vandringshinder 

vilket innebär att fiskvandringsvägen, åtminstone för öring är öppen mellan Enan och fyra 

medelstora sjöar. Dock så innehåller systemet gädda m.fl. arter med innebörden att ett eventuellt 

öringbestånd i första hand blir förpassat till att leva stationärt mellan sjöarna. Detta med undantag 

för den korta sträckan nedströms Moasen, vilken har direktkontakt med Enan och sannolikt har 

utbyte med fisk därifrån. 

Anmärkningsvärt är att det enda registrerade elprovfisket i vattendraget, vilket utfördes i en 

strömsträcka uppströms Moasen (1996) inte påträffade öring , och att fångsten endast bestod av 

stensimpa. För att utreda fisksammhället bör nya provfisken företas i olika delar av vattendraget. 

Ett svagt öriringbeståndet uppströms Moasen kan göra vissa åtgärder aktuella. T.ex. så råder det 

även om en del restaureringsarbeten redan utförts, brist på riktigt bra lekområden i Våsån. En akut 

åtgärd som bör göras oavsett är att eliminera det definitiva vandringshindret (bäver) vid 

Tallbergsdammen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotopvårdad fors mellan Moasen och Enan. 
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 Vandringshinder 3 består av en utriven 

flottningsdamm som sitter ca 800 m nedströms 

Västervåsen. Denna har dock i botten av 

utskovet kvar stocksättare som i två steg bildar 

ett vandringshinder med en sammanlagd 

fallhöjd på 0,3 m. Även om detta inte vållar 

några större bekymmer för öring så bör 

åtgärder göras så att alla fiskarter kan passera. 

Åtgärdsförslag är att man sågar ur lägre 

sektioner ur stockarna (lågvattenutskov) där 

fisken kan simma. En fullständig utrivning av 

stockarna rekommenderas inte eftersom 

åtgärden skulle kunna innebära en sänkning 

avVästervåsens sjöyta. 

 Vandringshinder 4 är en delvis utriven 

flottningsdamm (Tallbergsdammen) som sitter i 

anslutning till en korsande skogsbilväg över 

Våsån. Även här har bävrar skapat ett dämme, 

som i detta fall har dämt upp ån med ca 1,5 m, 

med innebörden att uppströmsliggande myr är 

översvämmad. Bäverdammen bör rivas ut i 

kombination med eventuella åtgärder i 

dammens bottenkonstruktion- om ytterligare 

behov finns för att underlätta fiskvandring. 

Dock så finns det nedströms dammen två 

uppbyggda blocktrösklar vilket tyder på att 

åtgärder för fiskvandring redan har gjorts. 

 Vandringshinder 5 finns i en ravin i Våsåns 

mellandel, ca 2 km uppströms Moasen. I 

ravinen är vattendraget brant fallande med flera 

fall varav det utpekade utgör det svåraste 

vandringshindret. Detta vilket faller över hällar 

har en fallhöjd på ca 1,5 m och kan endast 

passeras av öring vid gynnsamma 

flödesförhållanden. Inga åtgärder föreslås 

eftersom hindret är naturligt.  

 Vandringshinder 6 befinns i Ö-Våsens 

utloppskanal och består av en dammrest som 

vid inv. tillfället var igensatt av gallringsrester 

(ris). Dammresten vilken verkar bestå av en 

sjönivåhållande tröskel kan när riset tas bort, 

troligen passeras av fisk. Om inte så bör den 

justeras i förmån till detta. 

 Vandringshinder 7 består av ett ca 0,4 m högt 

hällfall, beläget ungefär mitt i Ö-Våsån. Detta 

bedöms vara partiellt för öring men definitivt 

för andra arter. Inga åtgärder föreslås dock 

eftersom hindret är naturligt.  

 

Vh3, rester av en flottningsdamm i Västervåsån. 
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh4, dammrest i kombination med bäverdämme. 

Vh5, naturligt fall över hällar i Våsån. 

Vh7, fall över häll i Ö-Våsån. 
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Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför standardiserade elfisken i fyra lämpliga lokaler/strömmar av Våsån. Platserna 

som föreslås är förutom den befintliga lokalen- nedströms Moasen, nedströms Tallbergsdammen 

samt någonstans i Våsåns översta del. Elfiska även en lokal i den rensade strömmen i Ö-Våsån. 

Västervåsån och Ursjöån innehåller endast mycket korta strömsträckor och bedöms inte vara 

intressanta för elfiske. 

 Maskinell biotoprestaurering: Åtgärda de mest påverkade avsnitten av vattendraget maskinellt 

genom att lägga tillbaka sten och återskapa lekplatser. Prioriterade sträckor är den kraftigt rensade 

strömmen i Ö-Våsån, samt rensade partier i Våsåns övre delar fram till Tallbergsmyran. Det 

senare objektet innefattar även en ström som tidigare åtgärdats alltför försiktigt.  

 Lägg igen diken: Undersök om det är möjligt att proppa igen de direktmynnande dikena som 

rinner in i Västervåsån. Den hydrologiska restaureringen som åtgärden innebär kommer även att 

minska sedimenttransporten ut till Våsån. 
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Gräningsån  

Förutsättningar 

Läge  
Gräningsån vilken är 5 km lång, avvattnar den förhållandevis stora sjön Gräningen och har sin 

mynning i Våsån uppströms Moasen.  Det ostligt rinnande vattendraget går till en början och slut 

genom flack och myrdominerad mark, medan mittdelen faller relativt brant genom skogsmark. Med 

undantag för Gräningsvallen N om Gräningen så finns det ingen bebyggelse i omgivningen. 

Förvaltning 
Hela vattendraget inkl. Gräningen förvaltas av Ramsjö FVO. 

Fiskfauna 
Gräningen har bestånd av abborre, gädda och vitfisk. Det finns inga tillgängliga uppgifter om utförda 

elfisken i Gräningsån och fiskfaunan är i skrivande stund okänd. Ett elprovfiske i Våsån nära 

sammanflödet gav dock endast stensimpa.   

 

 

Karta. Gräningsån med Gräningen. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Länsstyrelsen utförde 2011 en biotopkartering som kompletterades med en mindre inventering genom 

Ljusdals kommun 2014.  

Sjöbeskrivning 
Gräningen, 314 m. öh. är en långsmal sjö 

med en yta på 147 ha. Den måttligt färgade 

sjön har tillrinning från den västerifrån 

kommande Yssjöbäcken samt av tre andra 

småbäckar.  Avbördningen sker via 

Gräningsån som rinner ut igenom en våtmark i 

S. Sjön kantas främst av blandskog medan den 

något kuperade omgivningen bekläds av 

barrskog och inslag av hyggen. Gamla stubbar 

på en hög strandlinje talar om att uppdämning 

förekommit (flottningsmagasin). Även om det 

dominerande bottensubstratet närmast land 

bedöms vara finsediment, så förekommer alla 

substratfraktioner upp t.o.m. block. På 

bottnarna växer det bl.a. fräken och vass, med 

de tätaste bestånden i vikarna. Parallellt och nära den V stranden av Gräningen löper en skogsbilväg 

som bl. a leder till Gräningsvallen N om sjön, som i övrigt saknar angränsande bebyggelse. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gräningsån inleds lugnt med ett slingrande lopp genom en relativt öppen våtmark. Fåran vilken är 2-

9 m bred innehåller gott om övervattensväxter över bottnar av finsediment. Efter ca 600 m finns en 

utriven flottnings/regleringsdamm som är helt öppen för fiskvandring. I praktiken så utgör denna 

passage Gräningens egentliga sjötröskel. 

Från flottningsdammen och vidare ner till 

Moasslåttarna (ca 3,8 km) går vattendraget, 

med undantag för ett par mindre myrar genom 

skogsmark. Myrarna var vid 

inventeringstillfället delvis översvämmade på 

grund av bäververksamhet, vilket gjorde åfåran 

svårkarterad. Genom skogsmarkerna är i alla 

fall flödet omväxlande, från svagt strömmande 

till att främst i sträckans mellersta del vara 

forsande. Hårda material beväxta av 

kuddmossor och påväxtalger dominerar 

bottnarna. Även om det 2-11 m breda 

vattendraget är flottledsrensat så förekommer 

det såväl orensade som biotopvårdade partier 

av strömmarna. Bitvis finns det riktigt fina 

uppväxtområden för öring, medan lek och 

ståndplatsförhållandena är sämre. Positivt är att beskuggningen tack vare skyddande gran och lövskog 

generellt sett är bra, samt att vedförekomsten är förhållandevis (mtp flottled) hög i vattendraget. 

Den avslutande 600 m sträckan, fram till sammanflödet med Våsån rinner i ett svagt strömmande, eller 

lugnt flöde genom den öppna Moasslåtten. Fåran vilken kantas av höga grästuvor är 2-7 m bred och 

Södra delen av Gräningen i vy från NV. 

Forsande biotopförhållanden i Gräningsåns mittparti. 



Sillerboåns vattensystem                                                    Sillerboån-Leån-Väljeån-Enan-Våsån-Gräningsån                                                           
                                   

186 
 

troligen mycket djup. I bottnarna som uteslutande består av fin- och grovdetritus växer endast måttligt 

med vattenväxter. Arter som registrerats är bl. a. starr och vattenklöver.  

Vandringshinder 
Det finns inga vandringshinder i Gräningsån vilket innebär fri vandringsväg för fisk, från Våsån till 

Gräningen. 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Gräningsån har utnyttjats som flottled vilket innebär att rensning har utförts i de mer 

fallande partierna av ån. I forsar har även sprängning utförts. Tack vare tidigare biotopvård så 

finns det dock sällan några större mängder av upplagd sten längs vattendraget.  

 Dammar/dammrester: Gräningen och Treamyran har utnyttjats som vattenmagasin och därmed 

reglerats av flottningsdammar. Dessa är numera utrivna med undantag fundamenten vilka är 

gjorda av huggen sten. Ca 800 m nedströms Gräningen påträffades en dammrest i form av 

stenvall, samt i närhet till denna även resterna av en flottränna.  

 Fiskevård: Biotoprestaurering har utförts fr.o.m. strax ovan den korsande vägen nedströms 

Gräningen och vidare till en obestämd plats nedströms. Till en början har åtgärden i hög grad 

bestått av en omodern form av biotopvård, typ tröskling mm, medan ån ser mer naturlig ut längre 

ner.  

Utriven flottningsdamm nedströms Gräningen. Ström i Gräningsåns övre del som biotopvårdats enligt 
90-tals modell (slalombana). 

KOMMENTAR 

Vandringsvägen upp till Gräningen ligger genom Gräningsån fri för vandrande fisk från Våsån, 

och i förlängningen även från Enan. Positivt är också att restaureringsåtgärder i den av flottning 

påverkade vattenbiotopen redan har vidtagits, samt att det enligt inventeringen finns fullgoda 

möjligheter till öringreproduktion i vattendraget. Förutsättningarna för arten är dock inte 

optimala då det både i anslutning till Gräningen, och i utloppsdelen till Våsån finns långa, 

lugnflytande vattenmiljöer mer lämpliga för gädda och andra sjöanpassade arter. Något som gör 

att ett eventuellt öringbestånd troligen blir förpassat till att leva stationärt i strömmar och forsar 

däremellan.  
Även om det går att komplettera eller justera de föregående biotopågärderna ytterligare så 

bedöms det sammantaget att förbättringspotentialen i ån är liten. Trots allt så finns där ändå vissa 

värden, så som fiske efter stationär öring i Gräningsån, samt efter gädda och abborre mm. i 

Gräningen. 
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Åtgärdsförslag 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Eftersom fiskfaunan i Gräningsån är okänd så bör standardiserade elprovfisken 

utföras. Provfiska två lokaler varav en ska ligga i närheten av den korsande bilvägen, där en äldre 

typ av biotopvård utförts.  

 Biotopåterställning: Denna åtgärd är delvis avhängig på resultatet från elprovfisket och är i första 

hand aktuell om det visar sig att ett eventuellt öringbestånd är svagt. Mest angeläget är det att riva 

de konstgjorda trösklarna och återställa åfåran i den gamla åtgärdssträckans övre del. Om behov 

finns kan kompletterande åtgärder även behöva utföras längre ner. 

 Bevaka bäver: Under inventeringen fanns det bäver i området, bl.a vid utloppet av Gräningen 

och vid Treamyran där det finns fundament från gamla flottningsdammar. Om djuren anlägger 

sina dammar i dessa artificiella passager så finns det risk att långvariga vandringshinder för fisk 

skapas. Därmed kan det vara värt att bevaka dessa och vid behov avlägsna dammarna. 
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Yssjöbäcken 

Förutsättningar 

Läge 
Yssjöbäcken är en endast 1,2 km lång bäck med källa i Yssjön, nära gränsen mot Härjedalens 

kommun, och mynning i Gräningen V-NV om Ramsjö. Längs vägen genom öde skogsmark är 

fallhöjden hela 55 m. Bäcken saknar biflöden. 

Förvaltning 
Ramsjö FVO sköter förvaltningen av Yssjön och Yssjöbäcken. 

Fiskfauna 
I Yssjön finns öring och abborre. Öringbeståndet är naturligt och förökar sig högst troligt i 

Yssjöbäcken. Resultat från provfisken saknas dock. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

 

 

 

 Karta. Yssjöbäcken och Yssjön. 
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Sjöbeskrivning 
Yssjön är belägen 369 m. öh med en yta på 44 

ha. Sjön vilken har ett måttligt färgat vatten 

tillrinns av en mindre bäck från V medan 

utloppet Yssjöbäcken rinner ut i O. Den 

omgivande marken är tydligt kuperad och beväxt 

av både barr- och lövskog. Närmast 

sjöstränderna där även någon mindre myr 

förekommer dominerar tall och björk. Sjön 

vilken mitt i är försedd med en större 

skogsbeväxt ö, har närmast stränderna mestadels 

hårda bottnar av block, sten, grus och sand.  

Bortsett från i den östra delen där det 

förekommer en del vass mm. så är 

vattenvegetationen i Yssjön sparsam. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Yssjöbäcken har till en början, från Yssjöns utlopp och ca 150 m nedåt en omväxlande 

strömhastighet med både strömmar och höljliknande sekvenser, samt i slutet även forsar (bl.a. vh1). 

Den 1-5 m breda fåran innehåller även om den bitvis är lätt rensad gott om block och sten, samt en del 

igenslammat grus. Bäcken är relativt vedrik och bra beskuggad av den kantande blandskogen. Ungefär 

mitt på sträckan finns en för fisk passerbar vägtrumma som dock är utrostad och i mycket dåligt skick. 

Fortsättningsvis och hela vägen ner till Gräningen faller bäcken ganska kraftigt vilket med undantag 

för ett par kortare lugnflyt i sträckans övre 

del, innebär att sträckan domineras av 

strömmande och forsande biotioper. Fåran 

vilken även här är upp till 5 m bred, 

innehåller gott om block i olika storlekar 

och i de brantaste passagerna även häll. 

Två av dessa innebär definitiva 

vandringshinder (vh2-3) belägna 200-250 

m uppströms Gräningen. I grunden är 

bäcken längs sträckan orensad och 

varierad med relativt gott om 

uppväxtområden och ståndplatser 

lämpliga för öring. Tyvärr så störs dessa 

förhållanden avsevärt eftersom flera 

närgångna hyggen avlöser varandra med 

dålig eller mycket dålig beskuggning och 

andra problem som följd.   

Vandringshinder för fisk 
I Yssjöbäcken påträffades det enligt nedanstånde tabell fyra vandringshinder. Två av dessa är 

definitiva i form av naturliga fall i vattendragets nedre del. 

Tabell. Vandringshinder i Yssjöbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6899245 520119 Nedströms Yssjön Fall Partiellt 1,0 

Vh2 6899066 520826 Fallsträcka uppstr. Gräningen Fall/häll Definitivt 1,4 

Vh3 6899109 520856 Fallsträcka uppstr. Gräningen 2 Fall/häll Definitivt 1,1 

Vh4 6899083 521024 Uppströms Gräningen Vägtrummor Partiellt 0,1 

 

Yssjön i vy från utlopp. 

Karaktäristisk bild av Yssjöbäcken. Fin vattenbiotop som på 
grund av dåliga skyddszoner störs av nedfallna träd. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Med undantag för i den allra översta delen som bitvis är något påverkad, så förefaller 

Yssjöbäcken vara helt orensad.  

 Skogsbruk/avverkning: Förutom närmast Yssjön och Gräningen så har stora delar av skogen 

kring vattendraget kalavverkats under senare tid. Den skyddszon som sparats är varierande men 

oftast för smal och gles. Detta har bl. a. medfört att stora mängder av träd har blåst omkull och nu 

ligger i och över bäcken i anslutning till flera av hyggena. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger drygt 100 m nedströms 

Yssjön och består av ett ca 1 m högt fall över- och 

mellan grova block. Även om passagen är naturlig 

så kan det med tanke på Yssjöns nedströmslekande 

öringbestånd, och tillgängliga reproduktionsytor 

nedströms vara befogat att göra 

fiskvandringsförbättrande åtgärder här. Förslagsvis 

görs detta manuellt genom justering av block i 

forsen, i kombination med vattennivåhöjande 

åtgärder (tröskling) nedströms. 

KOMMENTAR     

Yssjön är en av de större källsjöarna i Sillerboåns vattensystem som är fri från gädda, och mycket 

tack vare detta innehåller naturreproducerande öring. Eftersom sjöns enda tillflöde är mycket litet 

så sker sannolikt rekryteringen i utloppet Yssjöbäcken, vilken därmed är mycket viktig. Samtidigt 

innebär frånvaron av kända utplanteringar i kombination med att det finns naturliga 

vandringshinder uppströms sjön Gräningen, att öringstammen i Yssjön kan vara genetiskt unik.  

Med tanke på ovanstående, samt att bäcken har en ovanligt låg rensningsgrad, så är det mycket 

olyckligt att skogsbruket har gått så hårt fram kring vattendraget under senare år. Detta innebär bl. 

a. risker som att lekbottnar igenslammas, och att risdämmen och dylikt kan försvåra eller tidvis 

helt stoppa fiskvandring. Något som kan få allvarliga konsekvenser för reproduktionen i bäcken. 

Åtgärder i framtiden bör utföras i huvudsyfte att förbättra förhållandena i Yssjöbäcken med 

målsättningen att stärka den naturliga öringstammen som lever i Yssjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt rensad strömnacke nedströms Yssjön. Överrisad sträcka av Yssjöbäcken uppströms Gräningen. 

Vh1, naturligt fall nedströms Yssjön. 
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 Vandringshinder 2 och 3 är belägna ca 250 resp. 200 m uppströms Gräningen och består av 

definitiva hinder i form av höga fall över hällar. Inga åtgärder föreslås eftersom passagerna är helt 

naturliga. 

 Vandringshinder 4 består av två vägtrummor av plåt som ligger under en skogsbilväg, endast 50 

m uppströms Gräningen. De 1 m vida trummorna är något högt lagda och skapar i ändarna mindre 

fall som kan vålla problem för fiskvandring. Åtgärdsförslag är att trummorna byts ut mot en 

valvbåge och en naturlig bäckbotten. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför ett standardiserat elprovfiske i en lokal i Yssjöbäckens översta del för att 

kvantifiera öringbeståndet. Resultatet kan även utgöra grund inför kommande biotopåtgärder.  

 Ersätt trasig vägtrumma: Vägtrumman nedströms Yssjön bör även om den är passerbar för fisk 

bytas ut eftersom den är utrostad och mycket defekt. Vid den mycket viktiga passagen anläggs 

med fördel en valvbåge och en naturlig åbotten. Åtgärden bör samtidigt- om rätt förhållanden 

finns i nära anslutning till vägen, kompletteras med utläggning av lekgrus. 

 Manuell biotoprestaurering: Biotopvårda vattendragets översta del (ca 150 m) i syfte att 

återställa den lilla rensningspåverkan som finns. Passa även på att restaurera igenslammade grus 

och stenbottnar med målsättning att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna för öring. 

 Avlägsna hyggesrester: Sanera bäcken manuellt från hyggesrester där denna påverkan är som 

påtagligast. Observera dock att de träd som blåst över bäckfåran ska ligga kvar som beskuggning 

mm, och att man i dessa fall endast avlägsnar grenar och ris som ligger i vattnet. Detta är ett led i 

att förbättra förhållandena för Yssjööringen och avser åtgärder i det möjliga reproduktionsområdet 

för denna, vilket sträcker sig ner till vh2. 
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Flomyrbäcken  

Förutsättningar 

Läge   
Flomyrbäcken vilken är 6,7 km lång har sin uppkomst i Södra Grundvattssjön nära kommungränsen 

mot Ånge, för att mynna i Enans övre del. Den sammanlagda fallhöjden på vattendraget vilket 

uteslutande går genom skog och myrmarker är ca 135 m. Ungefär mitt på sträckan tillkommer en 

bäck(Norrbäcken) från den Norra Grundvattssjön.  

Förvaltning 
Ramsjö FVOF förvaltar hela vattendraget. 

Fiskfauna 
Enligt elfiskeresultat så har det enbart fångats öring i Flomyrbäcken. Lokalen som finns direkt 

uppströms sammanflödet med Norrbäcken hade år 2005 mycket låga tätheter medan fisket 2006 gav 

höga värden av åtminstone årsyngel.  I S. Grundvattssjön finns det abborre och ett naturbestånd av 

öring som reproducerar sig i utloppet. 

Särskilda miljöproblem 
Direkt NV om N. Grundvattssjön, endast runt 1 km N om S. Grundvattssjön finns en avvecklad gruva 

(guld mm) som var i drift 1984-1991. Även om N. Grundvattssjön är kopplad till Flomyrbäcken via 

Norrbäcken så ska dock det mesta läckaget av tungmetaller från brytningen hamnat i Ensjön på andra 

sidan vattendelaren.  

Karta. Flomyrbäcken med Södra Grundvattssjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 

Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Södra Grundvattssjön ligger hela 393 m. öh. 

med en yta på 16 ha. Sjön som har ett 

förhållandevis ljust vatten, omges av något 

kuperad mark beväxt av barrskog med inslag 

av lövträd närmast sjön. Mot den NV stranden 

finns även en mindre myr varifrån en mycket 

liten bäck kommer. Utloppet, Flomyrbäcken 

rinner ut i en långsmal vik mot SO. Sjön har 

bottnar av övervägande finsediment även om 

det strandnära förekommer en hel del block 

och sten mm. Längs stränderna växer det 

sparsamt med vass och starr mm, undantaget 

för i N där det också växer rikligt med nate och 

näckros. 

Vattendrag  & biotopbeskrivning 
 Flomyrbäcken är från inledningen i S. Grundvattssjön och en kort bit fram till en korsande 

skogsbilväg, stillastående i en växt och sedimentrik fåra. Detta innebär att vägtrumman vilken 

dessutom utgör ett partiellt fiskvandringshinder (vh1), utgör egentlig sjötröskel. Den återstående delen 

av det 6,7 km långa vattendraget faller mestadels genom skogmark även om tre större myrar i flack 

mark förekommer.  

Genom myrarna vilka är trädbeväxta är flödet lugnt i en djup, 1-3 m bred fåra med gott om 

vattenväxter. I samtliga fall är dessa områden påverkade av bäver och dess dammar. T.ex. finns det 

längst upp i den övre av myrarna (Flomyran) en hög, igenväxt bäverdamm som uppströms bildat en 

liten tjärn. Kring och i vattnet finns många dränkta och döda träd av föredrädelsevis gran.  

I de mer fallande partierna av Flomyrbäcken är den 0,5-3 m breda, och mestadels strömmande bäcken 

oftast omgiven av granskog med inslag av björk. Detta i kombination med ett fint utvecklat buskskikt 

gör att den lilla bäcken mestadels är bra beskuggad. Vattendraget har i de flesta strömmarna ett 

bottensubstrat som domineras av mindre sten och grus, samt vid lite lägre strömstyrkor även sand. I 

strömmarna finns dock även inslag av mindre forsar här och var, bl.a. i anslutning till vh2 och vh5. 

Södra Grundvattssjön i vy från utlopp. 

Liten tjärn som konstruerats av bävrar i Flomyran. Karaktärsbild av flomyrbäcken. Strömmande över 
grusbotten och skyddad av buskskikt. 
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Större block förekommer mest frekvent i vattendragets nedre delar. Sammantaget är Flomyrbäcken 

mycket fin och till stora delar väl anpassad för öring av alla stadier. 

Vandringshinder för fisk 
I Flomyrbäcken har det undantagit bäverdammar registrerats fem vandringshinder, varav inget är 

definitivt. En vidare beskrivning av hindren delges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Flormyrbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6904423 519757 Nedströms N. Grundvattstjärn Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh2 6902860 522206 O om Blistertjärnarna Fall Partiellt 0,5 

Vh3 6902879 522737 Nedströms sammanflöde Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh4 6902334 523611 Nedströms Stormyran Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh5 6902386 523627 Nedströms vägtrumma (vh4) Fall Partiellt 0,6 

 

 
 

Övrig mänsklig påverkan 
→ Rensning: Rensningsgraden i Flomyrbäcken är 

liten och begränsad till korta sträckor. Lättare 

rensning har t. ex förekommit i den första 

strömsträckan nedströms S. Grundvattssjön, samt 

punktvis i vattendragets nedersta del.  

→ Ändrad sjötröskel: S. Grundvattssjön har ingen 

naturlig sjötröskel. Denna utgörs i stället av en 

vägtrumma som dessutom har ett fall i änden och 

utgör vandringshinder (vh1). 

 

KOMMENTAR 

Flomyrbäcken är ett viktigt biflöde till Enan som har flera bra egenskaper. T.ex. så finns det inga 

naturligt definitiva vandringshinder, samtidigt som vattenbiotopen i stort sett är oskadad från 

rensning och dylikt. Det har heller inte påträffats några större skogsbruksrelaterade skador så som 

dikning och kalavverkning. Däremot är bäcken relativt påverkad av bäver, då bl.a. flera dammar 

som för tillfället utgjorde vandringshinder observerades under karteringen.  

Vid inventeringen sågs gott om öring i vattendragets nedre delar vilka eventuellt utgör 

reproduktionsområde för fisk från Enan. Det största värdet bedöms dock bäcken ha som lekområde 

och barnkammare till den stam av sjööring som ska finnas i källsjön S. Grundvattssjön. Därför är 

det mycket olyckligt att det endast några tiotal m nedan sjön, ganska nyligt lagts ner en vägtrumma 

på ett felaktigt sätt. Framtida åtgärder bör i första hand inriktas på att vårda- och förbättra 

förutsättningarna för den känsliga öringstammen i S. Grundvattssjön. 

En oroskälla kan vara att det har förekommit gruvdrift i området.  Även om undersökningar tyder 

på att Enans vattensystem nedströms S. Grundvattssjön är opåverkat, så har metallhalterna i sjöns 

bottensediment, åtminstone före år 2005 varit förhöjda (Lundström 2006). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägtrumma nedströms Grundvattstjärnen vilken 
utgör onaturlig sjötröskel. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns endast några tiotal m nedströms S. Grundvattssjön och består av en 

dåligt anlagd vägtrumma av plast. Den 0,8 m vida trumman skapar i änden ett 0,2 m högt fall som 

är svårpasserat för t.o.m. öring. Eftersom passagen är mycket viktig för det sjölevande 

öringbeståndet så är en åtgärd viktig. Förslaget är att trumman byts ut mot en valvbåge och en 

naturlig bäckbotten.  

 Vandringshinder 2 och 5 består av fall över block som finns på två separata platser i 

vattendragets mer centrala delar. Dessa vilka har fallhöjder på 0,5 resp. 0,6 m bedöms vara 

definitiva för svagsimmande arter medan öring bedöms kunna passera vid högre flöden. Inga 

åtgärder föreslås eftersom hindren är naturliga. 

 Vandringshinder 3 består av en dåligt anlagd 

vägtrumma belägen strax nedströms 

sammanflödet med Norrbäcken. Den 0,8 m 

vida plåttrumman skapar i änden ett litet fall, 

samtidigt som den håller på att rosta sönder. 

En valvbåge, eller en i andra hand, en korrekt 

anlagd rundtrumma föreslås.  

 Vandringshinder 4 ligger ca 1,9 km upp i 

vattendraget och består också av en dåligt 

anlagd trumma under en skogsbilväg. Den 1,2 

m vida plåttrumman skapar i änden ett mindre 

fall på 0,1 m. Även om fallet skulle kunna 

elimineras genom vatten/bottenhöjande 

åtgärder nedströms så bör där på sikt ligga en 

valvbåge.  

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken i två lokaler av Flomyrbäcken. En av dessa ska 

ligga i den översta strömsträckan nedströms S. Grundvattssjön, i syfte att utreda dagens 

reproduktion av sjölevande öring. Lokalen kan även utgöra referens inför kommande åtgärder. 

 Sjöprovfiske: Nätprovfiska S. Grundvattssjön med standardiserad inventeringsmetodik. Dels i 

syfte att kvantifiera dagens abborre och öringbestånd, men även för att samla in fisk för analys. 

Vh1, fellagd plasttrumma nedströms 
Grundvattstjärnen. 

 Vh2, fall över block i Flomyrbäckens övre del. 

Vh3, dåligt anlagd vägtrumma i Flomyrbäckens 
centrala delar. 
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 Analysera fisk avs. miljögifter/tungmetaller: Eftersom S. Grundvattssjön tidigare har uppvisat 

förhöjda metallhalter i bottensediment så bör man avseende tjänlighet för matkonsumtion 

analysera såväl abborre som öring från sjön. 

 Anlägg sjötröskel inkl. lekgrus: I samband med att vägtrumman nedströms S. Grundvattssjön 

byts ut till en valvbåge, bör man passa på att anlägga en sjönivåhållande tröskel direkt uppströms 

denna. Tröskeln byggs upp av sten och kompletteras lämpligtvis med en grusbädd för öringlek. 

Samtidigt kan man även passa på att anlägga en lekbädd nedströms vägundergången.  

 Manuell biotoprestaurering: Denna åtgärds prioritet är avhängig på hur resultatet från el- och 

sjöprovfisket utfaller, och gäller främst om det visar sig att öringbeståndet i S. Grundvattssjön och 

dess täthet i bäckens översta del är otillfredsställande. I så fall kan vattendraget biotopvårdas 

manuellt från sjöutloppet och ner till den översta myren (ca 1 km). Åtgärden innefattar förutom 

återförsel av upprensat material (förekommer sparsamt), även restaurering av lekbottnar samt 

tillförsel av ved till vattendraget. 

 



Sillerboåns vattensystem                                                              Sillerboån-Leån-Väljeån-Enan-Ensjöbäcken    

197 
 

Ensjöbäcken 

 
Karta. Ensjöbäcken.  

 

Förutsättningar 

Läge  
Ensjöbäcken med början i Ensjön i Ånge Kommun rinner ca 7,8 km i sydostlig riktning för att mynna i 

den övre delen av Enan. Fallhöjden är 64 m i ett lopp som uteslutande går genom öde skogsmarker 

och myrar. Från omgivande höjder rinner några mindre biflöden till, bl. a. en liten bäck från 

Långtjärnen i norr. 

Förvaltning 
Hela Ensjöbäcken förvaltas av Ramsjö FVOF medan uppgifter om Ensjöns förvaltning saknas.  

Fiskfauna 
Det finns inga registrerade elprovfisken från Ensjöbäcken. Öring ska dock enligt finnas, vilket troligen 

bekräftades vid länsstyrelsens biotopkartering då en hel del laxartad fisk sågs nära Ensjön. Fiskfaunan 

i Ensjön har inte bekräftats men olika uppgifter säger att där finns abborre, gädda, mört, öring samt 

eventuellt inplanterad regnbåge. 
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Särskilda naturvärden 
Ett tidigare okänt bestånd av flodpärlmusslor påträffades i Ensjöbäckens övre del under länsstyrelsens 

biotopkartering 2011. 

Särskilda miljöproblem 
Ensjön är påverkad av dränagevatten från närliggande Enåsens nedlagda gruva. Genom provtagningar 

av vatten och bottensediment har det konstaterats förhöjda halter av tungmetaller i sjön. Dock har 

vattnet som lämnar sjön en lägre påverkansgrad än vattnet i sjön (Enmark. G).           

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Länsstyrelsen 2011. Ytterligare besök gjordes av Ljusdals kn 2014. 

Sjöbeskrivning 
Ensjön ligger 329 m öh. med en yta på 50 ha. Denna sjö har inte inventerats eftersom den ligger 

utanför Ljusdals kommun. Enligt kartan så kan det dock konstaterats att omgivningen består av 

kuperad, obebyggd skogsmark varifrån några mindre bäckar rinner in till sjön. Utloppet, Ensjöbäcken 

rinner ut i en smal, vik i väster. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Ensjöbäcken föregås av en utriven trädamm som 

sitter i Ensjöns utlopp. Från denna plats och ner till 

Kvarnmyrans slut (2,1 km) går vattendraget i första 

hand genom något sank skogsmark, alt. myrar. Trots 

den flacka terrängen så är flödet och bottensubstratet 

varierat även om svagt strömmande förhållanden 

över finsediment eller grus är vanligast. Nära sjön 

där marken är fastare finns dock en lite längre 

ihållande ström (200 m) i en mycket blockrik fåra. 

Med undantag för inledningen (ca 60 m) av detta upp 

till 20 m breda stenmorage så är hela den beskrivna 

sträckan orensad. Den annars i allmänhet 1,5-3 m 

breda fåran är för det mesta dåligt beskuggad och 

innehåller därmed gott om vattenväxter. Tråd- och 

andra påväxtalger dominerar på hårda bottnar, medan 

starr och olika flytbladsväxter är vanligast vid 

mjukbottnade myrområden.   

Mellan Kvarnmyran och en utriven damm SV om 

Långtjärnen (2,7 km) rinner Ensjöbäcken genom 

skogs och hällmark, även om myrstränder 

förekommer. Oftast växer tallskog och ett buskskikt 

nära ån som nu är bättre beskuggad än tidigare.  

Strömförhållandena är omväxlande med både 

strömmar, höljor och forsar i en fåra som är 1,5 -12 

m bred. Av häll och forspassagerna så bildar tre av 

dem (vh1-3) svåra fiskvandringshinder som endast 

kan passeras av öring vid gynnsamma flöden. 

Sammantaget är sträckan vilken är helt orensad, fin 

med gott om ståndplatser för vuxen fisk.  

Blockigt, orensat parti nedströms Ensjön. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Gusbotten med flodp.musslor i beskriven sträcka. 
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Från den utrivna dammen och vidare ner 

till sammanflödet med Enan (3 km) så 

domineras vattendragets närmiljö av 

småväxt tallskog i mark som bitvis, 

närmast ån är något sank. Längs sträckan 

är ån oftast strömmande och något 

forsande, med avbrott för djupa höljor 

och lugnflyt av olika längd. Den 3-13 m 

breda fåran är flottledsrensad även om 

viss biotopvård verkar ha utförts i de 

flesta av strömmarna. Trots detta så finns 

det inga riktigt bra lek- och 

uppväxtområden i bäcken som ändå är 

sten och blockrik. 

Vandringshinder för fisk 
I Ensjöbäcken har det registrerats fyra vandringshinder som alla är naturliga och bedöms som partiella 

för öring. En utförligare beskrivning av hindren kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Ensjöbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6906190 521240 Nordost om vändplan Fall över häll         Partiellt 2,0 

Vh2 6905276 522008 Uppstr. Öratjärnsb. övre Brant fors       Partiellt 3,0 

Vh3 6905143 522093 Uppstr. Öratjärnsb. nedre Fall över häll     Partiellt 2,5 

Vh4 6902745 524120 Uppströms Enan                                            Fall över häll Partiellt 2,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Ensjöbäcken har sannolikt 

utnyttjats för flottning genom de 3 nedersta 

kilometrarna där alla ström/forsstäckor har 

rensats. Sprängning har också förekommit i 

en lägre grad. Längre upp i bäcken sträcker 

sig skadorna till ett omkring 60 m långt, 

kraftigt rensat parti som startar ca 70 m 

nedströms Ensjön.      

 Dammar: Den flottledsrensade sträckan 

föregås av en utriven men med 

stenfundament försedd damm, som tidigare 

dämt upp området uppströms. Utrivna 

trädammar påträffades även i Ensjöns utlopp 

samt i slutet av den rensade sträckan 

nedströms sjön. 

 Fiskevård: Längs den flottledsrensade sträckan verkar restaureringsarbeten ha gjorts i de flesta 

rensade partier. Resultatet är blandat men för det mesta inte tillfredsställande. T.ex. har bäcken 

bitvis ett mycket onaturligt utseende då det ser ut som man försökt att tydliggöra en vattenfåra så 

mycket som möjligt. På vissa ställen ser det till och med ut som man vid biotopvården lyft ur 

block och sten från vattendraget och lagt på stränderna där det även finns gott om rensmaterial 

kvar från flottningstiden.  

Äldre form av flottledsrestaurering. Foto: Lst. Gävleborg. 

Utriven flottningsdamm med stenfundament. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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KOMMENTAR 

Ensjöbäcken är i och med sin storlek och avsaknad av definitiva vandringshinder, ett av de 

biflöden till Enan som bedöms ha störst potential att producera öring. Därför är det synd- även 

om intentionen varit god, att den restaurering som gjorts i vattendragets nedre del inte anses 

vara helt lyckad. Dock så saknas det utförda elprovfisken som bekräftar saken som därmed är 

angelägen att utreda.  

Vad gäller öringens vandringsstrategi i vattendraget så sker utloppet i en kort sträcka av Enan 

som isoleras mellan två definitiva vandringshinder. Om det dessutom är så att det finns gädda 

i Ensjön, så är det troligt att stammen i Ensjöbäcken är av enbart stationär typ.  Något som 

innebär att vattendraget skulle kunna bära ett visst fisketryck och fiskuttag. Detta förutsätter 

dock att de rätta förutsättningarna avseende reproduktion finns, eller kan skapas i 

vattendraget. Vid eventuella åtgärder i framtiden bör därmed en stor vikt läggas på att skapa 

fler och bättre lek- och uppväxtmiljöer för öring. 

En osäkerhetsfaktor i övrigt är om och hur vattendraget påverkats av den nedlagda 

Enåsengruvan som ligger endast 1 km från Ensjön. Sjön hade 2006 förhöjda metaller i 

sedimenten, och även om det konstaterats att vattnet som rinner ut till Ensjöbäcken har en 

lägre gifthalt, så kan det finnas en risk för påverkan även där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flottledsrensat, men svagt biotopvårdat parti i 
Ensjöbäckens nedre del. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Upprensad sten från senare tid. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns i Ensjöbäckens 

övre del och består av en 2 m hög 

vattenpassage genom en smal hällskreva. 

Detta hinder är definitivt för alla arter utom 

öring som bedöms kunna passera vid högre 

flöden. Inga åtgärder föreslås eftersom 

hindret är naturligt. 

 Vandringshinder 2 består av en relativt 

brant fallande, block/stenfors belägen i 

vattendragets mittparti. Passagen är ett 

partiellt och naturligt hinder för öring som 

inte bör åtgärdas. 

 Vandringshinder 3 och 4 ligger mitt i resp. i 

slutet av Ensjöbäcken och består av fall över 

hällar som utgör partiella hinder för öring men definitiva hinder för andra arter. Vid det nedre av 

hällarna ser det ut som man i samband med biotoparbetet försökt att ”tröskla upp” vattenståndet 

nedströms, för att underlätta fiskvandring. Inga nya åtgärder föreslås dock eftersom hindren är 

naturliga. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: För att utreda fiskfaunans sammansättning och för att skapa underlag för 

återställning så bör standardiserade elprovfisken utföras i vattendraget. Provta två lokaler i 

flottledsrensade men biotopvårdade avsnitt i de nedre delarna, samt en lokal i den kraftigt rensade 

sträckan nedströms Ensjön.  

 Biotopåterställning: Återställ alla rensade avsnitt samt justera tidigare biotopvård i den 3 km 

långa flottleden. Restaurera även den rensningsskadade sträckan nedströms Ensjön. Arbetena 

kräver i båda fallen maskinella insatser. 

 Analysera fisk avs. miljögifter/tungmetaller: Eftersom Ensjön har uppvisat förhöjda 

metallhalter i bottensediment så bör man avseende tjänlighet för matkonsumtion analysera öring 

från Ensjöbäcken. Fisken som ska provtas samlas förslagsvis in i samband med elprovfiske. 

 Inventering av flodpärlmusslor: Inventera Ensjöbäcken vad gäller flodpärlmusslor eftersom ett 

tidigare okänt bestånd påträffades under biotopkartering. 

 

Vh1, fall i en hällskreva. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Skarpåns vattensystem 
 

 

 

 

 

Data (SMHI 2015-10-20) 
 

Avrinningsområdets yta:             444,34 km2 

Varav 
Jordbruksmark:              3,63 % 
Mosse:               4,48 % 
Sjö:               3,56 % 
Skogsmark:               87,95 % 
 
Medelvattenföring utlopp:            4,36 m3/s 
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Sammanfattning 
 
Skarpåns vattensystem som mynnar i Ljusnan 4 km ost om Färila är med sitt 444 km

2
 stora 

avrinningsområde och en medelvattenföring i utloppet på 4,36 m
3
/s det näst största systemet i 

fiskevårdsplanen. Markerna i området domineras stort av skog men förhållandevis stora ytor av mosse 

och jordbruksmark förekommer också. Andelen sjö är relativt liten. På grund av försurningsproblem 

så finns det i utkanterna av vattensystemet två åtgärdsområden för kalkning i form av Gårdsjöån i 

väster, samt Stocksboån i söder. Dock så är det endast det förstnämnda området som är aktivt numera. 

I första hand utförs kalkningen genom doserarspridning i den uppströms liggande Vandelån. 

 

Inom Skarpåns vattensystem har 13 vattendrag inkluderande sammanlagt 34 sjöar inventerats och 

beskrivits. Av dessa objekt ingår mer än hälften i det stora biflödet Stocksboån med tillrinnande 

vattendrag vilka avbördar det sjörika SO hörnet av Skarpåns vattensystem. Det är även här som 

avrinningsområdets största sjö, Sånghussjön finns. Vattensystemets egentliga huvudfåra har dock sin 

början i NV vid den högt belägna skogs- och myrsjön Gebbaren. Längs vägen därifrån sker 

avbördningen via Vandelån, Gårdssjösjön, Svartån, Ygssjön och slutligen genom Skarpån ut till 

Ljusnan. Många biflöden rinner även in i detta lopp, varav det i denna rapport avhandlas 3. 

 

Naturvärden i form av flodpärlmussla finns i minst 6 av de berörda vattendragen. Två av dessa 

bestånd- i Björkbäcken och Djuptjärnsån har inte funnits registrerade tidigare och påträffades under 

kommunens inventeringar. Inom avrinningsområdet har det historiskt sett även funnits gott om 

flodkräfta. Beståndet tycks dock i dagsläget endast finnas kvar i delar av systemet med Stocksboån. 

När det gäller fisk så är öring vanligt förekommande i hela vattensystemet. Främst som 

strömstationära bestånd, men det finns också fina sjölevande populationer, hänvisade till gäddfria 

miljöer längst upp i grenen med Stocksboån. I några av dessa sjöar finns det även harr vilket det 

sannolikt också gör längst ner i Skarpån, kopplat till älven.  

 

Antal vandringshinder som påträffades i Skarpåns vattensystem var hela 51, varav 7 är artificiella och 

definitiva. Det tidigaste hindret för fisk från Ljusnan finns i Skarpån, redan 2,5 km uppströms älven 

där det finns en damm med ett kraftverk. Andra problematiska hinder är ett antal dammar som bl.a. 

finns i utloppen av St. Brinnasen och Sånghussjön samt i Vandelån i vattendragets huvudfåra. De 

partiella vandringshindren består i huvudsak av vägtrummor eller naturliga fall. Anmärkningsvärt är 

att det inte finns några definitiva, naturliga hinder i det stora vattensystemets inventerade vattendrag. 

 

Beträffande vattenbiotoper så har flottning ägt rum i huvudfåran ända upp i från Gårdssjöjön, samt i 

Stocksboån och två delgrenar till denna. Något som inneburit att de flesta strömsträckorna i dessa 

vattendrag är kraftigt rensade. En viss återställning har dock gjorts genom att ett antal dammar har 

rivits ut. Längre upp i vattensystemet finns det också vattendrag med i stort sett opåverkade 

vattenbiotoper, varav Vandelån är det största och finaste. 

 

Den största men kanske också mest komplicerade åtgärden för att återställa vattensystemet är att se till 

att fiskvandring kan skapas förbi kraftverksdammen i Skarpån. Om denna enda åtgärd blir av så 

kommer det att öppna sig ett vattensystem där de tidigaste hindren finns först 3 mil upp i huvudfåran, 

samt 1,5 mil upp i Stocksboågrenen. Det är även viktigt att åtgärda alla artificiella vandringshinder 

samt att återställa de största vattendragen från biotopskador. Ett mindre vattendrag som är mycket 

viktigt att vårda är Grundvattensbäcken med tillhörande sjöar längst upp i Stocksboåsystemet. 

Förutom att här finns en unik öringstam så bedrivs där ett avelsarbete på storväxt sjölevande harr 

vilket är värdefullt och till stor nytta för hela regionen. 
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Tabell 1. Sammanställning av inventerade objekt inom Skarpåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning  

Skarpån Svartån Björk 
bäcken 

Stocks 
boån 

Brinnas 
ån 

Spjut 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6853191 6850653 6850518 6849706 6847810 6846186 
E koord (SWEREF 99TM) 548997 549149 548691 544522 542386 544436 
Inventerad längd (km) 3,1 24 5,7 7,5 4,9 11,8 
Antal sjöar 1 1 2 2 3 5 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
 
 
x 
 
x 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 
 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta     x  
Flodpärlmussla  x x x x  
Skyddad/värdefull natur övrigt  x  x x x 
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)  x     
Vattenkraft/reglering x      
Övergödning x      
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 3 2 4 3 4 4 
Definitiva och artificiella hinder 1 0 0 1 2 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled x x  x x  
Rensningspåverkan (0-3) 2 3 2 3 2 2 
Tidigare biotopvårdad      x 
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk x x x x x  
Skogsbruk vattennära avverkning    x x  x 
Skogsbruk dikning  x x   x 
Torvtäkt  x     
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 3 2 3 3 4 4 
Biotoprestaurering x x x x x x 
Återledning av vatten  x     
Förbättra kantzoner jordbruksmark  x x x x  
Igenläggning av diken  x x x  x 
Återställande av sjönivå       
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske    x   
Kräftprovfiske     x  
Inventering av flodpärlmussla   x     
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Tabell 2. Sammanställning av inventerade objekt inom Skarpåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Sunds 
ån 

Grundva 
ttensb. 

Bruksån Djuptjär
nån 

Björnån Vandel 
ån 

N koord (SWEREF 99TM) 6843387 6841696 6842627 6843520 6850519 6851547 
E koord (SWEREF 99TM) 544323 542713 546029 538201 538284 529691 
Inventerad längd (km) 2,9 6,3 6,9 6,5 9,8 12,5 
Antal sjöar 3 4 4 1 5 2 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 

x 
x 
 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
 
 
 
x 
? 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta       
Flodpärlmussla   x x   
Skyddad/värdefull natur övrigt     x x 
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde) x x    x 
Vattenkraft/reglering       
Övergödning       
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 1 8 9 0 5 5 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 1 0 1 1 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden       
Gammal flottled     x  
Rensningspåverkan (0-3) 2 1 2 2 2 1 
Tidigare biotopvårdad  x x    
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk       
Skogsbruk vattennära avverkning   x   x  
Skogsbruk dikning x  x x x  
Torvtäkt     x  
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 1 6 6 0 5 1 
Biotoprestaurering x x x x x x 
Återledning av vatten       
Förbättra kantzoner jordbruksmark       
Igenläggning av diken   x  x  
Återställande av sjönivå       
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske  x     
Kräftprovfiske       
Inventering av flodpärlmussla    x    
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Tabell 3. Sammanställning av inventerade objekt  
inom Skarpåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Vekarsko
gsbäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6851547 
E koord (SWEREF 99TM) 529691 
Inventerad längd (km) 8,0 
Antal sjöar 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

 

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

Särskilda naturvärden  
Flodkräfta  
Flodpärlmussla  
Skyddad/värdefull natur övrigt x 
Särskilda miljöproblem  
Försurning (kalkningsområde) x 
Vattenkraft/reglering  
Övergödning  
Vandringshinder  
Antal vandringshinder 3 
Definitiva och artificiella hinder 0 
Definitiva naturliga hinder 0 
Befinliga fiskvägar/trappor 0 
Biotopförhållanden  
Gammal flottled  
Rensningspåverkan (0-3) 1 
Tidigare biotopvårdad  
Problem inom avrinningsområdet  
Jordbruk  
Skogsbruk vattennära avverkning  x 
Skogsbruk dikning x 
Torvtäkt  
Åtgärdsförslag  
Åtgärder av vandringshinder (antal) 3 
Biotoprestaurering x 
Återledning av vatten  
Förbättra kantzoner jordbruksmark  
Igenläggning av diken x 
Återställande av sjönivå  
Elprovfiske x 
Sjö/nätprovfiske  
Kräftprovfiske  
Inventering av flodpärlmussla  
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Skarpån 

Förutsättningar 

Läge 
Skarpån har sin början i Ygssjön 3 km O om Färila för att mynna N där om, i Ljusnan nedströms 

Henriksforsen. Längden på vattendraget som har en fallhöjd på endast 9 m är 3,1 km. Den omgivande 

marken präglas starkt av jordbruksmarker i Skarpå och andra småbyar, även om inslaget av skog också 

är stort. Det relativt korta vattendraget saknar biflöden. 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar både Ygssjön och Skarpån. 

Fiskfauna 
Vid ett elprovfiske utfört i Skarpåns nedre del 1996, fångades öring i låga tätheter. Därutöver 

påträffades mört, lake, elritsa och stensimpa. Enligt uppgift förekommer det också harr i vattendraget. 

Ygssjön har bestånd av abborre, gädda, lake, mört, benlöja samt andra vitfiskarter.  

Karta. Skarpån med Ygssjön. 
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Särskilda naturvärden 
Hela Skarpån inklusive Ygssjön ingår i Ljusnans genom miljöbalken skyddade område, ”Ljusnan 

mellan Laforsen och Arbråsjöarna. 

Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS (2009) har Ygssjön problem med övergödning. Nedströms sjön finns dessutom ett 

kraftverk i drift, som byggdes 1920. Hurvida denna verksamhet har någon regleringspåverkan på 

Skarpån är dock okänt. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades första gången 2001 av länsstyrelsen. Ljusdals kommun utförde en ny 

biotopkartering 2014. 

Sjöbeskrivning 
Ygssjön är belägen 149 m öh. och har en yta på 

126 ha. Den största tillrinningen till sjön 

kommer från Svartån i V, medan utloppet 

Skarpån rinner ut i N. Sjön vilken bitvis har 

sanka stränder omges till stora delar av 

jordbruksmark i ett något kuperat landskap. 

Även om åkrar, ängs- och betes marker bitvis 

når nära sjön, så växer där även en hel del 

lövskog. Liksom i en typisk näringsrik sjö så 

består vattenvegetationen mestadels av bladvass 

och liknande arter nära land, samt 

flytbladsväxter som nate, näckros mm längre ut. 

Ygssjöns vatten är betydligt färgat och något 

grumligt. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Skarpån börjar i form av en ca 700 m lång, uppdämd sträcka som går igenom gårdsmarker, mellan 

Ygssjön och en kraftverksdamm. På grund av dämningen som denna skapar så är flödet i stort sett 

stillastående.  Fåran som är mycket djup, är till en början 10- 15 m bred, för att uppströms dammen bli 

upp till ca 25 m. Det dominerande bottensubstratet är till en början sand men senare finsediment. Trots 

en bitvis dålig beskuggning och det lugna flödet, så är den synliga vattenväxtligheten sparsam. 

Direkt nedströms kraftverksdammen följer en 

kort, kraftigt rensad ström, varpå ån går in i en 

lång (ca 1,7 km) sammanhängande sträcka som 

avslutas i höjd med Mohem. Ån rinner här lugnt, 

eller svagt strömmande genom en skogsbeklädd 

ravin.  Fåran vilken har en medelbredd på 18-20 

m är djup med bottnar av finsediment och lera. 

Även här är vattenväxtligheten sparsam även om 

en del övervattensvegetation som näckros mm 

förekommer. 

 

Vid Mohem planar terrängen ut något på den 

södra stranden, där djurbetesmark etableras. I 

vattnet som nu börjar strömma uppstår först en 

Ygssjön i vy från utlopp. 

Lugnflytande del av Skarpån i en skogsbeklädd ravin. 
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strömnacke som byggts upp av sten och block, varefter ån viker av åt vänster och går in i en kort (ca 

150 m) flergrenad ström kantad av tät blandskog. I strömmen vilken är rensad, men ändå innehåller en 

del block, finns två dammrester (vh1- 2) varav den sista finns under bron vid Skarpå. 

 

Nedströms bron avtar strömmen ganska fort 

samtidigt som terrängen kring vattendraget blir 

öppnare. Inslag av betesmarker finns 

fortfarande även om det också förekommer en 

del lövskog längs ån. Denna är fram t. om. 

landsvägsbron lugnflytande i en upp till 30 m 

bred fåra, vilken delvis är djup. Vid bron 

smalnar ån av samtidigt som vattenhastigheten 

ökar.  

 

Den avslutande delen av Skarpån ut till 

Ljusnan, består av en kort, strömmande till 

något forsande sträcka med sten och 

blockdominerade bottnar. Precis vid mynningen 

finns en stuga med tillhörande tomtmark, men i övrigt kantas ån av lövskog. 

Vandringshinder för fisk   
I Skarpån finns det tre vandringshinder för fisk, varav ett är definitivt för alla arter. För en vidare 

beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 
 

Tabell. Vandringshinder i Skarpån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6852312 548156 O om Ygskorset Kraftverksdamm Definitivt 3,5 

Vh2 6852948 549113 NO om Mohem Dammrest Partiellt 0,6 

Vh3 6852963 549156 Under bro Skarpå Dammrest Partiellt 0,4 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Skarpån har utnyttjats som flottled vilket gjort att vattendragets få och korta 

strömsträckor har rensats. Mellan Ygssjön och kraftverksdammen har man troligen också grävt ur 

vattendraget delvis.  

 Dammar: Undantaget dammarna som 

beskrivits under vandringshinder, så har det troligen också suttit en damm i den trängsta passagen 

mellan Ygssjön och kraftverket, där det ligger stora mängder rensmaterial på land. Alternativt så 

Skarpåns utloppsström till Ljusnan. 

Rensad ström nedströms kraftverksdammen i Yg. Trolig dammrest och upprensat material uppströms 
kraftverksdammen. 
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härstammar dessa stenar och block från en utgrävning av själva sjöutloppet. En trolig dammrest 

påträffades även direkt uppströms väg 84, där Skarpåns avslutande ström ut till Ljusnan inleds. 

 Jordbruk/betesmark: Vid Skarpå finns betesmarker där kreatur går ända ner till ån på flerplatser. 

Detta har bitvis medfört stora skador på vattendragets lerbaserade stränder. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en kraftverksdamm 

som sitter några hundra m nedströms Ygssjön. 

Dammen vilken är av betong är hela 30 m lång och 

har en fallhöjd på 3,5 m Åtgärdsförslag för att 

skapa fiskvandringsväg är i ett första hand att 

utreda verksamhetens laga kraft och skyldigheter. 

Enligt Länsstyrelsen (rapport 2010:17) finns det 

t.ex. ingen fastställd minimitappning för 

verksamheten vilket bör uppmärksammas. Om det 

är så att verksamheten inte kommer att fasas ut 

inom överskådlig tid och en dammutrivning inte är 

möjlig, så bör en fisväg anläggas förbi hindret 

snarast möjligt. Med tanke på värdet av en öppen 

fiskvandringsväg upp till det stora ovanliggande 

vattensystemet kan man i ett tidigt skede utreda 

möjligheterna för en inlösen av anläggningen. 

 Vandringshinder 2 och 3 utgörs av två 

dammrester som finns i två enskilda fåror där 

Skarpån rinner under vägen vid Skarpå. 

Dammresterna vilka är av trä skapar fall på 0,6 

resp. 0,4 m, vilket innebär att de bedöms utgöra 

partiella vandringshinder. Åtgärdsförslag är att 

konstruktionerna rivs ut fullständigt, i kombination 

med biotopvård.  

KOMMENTAR     

Skarpån vilken i sin helhet ligger inom ett av miljöbalken skyddat område är det näst största 

vattendraget som mynnar i Mellanljusnan.  Även om det korta och flacka vattendraget i sig, ändå 

inte har någon särskilt hög potential för laxfiskproduktion, så skulle det kunna ha en desto viktigare 

funktion som vandringsled till ovanliggande vattensystem. Enligt Ericsson (2001) har det t.ex. innan 

tillkomsten av Ygs kraftverk, simmat upp havsvandrande laxfisk genom Ygssjön och vidare upp i 

Svartå- Stocksbosystemet, där det finns desto större arealer av reproduktionsområden.  Detta skulle i 

så fall innebära att det vid ett scenario med återskapad vandringsväg inte är en utopi att även 

mellanljusnanöring skulle kunna göra detsamma. Även om så inte blir fallet så är det, även med 

tanke på övriga arter, mycket olyckligt att ett så stort och viktigt biflöde till Ljusnan är försett med 

ett artificiellt och definitivt vandringshinder redan 2,5 km uppströms älven.  

Vad gäller dagens fiskbestånd så är det känt att både harr och öring förekommer i Skarpån, även om 

det är okänt i vilken omfattning som stammarna är älvvanadrande. I vilket fall så finns i de få och 

korta strömsträckorna en viss förbättringspotential, varför även biotopvård bör utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Skarpåns kraftverksdamm i vy från 
uppströmssida. 

Vh3- Dammrest under vägbro. 
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Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Även om förbättringsmöjligheterna i Skarpåns vattenbiotop är 

små så kan man göra vissa punktinsatser, vilket i så fall samordnas med elimineringen av 

vandringshinder. D.v.s. att man restaurerar den korta strömmen nedströms kraftverksdammen och 

strömmarna upp- och nedströms bron i Skarpå. 

 Elprovfiske: Eftersom statusen på fiskbestånden i Skarpån är förhållandevis okänd så bör 

ytterligare elprovfisken utföras. Hur stark är t.ex. öringstammen och reproducerar sig även harr i 

vattendraget? Provtagningarna bör självklart utföras före eventuella åtgärder. 
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Svartån 
(Med Gårdsjöån) 
 

 

Förutsättningar 

Läge   
Vattendraget vilket är 2,4 mil långt har sin början i Gårdsjösjön 9 km sydväst om Korskrogen och 

mynnar i Ygsjön SO om Färila. Fallhöjden på sträckan är förhållandevis låga 75 m. Den övre hälften 

av vattendraget kallas Gårdsjöån, innan Svartån bildas nedströms byn Nykvarn. Till en början går 

loppet mest i skog och våtmarker, medan de nedre delarna löper genom jordbruksbygder med en hel 

del bebyggelse. Det finns ett flertal biflöden som rinner till, varav de från söder anslutande Björnån 

och Stocksboån är de absolut största.  

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar hela vattendraget, inklusive Gårdsjösjön. 

Fiskfauna 
Elfiske har genom åren utförts i tre olika lokaler av vattendraget. Det har fångats öring, stensimpa, 

elritsa och lake. Öringförekomsten har generellt sett varit låg. Bäst resultat gav länsstyrelsens 

provfiske i en lokal nära Näsberg år 2012, då 9,3 individer/100 m2 påträffades. I Gårdsjösjön finns det 

bestånd av gädda, abborre, lake, gärs och mört.  

Särskilda naturvärden   
Det har historiskt sett funnits bestånd av både flodpärlmussla och flodkräfta i vattendraget. I dag finns 

det enligt länsstyrelsens inventeringar endast större musslor i ett litet bestånd i Gårdsjöån. Beståndet 

av flodkräfta är i dagsläget inte bekräftat. Gårdsjösjön inkl. utloppsvattendrag fram till Näsmyran 

Karta. Svartån med Gårdssjöån och Gårdssjösjön. 
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ingår i Vandelåns och Näsbergsåsens riksintressen (opåverkat vattendrag resp. intressanta 

åsformationer) för naturvård. Den nedersta delen av Svartån ingår i Ljusnans miljöbalksskyddade 

område. 

Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS (2009) så har Svartån, nedströms sammanflödet med Stocksboån problem med 

miljögifter. Vattendraget är försurningskänsligt och ingår i ett aktivt åtgärdsområde för kalkning där 

bl. a. Gårdssjösjön har kalkats. Gårdsjöån genomflyter Näsmyrans torvtäkter vilka dock är avvecklade. 

  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Länsstyrelsen biotopkarterade Svartån och Gårdsjöån 2009. Kompletterande undersökningar utfördes 

av Ljusdals kommun 2013 och 2014 

Sjöbeskrivning 
Gårdsjösjön är en två delad sjö som är belägen 

224 m.ö.h och har en yta på 58 ha. Egentligen är 

detta objekt två sjöar eftersom de två delpolerna 

förbinds av ett strömsatt sund. Strömmen vilken är 

5- 8 m bred och ca 100 m lång innehåller mest 

hårda bottnar som dock är rensade. Sjöns stora 

tillrinning sker från Vandelån genom den V 

delpolen, medan utflödet av det starkt färgade 

vattnet sker genom Svartån i O. En flikig 

strandlinje, några öar, samt uppstickande 

växtlighet ute på frivattnet tyder på att sjön är 

grund. Vid inventeringen i oktober 2014 bestod 

växtligheten främst av starr och vass, som rikligast 

i den mindre sjön. Den omgivande marken är 

närmast stränderna ofta flack och myrbetonad, men fast och sluttande mark dominerad av tallskog 

förekommer också. Ett fåtal stugor finns runt sjön, samt på en holme.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gårdssjöån startar i Gårdsjösjöns nordöstra vik där en utriven damm sitter. Denna vilken är försedd 

med en gångbro utgör inget hinder för fiskvandring. Därifrån och fram till Näsberg (ca 4,8 km), rinner 

vattendraget uteslutande genom skogsmark, i en hastighet som mestadels pendlar från svagt 

strömmande till något forsande. Endast kortare sträckor med lugnflytande vatten finns, bl. a. vid 

kraftledningsgatan nedströms Gårdsjö, där ån sväller ut i ett öppet våtmarksområde. Där är ån ända 

upp till ca 40 m bred, men i övrigt 4-18 m med en medelbredd på ca 7-8 m. Fåran har rensats i sträckor 

med lite högre strömhastighet, medan svagt strömmande sträckor är mindre påverkade. I flera grunda 

strömmar finns det gott om grus och småsten på bottnarna, som därmed har bra förutsättningar för 

öringlek. T.ex. i en längre sträcka uppströms platsen för ännu en utriven damm (vh1), vid Västra 

Näsberg. Sidofåror, både avsnörda och vattenförande, har noterats på flera platser. 

Förbi Näsberg och fram till Näsbergsmyran (ca 1,5 km) går ån delvis genom åkrar och ängsmarker. 

Bitvis finns ont om träd längs ån, även om det överlag ändå finns ett skyddande buskskikt. Flödet är 

oftast lugnt eller svagt strömmande i en 5-10 m bred, och upp till 1 m djup fåra. Även här finns 

mycket grus, men sand och findetritus är också vanligt förekommande. Vattenväxtligheten har 

bedömts som intermediär och består främst av undervattensväxter. 

Gårdssjösjön i vy från utlopp. 
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Genom Näsmyran (ca 2,4 km) vilken utnyttjas för torvbrytning, kantas ån av utdikad myrmark, som 

nu till stor del är skogsbeväxt. Närmast ån som har ett lugnt flöde över sediment, sand och grus, växer 

oftast gran, björk eller al. Den delvis kanaliserade åfåran är runt 7 m bred och ca 0,5 m djup. Till 

denna tillrinner flera diken som bl. a. kommer från Näsmyrans torvtäkt. 

Från Näsbergsmyran och fram till sammanflödet med Björnån i Nykvarn (ca 1,8 km) strömmar ån 

genom skogsmark. Till en början långsamt, för att längre ner mot Nykvarn bli starkt strömmande eller 

något forsande. Rensning har skett, men det finns ändå mycket sten och block kvar i fåran vilken är 

max 10 m bred. I anslutning till en tomtmark direkt nedströms sammanflödet har en konstgjord 

stentröskel (vh2) med dämmande effekt byggts upp. 

Från och med Nykvarn och sammanflödet med Björnån, så heter det därefter betydligt större 

vattendraget Svartån.  Sträckan ner till Hyttebo (ca 5 km) rinner genom jordbruksmarker hela vägen, 

frånsätt ett kilometerlångt parti genom skogsmark nedströms Nykvarn. Åns karaktär växlar hela vägen 

mellan långa lugnflytande/svagt strömmande sekvenser och lite kortare strömmar med inslag av 

forsar. Strömmarna, vilka till antalet är ca 10, är genomgående runt 100 m långa och rensade i olika 

hög grad. Bredden på åfåran varierar mellan 6 och 18 m, där den största bredden finns i lugnområden. 

Förekomsten av vattenväxter är inte särskilt hög. I strömmar förekommer dock kuddmossor, och 

påväxtalger på stenar, och i lugnområden främst övervattensväxter så som fräken och näckros mm.  

Mellan Hyttebo och utloppet i Ygssjön (ca 9 km) så 

rinner Svartån genom ett utpräglat 

jordbrukslandskap. Stora arealer av åkermarker 

mm, omger ån som bitvis är omgrävd. 

Beskuggningen är oftast dålig, frånsett vid de få 

sträckor som skogsmark, företrädelsevis lövskog 

omger ån. T.ex. vid Springmyran och i området 

uppströms Ygssjön. Eftersom fallhöjden är låg så 

dominerar lugnflytande eller svagt strömmande 

flöden. Bottnarna ligger ofta djupt och innehåller 

mycket finsediment. Endast tre lite längre (>100 m) 

strömsträckor med bottnar av övervägande 

hårdmaterial har registrerats. Dessa vilka samtliga är rensade, ligger i delsträckans nedre hälft, 

nedströms sammanflödet med Stocksboån. Åfåran är för det mesta 5-10 m bred, men kan vid vissa 

lugnområden i de nedre delarna breda ut sig till uppemot 30 m.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns två partiella vandringshinder i det beskrivna vattendraget. En vidare beskrivning av dessa 

kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Svartån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6851071 534084 V Näsberg Dammrest Partiellt 0,3 

Vh1 6850511 538357 Nykvarn Konstgjord tröskel Partiellt 0,8 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Svartån är grävd och rätad i 

vissa delar av sitt lopp, främst i den nedre delen, 

nedströms Hyttebo. T. ex har två kilometerlånga, 

meanderslingor avsnörts till förmån för en rak 

kanal. Vattendraget omfattas mellan Hyttebo och 

Yg av markavvattningssföretaget ”Svartåns 

rensnings- och vattenavledningsföretag” från så 

sent som år 1985.  

 Typisk bild av Svartån i öppet jordbrukslandskap. 

Grävd och rätad del, uppströms Springmyran. 
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 Dikning: Mängder av diken från omgivningen 

rinner till vattendraget. Detta gäller dock inte 

Gårdsjöåns övre del, utan främst sträckan 

genom Näsmyran, samt genom 

jordbruksmarkerna i Hyttebo och vidare 

nedströms.  

 Rensning: Hela vattendraget, från Gårdsjösjön 

till Ygssjön har utnytjatts som flottled vilket 

medfört att strömmande partier i olika stor 

omfattning är rensade från block och sten. 

Även ”sundet” genom Gårdsjösjön är rensat. 

 Dammar: Flottleden har tillsammans med 

annan vattenverksamhet innefattat ett flertal 

dammar som numera är utrivna eller förfallna. Platser där dammrester finns är bl. a. Gådsjösjöns 

utlopp, Västra Näsberg, Hyttebo och i Yg. 

 Jordbruk/avsaknad av skyddszoner: I anslutning till jordbrukslandskapet är beskuggningen av 

Svartån bitvis mycket dålig. Främst gäller detta i de nedre delarna mellan Hyttebo och Yg, men 

problemet finns bitvis även längre upp.  

 Torvbrytning: Gårdsjöån genomflyter och avbördar Näsmyran, vilken fram till år 2005 utnyttjades 

för torvbrytning. Risken föreligger att vattendraget nedströms myren, genom åren har belastats av 

onormala mängder av organiskt material och kväve mm. 

 

 
 

 

KOMMENTAR 
Svartån tillsammans med Gårdssjöån utgör för Ljusdals kommuns del, en av de längre 

rinnsträckorna som inte avbryts av någon sjö. Det närmare 2,5 mil långa vattendraget 

innehåller heller inga definitiva vandringshinder för fisk, vilket också är ovanligt med tanke på 

längden.  Sannolikt har ån ett stort utbyte av sjölevande fisk som gädda och olika vitfiskarter i 

Gårdssjöån och inte minst Ygssjön.  

 

Även om ån har låg fallhöjd och hög påverkansgrad, så bedöms den även ha en viss potential 

för öring. Bl. a. eftersom möjliga lekområden redan finns, åtminstone i Gårdssjöån. Det som 

brister är vanligtvis förhållandena avseende uppväxtområden och ståndplatser. Därmed är det 

angeläget att de rensningsskadade strömsträckorna återställs på ett bra sätt. 

 

Vad rensningarna och de övriga morfologiska förändringarna inneburit för fisk och annan 

fauna kan man bara spekulera i. Det är dock oroväckande att såväl flodkräfta som 

flodpärlmussla ska ha slagits ut i Svartån, vilken är belägen nedströms Näsmyrans torvtäkter. 

Teorier finns om att sedimentation och annan påverkan som härstammar från dessa är orsaken. 

Detta kan inte uteslutas, liksom inte heller påverkan från vattenavledninsföretaget från 1985 

kan. Positivt är i alla fall att torvbrytningen upphört, och att störda hydrologiska förhållanden 

trots allt är påverkbara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kraftigt rensat avsnitt av Gårdssjöån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger vid Västra Näsberg och består av en raserad damm i anslutning till en 

linskäkt. Dammen har två breda utskov varav det ena är igensatt av dammrester och annan bråte. I 

det andra finns en möjlig, men inte optimal fiskväg förbi en kort men brant fors. Passagen kan 

med fördel förbättras i samband med maskinell biotopåterställning av åfåran. Kombinationen 

utrivning av dammutskoven och vattenhöjande stenutläggning nedströms, kommer att innebära att 

en utmärkt fiskväg skapas.  

 Vandringshinder 2 består av en ”hemmagjord” blocktröskel nedanför en tomt i Nykvarn. 

Tröskeln som gjorts i okänt syfte skapar en fors med en fallhöjd på ca 0,8 m. Hindret bör rivas ner 

så att alla fiskar ges möjlighet att simma förbi obehindrat. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: Återställ alla rensningsskadade strömmar genom att återföra 

upprensat material till fåran. Ta dock hänsyn till de finaste lekområdena i Gårdsjöån och satsa på 

att skapa uppväxtmöjligheter och ståndplatser på andra platser i stället. En komplett 

biotopåterställning av vattendraget bör helst föregås av en mer omfattande projektering eftersom 

det är många platser som behöver åtgärdas. Exempel på sträckor som prioriteras är ändå: 

Nedströms Gårdssjösjön (ca 500 m), uppströms ”Näsviksdammen” (ca 400 m), bitvis mellan 

Nykvarn och Hyttebo samt bitvis mellan Västerskryt och Yg.  

 Elprovfiske: Biotopåterställningen bör föregås av elprovfisken i de befintliga lokalerna. I första 

hand för att kvantifiera öringbeståndet, men även för att utreda förekomsten av andra arter. 

 Hydrologisk återställning: Undersök förutsättningarna och möjligheten att återleda Svartån in i 

de avsnörda meanderslingorna nedströms Hyttebo. Man bör om möjligt även återskapa de 

hydrologiska förhållandena, genom igenläggning av tillrinnande diken från Näsmyran och 

jordbruksmarkerna kring Svartån. 

 Återetablera kantzoner: Med tanke på de stora åkerarealerna i omgivningen, så är det viktigt att 

rejäla skyddszoner finns mot vattendraget. Släpp upp så mycket träd och buskar som är möjligt där 

det saknas.  

 
 

 

 

 Vh 1, dammrest i Gårdsjöån. Vh2, konstruerad blocktröskel i Svartån. 
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Björkbäcken 

Förutsättningar  

Läge  
Björkbäcken har sin början i sjön Stora Björken, 8 km sydost om Färila och mynnar i Svartån, 400 m 

uppströms Ygssjön. Vattendraget är medräknat den sammanhängande Lilla Björken 6,1 km långt och 

har en fallhöjd på 71 m. Undantaget den nedersta delen som delvis rinner genom jordbruksmark, så 

omges bäcken av skogsmark med en liten andel myr. Bebyggelse i vattendragets närhet saknas, med 

undantag för ett fåtal jordbruksfastigheter, samt ett antal stugor vid Björkensjöarna. 

 

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar hela systemet, förutom St. Björken inklusive bäcken mellan Björkensjöarna som 

förvaltas av Järvsö FVO.  

 

Karta. Björkbäcken med Stora- och Lilla Björken. 
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Fiskfauna 
Björkbäcken har enligt uppgift ett bestånd av öring. I St. och L. Björken finns abborre, gädda, lake, 

gers och vitfisk. Utplantering av öring har- även under senare år, utförts i den lilla tjärnen Stora 

Mytingen som har ett litet utlopp till Stora Björken.  

 

Särskilda naturvärden 
I bäcken finns ett bestånd av flodpärlmussla, vilket upptäcktes under Ljusdals kommuns 

biotopkartering 2013. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2013. 
 

Sjöbeskrivningar 
Stora Björken är en 61 ha stor sjö som ligger 221 m över havet. Omgivningen består av relativt 

kuperad skogsmark, med inslag av myr i anslutning till utloppet i väst. Längs stränderna finns det ett 

flertal hus eller stugor och i den sydostliga viken finns en liten badstrand. Bottensubstratet i 

strandzonen är varierande med en relativt sparsam vattenvegetation. Denna består bl. a. av bladvass, 

starr, näckros och vattenklöver. Till sjön rinner två små bäckar från de små tjärnarna Stora Mytingen 

och Lintjärnen. Vattnet i Stora. Björken är måttligt färgat.   

Lilla Björken är 9,5 ha stor och omges av barrträdsdominerad skog i något kuperad terräng.  

Vattenvegetationen är gles men växer ändå ganska långt ut i sjön, vilken troligen är grund. 

Bottensubstrat i strandzonen består av finsediment och en liten del sand. Sjön som genomflyts av 

Björkbäcken har ett betydligt färgat vatten. Nära sjöns strand finns två stugor. 

Vattendragsbeskrivning 
Björkbäcken är mellan Björkensjöarna (ca 600 m) 

mestadels lugnflytande i en 1-6 m bred fåra med 

finsdimentbotten och mycket vattenväxter. Främst växer 

starr men även vass, näckros och vattenklöver. Den 

omgivande marken består av myr beväxt av ett glest 

tallbestånd. I S. Björkens utlopp som är naturligt 

avsmalnande och grunt sitter resterna av ett fiskgaller. 

Mellan L.Björken och gården Granhem (ca 2,4 km) faller 

bäcken bitvis brant genom delvis avverkad skogsmark 

Stora Björken i vy från SO. Lilla Björken i vy från SO. 

Fin uppväxtmiljö nedströms L.Björken. 
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innehållande några mycket små myrar. Längs sträckan finns både forsande och strömmande partier 

med bra örigförhållanden, även gusbottnar för lek. Forsarna är delvis branta och två partier har 

bedömts som partiella hinder. Medelbredden på bäcken är ca 3 m, men vid vissa forsar och 

kvillområden breddar den ända upp till 9 m. På stenar och block växer en del kuddmossa och 

påväxtalger medan de korta lugnpartierna med finsedimentbotten mest innehåller flytbladsväxter och 

starr. Fåran är oftast naturlig även om lätt rensning har förekommit på några få ställen. Beskuggningen 

är oftast god, förutom i anslutning till de hyggen som förekommer i sträckans andra hälft. 

Från Granhem till Svartån (ca 2,7 km) dominerar jordbruksmark i omgivningarna, och 

påverkansgraden på vattendraget är i allmänhet högre. Främst består påverkan av rensning, rätning och 

bristande skyddszoner, men även av att bäver finns i området. Vattenhastigheten är nu oftast svagt 

strömmande även om undantag finns, t.ex. i höjd med Mångses där en grovblockig, ca 250 m lång 

ström/forssträcka lämnats orensad och naturlig. Näckmossa växer på bottnarna och fåran innehåller 

mycket död ved, även nedfallna grova granar. Den sista (ca 500 m) biten ut till Svartån går genom 

åker mark i en ca 2 m bred fåra med sand och lerbottnar, innehållande tät växtlighet. Främst växer 

fräken och möjor vilket kan tyda på hög näringsrikedom.  

Vandringshinder för fisk 
I Björkbäcken noterades fyra vandringshinder, dock inget som bedömdes vara definitivt. Vidare 

beskrivningar av hindren kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Björkbäcken. 

Nr N Koord E Koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6848049 549069 Sydväst L. Svedjeberget Fors Partiellt 10 

Vh2 6848877 549135 Uppströms Granhem Stock och fors Partiellt 2,5 

Vh3 6849092 549113 Granhem Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh4 6849198 549112 Nedströms Granhem Konstgjord tröskel Partiellt 0,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: I jordbruksmarkerna mellan 

Granhem och Svartån har Björkbäcken bitvis 

grävts och rätats. Den längsta och tydligaste delen 

är de sista 500 metrarna ner till Svartån.   

 Rensning: Vattendragets övre del, uppströms 

Granhem är relativt förskonad från rensning. Lätt 

rensning i kortare sekvenser noterades dock i några 

strömmar, b. la. direkt nedströms L. Björken samt 

där bäcken rinner nära/parallellt med grusvägen 

SV om Svedjeberget. 

Fin opåverkad biotop i Björkbäckens mellersta del. Björkbäckens avslutande del genom öppen åkermark. 

Tydligt rätad sträcka nedströms Granhem. 
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 Jordbruk-bristfällig skyddszon: Vid jordbruksmarkerna är skyddszonen längs bäcken bitvis 

dålig alt. saknas helt. Främst gäller det vid åkermarken uppströms Svartån, men även där bäcken 

går genom ängsmark nedströms Granhem.  

 Skogsbruk-bristfällig skyddszon mm: I flera områden vid vattendragets övre del har bäcknära 

avverkning gjorts, med bristande beskuggning som följd. Dock finns där oftast uppväxande sly 

bredvid bäcken, vilket förhoppningsvis innebär att problemet är kortvarigt. I anslutning till 

hyggena har skogsmaskiner kört över bäcken med dikesbildning som följd på minst två platser. 

 Skogsbruk-dikning: Ett tiotal större och mindre grävda diken rinner in i bäckens nedre del. Dessa 

kommer från skogsmark alt. igenväxande slåttermark. 

 

 
 
 
 

KOMMENTAR 

Björkbäcken innehåller inga definitiva vandringshinder och i den övre delen finns fina relativt 

orörda (undantaget skogsbruk) biotoper lämpade för öring. Fiskfaunan är inte dokumenterad men 

laxartad fisk samt ett tidigare okänt bestånd av flodpärlmussla påträffades under inventeringen. 

Det kan inte förväntas att öring vandrar upp i Björkensjöarna som är relativt små och innehåller 

bl. a. gädda. Däremot är det inte omöjligt att viss vandring sker till nedströms liggande Svartån. 

 

Den nedre delarna av vattendraget är kraftigt påverkat av främst jordbruk, men kan om vissa 

åtgärder görs också anpassas åtskilligt bättre för öring. För övrigt så utnyttjas denna näringsrika 

del av Björkbäcken även av vissa andra fiskarter från Svartån. T.ex. så observerades under 

inventeringen i juni månad stora mängder av löja på näringssök upp i bäcken. 

Sammanfattningsvis är Björkbäcken ett viktigt biflöde till Svartån som kan förbättras ytterligare 

om restaurering utförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäcknära avverkning vid L. Svedjeberget. Direktmynnande dike i Björkbäckens nedre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 
 Vandringshinder 1 består av en brant forsande 

fallsträcka belägen ca 1 km nedströms L. 

Björken. Den sammanlagda fallhöjden är ca 10 

m. Forsen som är naturlig och i stort sett 

orensad bedöms vara passerbar för öring vid 

vissa flöden varför inga åtgärder föreslås. 

 Vandringshinder 2 är en något rensad fors 

med en dämmande, tvärliggande stock längst 

upp. Troligen är stocken resterna av en utriven 

damm. Passagen har en fallhöjd på ca 2,5 m 

och bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder. 

Åtgärdsförslag är att genom manuellt arbete 

avlägsna stocken, samt justera block och stenar 

i forsen för att underlätta uppströms fiskvandring. 

 Vandringshinder 3 består av en något högt 

lagd vägtrumma vid Granhem som utgör ett 

partiellt vandringshinder. Den 1,8 m vida 

plåttrumman är av plåt och skapar ett 0,15 m 

högt fall i änden. Nedströms har ett misslyckat 

försök att tröskla upp vattenståndet gjorts 

(vh4). Eftersom denna passage är viktig 

(lekområden uppströms) så bör trumman bytas 

ut till en valvbåge, samtidigt som tröskeln rivs. 

 Vandringshinder 4 är en av stenar och block 

handbyggd tröskel vilken även omnämns under 

Vh 3. Denna läker i en omfattning som gör att 

vattnet vid lägre flöden inte rinner över och att 

ett till vandringshinder skapats efter 

vägtrumman. Denna tröskel bör rivas ut eftersom den enbart fyller sin funktion vid högre flöden.  

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Elprovfiska för att bekräfta/kvantifiera öringbeståndet och förekomst av andra 

fiskarter i bäcken. Förslagsvis fiskas en lokal i den övre respektive nedre delen av bäcken.  

 Inventera musslor: Undersök förekomsten av flodpärlmussla vidare. Om det kan påvisas att det 

tidigare okända beståndet är föryngrande ökas vattendragets värde ytterligare. 

 Manuell biotopåterställning: Det är knappast befogat att försöka återskapa bäckens lopp i 

Jordbrukslandskapet genom omgrävning. Däremot kan ett mer ringlande lopp med mer strukturer 

påskyndas genom biotopåterställning. Detta kan göras för hand genom att tillföra ved och 

upprensat material till fåran. Gå även igenom och återställ lätt rensade partierna som finns i 

bäckens övre del. 

 Återetablera kantzoner: Släpp upp skuggande träd och buskar i områden där skyddszon saknas i 

jordbruksmarkerna. 

 Lägg igen diken: Återställ de hydrologiska förhållanden genom igenläggning av de grävda 

dikena. Detta behöver troligen delvis göras maskinellt då vissa av dikena är stora. 

Vh1- Fors nedströms L.Björken. 

Vh4-Konstgjord blocktröskel. 
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Stocksboån 
(med Sånghusån) 
 

Förutsättningar 

Läge  
Det beskrivna vattendraget börjar i Sånghussjön 9 km sydväst om Färila och mynnar i Svartån 2,5 km 

söder där om. Den övre hälften av den 7,5 km långa ån heter Sånghusån och rinner främst genom 

skogsmark. Efter ett sammanflöde med från sydost anslutande Brinnasån bildas Stocksboån samtidigt 

som jordbruksmark med viss bebyggelse tar över. Med undantag för Brinnasån finns det endast ett 

fåtal mycket små biflöden till vattendraget. 

 

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar hela vattendraget och Sånghussjön. En liten andel av sjöns sydliga vik ligger 

dock inom Järvsö FVO. 

Fiskfauna 
Enligt tre olika elprovfisken utförda 1999 och 2009 så finns fiskarterna öring, stensimpa, lake, gädda, 

mört och elritsa i vattendraget. De högsta tätheterna av öring, med 40 individer/100 m
2
 fanns i en lokal 

Karta. Stocksboån med Sånghusån och Sånghussjön. 
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långt upp i Sånghusån som provtogs 1999. Sånghussjön har kända bestånd av Gädda, abborre, lake, 

gärs och mört. Vid ett provfiske år 1976 fångades en mindre nors i sjön men det är oklart om arten 

finns numera.  

Särskilda naturvärden 
Sånghusån har enligt naturvårdsprogrammet värdefull natur i Gävleborgs län 1997, ett högt 

naturvärde. Vattendraget har ett värdefullt djurliv med bl. a. en skyddsvärd bottenfauna och häckande 

strömstare. Enligt länsstyrelsens inventeringar finns det i Sånghusån flodpärlmusslor i ett bestånd som 

uppfattades som föryngrande 2006 (musselportalen). 

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Stocksboån ochSånghusån inventerades av länsstyrelsen 2003. Ljusdals kommun inventerade 

vattendragen ytterligare 2013. 

Sjöbeskrivningar 
Sånghussjön är 218 ha stor och belägen 218 m.ö.h. Enligt äldre dokument (Eriksson 1977)har sjön 

ett medeldjup på 8 m och ett max djup på 24 m. Fyra mindre vattendrag tillrinner sjön, varav 

Djuptjärnsån från S är klart störst. I NO sker avbördningen via Sånghusån vilken dock föregås av en 

regleringsdamm i utloppet. Sjön vilken har betydligt färgat vatten har en mycket flikig strandlinje med 

mängder av uddar och vikar. Flera holmar ute i sjön förekommer. Vattenvegetationen är relativt 

sparsam över ett bottensubstrat som i strandzonen är varierat. I N förekommer några sandstränder 

medan sten och blockstränder är vanligare i de södra delarna. Mindre partier av myrstränder finns 

också. Den omgivande terrängen är något kuperad och främst beväxt av barrskog, närmast sjön även 

av björk mm. Ett flertal hus och stugor omger sjön vars N strand också innehåller en välfrekventerad 

badplats.  

Sånghustjärnen vilken är ca 12 ha stor genomflyts i den N delen av Sånghusån, och tillrinns i S av 

en liten bäck från Klockarvallstjärnen. Vattenvegetationen i tjärnen är riklig med starr och näckros 

som dominerande arter. Det vanligaste bottensubstratet är finsediment, men i utloppsviken finns det 

även en del sand och grus. Runt tjärnen finns en smal öppen våtmark, med tallskog bortom. Terrängen 

är något kuperad i O, men i övrigt flack. Ett par mycket små stugor finns nära tjärnens N strand. 

Sånghussjön i vy från utlopp. Sånghustjärnen i vy från utlopp. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sånghusån startar vid Sånghussjöns regleringsdamm (vh1), vilken utgör ett definitivt 

vandringshinder för alla fiskarter. Mellan sjön och Sånghustjärnen (ca 350 m) rinner ån genom 

blandskog, under en bilbro samt förbi tomtmark med en liten stuga. Vattenhastigheten är mestadels 

svagt strömmande i en fåra som i genomsnitt är ca 6 m bred. Lätt rensning har förekommit även om 

det inte finns några mängder av upprensade stenar. Bottensubstratet varierar men domineras av sand 

och mindre sten. 

Vid Sånghustjärnens utlopp finns en utriven 

flottningsdamm som inte utgör något 

vandringshinder. Mellan denna plats och 

vattenverket vid Nytorp (ca 2,8 km) rinner ån, 

förutom vid tomtmarker i Mon, uteslutande 

genom skogsmark. Terrängen som bitvis sluttar 

brant ner mot ån är oftast beväxt av äldre 

barrskog, men partier genom blandskog och 

hyggen finns också. Sånghusån innehåller i 

denna del störst andel strömmande till forsande 

sträckor vilka oftast är kraftigt rensade. Även 

om mycket sten ligger upprensad på land alt. 

som strandskoningar så finns det ändå relativt 

fina örinbiotoper kvar. Fårans bredd varierar 

kraftigt från 3-4 m vid branta, för fisk 

svårpasserade forsar (vh 2-3), till upp emot 15 

m där vissa forsar uppdelas och breder ut sig. 

Mellan dessa strömmar och forsar finns det fina 

lekområden med grusnackar och mycket död 

ved och nedfallna träd i fåran. Ett flertal öringar 

med lekbestyr observerades för övrigt vid 

inventeringen under hösten 2013.   

Den resterande delen, från vattenverket till 

sammanflödet med Brinnasån (ca 800 m)är 

överlag grund och svagt 

strömmande/strömmande, genom flack mark 

beväxt av blandskog med övervägande lövträd. 

Dålig beskuggning finns dock vid tomtmark i 

höjd med Kullen, samt i anslutning till ett 

hygge. Fåran som nu verkar opåverkad är 

slingrande och har bottnar som nästan 

uteslutande täcks av småsten, grus och till slut 

sand. Tyvärr är det mycket ont om ved i fåran, 

vilket sänker sträckans värde som lek och 

uppväxtlokal för öring.  

Stocksboån har sin början vid Sånghusåns 

sammanflöde med den ungefär lika stora 

Brinnasån, och avslutas i Svartån . 

Vattendraget som i medeltal är ca 8 m brett, 

rinner i hela sin sträckning (ca 4,3 km), med en 

likartad karaktär i jordbrukslandskap med åkrar 

och betesmarker mm, genom- och i nära 

anslutning till Stocksbo. Överlag är ån dåligt 

beskuggad även om det bitvis finns skyddande 

lövskogsdungar och längst ner även ett parti 

Kraftigt rensad fåra i Sånghusåns övre del. 

Figur 1 Grund, grus- men vedfattig ström i Sånghusåns nedre del. 

Karaktärsbild av Stocksboån- Ringlande genom öppet 
jordbrukslandskap. 
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med blandskog. Den vanligaste strömhastigheten är lugn till svagt strömmande och loppet är 

mestadels ringlande alternativt meandrande. Bottensubstratet i fåran består vanligtvis av finmo, lera, 

sand eller grus, och i lite djupare områden finsediment. Den förekommande vattenvegetationen består 

till stor del av påväxtalger, men bestånd av bl.a. fontonalis, möjor och olika typer av 

övervattensvegetation finns också.  

Undantag för den beskrivna vattenbiotopen finns i form av tre lite längre strömmande till lätt forsande 

sträckor genom Stocksboområdet, samt för några kortare strömnackar nedströms byn. Bottnarna i 

dessa biotoper innehåller främst block och sten, men även en del grusfraktioner. De tre längre 

strömmarna är något rensningspåverkade och innehåller flera utrivna dammar. 

Vandringshinder 
I det beskrivna vattendraget finns det tre vandringshinder som alla finns i Sånghusån. För en vidare 

beskrivning av dessa, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Stocksboån/Sånghusån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6846228 539602 Sånghussjöns utlopp Regleringsdamm Definitivt 1,3  

Vh2 6846346 540215 Nedströms Sånghustjärnen Fall över block Partiellt 1,0 

Vh3 6847214 541738 Nedströms Mon Fall över häll Partiellt 0,9 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Vattendraget har utnyttjats som flottningsled mellan Sånghussjön och Ljusnan. 

Sånghusån ska ha varit försedd med trärännor, men är ändå kraftigt rensad i de flesta 

strömsträckorna, förutom i slutet. Avsnörda sidofåror och stensättningar i strandkanten har också 

noterats på sina ställen. Stocksboån är också flottledsrensad men en hel del sten och block finns 

ändå kvar i de sällsynta strömsträckorna (se biotopbeskrivning). Spår efter sprängning har noterats 

i båda åarna.  

 Omgrävning: I den nedre delen av Stocksboån 

finns några avsnörda meanderbågar vilket visar 

att omgrävning och rätning har utförts. 

 Dammar: Förutom regleringsdammen i 

Sånghussjön (se vh1) så har det funnits ett flertal 

dammar som numera är utrivna. Bl. a. en 

flottningsdamm i Sånghustjärnens utlopp och 

flera dammar i Stocksbo, vilka bl. a. drivit kvarn, 

smedja och kraftverk. I anslutning till 

dammresterna finns det även olika stensättningar 

som oftast är förfallna. 

Rensad ström i Sånghusåns nedre del. Rätat parti av Stocksboåns nedre del. 

Utriven flottningsdamm i Sånghustjärnens utlopp. 
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 Dikning: Det påträffades inga större mängder av direktmynnande grävda diken till vattendraget. 
Ett större dike/bäck som kan misstänkas påverka vattendraget är dock Drabodiket som kommer 
från utdikad mark väster om Stocksbo. 

 Jordbruk/avsaknad av skyddszon: Stocksboån är till stora delar helt obeskuggad. Åkrar, ängar 
och betesmarker går bitvis ända fram till vattendraget utan skyddande trädridå. 

 Skogsbruk/avsaknad av skyddszon: Kalavverkade områden med ingen eller minimal 
skyddszon påträffades på två platser i Sånghusåns nedre del. Uppströms Tungdiket S stranden och 
nedströms Tungdiket N stranden. 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av 

regleringsdammen i Sånghussjöns utlopp, 
vilken är ett definitivt hinder för all form 
av fiskvandring. Denna har haft som 
funktion att magasinera Sånghussjön för 
vattenkraftsändamål, och tidigare troligen 
även som flottningsdamm. Anläggningen 
vilken är försedd med en avbördningslucka 
med bottentappning, är 3,5 m bred och har 
en fallhöjd på ca 1,3 m. Vid inv. tillfället 
var luckan helt stängd, men läckte i botten. 

KOMMENTAR 

Stocksboån med Sånghusån är ett intressant och värdefullt vattendrag med två vitt skiljda 
karaktärer. Den sistnämnda har med sina långa och sammanhängande strömsträckor, redan 
idag- trots omfattande flottledsskador goda förutsättningar för att producera öring. Detta 
styrks också av det elfiske som utfördes år 1999. I den betydligt större och näringsrikare 
Stocksboån finns därefter möjlighet till vidare tillväxt. Det är enligt lokalt boende inte 
ovanligt att öringar på över 1 kg fångas vid fiske.  
 
Öringbeståndet i åarna är i dagsläget enbart av strömstationär typ. Dammen i Sånghussjöns 
utlopp har sedan länge effektivt förhindrat uppströms fiskvandring och från Ljusnan sett är 
systemet isolerat av dammen i Yg (se Skarpån). Intressant är dock, att det före tillkomsten av 
denna damm, ska ha funnits havsvandrande laxfisbestånd i vattensystemet (Eriksson 2001). 
 
Den åtgärd som bör prioriteras i det beskrivna vattendraget är att se till att det finns fri 
fiskvandringsväg till och från Sånghussjön. I sjön som är relativt stor och näringsfattig finns 
det trots närvaron av gädda, dokumenterat goda förutsättningar för öring. Vid nätprovfisken år 
1976 återfångades flera exemplar som hade vägt ca 0,3 kg när de sattes ut1974. Den största av 
de återfångade öringarna vägde hela 2,7 kg (Forslin m.fl. 1977), vilket visar att det åtminstone 
då, fanns tillväxtpotential i sjön. En restaurering av vattenbiotoperna genom 
flottledsåterställning mm, i kombination med en fiskväg kopplad till Sånghussjön skulle 
åtminstone innebära en möjlighet för ett sjövandrande öringbestånd att utvecklas. Den dag 
som vandringshindret Ygsdammen i Skarpån elimineras kommer självklart vattendragets 
värde höjas ytterligare, då systemet tillgängliggörs för vandrande fisk från Ljusnan. 

Vh1‐ Regleringsdamm i Sånghussjöns utlopp.
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Sjönivån låg för tillfället ca 0,2 m under dammluckans krön. I ett första skede bör detta objekts 

förhållande gällande domar och laglighet utredas. Eftersom dammen i dagsläget endast har som 

funktion att hålla sjönivå så bör den rivas ut och ersättas av en för fisk passerbar blocktröskel.   

 Vandringshinder 2 är ett partiellt vandringshinder i form av ett ca 1 m högt fall över block, i 

forsen nedströms Sånghustjärnen. Eftersom forsen är extremt kraftigt rensad så är fallet troligen 

inte naturligt, och bör därmed åtgärdas.  Lämpligtvis görs detta i samband med en 

maskinåterställning av rensningsskadorna i vattendraget.  

 Vandringshinder 3 består av ett ca 0,9 m högt fall över ett stort block/häll, beläget ca 200 m 

nedströms Mon. Fallet anses vara partiellt för öring men definitivt för övriga arter. Liksom 

föregående hinder bör det åtgärdas i samband med maskinell biotoprestaurering av ån. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: Restaurera samtliga flottledsskadade partier av Sånghusån genom 

en maskinell biotopåterställning. Strömsträckorna i Stocksboån kan, även om det finns ont om 

upprensat material också förbättras. Detta kan dock behöva föregås av en mer ingående förstudie, 

avseende bl. a svallis och/eller översvämmningsproblematik, flodpärlmusselbestånd, samt 

kulturintressen i området.  

 Tillförsel av ved: Tillför ved i det långa och grusrika partiet i Sånghusåns nedersta del (ca 800 m). 

I dagsläget ser ån där mycket steril ut, vilket kan tyda på att någon rensat bort den döda veden.  

 Återetablera kantzoner: Släpp upp beskuggande buskar och träd som skyddszoner mellan 

Stocksboån och jordbruksmarkerna. 

 Undersök Drabodiket: Undersök om det är möjligt att skapa sedimentfällor eller liknande i 

Stocksboåns biflöde Drabodiket, vilken avbördar stora ytor av utdikad mark. Då bäcken enl. 

uppgift är öringförande så är det dock viktigt att fri fiskvandringsväg också finns upp i det lilla 

vattendraget. 

 Elprovfiske: Provfiska vattendragen ytterligare genom flera elprovfisken. Använd de befintliga 

lokalerna och komplettera med minst en till i respektive å. Detta bör göras före ev. restaurering. 

 Sjöprovfiske: Provfiska Sånghussjön med standardiserad nätprovfiskemetodik. Bl. a. är det av 

intresse att utreda om det finns tillgång till lämplig betesfisk, och utrymme för öring i sjön.  

 

Vh2- Fall över block i Sånghusåns övre del. Vh3- Fallöver block i Sånghusåns nedre del. 
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Djuptjärnån 

Förutsättningar 

Läge  
Djuptjärnån börjar i Djuptjärnen, ca 1,5 mil 

väster om Harsa och mynnar efter ett nordligt 

rinnande lopp på 6,5 km i Sånghussjöns sydliga 

vik. Längs vägen tillkommer flera biflölöden, 

så som bl.a. en från söder kommande bäck från 

Övervallssjön, vilken utgör vattendragets 

översta källa . Djuptjärnån som har en 

förhållandevis flack fallprofil omges av skog 

resp. myrmark av ungefär lika stora andelar. 

Markerna ligger i stort sett öde, med undantag 

för enstaka byggnader, bl. a. vid 

mynningsområdet till Sånghussjön. 

 

Förvaltning 
Gränsen mellan Färila FVO och Järvsö FVO 

korsar Djuptjärnån på flera ställen vilket 

innebär att förvaltningen av ån delas. 

Djuptjärnen förvaltas helt av Färila FVO.  

 

Fiskfauna 
I Djuptjärnen finns det abborre och gädda. 

Fiskfaunan i ån är inte dokumenterad, men 

enligt uppgift ska det finnas öring. 

Särskilda naturvärden 
Djuptjärnsån innehåller flodpärlmussla. 

Beståndets ålderssammansättning, storlek och 

utbredning är dock okänd eftersom musslorna identifierades först under kommunens biotopkartering. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Djuptjärnen är typisk skogssjö, belägen 255 m. öh. 

med en yta på 10 ha. Sjön tillrinns av två bäckar från 

de omgivande bergen medan utloppet Djuptjärnån 

rinner ut genom flack myrmark i N. Undantagit vid 

den sparsamt beväxta myran så kantas sjöstränderna av 

tät tallskog med inslag av gran och björk. Tjärnen har 

ett måttligt färgat vatten och bottnar av finsediment 

och lite strandnära block. Närmast land växer en del 

vass och starr, men i övrigt är vattenvegetationen 

Karta. Djuptjärnån och Djuptjärnen. 

Djuptjärnen i vy från utlopp. 
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sparsam. Dock var sjön vid inventeringen något uppdämd av bäver, vilket gjorde denna bedömning 

något osäker.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Djuptjärnån är rinner till en början (ca 100 m), fram till 

sammanflödet med en större bäck från 

Övervallstjärnen, lugnt genom skogsbeväxt myr. Fåran 

vilken är upp till 4 m bred, är djup, sedimentrik och 

beväxt av näckros mm. I området finns färsk 

bäverpåverkan genom en mindre damm nära tjärnen, 

samt i form fällda träd längs efter och över ån.  

Från sammanflödet och ner till där Svinbäcken ansluter 

(ca 4,2 km) så slingrar sig vattendraget genom 

skogsmark som bitvis är sank och sumpig. I dessa 

områden rinner ån lugnt till svagt strömmande i en fåra 

med sediment, sand och grus. Flödet är dock mycket 

omväxlande, och i samband med lite fastare mark 

uppträder strömmande till forsande sekvenser av olika 

längd. Strömmarna vilka innehåller gott om block, sten och grus, är för det mesta orensade även om 

undantag finns (se övrig påverkan). En dammrest nära Djuptjärnen talar också om att någon form av 

vattenverksamhet har förekommit. Bredden på Djuptjärnån är i lugnare partier oftast 3-8 m medan 

strömmar och forsar på ett par platser sväller ut till uppemot 20 m.  

Efter Svinbäckens tillkomst, öppnar sig terrängen och ån går in i en myrmark som når ända ner, och 

runt en mycket liten tjärn (Bartjärnen). Efter ungefär halva vägen tillkommer även en bäck från 

Snuggletjärnen. Även längs denna lugnflytande, ca 1 km långa sträcka har bävrar härjat. Bl. a innebär 

detta att det finns gott om ved, i och omkring vattendraget.  

Mellan Bartjärnen och Sånghussjön (1,5 km)   rinner Djuptjärnån till stora delar genom breda (10-30 m) 

selområden kantade av tallbeväxta myrmarker. Mellan selen finns dock några distinkta strömmar och 

forsar. T.ex. vid inflödet från S. Sånghustjärnen där en ca 100 m lång, tvådelad ström med en ö i 

mitten finns. Den högra, bredare fåran är mycket blockig och fin medan den vänstra är rensad. Innan 

utflödet i Sånghussjön passeras även en kort ström i anslutning till en utriven stendamm som finns 

direkt uppströms vägen mot/från Färila.  

Vandringshinder för fisk 
Det finns förutom ”kortvariga hinder” så som bäverdammar inga vandringshinder för varken öring 

eller andra fiskarter i Djuptjärnån. 

 

Grusrik ström i Djuptjärnåns mittparti. Blockrik ström i vattendragets nedre del. 

Bäverpåverkad sträcka nedströms Djuptjärnen. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Även om det inte har framkommit några uppgifter om att det skett flottning i 

vattendraget så tyder inventeringen på att det eventuellt har flottats ifrån Bartjärnen, eftersom de 

korta strömmarna nedan denna har vissa rensningsskador. I Åns övre delar finns skadorna främst i 

anslutning till två korsande vägar. Där har man troligen i samband med byggnationen rensat 

(kraftigt) vattendraget i avbördningssyfte.  

 Dammar: Utrivna dammar i form av stenvallar i vattendragets kanter identifierades på tre platser. 

Dessa ligger ett stycke nedströms både Djuptjärnen och Bartjärnen, samt strax uppströms 

Färilavägen vid Sånghussjön. 

 Dikning: Diknining av myr och skogsmark har utförts längs vattendraget. De flesta av dikena som 

dock för det mesta är små, mynnar i åns övre hälft (Djuptjärnen- kraftledningsgata).   

 

KOMMENTAR 

Att Djuptjärnån innehåller, varken naturliga eller artificiella vandringshinder mellan 

Sånghussjön och Djuptjärnen är ganska oväntat med tanke på vattendragets längd och storlek. 

Andra positiva bitar är att vattebiotopen i åfåran är förhållandevis förskonad från 

rensningsarbeten samt att inga kalavverkningar påträffades nära vattendraget. Det senare 

förklaras dock till stor del av låg förekomst av produktionsskog. Tyvärr har det utförts 

utdikning av den omgivande marken vilket troligen gör att ån har en störd flödesregim, samt 

tillförs onaturliga mängder av finpartiklar och sura humusämnen. Detta är särskilt olyckligt 

med tanke på att det enligt inventeringen finns flodpärlmussla i vattendraget.  

När det gäller vattendragets värde för fisk och fiskproduktion så finns det intressanta uppgifter 

om att enstaka öringar har fångats i Sånghussjön. Om uppgifterna stämmer så härstammar 

dessa fiskar eventuellt från Djuptjärnån som är sjöns överlägset störta vattendrag, samtidigt 

som utloppet Sånghusån isoleras av ett definitivt vandringshinder. Med tanke på att de bästa 

och största arealerna av öringbiotoper finns i Djuptjärnåns övre hälft, uppströms givna 

gäddbiotoper så som Bartjärnen mm., så är dock en förekomst av öring i Sånghussjön 

anmärkningsvärd. Eventuellt är det äldre uppgifter som har sin förklaring av utplanteringar 

under 70- talet som florerar (se rapport, Sånghusån).  

Mer realistiskt är att vattendraget bär ett stationärt öringbestånd, som troligen kan tåla ett visst 

fisketryck. Självklart så finns där även ett värde för sjöbaserade arter som gädda m.fl., vilka 

förutom som vandringsled även kan utnyttja ån för näringssök och reproduktion. 

 

 

 

 

Rensningspåverkad ström uppströms väg mot Djuptjärnen. Figur 1 Dammrest nedströms Djuptjärnen. 
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Åtgärdsförslag 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Elprovfiska tre lokaler i Djuptjärnån för att kvantifiera och utreda bestånden av öring 

och andra arter. Av lokalerna bör två ligga i området uppströms Bartjärnen varav en ska ligga i en 

kraftigt rensad sträcka (inför åtgärder). 

 Biotoprestaurering: Utför maskinell biotoprestaurering (50+100 m) av kraftigt rensade avsnitt i 

anslutning till de korsande skogsvägarna i åns övre del. Restaurering kan även utföras i kortare 

avsnitt i området nedströms Bartjärnen, även om dessa korta sträckor har en lägre prioritet. 

 Inventera flodpärlmussla: Undersök beståndet av flodpärlmusslor vilka påträffades i Djuptjärnån 

under kommunens inventering 2014. Särskilt intressant är det att utreda eventuell föryngring.  

 Lägg igen diken: Om det är möjligt så bör vattendraget restaureras hydrologiskt genom 

igenläggning av tillrinnande skogs- och myrdiken. En åtgärd som dock kräver vidare 

undersökningar. 
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Brinnasån 
(med Stråsjöån) 
 
Förutsättningar                 

Läge  
Brinnasån vilken mynnar i Stocksboån 

söder om Stocksbo, har sitt ursprung från 

ett sjörikt vattensystem i trakterna söder 

om Färila och väster om Järvsö. Den här 

rapporten avhandlar huvudfåran som 

kommer från St. Brinnasen, samt ett 

system med ytterligare två sjöar 

uppströms. Från Stråsjöåns början i den 

största sjön Stråsjön, är vattendraget 

inklusive sjöarna drygt 7 km långt med en 

fallhöjd på 36 m. Åarnas lopp som går i 

nordlig riktning, omges till stora delar av 

bebyggd jordbruksmark, men även av 

skog. Det enda biflödet av vikt som rinner 

in i Brinnasån är Spjutbäcken. 

 

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar Brinnasån upp till 

Stråsjön vilken delas med Järvsö FVO.  

Fiskfauna 
Vid ett av länsstyrelsen utfört elprovfiske 

i Brinnasån år 2012, fångades öring som 

yngel och äldre i låga tätheter. Övriga 

arter som påträffades var stensimpa, 

gädda, bäcknejonöga samt flodkräfta. 

Sjöarna har bestånd av gädda, abborre, 

lake och vitfisk. 

 

Särskilda naturvärden 
Enligt VISS är Brinnasån ett särskilt värdefullt vatten avseende natur. I vattendraget finns ett känt 

bestånd av flodkräfta. Dessutom finns det flodpärlmussla som enligt länsstyrelsens inventering år 2010 

(musselportalen) också är föryngrande.  

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Brinnasån biotopkarterades av länsstyrelsen 2003 och 2012 (Stråsjöån). Kompletterande inventeringar 

gjorda av Ljusdals kommun 2013 och 2014. 

Karta. Brinnasån med St. Brinnasen, L. Brinnasen och 
Stråsjön. 



Skarpåns vattensystem   Skarpån-Svartån-Stocksboån-Brinnasån 

233 
 

Sjöbeskrivningar 
Stråsjön är belägen 206 m. öh. och har en yta 

på 76 ha. Sjön har sin största tillrinning från 

Bruksån i SO och Sundsån i NV, medan utloppet 

i form av Sundsån sker i en liten vik i NO. Nära 

den NO stranden, i anslutning till Stråsjö finns ett 

antal gårdar med kringliggande jordbruk och 

ängsmarker, men i övrigt domineras kringmiljön 

av tallskog i något kuperad terräng. Närmst sjön 

förekommer även blandskog och några små 

våtmarker. Sjön vilken torde vara förhållandevis 

näringsrik har, åtminstone nära land och i vikar 

en riklig vattenväxtlighet. Bladvass dominerar 

men andra vanliga arter som starr, näckros och 

fräken förekommer också rikligt. Även om det 

dominerande bottensubstratet är finsediment så 

finns det även vissa inslag av block, sten, grus och sand närmast stränderna. Vattnet i Stråsjön är 

betydligt färgat. 

 
Lilla Brinnasen är en 16 ha stor, relativt rund sjö som tillrinns av Stråsjöån i O, och har ett kort utlopp 

mot St. Brinnasen i V. I O finns några sommarstugor med tillhörande tomtmarker, och i anslutning till 

inloppet ett mindre våtmarksområde. För övrigt består omgivningen av något kuperad skogsmark 

dominerad av tall. Sjöns vattenvegetation är riklig med delvis täta vassbestånd i sedimentrika bottnar. 

Inslag av hårda fraktioner förekommer dock närmast land, t.ex. vid sommarstugorna där det finns en 

liten badplats. 

 
Stora Brinnasen ligger 200 m öh. och har en 

sjöyta på 28 ha. Sjöns inlopp kommer in direkt 

från Lilla Brinnasen i SO, medan utloppet 

Brinnasån finns i den N änden. Norr om sjön 

finns en del jordbruksmark nära sjön, som i 

övrigt omges av talldominerad skog i något 

kuperad terräng. Dock har skogen ett större 

inslag av björk och al närmast sjöns stränder, 

vilka delvis är något sanka. Sjön innehåller 

bottnar som uteslutande består av finsediment, 

och en riklig vattenvegetation som i stort sett 

täcker hela sjöns yta. Närmast stränderna 

dominerar bladvass medan arter som fräken, och 

nate mm. förekommer längre ut. Sjön som 

tydligen är mycket grund har ett vatten som är 

betydligt färgat. 

 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Stråsjöbäcken är i sin sträckning mellan Stråsjön och L. Brinnasen 1,3 km lång. Fallhöjden är endast 

6 m, vilken till den största delen finns i anslutning till två dammar/vandringshinder (vh1-2) vid Lilldal, 

ungefär mitt på sträckan. Även om det finns en del jordbruksmark i omgivningen så rinner ån genom 

skog i hela sitt lopp. Närmast stränderna finns oftast stora inslag av lövträd vilket gör att 

beskuggningen är god.  

Vattendraget har en bredd som oftast är runt 6-7 m, men varierar från 3 till 14 m. Flödet är mestadels 

svagt strömmande alt. lugnflytande, undantaget en kort sträcka med strömmande till forsande vatten 

förbi dammarna, samt för ett par kortare strömmar i åns övre del. Strömmarna och forsen har rensats 

och en hel del upplagd sten finns på sidorna. Trots rensningarna så finns det gott om block också i 

Stråsjön i vy från SO. 

Stora Brinnasen i vy från utlopp. 
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fåran på dessa platser, i den övre strömmen uppströms Ulvsta även mycket grus. I de lugnare 

områdena dominerar fin- och grovdetritus bottnarna, särskilt i den nedersta sträckan där ån flyter djup 

genom sank mark ut mot L. Brinnasen. Där liksom i åns början i Stråsjön växer mycket bladvass och 

andra övervattensväxter. Vattenvegetationen i de strömmande/forsande biotoperna utgörs i första hand 

av näckmossor och kuddmossor. 

L. Brinnasån är endast 400 m lång i sitt lopp 

genom skogsmark mellan St. och L. Brinnasen. 

Den första halvan är runt 8 m bred och svagt 

strömmande, medan den resterande delen breder 

ut sig till en bredd på upp till ca 30 m. Där är 

vattendraget lugnflytande till stillastående och 

utgör mer eller mindre en sjömiljö, med täta 

bestånd av bl. a. säv och vass. I den svagt 

strömmande delen är fåran relativt djup med 

bottnar täckta av finsediment. Block, sten, grus 

och sand förekommer endast sparsamt. 

Brinnasån har sin början vid ett definitivt 

vandringshinder (vh3) för fisk, i form av en 

damm i St. Brinnasens utlopp. Vattendraget 

vilket är 4,2 km långt och mestadels 4-8 m brett passerar flera åkrar och andra jordbruksmarker. 

Mellan dessa och åns stränder finns det ändå oftast skog, eller åtminstone en ridå av skuggande 

lövträd. Undantag finns dock (se övrig mänsklig påverkan).   

Efter dammen följer en ca 300 m lång, 

rensningspåverkad strömsträcka som avslutas 

med en kraftig fors (vh4) direkt nedströms en 

vägbro. Fortsättningsvis är strömförhållandena 

varierande med övervägande svagt strömmande 

vatten över bottnar med sediment, sand och 

grus. Lite längre partier med högre 

strömhastighet i en fåra med större inslag av 

sten, block och även häll, förekommer. Detta 

gäller främst i åns övre och mellersta del, 

uppströms Åbo. Djupet på vattendraget 

uppskattas till ända upp till 1,5 m i höljor och 

lugnflytande sträckor medan strömsträckorna 

är åtskilligt grundare. I strömmarna växer 

näckmossor på bottensubstratet, och i grunda 

solexponerade sträckor observerades 

slingeväxter och trådalger. Förekomsten av död 

ved i fåran är generellt sett god, med tanke på att vattendraget är rensat. 

 

Vandringshinder för fisk 
Det finns fyra vandringshinder i det beskrivna vattendraget. De två första ligger i Stråsjöån, och övriga 

två finns i Brinnasån. För en vidare beskrivning, se vandringshinder. 

Tabell. Vandringshinder i Brinnasån. 

Nr   N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6844205 545325 Lilldal Damm Partiellt 0,3 

Vh2 6844228 545308 Kvarnsveden Ålhus/damm Definitivt 0,6 

Vh3 6845957 543589 St. Brinnasens utlopp Damm Definitivt 0,5 

Vh4 6846108 543687 Nedströms St. Brinnasen Fors Partiellt 1,5 
 

 

Bred ström med uppschaktad stenvall, uppströms 
Sota. 

L. Brinnasåns lugna flöde. Foto: Lst. Gävleborg. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Vattendraget har fugerat som 

flottled mellan Stråsjön och Ljusnan och har 

därför flottledsrensats. Rensningen har dock 

inte alltid gjorts på ett brutalt sätt, eventuellt 

har man bitvis flottat via trärännor. 

 Avsaknad av skyddszon: Bristande 

skyddszoner och dålig beskuggning finns på 

flera platser. Främst gäller detta vid 

odlingsmarkerna längst ner i Brinnasån, samt 

vid vissa nära anslutande gårdsmarker. 

 Konstruerade stennackar: Onaturliga och 

konstruerade stennackar påträffades på två 

ställen i Brinnasån under inventeringen 2013. 

I anslutning till en gård uppströms vägen mot Åbo har man skapat en hölja, troligen för 

vattenuttag. Längre upp i höjd med Solebo, tycks man på ett ställe ha byggt en maskinöverfart av 

bottensubstratet.  

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns i Stråsjöån längst upp i 

forsen vid Lilldal. Där sitter en med fyra 

regleringsluckor försedd trädamm, som även om 

luckorna står öppna kan vålla problem för 

fiskvandring, särskilt för andra arter än öring. 

Bredvid dammen står en stor gammal träbyggnad 

som troligen innehållit en kvarn eller dylikt. 

Dammen vilken ser ut att vara i dåligt skick, bör 

särskilt om den inte fyller någon funktion rivas.  

 Vandringshinder 2 ligger strax nedanför 

föregående hinder och består av en damm som 

KOMMENTAR 
Det beskrivna vattendraget har redan i dag höga värden i form av flodkräfta och reproducerande 

flodpärlmusslor. När det gäller fiskfauna så finns det även ett stort värde i Brinnasåns funktion 

som reproduktionslokal för nedströms liggande Stocksboåns öringbestånd. Tyvärr tyder resultatet 

från länsstyrelsens elfiske från 2012, med endast 3,9 öringar/100 m2 på att reproduktionen i 

Brinnasån är svag. Positivt är dock att det genom fiske ska fångas förhållandevis storvuxen öring i 

ån, vilket visar på god tillväxt och bra näringsförhållanden. 

För att vattendraget ska uppnå sin fulla potential så är en återställning av skador från 

flottledsrensningarna angelägen. Viktigt är också ett frigörande av fiskvandringsvägarna, där 

dammen i St, Brinnasens utlopp är det största problemet. Även om det inte kan förväntas att öring 

vandrar upp i de relativt näringsrika sjöarna, så måste sjölevande fiskarter, och inte minst kräftor 

ges möjlighet att passera.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftigt rensad ström i Brinnasån. 

Vh1-Damm i Stråsjöån. Foto: Lst. Gävleborg. 
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tillhör ett ålhus. Hindret vilket är definitivt för alla fiskarter har som lägst en fallhöjd på 0,6 m. 

Eftersom anläggningen verkar vara i gott skick och troligen har ett visst kulturvärde, så är det 

knappast befogat att riva dammen. Åtgärdsförslag är därför i första hand en naturligt uppbyggd 

fiskväg, men om detta inte är möjligt en teknisk lösning i form av en trappa.  

 Vandringshinder 3 består av en gammal trädamm som sitter i St. Brinnasens utlopp. Denna 

vilken är drygt 2 m bred och har en fallhöjd av 0,6 m bedöms vara ett definitivt vandringshinder. 

Dammen omfattas av en vattendom från 1957, som innan åtgärd måste regleras. Åtgärdsförslag 

därefter är en utrivning, i kombination med en naturligt uppbyggd sjötröskel som medgör fisk och 

kräftvandring.  

 Vandringshinder 4 finns ca 300 m nedströms föregående hinder och består av en kort men brant 

fors som troligen bara kan passeras av öring i vissa flöden. På sidan av forsen ligger en delvis 

raserad träbyggnad. Enligt uppgift ska det också funnits ett kraftverk på platsen. Passagen som 

innehåller hällar och grova block kan ha utgjort ett naturligt vandringshinder, och är troligen svår 

att åtgärda. Eventuellt kan vissa justeringar av block underlätta för fiskvandring, vilket i så fall bör 

göras i samband med maskinell biotoprestaurering av Brinnasån.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: Återställ flottledsskadade sträckor med en mindre grävmaskin. De 

viktigaste och längsta sträckorna (>200 m) finns i Brinnasån och ligger: Direkt nedströms St. 

Brinnasen, vid Sota samt upp och nedströms vägövergången i Åbo. I Stråsjöån är det endast 

kortare sträckor belägna i den övre halvan av ån som är i behov av återställning. 

 Återetablera kantzoner: Återetablera skyddande träd och buskar där det saknas. Särskilt viktigt 

är längre obeskuggade avsnitt, så som Brinnasåns nedersta del. 

 Elprovfiske: Ett återställningsarbete bör föregås av standardiserade elprovfisken i berörda 

sträckor. Främst i syfte att utreda öringpopulationens storlek, men även för att inventera det övriga 

fisksamhället. Förslagsvis provfiskas befintlig lokal, inkl. två till i Brinnasån, samt minst en lokal i 

Stråsjöbäcken. 

 Kräftprovfiske: Återställningsarbetet rekommenderas även att föregås av ett omfattande 

kräftprovfiske. För att detta ska vara möjligt att följa upp efter åtgärder, så måste metodiken vara 

standardiserad. 

 

 

Vh2- Damm och ålhus. Foto Länsstyrelsen Gävleborg. Vh3- Damm i Stora Brinnasens utlopp. 



Skarpåns vattensystem  Skarpån-Svartån-Stocksboån-Brinnasån-Spjutbäcken    

237 
 

Spjutbäcken  
(med Svartvallsbäcken) 

Förutsättningar 

Läge  
Den mot nordväst rinnande Spjutbäcken har sin huvudsakliga uppkomst i sjön Sortvattnet ca 1 mil 

öster om Järvsö. Innan det 11 km långa vattendraget når sin mynning i Brinnasån har det genomflutit 

fyra mindre sjöar och tillförts ett flertal biflöden från omgivande mark och tjärnar. Det största biflödet 

är från Svartvallssjön kommande Svartvallsbäcken vilken ansluter till Björbäckens nedre del. Även 

denna 4,5 km långa bäck ingår i rapporten. Båda vattendragen rinner mestadels genom myr och 

skogsmarker. Inslag av bebyggd jordbruksmark finns dock i närheten av Spjutbäckens nedersta del. 

 

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar den nedre delen av båda vattendragen, medan resterande delar, inklusive sjöar 

förvaltas av Järvsö FVO. 

 

Fiskfauna 
Uppgifter för bäckarna saknas. I Sortvattnet och Svartvallssjön finns abborre, gädda, lake och vitfisk. I 

Svartvallssjön även gers. Dessutom utplanteras i Sortvattnet röding regelbundet. Övriga sjöar, Lill-

Stråsjötjärn med flera småtjärnar har bestånd av abborre, gädda och vitfisk.    

 

Spjutbäcken, Svarvallsbäcken, Svartvallssjön och Sortvattnet m.fl. sjöar. 
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Särskilda naturvärden 
I området mellan Sortvattnet och Stråsjön bildar Näsbergsåsen ett kuperat och rikt varierat landskap. 

Bland annat genomdrar åsen sjön Sortvattnet nästan 16 m hög och brant. Sortvattnet-Stråsjön utgör 

med sitt åslandskap ett riksintresse för naturvård (Bonde/Ståhl 1997).  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendragen biotopkarterades av Ljusdals Kommun 2013. 

 

Sjöbeskrivningar 
Sortvattnet är belägen 225 m.ö.h och har innanför en 

flikig strandlinje en storlek på 73 ha. Sjön vilken har 

ett förhållandevis ljust och klart vatten har sin synliga 

tillrinning via två mycket små bäckar i N resp. S. och 

avbördning genom Spjutbäcken i V. Det maximala 

djupet är hela 33 m och medeldjupet är 9,6 m. 

Bottensubstratet är närmast land varierat med övervikt 

av finsediment i vikar, och hårda fraktioner, från sand 

till block i bränningszonerna. Det ska dessutom finnas 

sand och grusbottnar i anslutning till en grundrygg som 

skär tvärs över sjön. Vattenvegetationen är mestadels 

sparsam men i utloppsviken och vid vissa stränder är 

den riklig. Främst växer bladvass, starr och nate. Runt 

Sortvattnet är terrängen relativt kuperad och beväxt av 

tall och blandskog. Flera stugor finns längs stränderna och i N följer en bilväg nära vattenbrynet.  

Björnstämman är en långsmal liten tjärn på 4,7 ha, vilken ligger endast 150 m nedströms Sortvattnet. 

Äldre tall eller blandskog i en mestadels sluttande och fast mark omger tjärnen, vars bottnar består av 

finsediment. Vattenvegetationen är riklig i inloppsviken i O medan den är gles i den västliga, större 

sjöpolen. Sjöns vatten är förhållandevis ljust och rinner ut längst i V mot Djuptjärnen. 

Djuptjärnen har en yta på endast 1,5 ha och är ovanligt rund i sin form. Kring tjärnen sluttar marken 

brant. Tät blandskog växer närmast stränderna medan äldre tallskog tar över längre upp i sluttningarna. 

Tjärnen har mjuka bottnar med en riklig vattenväxtlighet och endast en mindre öppen vattenspegel. 

Den dominerande växten är nate men det förekommer också rikligt med sjöfräken, starr och näckros. 

Endast ca 80 m nedströms Djuptjärnen ligger Alborgstjärnen. Denna långsmala tjärn är 1,9 ha stor 

och har tillopp i O och utlopp i V. Nära inloppet ligger en liten stuga, och i anslutning till den 

ängsmark som finns N om tjärnen även flera hus. I övrigt 

består omgivningen av svagt sluttande mark beväxt av 

blandskog. Tjärnens bottensubstrat domineras av 

finsediment men en mindre andel sand finns också. 

Vattenväxtligheten är relativt riklig och som tätast i V. De 

vanligaste arterna är nate, säv, näckros samt starr.  

Lillstråsjötjärnen är 5 ha stor och ligger 220 m.ö.h. 

Tjärnen har sitt inlopp i O och utlopp i en västlig vik med 

mycket vattenväxter. Bl. a. växer vass, näckros, fräken 

och starr på bottnar som består av finsdiment. Den 

omgivande marken är något kuperad och skogsbeväxt. 

Dock går tomtmark ner till sjöstranden i anslutning till ett 

par stugor. Även här, i sjösystemets nedersta tjärn är 

vattnet ljust och klart. 

Sortvattnet i vy från utlopp. 

Lillstråsjötjärnen i vy från ost. 
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Svartvallssjön har en sjöyta på 71 ha och är 

belägen 217 m.ö.h. Sjön vilken saknar tillrinnande 

vattendrag har ett måttligt färgat vatten som 

avbördas genom Svartvallsbäcken i V. Den 

omgivande terrängen är oftast kuperad, bl. a. i O 

där Svartvallsberget reser sig. Talldominerad 

barrskog växer i sluttningarna medan blandskog är 

vanligast närmast sjön där det även finns ett antal 

stugor. Sjön innehåller i strandzonerna främst sand 

grus och sten, men även finsediment förekommer. 

Te. x. i utloppsviken där vattenvegetationen till 

skillnad mot i de flesta andra delar av sjön är 

riklig. Bladvass, starr och vattenklöver har 

registrerats. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Mellan Sortvattnet och Björnstämman (ca 150 m) rinner Spjutbäcken långsamt, till en början genom 

myr, och senare genom blandskog. Fåran som är runt 5 m bred och 0,5 m djup har i anslutning till 

sjöarna en tät växtlighet, men gles i sträckan däremellan. Främst växer starr, men även fräken 

vattenklöver och näckros förekommer. Bottensubstratet domineras av finsediment, även om inslag av 

sand finns nära trumman som leder bäcken under en väg.   

Sträckan mellan Björnstämman och Djuptjärnen (ca 

800 m) har mestadels ett svagt strömmande eller 

strömmande flöde i en orensad fåra med en bredd på 

1,5-6 m. Sand och grus dominerar bottensubstratet i 

den oftast grunda bäcken vilken även innehåller 

mycket död ved. Till en början går vattendraget 

genom blandskog och ett hygge, medan slutdelen 

rinner mycket fint genom gammelskog med grova 

granar. Undantag för den beskrivna karaktären finns i 

form av en kort (ca 50 m) sekvens där ett myrområde 

genomflyts. Där är flödet lugnare och djupet större i 

en fåra som innehåller betydligt mer vattenväxter än 

tidigare. 

Det korta avsnittet mellan Djuptjärnen och 

Alborgstjärnen (ca 80 m) är tydligt grävd och rätad. 

Till en början genom barrskog men på slutet genom tomtmark. Bäcken flyter relativt lugnt i en ca 3 m 

bred fåra med övervägande finsediment på bottnarna. Inne på tomtmarken finns konstruerade 

stentrösklar som vid inv. tillfället utgjorde vandringshinder för fisk (vh1). 

Sträckan mellan Alborgstjärnen och Lillstråsjåtjärnen (ca 200 m) är rakt grävd hela vägen, förutom 

nedströms vägen mot Lillstråsjö, där ån ser opåverkad ut. Bäcken är 6-8 m bred och svagt strömmande 

längs det grävda avsnittet, medan den strömmar snabbare och är något smalare längre ner. Överlag är 

vattnet grunt över sandiga och vedrika bottnar. Tät lövskog med bl. a. grova aspar kantar den grävda 

delen medan blandskog växer längre ner. 

Vid Lillstråsjötjärnens utlopp är Björbäcken bred, grund och växtrik en kort bit fram till att en liten 

”minitjärn” bildas. Även denna är växtrik med täta bestånd av nate och näckros mm. Från minitjärnen 

fram till sammanflödet med Svartvallsbäcken (ca 4,4 km) rinner bäcken till sin första hälft genom 

skogsmark, företrädelsevis beväxt av gran. Från och med tillflödet från Spjuttjärnen tar myr och 

kärrliknande miljöer med sumpskog över. Bäcken som karaktäriseras av svagt strömmande flöden 

över sandbottnar, är 1-4 m bred med de smalaste partierna i våtmarksområdet. Den övre sträckningen 

vilken bitvis är djupt nedskuren innehåller även partier med snabbt strömmande och grunt vatten över 

Svartvallssjön i vy från NV. 

Naturlig vattenbiotop med gott om död ved i 
Spjutbäcken uppströms Djuptjärnen. 
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grusiga bottnar. Sten och block saknas nästan helt förutom vid någon kortare sekvens i höjd med 

Myckelmyran.  

Efter sammanflödet med Svartvallsbäcken så blir 

vattendraget större samtidigt som vattenfärgen är 

avsevärt mörkare, vid inventeringen även grumligt. I 

sträckan ner till utflödet i Brinnasån (ca 1,6 km), 

rinner bäcken, vilken i snitt är 4-5 m bred och runt 0,5 

m djup genom lövskog. Strömhastigheten pendlar från 

lugnflytande till strömmande, och är som högst längs 

en sträcka nedströms vägen mot Stocksbo. Det 

vanligaste bottensubstratet är findetritus, men partier 

med sand grus och större block finns också. T. ex 

nedströms vägbron där det finns en dammrest som 

försvårar för fiskvandring. Upp och nedströms denna 

har rensning utförts.  

Svartvallsbäcken är 4,5 km lång mellan 

Svartvallssjön och mynningen i Spjutbäcken. Bredden på den förhållandevis flacka bäcken varierar 

från 1 till 8 m men är oftast 2-3 m. 

Mellan Svartvallssjön och Stormyran (ca 3,5 km) 

rinner vattendraget mestadels genom fast 

skogsmark även om mindre trädbeväxta 

våtmarker förekommer. T.ex. direkt nedströms 

sjöutloppet, samt vid Stor-Svartvall/Liemyran 

ungefär mitt på sträckan. I de fasta områdena 

håller sig flödet kring en strömmande hastighet 

över ett bottensubstrat som domineras av sten. 

Lämpliga öringbiotoper finns på flera platser, bl. 

a. i ett område nedströms vägen som går mot 

Stråsjö. Där är den mycket blockiga fåran 

stundtals upp till 6-8 m bred, men bitvis även 

flergrenad och smal. Grus lämpligt för lek finns 

också, om än sparsamt. Genom de sanka 

områdena är bäcken upp till 1 m djup, med ett 

lugnflytande flöde över finsediment och/eller sandbottnar. Dessa innehåller ofta mycket växter, främst 

olika typer av undervattensvattenväxter samt starr och näckros.  

Genom Stormyran (ca 1 km) är flödet lugnt genom sank mark som ändå är beväxt av träd. Närmast 

bäcken, främst i form av glesa bestånd av björk. Bäcken vilken även kantas av höga grästuvor, har ett 

finpartikulärt och dyigt bottensubstrat. Även i detta växer gräs, men även rotade övervattensväxter. 

Bäckfåran är genom myren runt 1-3 m bred och 0,4-1 m djup.     

Vandringshinder 
I Spjutbäcken har det noterats fyra partiella vandringshinder enligt följande tabell. För en 

noggrannare beskrivning, se åtgärdsförslag. 

 

Tabell. Vandringshinder i Spjutbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6842433 548171 Nedstr. Alborgstjärnen Konstgjorda trösklar Partiellt 0,2+0,2 

Vh2 6844002 546299 NV om Spjuttjärnen Underdim. trumma Partiellt 0,0 

Vh3 6844913 546256 Pissingmyran Underdim. trumma Partiellt 0,0 

Vh4 6845931 544775 Nedstr. väg mot Stocksbo Dammrest Partiellt 2,0 

 

Strömmande sekvens i Spjutbäckens nedersta del. 

Orensat, stenigt parti av Svartvallsbäcken. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Spjutbäcken har grävts och rätats i anslutning till sjöutlopp. Detta gäller: 

Mellan Djuptjärnen och Alborgstjärnen (ca 80 m), nedströms Alborgstjärnen (ca 150 m) och 

troligen en kort bit vid Lillstråsjötjärnens utlopp. Svartvallsbäcken har stoligen grävts genom 

Stormyran. 

 Rensning: Rensning av strömbiotoper har på ett relativt 

kraftigt sätt utförts på två platser. I Spjutbäcken i anslutning 

till en dammrest (vh4) och i Svartvallsbäcken ca 100 m 

nedströms utlopp.  

 Skogsbruk/dikning: Skogs och myrdikning har utförts på 

flera ställen i vattendragets nedre delar. Flest diken 

påträffades i Mickelmyran och nedströms vattendragens 

sammanflöde.  

 Skogsbruk/maskinövergångar: Maskinöverfarter som 

medfört vissa skador på vattendragen påträffades på två 

platser. I Spjutbäcken uppströms Stormyran, och i den 

rensade sträckan (se rensning) av Svartvallsbäcken.  

 Fiskevård: I Sortvattnet har det på grundområden, lagts ut stenbottnar för att skapa förutsättningar 

för rödingreproduktion.  

 

 

KOMMENTAR 
Spjutbäcken och Svartvallsbäcken är helt fria från definitiva vandringshinder, vilket är mycket 

positivt och ovanligt med tanke på vattendragslängden, som sammanlagt är hela 15,5 km. Detta 

innebär bl. a. att källsjöarna Sortvattnet och Svartvallssjön, är tillgängliga för vandrande fisk från 

Brinnasån/Stocksboån och vice versa. Biotopskadorna i bäckarna, i form av rensning och dylikt är 

också förhållandevis ringa, även om vissa förbättringar kan göras. 

Det ska enligt uppgift åtminstone ha funnits öring i vattendraget, vilket om inte annat bör ha ett 

visst värde för de sjölevande fiskarterna. I den djupa och relativt klara sjön Sortvattnet pågår för 

övrigt ett projekt där FVO försöker att etablera röding. Förutom att lekgrund lagts ut, så har man 

planterat ut fångstfärdig fisk sedan år 1992.  

 

 

 

 

 

Rensat parti av Svartvallsbäcken nedströms sjön. Figur 1 En troligen grävd sträcka genom Stormyran. 

Direktmynnande dike, Svartvallsbäcken. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns där Spjutbäcken 

rinner genom tomtmark, direkt uppströms 

Alborgstjärnen. Hindret består av två 

stentrösklar som har byggts upp i bäcken 

för att möjliggöra vattenuttag mm. 

Trösklarna kan troligen bara passeras av 

fisk vid lite högre flöden och bör därför 

rivas vilket kan göras manuellt. Stenarna 

som de är uppbyggda av sprids med fördel 

ut i bäcken, för att skapa ståndplatser och 

dylikt.  

 Vandringshinder 2 och 3 ligger på olika 

platser i Spjutbäcken och består av 

vägtrummor av plåt som grävts ner under 

maskinöverfarter. Dessa utgjorde vid 

inventeringen inga allvarliga 

vandingshinder.  Men- eftersom trummorna 

är rejält underdimensionerade (endast 0,5 m 

vida) så är de på god väg att täppas igen av 

grus och ris mm, samtidigt som 

erosionsskador uppstått på vägbankarna. 

Om dessa maskinöverfarter inte utnyttjas så 

bör trummorna grävas upp samtidigt som 

den naturliga bäckfåran öppnas upp. I ett 

scenario där fasta vägar ska ska anläggas så 

placeras större trummor, eller helst 

valvbågar därunder. 

 Vandringshinder 4 består av ett partiellt 

hinder i form av en dammrest i kombination 

med fall, beläget nedströms vägen som går 

mot Stocksbo. Passagen kan öppnas upp 

och förbättras manuellt genom avlägsnande 

av stockar och förflyttningar av block.  

Övriga åtgärder 
 Biotopåterställning: Meningsfull biotopvård, vilken kan göras manuellt bör göras i två rensade 

strömmar: I samband med att dammresten (vh4) åtgärdas kan sten läggas tillbaka upp och 

nedströms denna. Den andra platsen är den rensade strömmen (ca 250 m) som börjar ca 100 m 

nedströms Svartvallssjön. När det gäller de grävda/rätade sträckorna så föreslås inga åtgärder. 

Detta för att upprensat material saknas, samtidigt som nyttan knappast skulle stå i proportion till 

insatsen som behöver göras. I samband med biotopåterställningen kan däremot de av 

maskinövergångar påverkade biotoperna ”rättas till” så gott det går. Detta innefattar främst 

stenförflyttningar i fåran. 

 Igenläggning av diken: Undersök om det är möjligt och nödvändigt att proppa tillrinnande skogs 

och myrdiken. Även om de förekommande dikena i de flesta fall bedöms som gamla och är på väg 

att läka, så är det inte osannolikt att vattendragen har en störd flödesregim.  

Vh1- Konstgjorda stentrösklar i Spjutbäcken. 

Vh4- Dammrest i Spjutbäckens nedersta del. 
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 Elprovfiske: Elfiska vattendragen för att utreda fiskfauna, i synnerhet om det finns öring . Provta 

minst en lokal i Svartvallsbäcken samt två lokaler i Spjutbäcken. I den senare föreslås den övre 

ligga i sträckan mellan Björnstämman och Djuptjärnen. 

 Ang. utplantering av röding: Att man försöker att skapa ett naturligt reproducerande 

rödingbestånd i Sortvattnet är lovvärt, men troligen utsiktslöst. Det finns i vår limniska region få, 

om ens något exempel (?) på lyckade rödingprojekt i så pass små sjöar som innehåller gädda. Det 

är dock inte bara predationstryck från gädda och abborre som talar emot projektet. Eventuellt 

kläckta yngel av den extremt konkurrenssvaga rödingen skulle heller knappast klara 

födokonkurrensen gentemot abborre, och inte minst mört. Det är även tveksamt om det finns 

livsutrymme för vuxen röding i Sortvattnet. Risken är stor att den befintliga födotillgången är 

”upptagen” av de naturliga fiskarterna och att det således inte finns något ledigt utrymme kvar i 

sjön. Utöver detta så saknas även lämplig bytesfisk som siklöja eller nors, som större röding skulle 

kunna predera på. Slutsatsen om man väljer att satsa på röding i Sortvattnet är att det endast 

innebär att ett rent ”put and take” fiske skapas. Detta eftersom man inte kan förvänta sig någon 

tillväxt och avkastning av inplanteringarna. Kanske borde man lägga resurserna på något lämpligt 

närliggande vatten (?), där det åtminstone saknas gädda. 
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Bruksån  
(med Gräningsån och Oktjärnsbäcken) 
 
Förutsättningar 

Läge  
Bruksån har via Gräningsån sin 

huvudsakliga källa i sjön Gräningen, ca 

15 km V om Järvsö för att mynna i 

Stråsjön S där om. Vattendraget är 4,3 km 

långt och genomflyter i sin nedre del de 

små tjärnarna Askarna och Locken samt 

Lillsjön. Tillrinnande biflöden kommer 

från Slåttjärnen i öst samt från Oktjärnen i 

söder, varav det senare- Oktjärnsbäcken 

kommer att beskrivas närmare i 

föreliggande rapport. Vattendragen 

omges uteslutande av skog och myr i 

obebyggda marker. 

 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar vattendrag och 

tillhörande sjöar. 

 

Fiskfauna 
Det har inte utförts några kända elfisken i 

vattendragen. Enligt uppgift ska det dock 

finnas öring, eventuellt även bäckröding. 

Gräningen och Oktjärnen 

rotenonbehandlades 1965, men lake och 

abborre har återkommit, i Oktjärnen även 

mört. Utplantering av fångstfärdig öring 

sker kontinuerligt i de båda sjöarna. 

Periodvis har det även satts ut röding, och 

i Oktjärnen dessutom bäckröding. 

Askarna, Locken och Lillsjön har bestånd 

av abborre, gädda, lake och vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
I Bruksåns nedre del fanns det flodpärlmusslor enligt länsstyrelsens inventering 2002. Beståndet var 

dock glest och bestod av mycket gamla individer. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utförd mellan Locken och Stråsjön, av länsstyrelsen 2012. Resterande del, Gräningsån 

och Oktjärnsbäcken inventerades av Ljusdals kommun 2013. 

Karta. Bruksån, Gräningsån, Oktjärnsbäcken och tillhörande 
sjöar. 
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Sjöbeskrivningar 
Gräningen är 50 ha stor och ligger 255 m.ö.h. Sjöns omgivning och närmiljö är beväxt av tallskog 

och blandskog i något kuperad mark. I anslutning till utloppet till Gräningsån i O, finns dock flackare 

myrmark. Flera vindskydd finns längs den S stranden, och på en udde i NO står en stuga. Sjön vilken 

har ett svagt färgat vatten har synliga tillflöden i form av två mycket små bäckar i V. De dominerande 

bottensubstraten i den småflikiga strandzonen är block, sten och finsediment. Uppstickande block 

finns även längre ut i sjön som har ett maxdjup på 12,5 m. Den sparsamma vattenvegetetionen består 

främst av strandnära starr och lite längre ut näckrosblad. Vegetationen är som tätast i sjöns utloppsvik. 

Oktjärnen har en yta på 7,3 ha och ligger 351 m.ö.h. Den lilla tjärnen vilken har måttligt färgat vatten, 

saknar tillflöden och avbördas av Oktjärnsbäcken i NO. Terrängen i omgivningen är något kuperad 

och beväxt av tall och blandskog. På den N stranden står en liten stuga och nära den S går en grusväg. 

Vattenvegetationen är gles men förekommer bitvis långt ut i tjärnen. Främst växer starr, sjöfräken och 

näckros i bottnar av finsediment. Närmast stränderna vilka oftast är fasta, finns dock inslag av grus, 

sten och block. 

Askarna och Locken är tre tjärnar med en 

sammanlagd storlek på ca 10 ha. Dessa är 

sammanbundna av korta bäckar och ligger i 

våtmarksmiljö, där särskilt de små Askarna 

omges av öppna myrar. Den lite större sjön 

Locken har fastare stränder bevuxna av främst 

lövskog. Sjöarna som är relativt växtrika har ett 

bottensubstrat som domineras av finsediment. I 

Locken sticker det dock upp en del större block 

nära land. Avbördning sker via Bruksån i 

Lockens N strand där det sitter en dammrest. 

Lillsjön ligger 208 m.ö.h och har en yta på 16,5 

ha. Synlig tillrinning sker via Bruksån i O och en 

liten bäck i SV medan avbördning sker i ett kort 

vattendrag som leder till Stråsjön i V. Sjön kantas till stora delar av sank mark som dock snabbt 

övergår till talldominerad skog i något kuperad terräng. I norr finns det även en del närliggande 

jordbruk och ängsmarker. Vattenvegetationen är generellt sett riklig över bottnar som domineras av 

finsediment med en del blockinslag. Främst växer bladvass längs stränderna, men många andra arter 

förekommer, även längre ut i sjön. Vattnet i Lillsjön är betydligt färgat.  

 

Delar av Gräningen i vy från utlopp. Oktjärnen i vy från NO. 

Locken i vy från utlopp. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gräningsån har en längd på 2,6 km och en fallhöjd på 30 

m i loppet mellan Gräningen och Askarna. Mellan 

Gräningens utlopp och sammanflödet med Oktjärnen (ca 

600 m) ringlar bäcken med ett lugnt flöde genom en 

öppen alt. tallbeväxt myr. Fåran vilken är 1-5 m bred och 

runt en m djup innehåller delvis mycket vattenväxter. 

Starr dominerar men näckros fräken och vattenklöver har 

också registrerats.  

Sträckan mellan sammanflödet och vägen mot Oktjärnen 

(ca 300 m) var vid inventeringstillfället till största delen 

uppdämd av en gammal bäverdamm (vh1), och därmed 

svårkarterad. Det kunde i alla fall konstateras att marken 

kring bäcken är fastare än tidigare och beväxt av tall eller 

blandskog. Troligen är också flödet normalt sett mer 

strömmande än genom den föregående myren. Uppstickande sten och block i början och nedströms 

dammen tyder på att fåran är orensad. 

Nedströms vägen är ån strömmande i en runt 4 m 

bred, lätt rensad fåra. Denna innehåller både block 

sten samt en del grus. På den N sidan växer tallskog 

medan lövsly kantar den S stranden. Efter ca 200 m 

avtar strömhastigheten samtidigt som bäcken går in i 

ett sankt område med sumpskog. Fåran är här mycket 

växtrik med täta bestånd av fräken och 

undervattensväxter. Denna karaktär på vattendraget 

fortsätter i ungefär 300 m varpå det går in i en starkt 

strömmande till forsande sträcka genom fast mark 

beväxt av björk och tall. Fåran vilken varierar mellan 

2-8 m i bredd är orensad och delvis mycket 

grovblockig. Flera mindre, och ett kraftigt fall, varav 

det senare (vh3) har sprängts, finns längs den ca 600 m långa sträckan. I slutet av denna ansluter 

bäcken från Slåttjärnen, varpå ån blir avsevärt större. 

Den avslutande 500 m sträckan ner till Locken, rinner lugnflytande genom flack mark beväxt av tall 

och björk. Ån vilken har sanka stränder är runt 0,5 m djup och upp till 9 m bred. Mycket död ved 

ligger på bottnarna som är sandiga och beväxta av en del vattenväxter, främst näckros. Avbrott för den 

beskrivna biotoptypen finns dock i form av några korta strömnackar innehållande en stor andel sten 

och block.   

Bruksån är från sjön Locken och ner till Lillsjön ca 1 km lång. Den övre hälften av sträckan går 

genom skogsmark, medan resterande del rinner genom våtmark. Lockens utlopp består av en kort 

grävd och framsprängd kanal som avslutas vid en 

delvis utriven kraftverksdamm (vh4.) Direkt 

nedströms denna finns en ca 200 m lång, brant 

fors med flera fall (vh5). Forsen vilken är 4-13 m 

bred följs därefter av ett kortare kvillområde med 

strömmande vatten, innan ännu ett forsparti 

uppstår. Även där finns en dammrest (vh6). På 

stranden står en förfallen byggnad och gamla 

stensättningar, vilket tyder på att någon sorts 

verksamhet pågått. Lättare rensning har utförts i 

forsarna medan kvillområdet där emellan verkar 

opåverkat och utgör en fin miljö för öring.  

Karaktärsbild Gräningsåns övre del- 
Lugnflytande genom myrmark 

Bra öringbiotop i Gräningsåns nedre del. 

Bruksåns inledning i form av en lång, brant fors (vh5). 
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Genom den kommande våtmarken (ca 500 m) är vattendraget kring 3-4 m brett och1 m djupt, samt har 

ett svagt strömmande till lugnflytande flöde. En del vattenvegetation och rikligt med död ved finns på 

bottnarna som främst består av finsediment och sand. Till en början kantas ån av tall och björk men 

längre ner mot Lillsjön blir våtmarken alltmer öppen.  

Mellan Lillsjön och Stråsjön är vattendraget- tillsammans med en liten tjärn som det genomflyter, 

endast ca 400 m långt. Den första delen inklusive tjärnen är växtrik och omges av våtmarker, medan 

avslutningen ut till Stråsjön är strömmande genom blandskog. Den ca 50 m långa strömmen är kraftigt 

rensad och sprängd i två separata fåror som ändå innehåller mycket sten. På materialet växer en del 

kuddmossor och påväxtalger.  

Oktjärnsbäcken är 2,4 km lång och faller hela 90 m mellan Oktjärnen och utloppet i Gräningsån. 

Hela loppet går genom skogsmark, där blandskog dominerar i den övre delen (ca 600 m) medan 

granskog överväger den resterande sträckan. Bäcken varierar mellan 0,5 och 4 m i bredd, med ett 

medeltal på ca 1,5 m. 

Den övre 600 m sträckan, fram till vägen mot S Ljusvallshatten har en till synes opåverkad bäckfåra. 

T.ex. så består Oktjärnens utlopp av ett litet kvillområde där vattnet sipprar mellan stora mossiga 

block. Ca 400 m längre ner rinner bäcken också diffust, nu i form av en underjordisk fallsträcka (vh7). 

För övrigt är vattenbiotopen varierad med olika hög vattenhastighet över olika sorters bottensubstrat. 

Vattendjupet är oftast grunt vilket gör att lek och uppväxt för öring är möjligt på flera ställen. Den 

sista delen av sträckan är något avvikande genom att vattenflödet är lugnare och den omgivande 

marken består av sumpskog. Fåran är här även 

djupare, växtrik och innehåller mycket död ved. 

Den resterande delen (ca 1,8 km) är rensningsskadad i 

olika hög omfattning, hela vägen ner till Gräningsån. 

Oftast har dock blocken vilka är ovanligt stora och 

mossiga, endast tryckts upp emot stränderna. 

Sprängda block har också påträffats på något ställe. 

Den stora fallhöjden innebär att starkt strömmande till 

forsande vatten är vanligast, även om strömmande 

partier över grusbottnar också finns. På ett par ställen 

bildar forsarna fall som är svårpasserade för fisk 

(vh8-9). Den nedersta delen av sträckan avviker från 

den övriga genom att den har ett lugnare flöde över 

sedimentrika bottnar. Dessutom så var denna del av 

Oktjärnsbäcken vid inv. tillfället, något uppdämd av den bäverdamm som finns i Gräningsån (vh1). 

Vandringshinder för fisk 
Det identifierades sju vandringshinder i vattendraget, dock inga definitiva för öring. Vh1-3 finns i 

Gräningsån, vh4-6 i Bruksån samt vh7-9 i Oktjärnsbäcken. En utförligare beskrivning av hindren ges 

under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Bruksån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fall. m 

Vh1 6840123 547229 Nedstr. sammanflöde Överg. bäverd. Partiellt 1,0 

Vh2 6840095 547261 Väg mot Oktjärnen Vägtrummor Partiellt 0,1 

Vh3 6840246 547750 Nedströms koja Fall (devis sprängt) Partiellt 1,0 

Vh4 6841590 547432 Locksjöns utlopp Dammrest Definitivt 1,5 

Vh5 6841650 547400 Nedströms Locksjön Forsar/fall Partiellt 9,0 

Vh6 6841708 547370 Uppströms Lillsjön Dammrest/fallstr. Partiellt 3,0 

Vh7 6838411 546625 Uppstr. väg mot Ljusvallsh. Underjordiskt fall Partiellt 3,0 

Vh8 6838992 546720 Nedstr. väg mot Ljusvallsh. Fall Partiellt 0,5 

Vh9 6839418 546896 Uppströms Gräningsån Fall Partiellt 0,5 

 

Lätt rensad ström i Oktjärnsbäcken. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Ca 1,5 km av Oktjärnsbäcken- från väg mot St. Ljusvallshatten till strax uppströms 

sammanflödet med Gräningsån har rensats och delvis sprängts fram. Gräningsån är rensad på ett 

relativt lätt sätt längs en 200 m sträcka nedströms vägen mot Oktjärnen. Dessutom har man längre 

ner sprängt på ett ställe (vh3), för att hindra uppvandring av oönskade fiskarter efter 

rotenonbehandling. Bruksån har grävts/sprängts/rensats längs en 30 m sträcka från Locken, fram 

till den gamla kraftverksdammen, liksom den avslutande 50 m sträckan ut till Stråsjön. Rensning 

har även utförts i forsen nedströms denna, samt i anslutning till den nedre dammresten i Bruksån.  

 Skogsbruk/dikning: I Oktjärnsbäckens nedre del påträffades ett antal direktmynnande diken. 

 Fiskevård: I den branta forsen direkt nedströms Locken/kraftverksdammen syns tydligt hur man 

har försökt att skapa en fiskväg, genom att bygga ett ”slingersystem” av stentrösklar. Lekgrus för 

öring har lagts ut direkt nedströms Oktjärnen. 

 
 

 

KOMMENTAR 

Oktjärnen och inte minst Gräningen längst upp i vattensystemet är två lättillgängliga och 

populära fiskevatten där fisket i första hand bedrivs efter inplanterad öring och röding. Enligt 

uppgift så har det dock även förekommit en viss självreproduktion av de båda arterna vilket är 

intressant. Angående öringen så är det inte så konstigt eftersom både Gräningsån och 

Oktjärnsbäcken innehåller lämpliga uppväxtområden som är öppna för ned och 

uppströmsvandring. Den självreproduktion av röding som ska ha funnits i Gräningen försvann 

troligen i samband med abborrens inträde i sjön runt år 2000.  

 

När det gäller vandringshinder i vattendraget så finns det i dagsläget endast ett definitivt hinder, 

i form av dammen i Lockens utlopp. Om detta skulle åtgärdas är det- även om det knappast kan 

förväntas ske, teoretiskt sett möjligt för vuxen öring att vandra hela vägen från Stråsjön till 

källsjöarna. Gädda finns i dag upp till forsen (vh3) i Gräningsåns mittparti, där inga insatser för 

att underlätta för fiskvandring bör göras. Om gädda skulle ta sig förbi där innebär det att dagens 

attraktiva fiske efter ädelfisk i Gräningen för all framtid skulle spolieras. Åtgärder i 

vattensystemet bör i stället koncentreras på att åtgärda andra artificiella vandringshinder och 

förekommande rensningsskador. Högst prioritet för biotopvård har Gräningsån, i syfte att skapa 

ett starkt naturreproducerande öringbestånd i Gräningen. 

 

 

 

 

 

Lockens grävda utlopp. Lätt rensad ström i Gräningsåns övre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en övergiven bäverdamm i Gräningsån vilken dämmer upp ett större 

område av Gräningsån samt Oktjärnsbäckens nedre del. Dammen är inte passerbar för fisk, som 

dock skulle kunna simma igenom det ”omlöp” som bildats runt dämmet. Eftersom det nedströms 

och ev. direkt uppströms dammen finns ett viktigt reproduktionsområde för öring, så bör den rivas 

ut.  

 Vandringshinder 2 är två sidoliggande vägtrummor av betong, som leder Gräningsån under 

grusvägen mot Oktjärnen. Trummorna som är 1 m vida är något högt och brant anlagda, vilket 

leder till att en onödigt hög strömhastighet erhålls genom passagen. Trots att man försökt att 

tröskla upp en hölja nedströms så finns det fortfarande små fall i trumändarna. Vandringshindret 

skulle kunna åtgärdas med en bättre upptröskling, men på sikt bör trummorna bytas ut mot en 

valvbåge.  

 Vandringshinder 3 ligger ungefär mitt i Gräningsån och består av ett ca 1 m högt fall som endast 

bedöms kunna passeras av öring vid riktigt höga flöden. Upp och nedströms fallet finns högar av 

sprängsten. Enligt uppgift utfördes sprängningen i syfte att förhindra uppvandring av oönskade 

fiskarter efter att Gräningen och Oktjärnen rotenonbehandlats. Inga åtgärder föreslås enligt 

ovanstående resonemang. 

 Vandringshinder 4 består av en dammrest av betong som sitter i Lockens utlopp till Bruksån. 

Dammresten vilken bl. a. tjänat för drift av ett kraftverk, skapar ett ca 1,5 m högt fall som innebär 

ett definitivt vandringshinder för alla fiskarter. Åtgärdsförslag är här att riva ut 

betongkonstruktionen fullständigt, samtidigt som en naturlig fiskvandringsbar blocknacke/fors 

anläggs. Tänk på att denna ska ligga i rätt höjd så att den ursprungliga sjönivån kan behållas. 

 Vandringshinder 5 är en lång och brant fors som följer direkt nedströms föregående hinder. 

Forsen innehåller flera passager med fall som troligen endast kan forceras av större öring. Denna 

passage får trots att viss rensningspåverkan finns, anses vara ett naturligt vandringshinder, varför 

inga åtgärder föreslås. 

 Vandringshinder 6 finns också i Bruksån och består av en utriven damm följd av ett mindre fall 

och en fors som endast är passerbar för öring. Inga åtgärder krävs för dammen eftersom forsen i 

sig bedöms som ett svårare hinder än dammresten.  

 Vandringshinder 7 är en delvis underjordisk sekvens i ett brant fallande parti av Oktjärnsbäcken. 

Inga åtgärder föreslås eftersom det partiella hindret är naturligt.  

 

Vh3- Fall i Gräningsån. Vh4- Dammrest i Lockens utlopp/Bruksån.  
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 Vandringshinder 8 och 9 är två halvmeterhöga fall 

över block som finns på två olika platser i rensade 

avsnitt av Oktjärnsbäcken. Dessa partiella hinder kan 

och bör åtgärdas i samband med att manuell 

biotopvård utförs i vattendraget.  

 

 

 

 

 

Övriga åtgärder  
 Biotoprestaurering: I samband med att resterna av kraftverksdammen i Bruksån rivs ut så bör 

sten återföras till den kanaliserade sträckan (ca 30 m) från Locken. Samtidigt anläggs en för fisk 

passerbar sjötröskel för att hålla sjön på rätt nivå. Gräningsån och Oktjärnsbäcken bör 

biotopvårdas i de rensade avsnitten (ca 0,2 resp 1,5 km). Manuellt arbete passar bäst i 

Oktjärnsbäcken medan det även är möjligt att använda en mindre grävare i Gräningsån. I den 

senare är det också lämpligt att komplettera med utläggning av lekgrus, eftersom sträckan korsas 

av en väg. 

 Igenläggning av diken: Proppa de tillrinnande dikena som ansluter till Oktjärnsbäckens nedre 

del. Arbetet bör kunna göras manuellt, lämpligtvis i samband med den övriga biotopvården. 

 Elprovfiske: Innan fysiska åtgärder görs i vattendragen, bör elprovfiske ske för att utreda statusen 

på dagens öringbestånd. Provfiska minst en lokal i respektive vattendrag.  

 Särskilda restriktioner för fiske: Inget fiske bör bedrivas i vattendragen. Detta för att Gräningsån 

och Oktjärnsbäcken är/kan bli viktiga reproduktionsområden för sjölevande öring. Bruksån har så 

små arealer av öringbiotoper så att ett hållbart fiske efter eventuellt förekommande öring knappast 

är möjligt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Vh9- Fall i Oktjärnsbäckens nedre del. 
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Sundsån  

Förutsättningar 

Läge 
Sundsån avvattnar bl. a. ett av korta bäckar sammanbundet sjösystem innehållande fyra sjöar, belägna 

ungefär 4 km V om Stråsjö. Tillsammans med sjöarna är det beskrivna vattendraget från sin början i 

Järvsötjärnen till mynningen i Stråsjön ca 4,2 km långt. Förutom de bäckar som rinner in i sjöarna så 

utgör en bäck ifrån ett annat sjösystem i N, innehållande bl. a. Altisen, det enda biflödet av vikt. 

Vattendraget och dess sjöar omges av obebyggda och förhållandevis flacka skogs och myrmarker. 

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar huvudfåran inklusive Sundsjön, samt sjöarna norr om denna. Resterande del 

tillhör Järvsö FVOF. 

 

Fiskfauna 
Elprovfiske utfördes av länsstyrelsen 2009 och 2011, i en lokal nedströms Sundsjön. Det första fisket 

gav nollresultat medan det senare fångade enstaka exemplar av abborre. Sjösystemet har bestånd av 

abborre gädda och vitfisk. I Svarttjärn som ligger längst upp i en av systemets delgrenar utplanteras 

öring.   

 

Karta. Sundsån med Sundsjön, Trerönningen och Järvsötjärnen. 
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Särskilda naturvärden 
Vattendrag inklusive sjösystem ingår i Stocksboåns åtgärdsområde för kalkning och flera av sjöarna 

har kalkats. Länsstyrelsen har numera avslutat åtgärdsområdet och kalkningen har upphört.  

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2013. 

Sjöbeskrivningar 
Järvsötjärnen vilken ligger 223 m.ö.h. och är 7 ha stor har sin synliga tillrinning från 

Grundvattensbäcken och en annan mindre bäck från S. Avbördning av det måttligt färgade vattnet sker 

i V via en via en kort bäck (Sundsåns början) som leder mot Trerönningen. Runt tjärnen som har 

myrstränder växer tallskog i en mestadels flack terräng. Vattenväxtligheten är relativt sparsam, och 

förekommer mest strandnära. Bl. a. växer vass, starr och vattenklöver. 

Trerönningen som har tillopp i S och utlopp i N är ca 21 ha stor. Sjön har ett måttligt färgat vatten 

och innehåller med sin oregelbundna form flera uddar och vikar. Runt sjön växer tallskog i en terräng 

som är kullig, förutom i anslutning till bäckarna där marken är flack och något sank. Bottenmaterialet 

är i hög grad finpartikulärt även om en del block finns i strandzonen. Även mitt ute i sjön sticker det 

upp block, vilket tyder på att ett grund finns. Vattenvegetation förekommer sparsamt, och främst i 

vikar. Näckros, vattenklöver och bladvass har noterats. 

Sundsjön har på grund av sina trånga sund tre separata sjöpoler, vilka sammanlagt har en yta på ca 15 

ha. Sjön tillrinns förutom av det beskrivna vattendraget, av en bäck ifrån Furusjön. Avbördning sker 

via Sundsåns egentliga huvudfåra som startar i SO. Runt sjön växer tall eller blandskog i en terräng 

som är något kuperad, och i S ovanligt blockig. Mindre våtmarker närmast sjön förekommer också.  

Det dominerande bottensubstratet är finsediment även om det längs stränderna också finns en hel del 

block. På bottnarna växer vanliga arter som starr, näckros och vattenklöver i mestadels små bestånd. 

Vattnet i sjön vilken ligger längst ner i sjösystemet, är betydligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sundsån är mellan Järvsötjärnen och Trerönningen lugnflytande och endast 80 m lång. En mindre 

myr beväxt av mindre tall kantar vattendraget som är helt naturligt. Fåran är 3-4 m bred med ett 

vattendjup på runt 0,5 m. I bäcken växer inermediära bestånd av makrofyter, främst fräken och 

undervattensväxter. (rester bäverdamm utlopp, dämmer något) 

Trerönningen i vy från N. Sundsjön i vy från utlopp. 
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Sträckan mellan Trerönningen och Sundsjön vilken startar i en långsmal, växtrik vik är ca 600 m lång 

och 3-10 m bred. Ån rinner till största delen genom blandskog i en blockig och naturlig fåra. På 

blocken som ibland är mycket stora växer mycket mossa. Vattnet är oftast strömmande även om 

lugnare partier i lite sankare mark förekommer. Den sista 100 m sträckan är ringlande, och rinner 

mycket stilla genom en i stort sett öppen myr. Fåran som där är relativt djup innehåller sedimentrika 

bottnar, och en hel det vattenväxter som näckros, starr mm.  

Från Sundsjön till Stråsjön är Sundsån 2,2 km lång över en fallhöjd på ca 10 m. Vattendraget växlar 

mellan strömmande blockiga partier och lugnflytande breda (max 15 m), nästan sjölika områden. Hela 

loppet rinner genom tall och blandskog även om myr kantar vattendraget i lugnare partier. I dessa 

områden är fåran djup och relativt välbeväxt, företrädelsevis av näckros och starr. De strömmande 

partierna vilka i den övre delen är ovanligt grov och tätblockiga, samt breda (max 25 m), har rensats i 

olika hög grad. Som påtagligast är rensningen vid Sundsjöns utlopp samt i anslutning till en väg som 

går över ån, ca 500 m uppströms Stråsjön.   Direkt uppströms vägen finns för övigt en dammrest (vh1) 

som försvårar för fiskvandring.  

Vandringshinder för fisk 
I Sundsån finns endast ett vandringshinder, och detta bedöms vara partiellt. En tydligare beskrivning 

kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sundsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6843610 543610 Vid väg uppströms Stråsjön Dammrest Partiellt 0,3 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Vattendraget är opåverkat mellan de 

beskrivna sjöarna. Kraftigt rensade partier är 

Sundsjöns sjönacke med efterföljande ström (ca 50 

m), och strömmen (ca 70 m) som innehåller 

dammresten vh1. Även sprängning har förekommit. 

I övriga strömmar har endast lättare rensning 

utförts, bl. a i form av att man tydliggjort en smal 

rännil igenom extremt blockiga vattenpassager.  

 Dikning: De små myrmarkerna kring Sundsåns 

nedre del är påverkade av dikning. Fem mindre, 

men direktmynnande diken påträffades.  

Grovblockig naturlig å mellan Trerönningen och 
Sundsjön. 

Rensad ström nedströms vh1. 

Kraftigt rensad utloppsdel från Sundsjön. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en 

dammrest som sitter direkt uppströms 

vägen som leder över Sundsån, 

uppströms Stråsjön. Dammen har trä i 

botten och höga sten/betongfundament på 

sidorna. Virket skapar längst ner ett fall 

på ca 0,3 m innan vattnet därefter leds in 

i en plåttrumma under vägen. Det 

prioriterade förslaget här är att riva ut 

dammen fullständigt samtidigt som 

vägtrumman byts ut mot en liten bro eller 

valvbåge. Ett billigare alternativ är att 

tröskla upp vattenståndet nedströms 

trumman där det finns gott om material 

på åns sidor. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell och manuell biotopåterställning: Återställ strömsträckan vid vägen maskinellt i 

samband med att vandringshindret där åtgärdas. Samtidigt bör man även överväga att återställa 

Sundjöns utloppsström, samt att restaurera övriga strömmar manuellt. 

 Elprovfiske: Återställningsarbetena bör föregås av elprovfisken i berörda sträckor. 

 Undersök biflöden: Inventera det korta biflödet från Furusjön samt bäcken och sjösystemet som 

kommer från Altrisen. I första hand i syfte att säkerställa att det inte finns några artificiella hinder 

som stoppar fiskvandring.   

 

KOMMENTAR 
Sundsån har med tanke på sin låga fallhöjd och stora förekomst av sjömiljöer inga bra naturliga 

förhållanden för öring. Därför är det inte förvånande att länsstyrelsens elprovfisken inte har gett 

önskat resultat. Vattendraget som inte innehåller några naturliga vandringshinder bedöms i stället 

ha sitt största värde i att upprätthålla kontakten mellan fiskarterna som lever i sjöarna. Dessa antas 

med sin höga strandflikighet vara produktiva, vilket även uppgifter från fiskande gör gällande. 

Fina bestånd av både gädda och abborre ska finnas. 
Baserat på ovanstående så är det synd att det finns ett för sjölevande fiskarter, svårpasserat och 

konstgjort vandringshinder redan några hundra m uppströms Stråsjön. Detta bör åtgärdas snarast, 

men i övrigt så är det inga akuta åtgärder som måste göras i ån. Dock så är det önskvärt att de 

rensningsskadade vattenmiljöerna återställs, om inte annat för den biologiska mångfaldens skull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vh1- Dammrest i kombination med vägtrumma. 
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Grundvattensbäcken  
(med Gatvatts- Ljusvalls- & Långtjärnsb.)  
 

Förutsättningar 

Läge  
Grundvattensbäcken har sin början i de 

högt belägna klarvattenssjöarna 

Gatvattnet, Ljussjön och Grundvattnet, 

vilka ligger ca 17 km SV om Järvsö. 

Från Gatvattnet är det nordligt rinnande 

vattendraget ca 5,3 km långt med en 

fallhöjd av hela 169 m på sin väg ner till 

dess mynning i Järvsötjärnen. Bäcken 

rinner genom skog med en mindre andel 

myr hela vägen. Några fäbodar är den 

enda bebyggelsen, bl. a. Ljusvallen vid 

Ljussjön. Det enda biflödet utgörs av en 

kort bäck kommande från Långtjärnen, 

vilken ansluter långt ner i 

Grundvattensbäcken.  

 

Förvaltning 
Järvsö FVOF förvaltar hela vattendraget. 

 

Fiskfauna 
I sjösystemet längst upp finns det 

naturliga bestånd av öring harr och 

abborre. Långtjärnen har bestånd av 

abborre och nedströmslekande öring. 

Elprovfiske av Grundvattensbäcken 

gjordes av länsstyrelsen i en lokal i bäckens nedre del år 2011. Det fångades enbart öring, med höga 

tätheter både som yngel och äldre fisk. Harrbeståndet i sjöarna härstammar från utplanteringar som 

gjordes första gången i slutet av 1960-talet. I dag är beståndet självreproducerande, men stärks genom 

ett fortlöpande avelsarbete där lekfisk fångas i utloppsbäcken.  

 

Särskilda naturvärden 
Hela vattendraget ligger inom Stocksboåns åtgärdsområde för kalkning, där bl. a. Ljussjön och 

Grundvattnet har kalkats. Åtgärdsområdet är numera avslutat och kalkningen har upphört. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Ljusdals kommun Biotopkarterade och inventerade vattendraget med tillhörande sjöar 2013. 

 

Karta. Grundvattensbäcken med Gatvattnet, Ljussjön, 
Grundvattnet, Långtjärnen inkl. mellanliggande vattendrag. 
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Sjöbeskrivningar 
Gatvattnet är en liten tjärn som ligger 392 m.ö.h och är 4,8 ha stor. Det största djupet enligt djupkarta 

är 7,8 m. Tjärnen saknar inlopp har ett mycket klart vatten vilket avbördas i S mot Ljussjöbäcken. På 

bottnarna bestående av främst finsediment, växer längs stränder och en bit ut i sjön, intermediära 

bestånd av starr och nate mm. Runt tjärnen är marken något sank, men fast sluttande mark tar fort vid. 

Blandskog växer närmast stranden medan barrskog dominerar på sluttningarna. 

Ljussjön är en mycket fin klarvattensjö som 

ligger på 382 m höjd över havet och är 32,5 ha 

stor. Maxdjupet är 11,5 m. Sjön vilken saknar 

synliga tillopp avbördas i V via Ljusvallsbäcken 

som leder till Grundvattnet. Nära utloppet ligger 

några mindre byggnader i form av Ljusvallen, 

som omges av en mindre del öppen och flack 

mark. Den övriga terrängen kring sjön är annars 

relativt kuperad och beväxt av främst tallskog.  

Närmast stränderna vilka är fasta, dominerar 

blandskog dock. Sjöns vattenvegetation är relativt 

sparsam och består av glesa bestånd av fräken, 

nate och näckros. Det dominerande 

bottensubstratet är grus, även om alla fraktioner 

mellan sand och block är vanligt förekommande.  

Grundvattnet ligger 379 m.ö.h, är 20 ha stor och har ett maxdjup på 7,8 m. Den omgivande marken är 

beväxt av tall- och blandskog i en terräng som är förhållandevis flack, och närmast sjöstranden delvis 

myrbetonad. Sjön vilken har relativt ljust och klart vatten, tillrinns av Ljusvallsbäcken i NO och 

avbördas genom Grundvattensbäcken i N. Bottensubstratet utgörs i strandzonen främst av finsediment, 

men ute i sjön finns ett friliggande grund med uppstickande block. Synlig vattenvegetation är spridda 

bestånd av sjöfräken, näckros, vattenklöver och starr.  

Långtjärnen är ca 11 ha stor och ligger 261 m.ö.h. Tjärnen vilken har svagt färgat vatten saknar 

synliga tillopp och avbördas i V mot Grundvattensbäcken. Den omgivande marken är flack närmast 

tjärnen men något sluttande längre bort. I NV finns ett kalhygge med sparad skyddszon mot tjärnen, i 

övrigt dominerar tallskog . Tjärnens stränder är oftast fasta även om mindre partier med gungfly 

förekommer. Mitt ute i tjärnen sticker det upp ett stort stenblock, i övrigt tycks bottenmaterialet bestå 

av finpartikulärt material. Vattenvegetationen är överlag sparsam, men det förekommer en del 

näckrosbad och starr över grunda bottnar.  

 

Grundvattnet i vy från NO. Långtjärnen i vy från utlopp. 

Ljussjön i vy från utlopp. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gatvattensbäcken som rinner mellan Gatvattnet och mynnar i Ljusvallsbäckens mittersta del är ca 

600 m lång och har en fallhöjd på ca 12 m. Dess lopp i en endast runt 0,5 m bred fåra går hela vägen 

genom skogsmark som i början och slutet är något sank. Ca 200 m uppströms mynningen rinner 

bäcken, vilken är orensad förbi en fäbodvall där det finns en konstgjord liten damm (vh3). 

Vattenhastigheten är i stort sett strömmande hela vägen med högst hastighet i mittdelen, där det även 

finns någon mindre fors (vh2). Det dominerande bottensubstratet är finkornigt grus, men sand sten och 

block förekommer också. Nedströms Gatvattnet är bäcken delvis diffus eller flergrenad. Den nedre 

delen innehåller några höljor där det observerades småöring under inventeringen.  

Ljusvallsbäcken är endast 300 m lång i sitt lopp 

mellan Ljussjön och Grundvattnet. Den övre halvan 

av bäcken rinner genom grov granskog och 

blandskog i en orensad fåra med en medelbredd på 

drygt 1 m. Vattnet är strömmande över 

bottenmaterial av främst sten och grus, men även 

över block, sand och detritus. I Ljussjöns utlopp 

finns en blocknacke, och nedströms denna utlagt 

lekgrus. 

Från och med sammanflödet med Gatvattsbäcken 

rinner vattendraget lugnflytande genom en allt 

sankare, men trädbeväxt mark. Fåran är nu dubbelt så 

bred och till en början rätad samtidigt som två grävda 

diken ansluter. I bottnarna av finsediment är vattenväxtligheten riklig, med bestånd av bl. a. 

vattenklöver, näckros, fräken och starr. Utloppsdelen mot Grundvvattnet har liknande förhållanden 

som ovan frånsett att fåran är orätad och naturlig.  

Grundvattensbäcken är ca 4,4 km lång och faller hela 156 m längs lopppet ner till Järvsötjärnen. 

Bäcken vilken i stort sett är orensad är oftast ca 2-3 m bred även om den på något ställe breder ut sig 

till uppemot 8 m. Den övre halvan av bäcken (ca 1,9 km) ringlar till stor del lugnflytande eller svagt 

strömmande genom flacka trädbeväxta myrmarker. Fåran har finsediment som dominerande 

bottensubstrat och innehåller bitvis mycket makrofyter. Särskilt gäller detta vid utloppsdelen från 

Grundvattnet där det bl. a. växer täta vassbestånd, näckros samt allehanda undervattensväxter. Längs 

sträckan finns det dock även områden med starkare ström över bottnar med hårda fraktioner, från fint 

grus till block. Markantast är biotoptypen längs en sträcka (ca 100 m) en bit uppströms vägen mot 

Ljusvallshatten och en sträcka (ca 150 m) som börjar ca 500 m nedströms samma väg. Noterbart är att 

det i båda dessa strömmar finns rester av träkonstruktioner vilka troligtvis har utgjort ålkistor. Det har 

i anslutning till dessa avsnitt även utförts lätt rensning av bäcken. 

Fortsättningsvis- fram till myren uppströms 

Järvsötjärnen (ca 2,1 km), störtar bäcken brant nedför 

Mjöbergets sluttning. Ibland så kraftigt så att 

fiskvandring försvåras (se vh4,6,8). Blandskog med 

främst björk och gran närmast vattendraget skänker 

oftast en bra beskuggning till bäcken som 

överhuvudtaget är mycket fin. Den vanligaste 

biotoptypen är strömmande eller forsande vatten över 

ett bottensubstrat av block, sten och grus. Det finns 

dock kortare sekvenser med svagt strömmande vatten 

som gör att viss variation finns. Positivt är också att 

tillgången på död ved i bäcken är god. 

 

 

Blocknacke med utlagt lekgrus i Ljussjöns utlopp. 

Fin öringbiotop med gott om sten och ved i 
Grundvattensbäcken. 
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Den sista biten (ca 400 m) av Grundvattsbäcken rinner åter genom trädbeväxt myr. Till en början är 

flödet lugnt över grunda, sand/grusbottnar för att senare bli djupare och lugnare över sedimentbotten 

med gott om vattenväxter. Strax innan mynningen i Järvsötjärnen ansluter Långtjärnsbäcken vilket 

innebär att vattnet blir betydligt mörkare. Den allra sista biten ut mot tjärnen har nästan helt 

stillastående vatten i en ca 2 m bred fåra som går genom öppen starrmyr. 

Långtjärnsbäcken är mellan Långtjärnen och mynningen i Grundvattensbäcken ca 1 km lång. 

Bredden rör sig oftast kring 2 m, men i den övre delen genomflyter bäcken den mycket lilla 

näckrostjärnen Björntjärnen som är ca 60 m bred. Hela vattendraget rinner genom skogsmark som 

även har inslag av myr längst upp och längst ner. Vid Björntjärnens N strand finns det en liten stuga, 

förmodligen för jakt. 

Vattendraget är mellan Långtjärnen och Björntjärnen (ca 200 m) mestadels lugnflytande med dyiga 

relativt grunda bottnar. Den sparsamma vattenväxtligheten sträcker sig till enstaka flytbladsväxter som 

t.ex. vattenklöver och näckros. Stränderna är något sanka och starr eller gräsbeväxta, men marken blir 

snabbt fast och beväxt av gles tallskog. Direkt uppströms Björntjärnen har tyvärr en skogsmaskin kört 

över bäckfåran med dikesbildning som följd. 

Från Björntjärnen och vidare ner till myren vid 

Grundvattensbäcken (ca 600 m) faller bäcken bitvis 

kraftigt. Till en början strömmar och forsar den genom 

ett kalhygge där dålig kantzon har sparats. Mycket 

hyggesrester ligger i den steniga och blockiga fåran 

som också körts över av skogsmaskiner på ett par 

ställen. Där hygget slutar en bit uppströms en 

maskinväg, finns det ett direktmynnande dike som 

kommer från en våtmark i N. Nedströms maskinvägen 

går bäcken in i granskog vilken senare längre ner 

övergår till blandskog. Vattenhastigheten har samtidigt 

avtagit och bottnarna får ett större inslag av grus och 

sand än tidigare. 

Den avslutande delen ut i Grundvattensbäcken (100 

m) rinner lugnflytande genom ett kärr med lövskog. Bäcken vilken här är ca 0,5 m djup, har bottnar av 

finsediment beväxta av mycket undervattensväxter. 

Vandringshinder för fisk 
I de berörda bäckarna har det rergistrerats 8 st. vandringshinder, dock inget definitivt. Vh1-vh3 finns i 

Gatvattsbäcken medan övriga ligger i Grundvattensbäcken. För en vidare beskrivning av hindren, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Grundvattensbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6838383 544655 Nedströms Gatvattnet Vägtrumma (rör) Partiellt 0,0 

Vh2 6838336 544639 Uppströms stuga Fors/fall Partielt 0,6 

Vh3  6838315 544626 Vid stuga Konstgjord hölja Partiellt 0,1 

Vh4 6840142 542884 1 km uppströms väg Fall över häll Partiellt 1,0 

Vh5 6840672 542682 400 m uppströms väg Damm/brorest Partiellt 1,0 

Vh6 6841026 542608 Uppstr. väg från Gräningen Fall/fors Partiellt 1,5  

Vh7 6841045 542602 Väg från Gräningen Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh8 6841235 542509 Nedstr. väg från Gräningen Fallsträcka/fors Partiellt 5,0 

 
 

Lämpligt uppväxtområd i Långtjärnsbäcken som 
påverkats av hygge. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/rätning: Rensningsgraden i de beskrivna bäckarna är mycket och ovanligt låg. Den 

tydligaste påverkan (lätt rensning) som gjorts finns i anslutning till två korta strömsträckor i 

Grundvattensbäcken, där också rester av ålkistor eller dyl. påträffades. Ljusvallsbäcken tycks ha 

rätats och dikats en kort bit (ca 50 m) genom 

våtmarken uppströms Grundvattnet.  

 Skogsbruk: Nedströms Björntjärnen har 

skogsbruket gått hårt fram vid 

Långtjärnsbäcken. Den sparade skyddszonen 

mot bäcken är nästan obefintlig vid ett hygge. 

De få större träden som sparats har blåst 

omkull och fula maskinspår går över bäcken 

på flera ställen. Nedströms hygget har man 

grävt ett dike för att avvattna en liten våtmark 

till bäcken.   

 Fiskevård: Lekgrus har lagts ut i anslutning 

till Ljussjöns utlopp. Syftet är att gynna sjöns 

harr och öringbestånd.  

 

 

KOMMENTAR 

Vattendraget och främst Ljussjösystemet är förhållandevis unikt för området, med sina 

naturliga, sjölevande harr och öringbestånd. Den nedströmslekande öringen vilken är 

storvuxen, är troligen av genuin härkomst, även om vissa utplanteringar av främmande 

stammar har gjorts. När det gäller harren så etablerades beståndet genom utplanteringar på 

60-talet. Numera upprätthålls stammen av ett årligt avelsarbete, där lekfisken fångas i 

utloppet av Ljussjön. Därefter kramas den på plats, kläcks i odling och sätts ut som yngel i 

sjön och i Ljusvallsbäcken. Det är i dagsläget osäkert om, och hur mycket harr som ”går till” 

på naturlig väg. Även Långtjärnen längre ner i systemet har naturbestånd av laxartad fisk. 

Enligt uppgift ska där tillsammans med abborre, finnas öring som leker och växer upp i 

utloppsbäcken.  

 

De fina fiskbestånden i sjöarna kan förklaras av att bäckarna är orensade med fina 

reproduktionsmöjligheter, samt av att det inte finns några definitiva vandringshinder för 

öring. Den viktigaste faktorn är dock att gädda saknas i hela vattendraget. Såväl 

Grundvattensbäcken som Långtjärnsbäcken är i sina nedersta delar, avgränsade mot 

nedströms liggande gäddsjöar genom naturliga fallsträckor. Det får därmed, under inga 

omständigheter göras några insatser för att förbättra fiskvandringsvägarna i dessa områden. 

Däremot finns det vissa platser längre upp där partiella hinder kan åtgärdas. 

 

Sjösystemet utgör mycket attraktiva fiskevatten, där särskilt det fina flugfisket i Ljussjön 

utmärker sig. De viktigaste åtgärderna i framtiden, är att på olika sätt bevaka fisket och 

fiskbeståndens fortlevnad i vattensystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinväg över Långtjärnsbäcken. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en vägtrumma i Gatvattsbäcken. Denna är endast 0,3 m vid, och på 

god väg att täppas igen av grus och ris mm. Trumman är rätt anlagd men bör på grund av att den är 

betydligt underdimensionerad, bytas ut mot en större. 

 Vandringshinder 2 finns ca 50 m nedströms 

föregående hinder och består av en kort men brant 

fors som försvårar uppströms fiskvandring i den 

lilla bäcken. Passagen kan enkelt åtgärdas genom 

manuell förflyttning av block för att avsänka 

forsnacken.  

 Vandringshinder 3 ligger nära en liten stuga som 

finns vid Gatvattsbäckens nedre del och består av 

en konstgjord hölja/damm med en storlek på ca 

2x3 m. Höljan som troligen konstruerats för 

vattenuttag, har in och utlopp via smala nedgrävda 

rör. Fiskvandringsvägen förbi denna passage är 

mycket tveksam och anläggningen bör 

omkonstrueras. Om man vill behålla höljan borde 

man kunna ersätta rörförbindelserna med fasta, öppna trösklar av block eller liknande. 

 Vandringshinder 4 finns i Grundvattensbäckens mellersta del och består av ett ca 1 m högt fall 

över berghäll. Passagen är passerbar för uppströms vandring, men endast för öring vid höga 

flöden. Inga åtgärder behöver göras eftersom 

vandringshindret är naturligt. 

 Vandringshinder 5 ligger några hundra m 

nedströms föregående hinder och består av en 

passage som innehåller flera dämmande bröten av 

stockar, plankor och grenar mm. Dessa tycks 

härstamma från en brorest mm. och bör avlägsnas. 

Stockar och dylikt kan dock med fördel spridas ut i 

bäcken som död ved.  

 Vandringshinder 6 består av ett ca 1,5 m högt fall 

som finns mitt i en längre forssträcka i 

Grundvattensbäcken. Passagen är det svåraste 

vandringshindret i hela vattendraget, men bör 

kunna passeras av vuxen öring vid höga flöden. Inga åtgärder föreslås eftersom fallet är naturligt. 

 Vandringshinder 7 är en vägtrumma av plåt, som ligger 

under en skogsbilväg. Trumman som ligger där är för 

högt anlagd och skapar ett ca 0,3 m högt fall i änden. 

Tack vare att det finns en hölja vid utloppet så bedöms 

det att öring kan hoppa upp och simma igenom 

trumman. Detta tillsammans med att det i närheten finns 

forsar och fall som är minst lika svårforcerade som 

trumman, gör att en åtgärd av vandringshindret inte är 

akut. När den befintliga trumman är uttjänt måste dock 

den nya (helst en valvbåge) anläggas på ett bättre sätt. 

Om underliggande hällar omöjliggör detta, kan en bro 

vara det enda alternativet. 

Vh3- Vattenuttag i Gatvattensbäcken. 

Vh6- Naturligt fall i Grundvattensbäcken. 

Vh9- Vägtrumma med ändfall i 
Grundvattensbäcken. 
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 Vandringshinder 8 ligger i Grundvattensbäcken, ca 200 m nedströms föregående hinder. Här 

finns en forssträcka som inte fungerar för uppströms fiskvandring vid lägre flöden, men bör kunna 

passeras vid högflöden. Inga åtgärder föreslås eftersom hindret är naturligt. 

Övriga åtgärder 
 Avelsarbete med harr: Avelsarbetet med harren i Ljussjön görs för att kunna bi behålla 

fisketrycket i sjön. Dessutom används avkomman till odling och utsättning i andra sjöar och 

vattendrag inom Gävleborgs län. Det ambitiösa arbetet är därmed mycket viktigt och bör fortsätta. 

Man kan dock ifrågasätta om det är nödvändigt att ta ny avelsfisk årligen. Risken är uppenbar att 

man hela tiden odlar på tidigare odlad fisk, vilket med tiden kan leda till genetisk utarmning. Ett 

förslag är att det görs uppehåll med arbetet något år så att man har möjlighet att kontrollera den 

naturliga reproduktionen i bäcken och i sjön. Kontrollen görs genom elprovfisken i bäcken och 

standardiserade nätprovfisken i sjön. Om det visar sig att reproduktionen fungerar bra kan man 

med fördel öka årsintervallen på avelsfisket. På så vis kommer med tiden en allt större andel 

vildfödd fisk att ingå i avelsbesättningen, vilket innebär att man kan odla på den av naturen 

utselekterade och livskraftigaste fisken. 

 Särskilda restriktioner för fiske: Alla bäckar bör undantas från fiske eftersom de fungerar som 

barnkammare för öringen. Ev. kan dock vissa delar av den långa Grundvattensbäcken utnyttjas för 

fiske. I sjöarna är det viktigt att det finns tydliga regler avseende minimimått, fångstantal och 

fredningstider mm. 

 Bevaka vattenkvaliteten: Ljussjön och Grundvattnet har som tidigare nämnts kalkats mot 

försurning. Även om kalkningsprogrammet för området är avslutat och vattenkvaliteten numera 

bedöms som stabil, så bör denna bevakas. Detta arbete sköts i skrivande stund av länsstyrelsen 

genom kontinuerliga vattenprovtagningar. 

 Lekbottenrestaurering: Utför kontinuerliga arbeten med att restaurera och hålla lekbottnar rena i 

bäckarna- främst i närhet till sjöarna. Eftersom bäckarna är små går det mycket bra att arbeta 

manuellt med krattor och liknande. 
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Björnån  
(inkl. Skålsjösystemet)    
 

 

Förutsättningar 

Läge  
Det aktuella vattendraget som sammanlagt är 12 km långt, har sin början i Rävsvenstjärn ca 3 km 

sydväst om Näsberg och mynnar i Gårdsjöån, vid Nykvarn. Den övre hälften av vattendraget 

innehåller ett system med fem sammanbundna sjöar som avslutas med Finnsjön i vilken Björnåns 

huvudfåra startar. Strax därefter tillkommer ett långt biflöde från V vilket också kallas Björnån, men 

inte behandlas i denna rapport. Skogsmarker med en relativt stor andel våtmark omger vattendraget 

som har en förhållandevis låg fallprofil.  

 

Förvaltning 
Färila FVOF såväl sjöar som vattendrag. 

 

Fiskfauna 
Hela sjösystemet rotenonbehandlades 1975, men de oönskade arterna har numera återetablerat sig på 

naturlig väg. Gädda, abborre och mört finns enligt uppgift ända upp till Rävsvenstjärn. I ett tillflöde 

till denna finns även ett bestånd av bäckröding som härstammar från utplanteringar i tjärnen. 

Utplanteringar av laxartad fisk sker i dag främst i Skålsjön (öring, regnbåge) samt i Rävsvenstjärnen 

(öring, röding). I Skålsjötjärnen och Finnsjötjärnen görs utplanteringar i mindre skala, av öring och 

regnbåge. Ett naturligt öringbestånd samt åtminstone abborre och gädda finns i Björnån. Det är dock 

inte känt om även bäckarna mellan sjöarna hyser självreproducerande öring. 

 

Särskilda naturvärden 
Sjösytemet inkl. delar av Björnån ligger inom Näsbergsåsen som är ett riksintresse för naturvård på 

grund av intressanta åsformationer. 

Karta. Björnån med Rävsvenstjärnen, Skålsjön, Skålsjötjärnen, Finnsjötjärnen och Finnsjön. 
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Särskilda miljöproblem 
Björnån rinner genom kanten av Näsmyran, i vilken det tidigare (avveckling 2005) bedrivits 

torvbrytning. Hurvida vattendraget är påverkat av detta är okänt. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendragets övre del biotopkarterades av Ljusdals kommun i samarbete med länsstyrelsen 2012. 

Resterande del biotopkarterat av länsstyrelsen 2013.  

Sjöbeskrivningar 
Rävsvenstjärnen (222 m. öh.) är knappt 8 ha stor 

och omges av relativt flack mark, beväxt av främst 

tallskog. Bitvis har tjärnen myrstränder, så som vid 

utloppet i O samt vid en liten inloppsbäck som 

rinner in från V. Tjärnen vilken har ett betydligt 

färgat vatten har sedimentdominerade bottnar, och 

en förhållandevis riklig vattenväxtlighet, som delvis 

når ganska långt ut i tjärnen. Närmast land växer 

främst bladvass och starr, medan arter som näckros 

och nate syns längre ut. Tjärnen är för övrigt väl 

tillgänglig gjord för fiske med bl. a. en lång 

handikappbrygga och vindskydd. 

Skålsjön är belägen 212 m. öh. och har en yta på 30 

ha. Den största tillrinningen kommer från 

Rävsvensbäcken i V, även om två mycket små 

bäckar också tillkommer i S. Avbördning mot Skålsjötjärnen sker i SO. Skålsjön omges främst av 

tallskog som närmast land delvis övergår till lövskog. Terrängen är brant sluttande vid ett parti i NO 

men i övrigt relativt flack med mindre inslag av myr. Längs det NV landet finns ett antal 

sommarstugor, och vid vägen i N är sjön tillgängliggjord med brygga, grillplats och toalett. Ungefär 

mitt i sjön finns en större ö och även någon uppstickande grynna. Förekomsten av vattenväxter 

varierar men är som störst i anslutning till in och utlopp där det bl. a växer täta bestånd av vass. 

Bottensubstratet domineras av finsediment men 

mindre inslag av sand grus och sten finns också. 

Skålsjöns vatten är betydligt färgat. 

Skålsjötjärnen vilken har en sjöyta på knappt 7 ha 

omges av flack, eller något kuperad terräng beväxt 

av tallskog. Tjärnen har mestadels fasta ständer och 

en relativt sparsam vattenväxtlighet som dock är tät i 

anslutning till in- och utlopp, vilka båda finns i N. 

Särskilt påträngande är där förekomsten av 

vattenklöver, i övrigt är vass starr och näckros 

vanligast. Bottensubstratet består mestadels av 

finsediment även om det finns en del block i 

strandzonerna. I sjöns nodöstra del står det ett 

vindskydd, och utloppsbäcken är försedd med en 

gångbro. 

Finnsjötjärnen vilken är endast 3,2 ha stor omges av relativt kuperad terräng beväxt av gles tallskog. 

På lite avstånd förekommer även hyggen. Tjärnens stränder är mestadels fasta även om marken är sank 

kring in och utlopp. Vid dessa platser är tjärnens vattenväxtlighet riklig men annars sparsam. Starr 

Rävsvenstjärnen i vy från utlopp. 

Skålsjötjärnen i vy från utlopp. 
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längs stränder och näckros längre ut dominerar över 

bottnarna som nästan enbart består av finsediment. 

Tjärnen är för övrigt tillgängliggjord med bryggor, 

vindskydd och toa. 

Finnsjön är 31 ha stor och ligger 208 m. öh. Den 

relativt långsmala sjön, vilken har ett betydligt färgat 

vatten tillrinns av Finnsjötjärnsbäcken i NV medan 

utlopp sker via Björnån i SV. Kring dessa platser är 

marken sank men i övrigt är stränderna fasta. Tallskog i 

förhållandevis flack terräng dominerar omgivningen 

även om det också förekommer hus och öppen 

tomtmark på ett par platser. Sjön har 

sedimentdominerade bottnar och en ganska sparsam 

vattenväxtlighet. Näckrosor, starr och fräken har i alla fall noterats. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Rävsvensbäcken är från tjärnutloppet och vidare ner till Losvägen (ca 200 m) lugn till svagt 

strömmande genom en tallbeväxt myr. Fåran vilken är 13- 3 m bred, är relativt djup och innehåller 

rikligt med vattenväxter. Nedan vägen börjar vattnet att strömma, samtidigt som en tätare skog uppstår 

kring ån. Denna vilken här är 2-6 m bred är lätt rensad till en början men övergår snart till ett naturligt 

tillstånd med mestadels gott om sten och block i ån. Tack vare ett väl utvecklat buskskikt och den 

kringliggande skogen så är beskuggningen bra, vilket också bidrar till att sträckan utgör en relativt bra 

öringbiotop avseende ståndplatser.  

Ungefär 300 m nedströms vägen uppstår en ca 100 m 

lång delvis brant fallande fors. Denna är orensad, men 

dock påverkad av en dammrest (vh1), och en 

maskinövergång. Efter forsen planar vattendraget snabbt 

ut för att bli svagt strömmande till lugnflytande, vilket 

den fortsätter att vara resten av sträckan (ca 150 m) ner 

till Skålsjön. Bäcken ringlar först fram under en 

ledningsgata (dålig beskuggning), för att senare, innan 

Skålsjön passera tät blandskog. Fåran vilken är 1-5- 5 m 

bred har ett varierande djup och ett bottensubstrat som 

också är blandat, även om findetritus dominerar. 

Vattenväxtligheten är sparsam till en början, för att bli 

riklig i slutet där det bl. a. växer täta vassbestånd. 

Skålsjöbäcken vilken sammanbinder Skålsjön med Skålsjötjärnen är endast 400 m lång, och rinner i 

hela sitt lopp genom relativt tät löv- eller blandskog. Den första halvan av vattendraget är lugnflytande 

till svagt strömmande, medan den andra hälften är strömmande till något forsande. Fåran vilken har en 

bredd på 2- 7 m är till en början djup och sedimentrik, men får allt mer inslag av grus, sten och block 

vartefter strömhastigheten ökar. Generellt sett så är det gott om ved i fåran som också till största delen 

är bra beskuggad. Även om fåran i olika omfattning är rensad så bedöms bäcken utgöra en relativt bra 

öringbiotop.   

Den ca 600 m långa Skålsjötjärnsbäcken rinner i en slingrande fåra, genom myrartad mark mellan 

Skålsjötjärnen och Finnsjötjärnen. Flödet är generellt sett lugnflytande/svagt strömmande med 

undantag för en ca 100 m lång sträcka, genom lite fastare mark ungefär mitt i bäckens sträckning. 

Bäcken är här 2-3 m bred och strömmande/stråkande över bottnar som innehåller mycket grus och 

småsten. I de lugnflytande områdena är fåran 2- 7 m bred och upp emot 1,5 m djup. Bottensubstratet 

består i hög grad av findetritus, men det finns bl. a. även inslag av sand. Generellt sett så är hela 

bäcken dåligt, eller mindre bra beskuggad med en riklig förekomst av vattenväxter.  

Finnsjön i vy från utlopp. Foto: Lst. Gävleborg. 

Rävsensbäckens lugna utflöde till Skålsjön. 
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Finnsjötjärnsbäcken går i sin första hälft genom 

blandskog i fast mark. Den inledande 250 m sträckan 

från Finnsjötjärnen är lugnflytande och djup med en 

riklig vattenväxtlighet. Fårans bredd varierar men är 

på sina ställen ända upp till 15 m. Vid slutpunkten av 

sträckan sitter en dammkonstruktion som utgör ett 

definitivt vandringshinder (vh2/ gäddspärr). 

Nedströms dammen, och vidare förbi en grusväg 

försedd med trumma är bäcken mestadels 

strömmande i ca 200 m. Fåran vilken här är 1,5- 6 m 

innehåller mycket grus, sten och block, men inslag 

av höljor med sand och finsediment förekommer 

också.  

Den resterande delen av bäcken (ca 400 m) ringlar 

fram i ett långsamt flöde genom en stor trädbeväxt våtmark. Fåran vilken är 1-4 m bred och runt 1 m 

djup har bottnar av finsediment, beväxta av mycket övervattensväxter. Särskilt påtagligt är detta vid 

utloppet i Finnsjön där bäcken nästan är helt igenväxt av bladvass mm.  

Björnån är från Finnsjöns utlopp, ner till sammanflödet 

med den andra Björnån, ca 1 km lång. Sträckan präglas 

starkt av lugnflytande och djupa vattenbiotoper i en 

omgivning som till stor del består av öppen myrmark. Ån 

vilken är upp till 10 m bred, har ett bottensubstrat som 

domineras av finsediment, även om det bl. a. förekommer 

stora block. I bottnarna växer det oftast mycket 

vattenväxter, av vanliga arter som fräken, vattenklöver 

och grodblad mm. Undantag för de beskrivna 

biotopförhållandena finns ändå i form av två korta 

strömmande sekvenser i områden med lite fastare, 

skogsbeväxt mark i åns övre del. Vattendraget är på dessa 

platser påfallande rikt på mossiga block. Dock så har viss 

rensning förekommit i anslutning till ett ålkar eller liknande (vh3), vilket finns i den nedre av 

strömmarna. 

Efter sammanflödet blir Björnån betydligt större, och går snart in i ett stort myrområde. Efter ca 700 m 

sväller ån ut i ”Flugarna” som i det närmaste är att jämställa med en långsträckt tjärn. Denna har enligt 

kartan en bredd på ända upp emot 100 m bred, vilket dock troligen är beroende på åns vattenstånd 

samt översvämningsgraden i den omgivande, helt öppna våtmarken.   

Ca 400 m uppströms vägen mot Sånghusån smalnar 

vattendraget av och börjar strömma något samtidigt som 

skogsmark tar över omgivningen. Den följande sträckan 

fram till i höjd med Bäcketjärnen (ca 1,6 km) är mestadels 

svagt strömmande över blandat bottensubstrat med 

dominans av sand. Nedströms vägen finns dock ett längre 

strömmande avsnitt med gott om lekgrus. Bäckfåran 

vilken i stort är orensad har en varierad bredd på från 6 m, 

till upp emot 20 m i delar av den grusrika strömmen. 

Mellan sträckavgränsningen vid Bäcketjärnen och 

Skaffarsmyran (ca 1,7 km) har Björnån en omväxlande 

stil. Korta strömmar/forsar varvas med lugnflytande eller 

svagt strömmande sträckor av olika längd. Strömmarna 

och forsarna uppvisar oftast en stor påverkansgrad med hög förekomst av dammrester, flottrännor och 

dylikt. Även rätning och grävning har förekommit. Den kringliggande marken är skogsbeväxt, även 

om den bitvis är sank, som när vattendraget rinner genom kanten av Näsmyran t.ex.  

Blockigt parti av Finnsjötjärnsbäcken. Foto: Lst 
Gävleborg. 

Karaktärsbild av Björnån nedströms Finnsjön. 

 
Flottledspåverkad ström i Björnån. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Från Skaffarsmyran och vidare ner till utloppet i 

Svartån (2,2 km) rinner Björnån i huvudsak genom 

skog med mycket lövträd närmast vattendraget. 

Vid de nedre delarna kring Kölbo och Nykvarn 

finns dock en del gårds och ängsmark som stör 

intrycket något. Björnån uppvisar längs denna 

sträcka en annan karaktär än tidigare. Främst för 

att ån nu är orensad och saknar dammrester och 

liknande. Vattenhastigheten är oftast från svagt 

strömmande till något forsande med både grusrika 

och sten/blockdominerade områden.  Sammantaget 

innebär det att här finns gott om fina 

öringbiotoper, både vad gäller lek/uppväxt och 

ståndplatser.   

 

Vandringshinder för fisk 
I nedre Björnån med Skålsjösystemet påträffades fem vandringshinder. En vidare beskrivning av dessa 

skildras under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Björnån (nedre). 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6850033 532328 Uppströms Skålsjön Dammrest Partiellt 2,0 

Vh2 6849697 534727 Nedströms Finnsjötjärnen Damm/ gäddspärr Definitivt 1,0 

Vh3 6848445 535203 Nedströms Finnsjön Damm/ ålkar Partiellt 0,5 

Vh4 6847715 536915 Nedströms Flugarna Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh5 6849223 537583 Stenstorp Vägtrummor Partiellt 0,1 

 

  Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Björnån mellan Finnsjön och Svartån har sannolikt utnyttjats som flottled även om 

timret troligen till den största delen flottats genom rännor i, och vid sidan av vattendraget. 

Rensningsskadorna i Björnån är därmed förhållandevis små och koncentrerade till utrivna 

dammar, flottningsrännor och dylikt. Troligen har flottningen helt skett via rännor mellan 

Skaffarsmyran och Svartån eftersom Björnåns vattenbiotop längs denna sträcka är opåverkad. Vad 

gäller bäckar i anslutning sjöarna så noterades 

rensning av olika grad i hela 400 m sträckan 

mellan Skålsön och Skålsjötjärnen, i övrigt 

bara punktvis rensning. 

 Flottrännor/dammar mm: Björnån ingår i en 

gammal flottled med början i Långtjärnen 

längre upp i vattensystemet. När det gäller det 

inventerade området finns utrivna dammar och 

flottrännor av trä, i varierande skick på flera 

platser längs sträckan Finnsjön och 

Skaffarsmyran. Längs samma sträcka är ån 

omledd i kortare sekvenser på några platser. I 

Rävsvensbäcken har det funnits en 

kraftverksdamm. (vh1). 

 

 

Orensad strömmande vattenbiotop i Björnåns 
nedersta del. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Utriven damm i Björnåns nedre del. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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 Skogsbruk/ dikning: Där Björnån passerar 

Näsmyran finns flera direktmynnande diken som 

leder till vattendraget.  

 Skogsbruk/ körskador: Körskador från 

skogsmaskiner påträffades på två platser i 

Rävsvensbäcken, och på en plats nedströms 

Skålsjötjärnen. Vid inventeringarna fanns det flera 

hyggen i sjöarnas närhet. 

 

 

 
Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en brant 

sluttande fors som finns i anslutning till en 

utriven kraftverksdamm i Rävsvensbäcken. 

Fiskvandring förbi denna passage kan 

underlättas genom ytterligare avsänkning av 

forsnacken i kombination med att 

nivåhållande tröskelkonstruktioner anläggs 

nedströms. 

 Vandringshinder 2 är en ca 1 m hög 

trädamm som finns ca 200 m nedströms 

Finnsjötjärnen. Denna vilken även är försedd 

med ett gallernät uppfördes troligen för att 

förhindra uppströms fiskvandring efter 

rotenonbehandling, och för att behålla 

KOMMENTAR 

Med tanke på att Björnån har utnyttjats för timmerflottning så är vattendragets vattenbiotop 

förhållandevis väl bevarad. T. ex så är drygt två km av åns nedersta del helt orensad vilket gör 

att förhållanden för öring där är goda avseende såväl lek/uppväxt, som ståndplatser för äldre 

fisk.  Detta innebär förutom att sträckan är intressant för lättare former fiske, även att Björnån 

kan utgöra ett viktigt biflöde till Svartån, i vilken reproduktionsförhållandena är sämre.   

 När det gäller de övre delarna av vattendraget så finns ett stort värde i sjöarnas funktion som 

put & take vatten, där särskilt Rävsvenstjärnen och Skålsjön är väl tillgängliggjorda och 

populära för fiske. Den utplanterade fisken lever dock ett tufft liv eftersom gädda med flera 

arter har återetablerat sig efter den rotenonbehandling som utfördes på 70- talet. Därmed har 

den konstgjorda damm/gäddspärr som uppförts nedströms Finnsjötjärnen spelat ut sin roll och 

skulle därmed kunna rivas. Om detta verkställs samtidigt som övriga vandringshinder åtgärdas 

så finns det fria vandringsvägar för alla fiskarter i hela systemet - från Svartån till 

Rävsvenstjärnen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinövergångsskador i Skålsötjärnsbäcken. 

Vh1- Dammrest i Rävsvensbäcken. 
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inplanterad fisk. Åtgärdsförslaget är att dammen rivs ut för att möjliggöra fiskvandring, i 

kombination med att ett galler monteras för att förhindra att inplanterad fisk smiter nedströms. 

Gallret bör dock vara så brett som möjligt, i syfte att åtminstone låta mindre individer av arter som 

abborre, gädda och mört simma igenom. Beakta att en utrivning av dammen eventuellt kan 

påverka Finnsjötjärnens vattennivå och att detta måste utredas innan åtgärd. 

 Vandringshinder 3 finns i en kort ström nedströms Finnsjön och består av resterna av ett ålkar 

eller dylikt. Anläggningen som numera består av dämmande stockar och block bör helt sonika 

rivas bort, vilket bedöms kunna utföras manuellt.  

 Vandringshinder 4 består av en 2 m vid plåttrumma i Björnåns mellersta del. Trumman skapar 

ett ca 0,1 m fall i ändan samt en mycket hög strömhastighet. Även om trösklingsförsök har utförts 

nedströms för att höja vattenståndet så utgör trumman ett partiellt hinder som bör åtgärdas. En 

valvbågestrumma i kombination med en naturlig åbotten föreslås.  

 Vandringshinder 5 finns i Björnåns nedre del och består av två dåligt anlagda plåttrummor under 

en grusväg. De 1 m vida trummorna vilka är mycket rostiga skapar i ändarna fall på ca 0,1 m 

samtidigt som de är sluttande anlagda. Åtgärdsförslaget här är att trummorna ersätts av en 

valvbåge och naturlig åbotten. 

Övriga åtgärdsförslag 
 Elprovfiske: Elprovfiska vattendraget för att utreda den nuvarande fiskfaunan och 

artsammansättningen. Särskilt intressant är det att utreda öringförekomsten i den nedre opåverkade 

delen av Björnån samt i bäckarna upp och nedströms Skålsjön. 

 Biotoprestaurering: Biotprestaurera hela Skålsjöbäcken (ca 400 m)om det visar sig finas öring i 

denna. Åtgärden är lämplig att utföra med en mindre grävmaskin, men kan i viss mån även utföras 

manuellt. En maskinell restaurering kan också vara aktuell i Björnåns övre del, bitvis mellan 

Flugarna och Skaffarsmyran. Åtgärden vilken även kan innefatta att leda tillbaks vatten till 

ursprungliga fåror kräver dock en vidare förstudie avseende bl.a. kulturella värden (flottrännor 

mm) i förhållande till ekologisk nytta. 

 Lägg igen diken: Undersök möjligheten att lägga igen direktmynnande diken vid Näsmyran. 

Enligt kartan har tre av dessa direkt kontakt med de avvecklade torvtäkterna vilket kan göra 

åtgärden än mer angelägen.  

 Ang. rödingutplantering i Rävsvenstjärnen: Även om den utplantering av röding som utförs i 

Rävsvenstjärnen endast görs i ett kortsiktigt och kommersiellt syfte, så kan åtgärden ifrågasättas ur 

ett etiskt perspektiv. Det är t.ex. mycket tveksamt om den lilla och förhållandevis grunda tjärnen 

blir skiktad sommartid, dvs. så att rödingen kan finna en bättre trivseltemperatur i kallvattnet 

under språngskiktet. Lägg därtill att sjön varken är särskilt klar eller näringsfattig samt innehåller 

både gädda och näringskonkurrenter som mört och abborre. Dessa arter är alla betydligt mer 

anpassade till dylika miljöer och förminskar därmed rödingens livsutrymme ytterligare. Frågan är 

om röding ens överlever en varm sommar i Rävsvenstjärnen? 

Vh2- Damm/fiskspärr Finnsjötjärnsbäcken. Vh3- Rest av ålkar/damm nedströms Finnsjön. 
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Vandelån 
(med Gebbarån) 

 

Förutsättningar 

Läge  
Vandelån inklusive Gebbarån utgör Skarpåns vattensystems västligaste gren och har sin början i den 

högt belägna sjön Gebbaren, ca 14 km nordost om Los. Det 13 km långa vattendraget rinner 

uteslutande genom öde skogs och myrmarker innan dess mynning i Gårdsjösjön. Långt upp i 

vattendraget genomflyts Lillsjön, och längre ner tillrinner ett flertal biflöden. Störst är Snosbäcken och 

Vekarskogsbäcken, varav den senare behandlas i en egen rapport.  

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar såväl sjöar som vattendrag. 

 

Fiskfauna 
Det har genomförts flera elprovfisken av länsstyrelsen i vattendraget. Det senaste fisket från Gebbarån 

utfört 2012, fångade öring som både yngel och äldre i relativt normala tätheter. Vandelåns senaste 

provfiske från 2002 resulterade i en mycket låg täthet av äldre öring samt total avsaknad av årsyngel. 

Övriga arter som fångats under inventeringarna är gädda, lake och Stensimpa. I Gebbaren och Lillsjön 

finns det Abborre, gädda och vitfisk, i Lillsjön även lake. 

 

Särskilda naturvärden 
Vandelån ingår i Näsbergsåsens och Vandelåns riksintresseområden för naturvård. Genom sin 

orördhet och intressanta geologi har ån betydande bevarandevärden. Sjöarna och den översta delen av 

vattendraget ingår i Gebbarnområdet som är länets största myrkomplex och utgör riksintresse för 

naturvård (Bonde/Ståhl 1999).  

Karta. Vandelån med Gebbarån, Gebbaren och Lillsjön. 
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Särskilda miljöproblem 
Vattendraget har försurningsproblem och kalkas inom åtgärdsområde Gårdsjöån. Kalkningen sker 

både via sjökalkning i Gebbaren, samt genom en doserare som finns i Vandelån, direkt nedströms 

biflödet Skvallerbäcken. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utförd av länsstyrelsen 2009. Kompletterande inventering utförd av Ljusdals Kommun 

2014. 

Sjöbeskrivningar 
Gebbaren är med en storlek på 72 ha belägen 

422 m öh. Den ödsliga sjön omges av tallskog 

och stora myrmarker vilket gör vattnet starkt 

färgat. Enligt djupkarta så är maxdjup endast 4 

m. Två trädbeväxta öar, uppstickande block och 

en flikig strandlinje, samt en flack omgivning 

bekräftar att sjön är grund. Trots detta så är 

vattenväxtligheten ganska sparsam och främst 

bestående av strandnära starr och fräken mm. 

Gebbaren tillrinns av Blistersöbäcken 

inkommande från S och två mindre bäckar. 

Utloppet Gebbarån rinner ut i NV.  

Lillsjön är 14 ha stor och belägen 417 m öh. I och med genomströmning av Gebbarån så är vattnet i 

den lilla sjön kraftigt färgat. Den omgivande marken är något kuperad och beväxt av ganska tät 

barrskog. Närmast stränderna är dock terrängen bitvis sank och mera öppen. Sjön har 

sedimentdominerade bottnar och en relativt liten vattenväxtlighet, där glesa och strandnära 

starrbestånd dominerar. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Gebbarån är i sin sträckning mellan Gebbaren och Lillsjön 600 m lång och 3-6 m bred. Dess lopp 

vilket är ringlande, går till en början genom en trädbeväxt myr, medan den nedre hälften omges av 

fastare skogsmark. Genom våtmarken är ån lugnflytande och djup med delvis hög förekomst av 

vattenväxter, bl. a. fräken, starr och vattenklöver. Den nedre delen är mestadels strömmande över ett 

bottensubstrat av främst sten, men även grus. Ån som här nere innehåller en hel del fontonalis, är bra 

beskuggad med ett väl utvecklat buskskikt.  

Mellan Lillsjön och sammanflödet med Snosbäcken (6,2 km) rinner Gebbarån genom skogsmark med 

små trädbevuxna myrar insprängda här och var. En bit uppströms sammanflödet kantas dock ån av en 

större öppen våtmark . Genom denna är flödet lugnt, medan strömmar och forsar avbrutna av kortare 

lugnflyt/höljor karaktäriserar resten av sträckan. Ån vilken är 2-12 m bred är också omväxlande 

avseende bottensubstrat, med en relativt jämn fördelning av finsediment, sand/grus, sten och block. 

Häll förekommer mera sparsamt även om vissa inslag finns vid de bitvis kraftiga forsarna. Vid tre av 

dessa (vh1-3) har det registrerats partiella vandringshinder. I slutet av sträckan finns det även en 

gammal trädamm (vh4) vilken helt förhindrar uppströms fiskvandring. 

Sjön Gebbaren i vy från ost. 
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Vandelån med start vid sammanflödet 

Gebbarån/Snosbäcken, har ner till en punkt uppströms 

Vekarskogsbäckens inflöde en längd av 5,9 km. Loppet 

vilket ovanligt ofta är flergrenat, går uteslutande genom 

skogsmark som närmast ån dock kan vara något sank. 

Vid vattenbrynet växer det i regel strandsnår som 

enbusk mm, medan terrängen bortanför oftast präglas av 

tall. Sträckan domineras av svagt strömmande till 

strömmande biotoper, men kortare sekvenser av lugnflyt 

eller forsar förekommer också. Ungefär mitt i sträckan 

utgör en av forsarna problem för fiskvandring (vh5). 

Vattendraget vilket har en varierande bredd på 3- 18 m, 

är helt orensat med god förekomst av grus, sten och 

block. I särskilt de nedre delarna, förekommer det även 

riktigt grova block, vilka normalt sett skulle varit 

bortsprängda om flottning ägt rum.  

Den avslutande delen av Vandelån (400 m), rinner lugnt genom en alltmer öppen och sank myr, innan 

vattnet når Gårdsjösjön. I den omkring 10 m breda och relativt djupa fåran växer gott om makrofyter 

över sedimentrika bottnar. Bl. a. förekommer bestånd av näckros och starr mm. För övrigt 

observerades bäverpåverkan i området kring sammanflödet med Vekarskogsbäcken där det finns 

mycket döda träd, kring och i åfåran. 

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns fem vandringshinder varav ett är definitivt. De övriga är naturliga hinder som 

bedömts som partiella. Vh 1- 4 finns i Gebbarån medan vh5 ligger i Vandelån. En utförligare 

beskrivning av objekten kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vandelån/Gebbarån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6855209 520399 Nedströms Lillsjön Fallsträcka Partiellt 3,5 

Vh2 6855382 521010 Norr om Pilsberg Häll Partiellt 0,6 

Vh3 6855622 522196 Söder om Klampenborg Fors  Partiellt 2,0 

Vh4 6853510 524860 Söder om Långholmen Dammrest Definitivt 0,7 

Vh5 6851838 526823 Norr om Gumslokmyran Fall/hällar Partiellt 0,5 (flera) 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Det har inte flottats timmer genom 

vattendraget och de rensningsskador som finns 

är mycket ringa och belägna i Gebbaråns övre 

delar. Skadorna som består av att block tryckts 

upp mot kanten finns bl. a. direkt nedströms 

vh1.  

 Dammar: Förutom dammresten vh4 så 

påträffades det även en utriven/raserad damm 

strax nedströms Lillsjön. Denna verkar ha 

varit byggd av plank och har troligen inte 

tillhört någon vattenkraftsrelaterad 

verksamhet. 

 

Grovblockigt parti av Vandelån. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Lätt rensat parti av Gebbarån. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ca 800 m 

nedströms Lillsjön och består av ett brant 

parti av Gebbarån, där vattnet rinner över, 

mellan och under grova block. Passagen 

bedöms utgöra ett mycket svårt 

vandringshinder som dock troligen kan 

forceras av öring vid gynnsamma flöden. 

Inga åtgärder föreslås eftersom hindret är 

naturligt.  

 Vandringshinder 2 är ett nästan lodrät 

fall över en häll i Gebbaråns övre del. Det 

runt 0,6 m höga fallet kan passeras av 

öring vid gynnsamma flöden. Inga åtgärder 

krävs. 

 

KOMMENTAR 
Den mycket värdefulla Vandelån/Gebbarån utgör med tanke på sin längd och storlek ett för 

området unikt vattendrag. Dels för att ån undkommit flottningsaktivitet, men även för att 

annan vattenreglerande verksamhet inte verkar ha förekommit i någon högre grad. Den enda 

påtagliga lämningen som verkar finnas idag är resterna av en sågdamm eller dylikt, i åarnas 

gränsparti. Förutom fiskvandringshindret som denna skapar så finns det enbart naturliga, 

partiella hinder i vattenbiotopen vilken överlag är mycket fin och väl lämpad för öring. Bra 

lek, uppväxt samt ståndplatsområden finns i stort sett längs hela vattendraget, undantaget för i 

Vandelåns nedre delar där lekförhållandena är lite sämre.  

 
Med tanke på ovanstående är det anmärkningsvärt att det trots långvarig kalkning inte har 

utförts fler relevanta elprovfisken i ån. Även om det år 2012 konstaterades öringreproduktion 

i Gebbarån, så finns det inga provfisken som har bekräftat saken i Vandelån, nedströms 

kalkdoseraren. Positivt är i alla fall att flera biflöden har elfiskats med resultatet att både 

yngel och äldre öringar har påträffats. Bl. a. i Fännslåttbäcken och Snosbäcken som 

tillsammans med flera andra tillflöden, sannolikt utgör viktiga föryngringslokaler för 

Gebbarån/Vandelåns öringstammar. Att dessa biflöden finns, är av extra vikt om det p. g. av 

försurning finns reproduktionsstörningar i huvudfåran. 

 

Rent fysiskt så är inte förbättringspotentialen särskilt stor i vattendraget, även om det är 

angeläget att åtgärda det partiella vandringshindret i Gebbarån. Dock så bör man- främst med 

tanke på försurningsläget, vara extra restriktiv med skogsbruket- gärna inom hela 

avrinningsområdet. Bl. a. gäller det att lämna väl tilltagna skyddszoner och att minimera 

körskador i anslutning till vattendragen i framtiden. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder 2, fall över häll. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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 Vandringshinder 3 finns i Gebbaråns mittparti och består av en brant fors som bedöms vara 

mycket svårforcerad, även för öring. Eventuellt är fiskvandringsmöjligheterna bättre i en sidofåra 

som enligt kartan rinner N om den inventerade. Inga åtgärder föreslås dock eftersom 

vattenbiotopen är naturlig.  

 Vandringshinder 4 är beläget strax 

uppströms Gebbaråns biflöde med 

Snosbäcken och består av en damm i 

anslutning till en gammal sågplats. Här 

finns en bred jordvall försedd med två 

fasta utskov av gammalt virke som skapar 

fall med fallhöjder på runt 0,7 m. 

Åtgärdsförslag är att dammen rivs ut till 

förmån för fiskvandring. En åtgärd som 

dessutom kommer att skapa en mer 

strömmande och öringanpassad biotop 

uppströms.  

 Vandringshinder 5 består av flera mindre fall i ett hällrikt område i Vandelåns mittparti. Objektet 

bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder som är passerbart för öring vid vissa förhållanden. 

Inga åtgärder bör göras. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Provfiska Vandelån i huvudsyfte att utreda öringreproduktion och som 

kalkningsuppföljning. Upprätta en lämplig lokal uppströms och så nära kalkdoseraren som 

möjligt, samt minst två lokaler nedströms doseraren. Vid en eventuell restaurering av Gebbarån så 

bör det avseende uppföljningsmöjligheten upprättas en lokal även där. 

 Biotoprestaurering: Biotopvårda de lätt rensade avsnitten i Gebbaråns övre delar manuellt genom 

att föra ut rensningsmaterial till åfåran. Ett väl utfört arbete skulle innebära att hela 

Vandelån/Gebbarån kan betäcknas som oskadad.  

 Ang. fiske: Om det efter elfisken bedöms att Vandelåns öringbestånd inte har 

reproduktionsproblem och är livskraftigt så har ån en särskild potential för fiske. Förslaget är i så 

fall att vattendraget undantas som ett särskilt vatten för ett lätt naturnära flugfiske i en orörd miljö. 

Dock så kommer det att krävas stränga restriktioner eftersom öringbeståndet i den näringsfattiga 

ån knappast kommer att tåla något högre fisketryck. 

 

 

 

 
 

Vandringshinder 4, trädamm i Gebbarån. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Vekarskogsbäcken 

Förutsättningar 

Läge  
Vekarskogsbäcken är ett mot söder rinnande 

vattendrag som börjar i Kölsjön, 19 km NNV om 

Färila och ansluter till Vandelån strax uppströms 

Gårdsjösjön. Längden på bäcken vilken rinner 

genom skogsmark och några myrar, är 8 km. Till 

vattendraget rinner flera mindre biflöden varav 

Stybbingenbäcken från V och Igeltjärnbäcken 

från O är störst. Området är helt obebyggt med 

undantag för ett par hus i Vekarskogen samt för 

några korsande vägar. 

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar både Vekarskogsbäcken 

och Kölsjön. 

 

Fiskfauna 
Elprovfisken som utfördes av länsstyrelsen i en 

lokal i bäckens mellandel åren 2011 och 2012 

fångade öring, lake och bäcknejonöga. Det 

senare fisket påvisade höga tätheter av både 

yngel och äldre öring. Den sammanlagda 

tätheten var 42,5 individer/100 m2. I Kölsjön 

finns bestånd av abborre, gädda och vitfisk. 

 

Särskilda naturvärden 
Bäckens nedre hälft ligger inom Näsbergsåsen som är ett riksintresse för naturvård på grund av bl. a. 

intressanta åsformationer. Vattendraget ingår i Gårdsjöån/Vandelåns aktiva åtgärdsområde för 

kalkning, där bl. a. Kölsjön har sjökalkas.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun år 2013. 

Sjöbeskrivning 
Kölsjön är belägen 377 m.ö.h och har en yta på 127 

ha. En mindre bäck från N är synligt inlopp och 

Vekarskogsbäcken i S utgör utlopp.  Sjön har ett 

kraftigt färgat vatten och omges av förhållandevis 

flacka skogsmarker som har stora inslag av myrar. 

Tall och blandskog dominerar såväl omgivning som 

strandzonerna, vilka delvis är sanka. I sjön syntes 

vid inventeringen inga större mängder av 

Karta. Vekarskogsbäcken och Kölsjön. 

Kölsjön i vy från utlopp. 
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vattenväxter, undantaget starrbälten nära stränderna, där det även sticker upp en del block. Sjön är 

enligt uppgift relativt grund. Eventuellt har den sänkts något.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Vekarskogsbäcken har en fallhöjd på 152 m längs sitt 8 km långa lopp mellan Kölsjön och 

Vandelån. Vattendraget vilket har en relativt jämn fallprofil går uteslutande genom skogsmarker, med 

inslag av mindre myrar. Detta gör att den 2-10 m breda bäcken har biotopförhållanden som är 

förhållandevis likartade hela vägen. 

Karaktärsdraget är strömmande vatten i en fåra med 

mycket sten och block, varvat med svagt srömmande 

partier över grus/ sandbottnar. Kopplat till 

strömmarna finns det en del forsar även om de är få 

och oftast korta. Lätt rensning har förekommit i dessa. 

Lugnflytande passager där bäcken djupnar på över 

sedimentbottnar finns också. Dessa förekommer dock 

inte heller som några längre sammanhängande 

sträckor, och finns i samband med lite sankare 

områden. Närmast bäcken är det vanligast att 

grandominerad blandskog växer, vilket innebär att 

beskuggningen för det mesta är tillfredsställande. 

Dock har bäcknära avverkning utförts på flera ställen 

vilket avsevärt försämrat detta förhållande.  

Avvikande biotoptyp gentemot den ovan beskrivna är 

den nedersta 100 m sträckan innan sammanflödet med Vandelån. Där rinner bäcken lugnt genom ett 

kärr som tidigare varit uppdämt av bäver. De få träden som växt i detta är numera döda och en hel del 

har hamnat i bäcken som ved.   

Vandringshinder för fisk 
Det har registrerats tre vandringshinder i Vekarskogsbäcken varav inget anses som definitivt. En 

vidare beskrivning av hindren kan ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vekarskogsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6857309 526028 Utlopp Kölsjön Brorest Partiellt 0,2 

Vh2 6856605 526169 Nedströms Kölsjön Vägtrumma Partiellt 0,0 

Vh3 6855449 527520 Vekarskogen Blockdämme Partiellt 0,7 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/Rensning: Kölsjöns utlopp misstänks vara grävt en kort sträcka, vilket innebär att sjön 

kan vara sänkt något. Lätt rensning av vissa strömsträckor har förekommit men bedöms inte gjort 

någon större skada på biotopen.  

 Dammar: De rensade sträckorna finns oftast 

nedströms forsnackar där spartanska dammar 

(inte flottningsdammar)verkar ha funnits. Detta 

tyder på att vattendraget använts för någon form 

av vattenkraft som kvarn, eller dylikt. 

 Skogsbruk/dikning: Ett drygt tiotal små men 

direktmynnande diken kommande från 

omgivande myr/skogsmark påträffades.  De flesta 

finns i bäckens övre hälft.  

Fin, opåverkad fors i Vekarskogsbäckens nedre del. 

Skogsdike som mynnar direkt i Vekarskogsbäcken. 
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 Skogsbruk/avverkning: Skogsbruket har tyvärr inte tagit någon större hänsyn till vattendraget 

vid avverkningar. Bl. a. finns det i höjd med Gäddtjärnen stora och relativt nya kalhyggen på båda 

sidorna av bäcken. Ett mindre hygge finns även på den V sidan ca 700 m NV om mynningen i 

Vandelån. I båda fallen har dåliga skyddszoner sparats vilket lett till att stora mängder av träd har 

blåst omkull och ligger över bäcken. Kopplat till en skogsavverkning nedströms Kölsjön fanns 

även en maskinövergång som skadat bäcken.   

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger direkt nedströms Kölsjöns utlopp och består av en trave med gamla 

trädstammar som ligger tvärs över vattendraget. Förmodligen har detta fungerat som en 

provisorisk bro, vilken nu har raserats och bildat ett dämme. För att undvika hindrad/ begränsad 

fiskvandring mellan sjö och vattendrag så bör dämmet rivas ut. Stockarna kan med fördel spridas 

ut i vattendraget som död ved.  

KOMMENTAR 

Vekarskogsbäcken är sammantaget en mycket fin skogsbäck som har klarat sig förhållandevis bra 

från yttre mänsklig påverkan. Några definitiva vandringshinder för fisk finns inte samtidigt som 

rensningsskador och liknande är ringa. Detta tillsammans med bl. a fördelaktiga 

strömförhållanden gör att det bedöms finnas goda förutsättningar för öring i olika levnadsstadier i 

vattendraget- något som dessutom styrks av de befintliga elfiskeresultaten. Även om det inte 

finns några akuta problem i bäcken så kan ändå vissa åtgärder göras för att höja dess status 

ytterligare. 

För övrigt så är det sannolikt att Vekarskogsbäckens öringstam är av strömstationär typ, då 

förhållandena för laxartad fisk inte är bra, varken i Kölsjön eller i nedströms liggande 

Gårdsjösjön. Dessa ska enligt uppgift vara grunda och innehålla rikligt med gädda. Eventuellt 

sker dock ett visst utbyte med Vandelåns öringpopulation eftersom vandringsvägarna är fria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på dåligt sparad skyddszon mellan kalhygge 
och  Vekarskogsbäcken. 

Maskinövergång som skadat vattendraget 
nedströms Kölsjön. 
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 Vandringshinder 2 finns under grusvägen som går S om Kölsjön och består av en dåligt anlagd 

vägtrumma. Denna vilken är 1,5 m vid har inget fall i änden men är alldeles för brant anlagd med 

hög strömhastighet som följd. Det bedöms inte att öring ska ha några större problem att forcera 

passagen men däremot är den svår att passera för svagsimmande fiskarter. Trumman som är av 

plåt bör på sikt bytas ut och anläggas rätt, men helst ska där ligga en valvbåge. 

 Vandringshinder 3 är ett konstgjort blockdämme, följt av en kort fors som finns vid ett av husen i 

Vekarskogen. Konstruktionen vilken troligen byggts för att möjliggöra vattenuttag uppströms, har 

en fallhöjd på 0,7 m och bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder. Tröskelhöjden på 

konstruktionen bör därför avsänkas så att alla förekommande fiskarter kan passera uppströms.  

Övriga åtgärder 
 Manuell biotopåterställning: Biotopvårda de rensade avsnitten som finns i olika strömmar här 

och var längs bäcken. Oftast har rensningarna endast medfört att stenmaterialet är upptryckt mot 

stränderna och inte upplagt på land, vilket innebär att jobbet är lämpligt att utföra manuellt. 

Komplettera även med att tillföra död ved där förekomsten är dålig. 

 Lägg igen diken: I samband med att biotopvård i bäcken görs, bör det även vara möjligt att 

proppa igen de direktmynnande dikena som finns. Även detta kan göras manuellt eftersom dikena 

i regel är små. 

 Elprovfiske: Innan biotoprestaureringen utförs så är det av intresse att elfiska åtminstone en lokal 

av bäcken där rensning förekommit. Detta för att möjliggöra effektkontroll av den kommande 

åtgärden. 
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Björsjöåns vattensystem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta: 65,04 km2 

 
Varav 
 
Jordbruksmark:     0,85 % 
Mosse:      1,30 % 
Sjö:      5,11 % 
Skogsmark:     92,75 % 
 
Medelvattenföring utlopp:   0,60 m3/s 
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Sammanfattning 
 
Björsjöåns vattensystem med utlopp i Mellanljusnan mellan Korskrogen och Laforsen, har ett 65 km

2 

stort avrinningsområde och en medelvattenföring på 0,60 m
3
/s i mynningen. Något som innebär att det 

från SV inkommande systemet är minst av de som avhandlas i fiskevårdsplanen. Det mycket glest 

bebyggda avrinningsområdet domineras kraftigt av skog medan förekomsten av mosse och 

jordbruksmark är liten. Andelen sjöyta är i förhållande till övriga avrinningsområden normal. 

Vattensystemet har haft försurningsproblem och utgör ett åtgärdsområde för kalkning, som för 

tillfället är i en uppehållsperiod. 

 

Det har inom Björsjöåns vattensystem inveterats och planlagts 5 vattendrag inklusive sammanlagt 8 

sjöar. Huvudfåran inleds i mitten av avrinningsområdet i Björsjön som i sin tur tillrinns av 

Villingsbäcken och Puckbäcken. Den senare vilken startar vid den stora källsjön Breasen innehåller 

även två biflöden som inventerats- Slåttbäcken och Agvallsbäcken. 

 

Vattensystemets största naturvärden består i ett flodpärlmusselbestånd som så sent som 2006 

bedömdes vara föryngrande, samt som reproduktionsvatten för Ljusnans öring och harrstammar. 

Björsjöån är ett av tre vattendrag som utnyttjas som genbank för Mellanljusnanöring och där avelsfälla 

används vissa höstar. I Björsjön och uppströms denna är gädda, abborre och mört de vanligaste arterna 

men det är inte osannolikt att öring förekommer i de strömmande vattnen. Breasen innehåller även ett 

bestånd av sik.  

 

Inom Björsjöåns vattensystem finns det överraskande nog endast ett definitivt vandringshinder för 

fisk. Detta sitter dessutom längst upp i avrinningsområdet, i Breasens utlopp där det finns en 

spärrdamm för inplanterad laxfisk. Antal partiella hinder i systemet är 14 varav många utgörs av 

naturliga fall eller forsar. Vad gäller förhållanden i vattenbiotoper så finns inga jätteallvarliga skador 

och flottning tycks inte ha ägt rum. Visst biotopvårdsarbete har ändå utförts i Björsjöåns nedersta del 

vilket också är positivt. 

 

En enkel åtgärd för att höja statusen ytterligare i vattensystemet är att riva dammen i Breasens utlopp. 

Något som bör göras snarast eftersom det inte utplanteras någon fisk i sjön numera. Vissa åtgärder kan 

även göras i den för ljusnanöring viktiga Björsjöån, även om förbättringspotentialen är relativt liten. 

Viktigt är dock att se till att det finns fri fiskväg upp i ån under alla flödesförhållanden. Med tanke på 

vattendragets värden för flodpärlmussla och öring är det en självklarhet att försurningsstatusen 

övervakas och att kalkningsåtgärder fortgår vid behov.  
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Björsjöåns vattensystem. 

Läge och inventeringens  
omfattning 

Björsjö 
ån 

Puck 
bäcken 

Slått 
bäcken 

Agvalls 
bäcken 

Villings 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6862134 6861485 6861450 6860821 6862310 
E koord (SWEREF 99TM) 535820 531830 531773 532308 531364 
Inventerad längd (km) 5,3 3,6 9,0 7,0 4,6 
Antal sjöar 1 2 1 0 4 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

     

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
? 
 
 
x 

 
 
 
? 
 
 
 
x 
? 

 
 
 
 
 
 
 
? 
? 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 
 
 
x 

Särskilda naturvärden      
Flodkräfta      
Flodpärlmussla x     
Skyddad/värdefull natur övrigt x     
Särskilda miljöproblem      
Försurning (ingår i kalkningsområde) x x x x x 
Vattenkraft/reglering      
Övergödning      
Vandringshinder      
Antal vandringshinder 2 1 5 1 1 
Definitiva och artificiella hinder 0 1 0 0 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 1 0 0 0 0 
Biotopförhållanden      
Gammal flottled      
Rensningspåverkan (0-3) 1 1 1 1 2 
Tidigare biotopvårdad x     
Problem inom avrinningsområdet      
Jordbruk x     
Skogsbruk vattennära avverkning    x x  
Skogsbruk dikning   x x  
Torvtäkt      
Åtgärdsförslag      
Åtgärder av vandringshinder (antal) 1  2 1 1 
Biotoprestaurering x x x x x 
Återledning av vatten      
Förbättra kantzoner jordbruksmark      
Igenläggning av diken   x x  
Återställande av sjönivå      
Elprovfiske x x x x x 
Sjö/nätprovfiske   x   
Kräftprovfiske      
Inventering av flodpärlmussla       
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Björsjöån  

Förutsättningar    

Läge  
Björsjöån börjar i Björsjösjön ca 15 km nordväst om Färila, varifrån den rinner i östlig riktning för att 

mynna Ljusnan vid Skyte. Vattendraget är 5,3 km långt och har en fallhöjd på ca 47 m. Den 

omgivande terrängen består av jordbruksmark längst upp vid Björsjö, och av skogsmark den 

resterande delen.  Bebyggelse i åns närhet finns i form av hus och gårdar vid jordbruksmarken i 

Björsjö samt som enstaka fastigheter i Skyte. Vattendraget har inga större biflöden. 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar både sjö och vattendrag. 

Fiskfauna 
Elprovfisken har gjorts under länsstyrelsens regi i två lokaler i Björsjöån. I den övre lokalen i närheten 

av Björsjö fångades gott om öring, både som årsungar och äldre. Vid provfisken som utförts längst ner 

i vattendraget påträffades öring och harr i låga tätheter samt gädda, lake, stensimpa och elritsa.  

I Björsjösjön finns det abborre, gädda och vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
I åns övre del har det enligt länsstyrelsen (2002) påträffats både små och större flodpärlmusslor. 

Björsjösjön är kalkad med flodpärlmussla som målart. Den nedre delen av vattendraget har stor 

betydelse som lekvatten för Ljusnans öring och harrbestånd (Bonde/Ståhl 1997). Nedströms Skyte 

ingår ån i såväl Ljusnans miljöbalksskyddade område som i Mellanljusnans naturreservat. 

Särskilda miljöproblem  
Vattendraget har haft försurningsproblem varför Björsjösjön kalkas inom Björsjöåns åtgärdsområde.  

 

 

Karta. Björsöån och Björsjösjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001 och kompletterande inventeringar utfördes av 

Ljusdals kommun 2013.  

 

Sjöbeskrivning 
Björsjösjön är en 48 ha stor sjö som 

har betydligt färgat vatten. Den 

omgivande terrängen är flack och 

består av skogsbeklädd mark som är 

delvis sank. I öster finns några 

strandnära hus och sjön har där även 

viss närhet till jordbruksmark i Björsjö. 

Sjöns bottnar är i strandzonen 

mestadels mjuka och beväxta av 

förhållandevis täta bestånd av 

övervattensväxter, bl. a. fräken, starr 

och säv. Björsjöån utgör utlopp, och 

tillrinnande vattendrag är 

Villingsbäcken från norr, samt 

Puckbäcken från söder.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Björsjöån har sin början i en vassbeväxt vik i Björsjöåns östra strand. De första 1,6 kilometrarna fram 

till gården Segers, rinner ån genom jordbrukslandskap vid Björsjö by. I en kort sekvens i början är 

flödet lugnt i en 2-6 m bred fåra beväxt av främst 

bladvass och näckros. Därefter rinner ån in i en ca 

200 m lång betesmark som når ända fram till 

stranden utan skyddszon mot ån. Den resterande 

delen av sträckan har däremot mestadels ett 

skyddande buskskikt alt. tät lövskog, som också 

avgränsar vattendraget mot närliggande åkermark. 

Vattnet är strömmande över varierat 

bottensubstrat hela vägen men i den nedre delen 

finns även forsande partier med större andel sten 

och block. Fåran som för det mesta är lätt rensad 

är i fors och kvillområden upp till ca 10 m bred. I 

forsarna växer kuddmossa och fontonalis, medan 

bottnarna i sträckor med lägre strömhastighet 

innehåller mycket undervattensväxter. 

Från gården Segers till Skyte (ca 3 km), rinner 

Björsjöån genom skog som överlag skänker vattendraget en bra beskuggning. Flödet är oftast 

lugnflytande eller svagt strömmande i en nedskuren fåra med bottensubstrat dominerat av sand och 

ibland även lera. Enstaka större block finns på sina ställen. Ån som är ringlande till en början men 

rakare längre ner, har en medelbredd på ca 5 m, och ett varierande djup på ända ner till 1,5 m. 

Generellt sett ligger det mycket död ved i fåran. Undantag för den beskrivna biotoptypen finns längs 

en 500 m sträcka som börjar strax nedströms Rönningsmyran. Denna innehåller inslag av lätt rensade 

nackar och korta strömmar med block i kanterna. I anslutning till nackarna finns även grus som lämpar 

sig för öringlek. 

Björsjösjön i vy från NV. 

Lugnflytande sträcka som kantas av djurbetesmark i 
Björsjö. 
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Mellan Skyte och mynningen i Ljusnan (ca 

700 m) faller Björsjöån brant och forsar 

delvis kraftigt, först nära bebyggelse. Där 

finns längst upp i forsen, en gammal 

kraftverksdamm som fisk kan ha svårt att 

passera. I forsen nedströms är fåran något 

rensad men innehåller ändå mycket grova 

block och sten. Under väg 84 rinner ån i en 

bred fisktrappa under en bro innan ån går in i 

äldre granskog, fortsatt forsande. Den sista 

biten (ca 100 m) ut till mynningen, rinner 

flackare och har mest grus och småsten som 

bottensubstrat.   

Vandringshinder för fisk 
I Björsjöån har två vandringshinder regisrerats enligt tabell nedan. För vidare beskrivning, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Björsöån. 

Nr X koord Y koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6861882 535524 Skyte Dammrest och block Partiellt 0,5 

Vh2 6861893 535594 Väg 84 Fisktrappa Partiellt 2,0  

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Björsjöån har sannolikt inte 

använts som flottled. Vattendraget har 

därför endast rensats försiktigt. Det har 

varken noterats upprensade stenhögar i 

någon större omfattning, eller sprängsten 

längs ån.  

 Jordbruk/avsaknad av skyddszon: I 
Björsjö finns betesmark som går ända fram 

till åkanten, där vare sig träd eller buskar 

finns. För övrigt finns det vid 

jordbruksmarken en relativt bra skyddszon 

mellan vattendraget och åkrar mm. I Skyte 

finns det dock ett kortare parti i anslutning 

till tomtmark, som saknar skydd.  

 Fiskevård: Förutom att en fisktrappa har 

byggts under väg 84, så har maskinella 

insatser gjorts i forsarna upp och nedströms 

denna. Bl. a. för att underlätta för 

fiskvandring, men lekgrus har också lagts ut. 

Ca 50 m uppströms Ljusnan finns mitt i ån 

en anordning för att fästa en fiskfälla i. 

 

 

 

 

Mäktig, vacker fors i Björsjöån nedströms väg 84.  

 Lätt rensad ström i Björsjöåns övre del. 

 

Apterad fälla för fångst av mellanljusnanöring. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en passage vid en 

betongdamm tillhörande ett kraftverk ur drift. 

Vattnet går i nuläget bredvid dammen, igenom en 

trång passage mellan grova block. Detta skapar 

ett fall på ca 0,5 m vilket i vissa fall kan skapa 

prolem även för öring. Åtgärdsförslag här är att ta 

bort dammen helt och därmed släppa forsen fri.  

 Vandringshinder 2 är en ca 4 m bred och 20 m 

lång fisktrapp som sitter under bron under väg 84. 

Trappen som troligen är gjuten är byggd i ett 

större antal, ca 0,3 m höga steg. Trycket på 

vattnet är kraftigt genom passagen som 

förmodligen endast kan passeras av öring vid 

lägre flöden. Trappen bör besökas vid 

lågvattenföring för en bättre bedömning av dess 

skick och funktion. Eventuellt kan den förbättras om man gör urtag i stegen för fisk att simma i, 

och/eller lägga in sten för att skapa viloplatser för fisk. 

Övriga åtgärder 
 Vandringskontroll: Undersök fiskens benägenhet att vandra igenom forsarna och fisktrappan i 

Skyte. Lämpligtvis monteras en fiskräknare av något slag vid trappans inlopp under bron. Främst 

är det är av intresse att fastställa örings upp och nedvandringsmönster, och utvandring av ”smolt”. 

Därutöver är det intressant att utreda om även andra arter som exempelvis harr passerar. Denna 

kontroll bör, om resurser finns startas före en eventuell fysisk återställning av vattendraget. 

 Maskinell och manuell biotopåterställning: Man bör eftersträva att återställa så mycket som 

möjligt av de lätt rensade strömsträckorna i Björsjöåns sträckning uppströms Skyte. I första hand 

bör återställningen ske med en mindre bandgrävare men det går även att arbeta manuellt. De högst 

KOMMENTAR 

Björsjöån är det näst största vattendraget som mynnar i Mellanljusnan från det södra landet. Att 

denna är förhållandevis opåverkad av mänsklig aktivitet, och mynnar strategiskt mellan två 

strömmar (Skytesvallens strömmar) är andra faktorer som gör att den är värdefull. I första hand 

gäller det för öring från Ljusnan som kan utnyttja vattendraget för lek och reproduktion. Under 

höstarna fångar fiskevårdsområdet med hjälp av fälla, in uppvandrande öring för avel. Ett arbete 

som är viktigt och bör fortsätta. 

 

Tyvärr verkar det inte vara några större mängder av lekfisk som vandrar upp i ån, och det är 

osäkert hur långt upp de vandrar. Det är därför angeläget att utreda om det förekommer- och att 

säkerställa uppströms vandring förbi forsarna i nedre Björsjöån. Detta skulle i så fall 

tillgängliggöra 4 km ytterligare av vattendraget för mellanljusnanöring. Dock finns där i dagsläget 

inga större lek och uppväxtområden. Vissa åtgärder kan och bör ändå göras för att optimera dessa 

förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisktrappa under väg 84. 
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prioriterade områdena för restaurering är 500 meters sträckan som börjar nedströms 

Rönningsmyran, samt sträckor upp och nedströms gården ”Segers” i Björsjö.   

 Elprovfiske: Restaureringen bör även föregås av elprovfisken. Använd de två befintliga lokalerna 

och komplettera med två till där återställning föreslås mellan Björsjö och Skyte. 

 Återetablera kantzon: Släpp upp skuggande träd och buskar i bäckens kanter vid betesmarken i 

Björsjö. Gäller generellt där kantzonen är bristfällig i jordbrukslandskapet. 

 Angående avelsfiske: Avelsfisket med fälla i Björsjöåns mynning har liksom i Enån och Sorgån 

gett dåliga fångster av mellanljusnanöring under senare år. Oftast fångas endast enstaka exemplar i 

respektive vattendrag. Metoden med denna typ av fällor har i andra fall visat sig utgöra ett vågspel 

och risken är stor att man hindrar en stor andel av lekfisken från att nå sina lekplatser. Om så är 

fallet och vattendragen dessutom i stort sett är avspärrade varje höst kommer bestånden av 

vandringsöring snabbt att försvagas och riskera att på sikt slås ut. Av denna anledning föreslås ett 

omedelbart avbrott av avlelsfisket i berörda vatten under några år, för att säkerställa att bestånden 

av vandringsöring kan återhämta sig på ett naturligt vis. Förslagsvis görs ett uppehåll på 3 år för 

att därefter fiska i respektive vattendrag i 3-års intervaller. Det vill säga man fiskar bara ett 

vattendrag per år. Under den kommande tiden då Enån, Sorgån och Björsjöån behöver vila- kan 

man med fördel sätta fällorna i andra mellanljusnanmynnande vattendrag som exempelvis 

Långtjärnsbäcken och Edsbäcken. 
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Puckbäcken  
(med Breasbäcken) 
 
 

Förutsättningar 

Läge 
Vattendraget som sammanlagt är ca 3,7 km 
långt och har en fallhöjd på 13 m, har sin 
uppkomst i den stora källsjön Breasen, 
söder om Björsjö. Den första halvan som 
heter Breasbäcken genomflyter den mindre 
sjön Puckan, varefter Puckbäcken bildas. 
Innan bäcken mynnar i Björsjösjön 
tillkommer även biflödena Slåttbäcken och 
Agvallsbäcken från väst. Bebyggelse finns i 
form av ett antal hus, både som året 
runtboenden och sommarstugor kring 
Breasen. I övrigt omges bäcken av öde 
skogs och myrmarker.  

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela vattendraget 
inklusive sjöarna. 

Fiskfauna 
I Breasen och Puckan finns det abborre, 
gädda och vitfisk, i Breasen även gärs och 
sik. Främst öring men även röding och 
regnbåge har utplanterats i Breasen. 
Fiskfaunan i bäcken är inte dokumenterad, 
men den innehåller förmodligen periodvis de naturliga sjöarterna. 

Särskilda miljöproblem 
Vattensystemet har haft försurningsproblem och det berörda objektet ingår i Björsöåns aktiva 
åtgärdsområde för kalkning. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Puckabäckens nedersta del (ca 900 m) biotopkarterades av länsstyrelsen 2010. Ljusdals kommun 
biotopkarterade den övriga delen 2012. 

Sjöbekrivningar 
Breasen är en 156 ha stor klarvattensjö, belägen 220 m över havet.  Omgivande mark är något 
kuperad och beväxt av talldominerad skog. Stränderna är överlag fasta förutom vid utloppsviken där 
myrmark finns. Bottensubstrat i strandzonen är till stor del stenigt och vattenvegetationen bestående av 

Karta. Puckabäcken med Breasen och Puckan. 
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bl. a. starr och näckros är mestadels gles. Sjön som saknar större tillflöden har sitt utlopp i nordväst, 
genom Breasbäcken. Ett tiotal hus och stugor finns längsBreasens stränder.  

Puckan vilken genomflyts av Breasbäcken och avvattnas till Puckabäcken är en liten otillgänglig sjö 
på ca 6 ha. Sjön omges nästan helt av myr som till stora delar är öppen. Vattnet är svagt färgat och 
förekomsten av vattenväxter är riklig. Starr, näckros och bladvass dominerar. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Breasbäcken är från sjöutloppet lugnflytande genom 
myr och kärr längs en sträcka på ca 200 m. Fåran är 
djup men delvis otydlig på grund av täta 
makrofytbestånd, bl. a. växer där bladvass, näckros, 
vattenklöver samt slingeväxter. Ungefär mitt i 
sträckan finns ett trädämme med galler vilket innebär 
ett vandringshinder för fisk. Efter den växtrika 
sträckan och fram till Puckanmyran (ca 1 km) ökar 
strömhastigheten sucsesivt i en fåra som i snitt är runt 
2 m bred. Bottensubstratet är varierande liksom 
vattenväxtligheten som dock har stor andel av 
trådalger.  Omgivande mark består av trädbeklädd 
myrmark som efterhand övergår till fast skogsmark 
med blandskog närmast bäcken. Lättare rensning och 
även sprängning har utförts i mer strömmande delar 
inklusive i en kort fors. Återstående avsnitt (ca 600 m) innan Puckan, ringlar och meandrar 
vattendraget genom en i stort sett öppen våtmark. Fårans bredd varierar mellan 2 och 6 m och har 
överlag mjuka bottnar beväxta av främst starr, bladdvass och näckros.    

Puckbäcken rinner i hela sitt lopp ner till 
Björsjösjön (ca 1,8 km) genom våtmarker som 
delvis är helt öppna. Strömhastigheten är 
genomgående lugn till svagt strömmande med 
mest mjuka bottnar även om grus, sten och block 
förekommer sparsamt. Den oftast djupa fåran är 
till en början smal men blir bredare (max 8 m) 
efterhand då tillflödena Agvallsbäcken och 
Slåttbäcken tillkommer. Vattenvegetationen som 
oftast är riklig består bl. a. av bladvass, fräken, 
starr, vattenklöver och braxengräs. Utloppsdelen 
till Björsjösjön är bred och trots växtligheten 
tydlig.  

Breasen i vy från utlopp.  Myrsjön Puckan och en gammal eka. 

Lätt rensad ström i Breasbäcken. 

Smal och djup sekvens av Puckbäcken, genom öppen 
myr nedströms Puckan. 



Björsjöåns vattensystem      Björsjöån‐Puckbäcken 

288 
 

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget påträffades endast ett vandringshinder, vilket finns i Breasens utlopp. 

Tabell. Vandringshinder i Puckabäcken. 

Nr  N Koord  E Koord   Lokal  Hindertyp Svårhetsgrad  Fallh. m

Vh1  6858841  533792   Breasens utlopp Gallerdämme Definitivt  0,0

 

    Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: I Breasbäcken har steniga partier av 

strömsträckor utsatts för lätt rensning. På något 
ställe har man även sprängt fram vattendraget.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärd av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är definitivt och är i 

form av ett konstgjort trädämme med 
plåtgaller i Breasens utlopp. Det ca 3 m 
breda hindret släpper igenom vatten och är 
därmed inte nivåhållande av sjön. Passagen 
kan och bör öppnas up p genom manuell 
utrivning av dämmet.  

 

 

KOMMENTAR 

Eftersom vattendraget har få strömsträckor och närhet till flera gäddrika sjöar så finns där inga bra 
förutsättningar för öring. Positivt är att strömmarna är förhållandevis opåverkade. Den viktigaste 
åtgärden är att säkerställa bäckens funktion som vandringsled för naturligt förekommande 
fiskarter, till och från Breasen.  Enligt uppgift har dammen i sjöns utlopp haft som enda funktion 
att förhindra att inplanterad regnbåge och röding ska rymma ut ur sjön. Utplantering av dessa arter 
har upphört, och man sätter numera endast ut öring av lokal stam (mellanljusnan). Enligt uppgift 
har öring i vissa fall haft god tillväxt i sjön, då exemplar på upp till 8 kg har fångats, både i nät och 
genom sportfiske. Troligen har dessa prederat på sjöns sikbestånd vilket ska vara småväxt. FVO 
har tidigare drivit upp utsättningsfisken i kassar, en verksamhet som främst av ekonomiska skäl 
har upphört. 

Lätt rensad fors i Breasbäcken. 

Vh1, gallerdämme i Breasens utlopp. 
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Övriga åtgärder  
 Elprovfiske och manuell biotopåterställning: Elfiska en lokal någonstans i den längsta 

strömsträckan mellan Breasen och Puckan. Förekomst av öring skulle innebära att en återställning 
av bäckfåran är angelägen. Biotopen kan förhållandevis enkelt förbättras genom att sten och block 
läggs ut i fåran, samt genom uppluckring av lekbottnar. Åtgärden är lägre prioriterad om det inte 
finns något öringbestånd i bäcken. 
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Slåttbäcken   

Förutsättningar 

Läge  
Det berörda objektet är ett långt biflöde till Puckbäcken, som i sitt övre lopp har flera olika namn. I 

denna rapport används genomgående namnet Slåttbäcken. Vattendraget har sin början i 

Gammelvallstjärnen i sydväst, men tillrinning tillkommer även genom ett större biflöde från NV, samt 

från Nyvallstjärnen i S. Från Gammelvallstjärnen ner till Puckbäcken är bäcken som rinner genom 

skog och myr, ca 9 km långt. Den enda bebyggelsen som finns i området består av enstaka hus vid 

Gammelvallen och Nyvallen. 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela Slåttbäcken inkl. Gammelvallstjärnen. 

Fiskfauna 
I den rotenonbehandlade (1961) Gammelvallstjärnen har det åtminstone funnits naturreproducerande 

bestånd av harr och öring. Utplantering av öring förekommer också. I Slåttbäcken finns det öring i en 

omfattning och utbredning som är okänd. 

Särskilda miljöproblem  
Gammelvallstjärnen har tidigare kalkats inom det aktiva åtgärdsområdet Björsjöån.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare  
Vattendraget biotopkarterades till vissa delar av länsstyrelsen 2010 och 2011. Ytterligare inventeringar 

utfördes av Ljusdals kommun 2014. 

Karta. Slåttbäcken och Gammelvallstjärnen. 



Björsjöåns vattensystem                                                                              Björsjöån-Puckbäcken-Slåttbäcken 

291 
 

Sjöbeskrivning 
Gammelvallstjärnen är 9 ha stor och 

belägen hela 413 m.ö.h. Tjärnen saknar 

tillflöden och har sin avrinning genom 

ett litet utlopp i V. Den omgivande 

terrängen vilken är något kuperad 

domineras av tallskog. Dock finns vid 

Gammelvallen i NV öppen mark med 

flera byggnader, samt ett avverkat 

område i anslutning till utloppet. 

Tjärnen som har måttligt färgat vatten 

innehåller mest mjuka bottnar, även 

om både block och grus förekommer. 

Växtligheten är sparsam med vanliga 

arter som näckros, vass, starr och nate. 

Ett vindskydd finns vid tjärnen.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Slåttbäcken är i sina övre delar (ca 2 km), innan biflödet från Nyvallssjön rinner till, mycket liten och 

sällan över 1 m bred. Sträckan består främst av strömmande biotoper över grus och sten, med 

undantag för några lugnare partier i öppen och sank mark. I allmänhet dominerar barrskog närmiljön. 

Tyvärr har det dock avverkats ovarsamt kring utloppet vid Gammelvallstjärnen där beskuggning 

saknas och bäckfåran till stora delar har slammats igen. Fåran är nedströms tjärnen dessutom rensad, 

medan strömmarna längre ner är opåverkade.   

Från och med bäcken från Nyvallssjön och 

nedåt mot Björsjöslåtten (ca 5,3 km) faller 

vattendraget- fortsatt genom barrskog, bitvis 

kraftigt samtidigt som det successivt blir större. 

Den nu som mest 6 m breda bäcken omväxlar 

mellan starkt strömmande/forsande partier med 

mycket block, och svagt strömmande sekvenser 

med mycket grus och höljor. Längs sträckan 

finns flera fall som tidvis kan vara 

svårpasserade, även för öring. Överlag är bäcken 

orörd och fin med undantag för sviterna av ett 

påträngande skogsbruk vilket förstör 

helhetsbilden. Bl. a. har man innan 

Björsjöslåtten uppstår, grävt ur och rensat 

bäcken i anslutning till en contortatall 

plantering.   Närgångna hyggen och körskador 

från maskinpassager i bäcken påträffades tyvärr 

också på flera platser.  

När Slåttbäcken rinner in i Björsjöslåtten blir vattendraget flergrenat samtidigt som ett stort biflöde 

från NV ansluter. Genom den oftast helt öppna våtmarken (ca 1 km) är flödet lugnt över bottnar 

beväxta av allehanda makrofyter, främst starr. När bäcken åter rinner in i skogsmark är den fortfarande 

relativt lugnt och djup några hundra m. innan en 3-5 m bred och100 m lång, rensad ström/fors tar vid. 

Här kantas åter ån av hyggen med dåliga skyddszoner. Efter att strömmen avtagit något blir det mindre 

sten i fåran som i stället innehåller mycket grus, och får bra förutsättningar för öringlek. 

Ungefär 100 m nedströms vägen från/mot Björsjö avtar strömhastigheten ännu mer samtidigt som den 

blir växtrik och kantad av öppna stränder. Med en bredd på ca 5 m och djup på runt en meter fortsätter 

denna karaktär i ca 250 m varpå vattendraget sammanstrålar med Puckbäcken. 

Gammelvallstjärnen i vy från utloppet i väster. 

Typbild av Slåttbäckens mellersta delar. Fin orensad 
vattenbiotop men dålig skyddszon mot äldre hygge. 
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Vandringshinder för fisk 
I Slåttbäcken påträffades sex partiella vandringshinder. Två av dessa består av vägtrummor medan 

resterande hinder är naturliga. 

 Tabell. Vandringshinder i Slåttbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6860381 526665 Nedströms Gammelvallen Trumma Partiellt 0,1 

Vh2 6860401 528282 NV om Lillberget Trummor Partiellt 0,1 

Vh3 6860280 524748 N om Dillberget Fall Partiellt 0,5 

Vh4 6859953 530628 V om Dillberget Fallserier Partiellt 0,8 

Vh5 6860016 530803 SV om Midsommarsmyran Fallserie Partiellt 0,7 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Vattendraget har klarat sig relativt bra från rensning, även om några kortare sträckor är 

påverkade i olika omfattning. 

 Skogsbruk: Skogsbruket har generellt sett påverkat bäcken kraftigt. Både nya och äldre hyggen 

finns nära bäcken. Ofta har mycket dålig skyddszon sparats, som exempelvis nedströms 

Gammelvallstjärnen där fåran är igenslammad av gamla hyggesrester. Den dåliga beskuggningen 

har även medfört att mycket bottenväxter etablerats. Här liksom vid andra avverkningar har 

skogsmaskiner lämnat körskador i bäcken.  

 Skogsbruk/dikning: Vattendraget har i anslutning till Björsjömyren, där det stora biflödet rinner 

in- grävts ut i flera fåror för att påskynda avrinningen. Biflödet är enligt länsstyrelsens inventering 

(2011) kraftigt utdikat. I själva Slåttbäcken påträffades däremot endast sparsamt med grävda 

diken. 

 

 

 

  

 

Slåttbäcken nedströms Gammelvallstjärnen. En av flera maskinövergångar som sårat vattendraget. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en nyligen 

utbytt vägtrumma under en grusväg, ca 

500 m nedströms Gammelvallstjärnen. 

Den 0,6 m vida plasttrumman är för dåligt 

nedgrävd med ett decimeterhögt fall i 

änden som följd. Trumman bör sänkas så 

att fisk lättare kan vandra förbi, alternativt 

bytas ut mot en valvbågestrumma.   

 Vandringshinder 2 är en 

grusvägspassage som försetts med två st. 1 

m vida plåttrummor. Även dessa ligger 

ungefär 0,1 m för högt. Passagen kan 

lösas genom upptröskling nedströms, men 

på sikt bör där ligga en valvbåge. 

 Vandringshinder 3-5 ligger alla i det 

branta partiet nedför Dillberget och består 

av enstaka eller serier av fall. Dessa är 

passerbara för öring i lite högre flöden, 

men definitiva hinder för andra arter. Inga 

åtgärder föreslås eftersom fallen är 

naturliga.  

 

KOMMENTAR 

Slåttbäcken har i och med gynnsamma strömförhållanden och relativt låg rensningsgrad bra 

förutsättningar för öring. Mycket fisk sågs också under inventeringen, främst i sträckan mellan 

tillflödet från Nyvallssjön och Björsjömyran.  

 

Bäckens källa- den rotenonbehandlade Gammelvallstjärnen är intressant eftersom vilda bestånd 

av både öring och harr där ska ha utvecklats efter mångåriga utplanteringar på 60-70 talet. Lek 

och reproduktion skedde i tjärnens utloppsparti som i dag är så svårt misshandlat av skogsbruk 

att det är osannolikt att någon reproduktion sker i dag. Det är även mycket olyckligt att en 

nyligen utbytt vägtrumma, några hundra m nedströms tjärnen skapar vandringshinder. 

 

Numera planterar fiskevårdsområdet in fångstfärdig öring i Gammellvallstjärnen. Ambitionen i 

framtiden bör vara att återutveckla vilda fiskbestånd i tjärnen varför åtgärder i vattendragets 

översta del prioriteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vh1- Nybytt vägtrumma nedströms Gammelvallstjärnen. 

Vh5- Fallserie nedströms Dillberget. 
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Övriga åtgärder 
 Biotoprestaurering: Restaurera de rensade sträckorna manuellt, eller med hjälp av en liten 

grävmaskin. Dessa vilka är runt 100 m långa finns nedströms Gammelvallstjärnen, uppströms 

Björsjöslåtten samt uppströms Björsjövägen. Särskilt viktig är sträckan nedströms 

Gammellvallstjärnen där hyggesrester och sediment måste grävas bort, så att det naturliga 

bottensubstratet kommer fram. 

 Elprovfiske: Elprovfiska minst två lokaler innan åtgärder. En bör ligga nära Gammelvallstjärnen, 

och den andra i en lämplig sträcka längre ner. 

 Nätprovfiske: Det är även av intresse att nätprovfiska Gammelvallstjärnen, för att se 

artsammansättningen i dag. Om det visar sig att inga oönskade arter etablerat sig efter 

rotenonbehandlingen, så är en återställning av tjärnens utlopp extra viktigt.  

 Hydrologisk restaurering: Undersök om det är möjligt att återställa flödet från Björsjömyren 

hydrologiskt genom att lägga igen tillrinnande diken. 
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Agvallsbäcken 

Förutsättningar 
Läge  
Agvallsbäcken med mynning i Puckbäcken, direkt 

uppströms Björsjösjön avbördar högt belägna 

skogsmarker SV där om. Två mycket små tjärnar tillhär 

bäcken som är ca 7 km lång, Agvallstjärnen och längst 

upp i systemet Lebbartjärnen. Dessa ingår dock inte i 

rapporten som endast täcker bäckens nedersta 3,3 km. 

De övre delarna av vattendraget rinner förhållandevis 

brant medan de nedre delarna omges av flack och delvis 

sank mark. Större biflöde utgörs av Slåttbäcken från V. 

Fiskfauna 
Enligt uppgift (Ljusdals fiskeplan 1991) så finns det 

öring i Lebbartjärnen, vilket det i så fall även bör göra i 

bäcken. 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela Agvallsbäcken. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Den nedre delen av Agvallsbäcken, ca 3,3 km 

biotopkarterades av länsstyrelsen 2010. Bäcken har inte 

besökts av Ljusdals kommun. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Inventeringen av den 1-3,5 m breda Agvallsbäcken 

startade vid sammanflödet med ett biflöde från 

Dillberget. Dess strömförhållanden karaktäriseras av 

svagt strömmande vatten med avbrott för kortare 

lugnområden och några få starkt strömmande sträckor. 

Längre forspartier saknas helt. Bottensubstratet har bra 

variation, bl. a. är flera sträckor grusdominerade med 

relativt goda förutsättningar för lek och reproduktion av 

öring. På sådana ställen observerades också lekande 

öring under inventeringen. Vattenväxtligheten består i 

strömmarna av fontonalis, kuddmossor samt en mindre 

andel trådalger på stenar, och i de mer lugnflytande 

områdena förekommer bl. a starr och näckrosor. 

Beskuggningen längs bäcken är förhållandevis bra med 

vissa undantag. Bl. a. gäller det längs den sista 400 m 

sträckan ner till Puckbäcken, där vattendraget rinner genom gles sumpskog i något sank mark. 

Karta. Agvallsbäckens nedre del. 

Lugnflytande vatten genom våtmarksmiljö i 
bäckens nedersta del. Foto: Lst. Gävleborg. 
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Vandringshinder för fisk 
I den inventerade delen av Agvallsbäcken påträffades en dåligt anlagd vägtrumma, i övrigt finns där 

inga vandringshinder för fisk.  

Tabell. Vandringshinder i Agvallsbäcken.                                                                                                                                                                                                         
Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallhöjd m 

Vh1 6859934 531515 Väg mot Dillberget Vägtrumma Partiellt 0,1 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Dikning: Ett tiotal grävda diken med en bredd av 0,5-1 m, varav de flesta är direktmynnande 

påträffades med jämna intervaller längs vattendraget. 

 Skogsavverkning: Under biotopkarteringens gång pågick slutavverkning längs bäckens övre del. 

Så långt sparades skyddszoner mot bäcken även om de inte var optimala. Tyvärr användes 

strandzonen som virkesupplag längs en sträcka. 

 Rensning: Bäcken är i stort sett orensad förutom i anslutning till vägtrummor. Uppströms 

trumman under vägen mot Dillberget är ett särskilt utpekat område. 

 

 
Direktmynnande skogsdike, Agvallsbäcken. Foto: Lst 
Gävleborg. 

    

 
 

KOMMENTAR 

Att Agvallsbäckens nedre del är nästan helt orensad och saknar definitiva vandringshinder är 

naturligtvis positivt. Ett allvarligt probelem kan däremot grävda diken vara, varifrån det högst 

sannolikt spolas ut finpartiklar till vattendraget vid högre flöden. Åtgärdande av dessa skulle 

förutom minskad sedimentpåverkan av lekbottnar mm, innebära en jämnare vattenföring och 

bättre vattenkvalitet tillgodo för både Agvallsbäcken och Puckbäcken nedströms. För övrigt är 

bedömningen att den lilla bäcken har biotopförhållanden med potential att hålla en population av 

öring. Beståndet är i så fall troligtvis av strömstationär typ. Eventuellt skulle dock de mycket små 

källtjärnarna, Lebbar- och Agvallstjärnen kunna fungera som tillväxt och övervintringslokaler 

långt upp i vattendraget.  

 

 

 

 

 

 

Virkesupplag på bäckens strandkant. Foto: Lst. 
Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en 1,4 m bred 

vägtrumma belägen under grusvägen mot 

Dillberget. Den rostiga plåttrumman skapar 

i änden ett 0,1 m högt fall som kan vara 

svårpasserat vid låga flöden. Passagen bör 

åtgärdas så snart som möjligt och helst ska 

där ligga en valvbåge på en naturlig 

bäckbotten.  Möjlighet finns dock att 

tröskla upp vattenståndet nedströms för att 

underlätta fiskvandring tills vidare.  

Övriga åtgärder 
 Manuell biotoprestaurering: Uppströms den fellagda trumman kan upprensade stenar och block 

återföras manuellt längs en sträcka på ca 30 m.  

 Lägg igen diken: De grävda dikena bör läggas igen för att förhindra att finsediment spolas ut i 

bäcken mm. Arbetet kan göras manuellt med stock och jord då storleken på dikena tillåter det, i 

annat fall behöver maskin tillgripas. 

 Elprovfiske: Elfiska en lokal någonstans i den inventerade delen för att utreda förekomst av öring 

och eventuella andra fiskarter i bäcken. Provfiska även en lokal långt upp i bäcken med samma 

syfte.  

 Vidare inventering: Inventera den övre delen av vattendraget inkl. Lebbartjärnen och 

Agvallstjärnen. Särskilt intressant är att utreda om det förekommer, eller finns förutsättningar för 

sjölevande öringbestånd i vattendraget. 

 

                            
 

 

 
 
 

Vh1, i vy från uppströmssidan. Foto: Lst. Gävleborg 
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Villingsbäcken  

Förutsättningar 

Läge  
Villingsbäckens vattensystem med fyra tillhörande sjöar tillrinner Björsjössjön från skogs och 

myrmarker i Nordväst. Hela vattendraget är ca 5,5 km långt och innehåller flera mindre bäckar mellan 

sjöarna innan huvudfåran uppstår nedströms sjön Villingen. Fallhöjden är förhållandevis låg och 

topografin i närhet av sjöarna och bäckarna är i allmänhet flack. Området är helt obebyggt förutom 

korsande vägar samt i form av någon stuga vid sjöarnas stränder.  

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela vattendraget inklusive sjöarna. 

 

Fiskfauna 
I Stugusjöarna och Villingen finns det abborre, gädda, gärs och mört. Lorttjärnen innehåller enl. 

föregående fiskeplan (1991) endast abborre. Bäckens fiskfauna är okänd. 

 

Karta. Villingsbäcken, Stugusjöbäcken, Villingen, Stugusjöarna och Lorttjärnen. 
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Särskilda miljöproblem 
Vattensystemet är försurningskänsligt och objektet ingår i Björsjöåns åtgärdsområde för kalkning. 

Sjökalkning har skett i flera av de berörda sjöarna. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utförd av Ljusdals kommun 2012. Uppströms Övre Stugusjön inventerades bäcken 

dock endast översiktligt. 

 

Sjöar i vattendraget 
Lorttjärnen vilken är endast 1,5 ha stor ligger längst upp i Villingsbäckens system. Närmast tjärnen 

finns myrmark och lite längre bort talldominerad skog i något kuperad terräng. Vattenvegetationen 

som är gles domineras av näckrosor och längs stränder starr. Tjärnens vatten är intermediärt färgat. 

Övre Stugusjön med en storlek av 20 ha omges främst av tallskog i flack terräng. Sjön som 

innehåller många vikar har mestadels fasta stränder även om mindre våtmarker också förekommer. 

Bottnarna i strandzonen är finsedimentdominerade och vattenväxtligheten är sparsam, förutom i vissa 

vikar där den är riklig. Närvarande arter är bl.a. bladvass, nate, näckros och vattenklöver. Förutom 

bäcken från Lorttjärnen har sjön vilken har starkt färgat vatten även tillrinning i form av ett källflöde 

från sydväst. På den östra stranden står en stuga och tvärs över sjön löper en kraftledning.  

Nedre Stugusjön är 30 ha stor med en strandlinje som är mycket flikig och därmed lång. Runt sjön 

finns starrmyr och andra våtmarker förutom i den sydliga viken där marken är fast och beväxt av 

blandskog. Sjöns vatten är starkt färgat och vattenväxtligheten längs stränder och som öar ute i sjön är 

riklig. Förekommande arter är bl. a. starr, säv, bladvass och vattenklöver. Sjön är förmodligen mycket 

grund.  

Villingen har en storlek på 12 ha och omges av något kuperad mark beväxt av främst tall. Närmast 

stränderna växer dock tät blandskog, förutom i nordväst där en mindre våtmark finns. 

Vattenvegetationen som mest består av starr och bladvass växer förhållandevis tät, dels i strandkanten 

men även som två öar ute i sjön. Bottensubstratet i strandzonen innehåller mycket findetritus men sand 

förekommer också. Liksom i övriga sjösystemet så är vattnet starkt färgat i Villingen. En stuga finns 

vid sjöns norra strand. 

 

Nedre Stugsjön i vy från NV. Villingen i vy från söder. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Lorttjärnsbäcken med mynning i Övre Stugusjön är endast ca 300 m lång. Den rinner mestadels lugnt 

genom myr och är mycket liten. Bäckfåran som delvis är dikeslik, men ibland diffus kan förmodligen 

torka ut under vissa perioder. 

Bäcken mellan Stugusjöarna är endast ca 200 m lång. Början och slutet av bäcken vilken går 

genom myr är lugnflytande med en hel del vattenväxter, främst i form av täta vassbestånd i anslutning 

till sjöarna. Där bäcken går ut i Ö Stugsjön är bäckfåran med anledning av detta något diffus. 

Mellanpartiet rinner genom blandskog och består av en kort strömmande sträcka med sand och 

grusbotten. Den runt 2 m. breda fåran är orensad och innehåller en hel del död ved.  

Stugusjöbäcken har en längd av ca 1,3 km och en 

bäckfåra som breddmässigt varierar mellan 1 m och 4 

m. Den inledande sträckan (ca 150 m) är lugnflytande i 

en runt metern djup fåra som kantas av delvis sank 

mark. När marken blir fast följer en strömsträcka (ca 

200 m) där bäcken till en början är grävd och uträtad 

men längre ner har rensats endast lätt. Efter en kortare 

stråkande sträcka med grusbotten rinner den in i myr 

och blir åter lugnflytande och djup. Denna karaktär 

med korta lätt rensade alt. orensade strömmar 

omväxlande med längre lugnflytsträckor genom 

myrmark fortsätter hela vägen ner till Villingen. 

Bäcken kantas i huvudsak av blandskog alt. tallskog 

förutom när bäcken går ut i sjön där myren är helt 

öppen. Vattenväxtligheten är överlag sparsam i vattendraget. Förekommande växter är dock starr, 

näckrosor, kaveldun (utlopp) samt olika tråd och påväxtalger på oorganiskt material.  

Villingsbäcken med början i Villingens södra del och utlopp i Björsjösjöns nordvästra ände är ca 1,8 

km lång och har en medelbredd av ca 2-3 m. Bäcken startar med en ca 50 m lång lugnflytande 

kanalliknande del innan den rinner genom en trumma under en grusväg. Därefter går bäcken som är 

rensad in i en strömsträcka (ca 100 m) vilken avslutas med en fors nedströms en dammrest. Trots 

delvis kraftig rensning så finns det relativt gott om sten och block kvar i fåran. Efter en kort 

strömmande sekvens med grusbotten och mycket ved i fåran rinner bäcken in i en till stora delar 

gräsbeväxt våtmark. Vattnet är lugnflytande till svagt strömmande i en ringlande alt. meandrande fåra 

som bitvis är upp till 1,5 m djup. Vattenklöver och 

näckros dominerar växtligheten över ett 

bottenmaterial som är överlag mjukt även om inslag 

av sand också finns. Sträckan genom myren är ca 

700 m lång.  

Den resterande delen av Villingsbäcken (ca 1 km) är 

helt orensad med varierande biotopförhållanden. 

Bland annat finns mitt på sträckan ett område som 

bedöms vara en optimal uppväxtlokal för unga 

stadier av öring. Bäcken breder där ut sig till en upp 

till 9 m bred, grund ström över en botten med stor 

andel småsten och mindre block. Förekomsten av 

död ved är också stor i fåran som rinner genom 

något kuperad terräng. Sträckan ner till Björsjösjön 

innehåller även områden med svagt strömmande 

vatten över grusbottnar där det finns möjlighet till 

öringlek, t.ex. mellan uppväxtlokalen och mynningsområdet.  

 
         

Strömmande, grund sekvens över grusbotten i 
Stugusjöbäcken. 

Mycket naturlig och fin biotop lämpad för öringyngel  
i Villingsbäcken. 
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Vandringshinder 
I vattendraget registrerades endast ett vandringshinder i form av en dammrest i Villingsbäcken. För 

vidare beskrivning, se åtgärdsförslag. 

 
Tabell. Vandringshinder i Villingsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Typ av hinder Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6862823 530044 Nedströms Villingen Dammrester i fors Partiellt 1,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rätning/rensning: I anslutning till utloppen 

av Nedre Stugsjön och Villingen är bäckarna 

uträtade och kraftigt rensade. En stor andel av 

materialet ligger dock under vallar som är 

överväxta. Eventuellt kan grävningen inneburit 

en mindre sänkning av sjöarna. I övrigt 

förekommer endast lättare rensning i vissa 

strömsträckor i Stugusjöbäcken och 

Villingsbäcken. 

 Dammar: Förutom dammresten i forsen 

nedströms Villingen noterades även rester från 

någon form av damm i Stugusjöbäckens 

mellandel. Dammarnas syfte är oklart. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

KOMMENTAR 

Närheten till sjöar innehållande bl. a gädda, samt att bäckarna har låg fallhöjd gör att 

vattensystemet inte är optimalt avseende öring. Bäst förhållanden har tveklöst Villingsbäcken 

vilken har lite längre sammanhängande strömsträckor, varav vissa har en orörd biotop. Om det 

förekommer öring är beståndet förpassat till att leva strömstationärt eftersom sjöarna inte erbjuder 

någon bra miljö för laxartad fisk. Att döma av förekomst av dammrester och rensningsskador i 

bäckarna så har någon form av vattenverksamhet pågått i vattendraget. Sammantaget är dock inte 

skadorna från detta särskilt stora, och biotopen i berörda områden kan förbättras med 

förhållandevis enkla medel.  

 

Vad gäller sjöarna så kan de med tanke på att de är grunda med långa strandlinjer tänkas vara 

produktiva. Enligt uppgift (FVO) bedrivs där också isfiske efter gädda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rensad ström i Stugusjöbäcken. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en dammrest belägen ca 

150 m nedströms Villingen. Hindret utgörs av 

stockar som fastnat i en brant passage av en fors. 

Stockarna dämmer till viss del av flödet och skapar 

onaturliga fall som är svåra att passera för 

uppströmsvandrande fisk. Virket som bör 

avlägsnas för att frigöra forsen sprids med fördel ut 

som död vet nedströms det forsande partiet- ett 

arbete som kan utföras manuellt.  

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: För att utreda fiskfaunan, i synnerhet 

förekomst av öring bör i första hand minst en 

passande lokal i Villingsbäcken elprovfiskas. Om 

öring påträffas där är det även angeläget att provfiska Stugutjärnsbäcken. 

 Manuell biotopvård: I rensade avsnitt av Nedre Stugutjärnsbäcken och Villingsbäcken kan 

friliggande, upprensade stenar och block med fördel återföras till bäckfårorna med manuell kraft. 

Komplettera gärna med att tillföra död ved i områden där förekomsten är låg. Dessa åtgärder är 

lågprioriterade om det enligt elprovfisket saknas, alternativt finns mycket gott om öring i systemet. 

 
 
 
 
 
 
 

Vh1- Dammrest i Villingsbäcken. 
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Sorgåns vattensystem   

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data (SMHI 2015-10-20) 

Avrinningsområdets yta:  70,93 km
2 

 
Varav 
Mosse:       0,49 % 
Sjö:       3,65 % 
Skogsmark:     95,33 % 
Urbant:        0,53 % 
 
Medelvattenföring utlopp:   0,65 m

3
/s 
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Sammanfattning 

Sorgåns vattensystem med mynning i Mellanljusnans övre delar har ett 71 km
2 
stort avrinningsområde 

och en medelvattenföring i utloppet på 0,65 m
3
/s. Det gör det från norr inkommande vattensystemet 

till det näst minsta inom denna rapport. Markerna inom området präglas starkt av skog med mycket 

små inslag av mossar. Även andelen av sjöytor och områden som är bebyggda är liten. Sorgån har haft 

försurningsproblem och avrinningsområdet ingår i ett kalkningsprogram som för tillfället är inne i en 

uppehållsperiod. 

 

Inom Sorgåns vattensystem har 4 vattendrag inklusive sammanlagt 8 sjöar inventerats och beskrivits. 

Den klart största sjön är Skålvallssjön varifrån huvudfåran startar. Uppströms denna ingår i rapporten 

det stora tillflödet Håversjöån inkl. biflödet Mångtjärnsån, samt den mindre men relativt långa 

Nyskogsbäcken. 

 

Systemet har i form av flodpärlmusslor mm, sina högsta naturvärden i Sorgåns huvudfåra. Ån är 

dessutom ett särskilt viktigt reproduktionsvatten för mellanljusnanöring och har länge använts för att 

fånga avelsfisk i. Även harr från älven leker och utnyttjar vattendragets nedre del. För övrigt är det 

känt att öring i starka bestånd finns i åtminstone Håversjöån och Mångtjärnsån. Abborre och gädda 

förekommer i alla sjöar inom systemet förutom i tjärnarna allra längst upp där den senare arten saknas 

i vissa.  

 

Sammanlagt har det registrerats 9 vandringshinder i vattendragen varav ett är definitivt och artificiellt. 

Detta ligger strax uppströms Sorgvallssjön och isolerar det stora fina systemet med Håversjö- och 

Mångtjärnsån. Ett annat stort problem består av ett minikraftverk som finns mitt i Sorgån. När det 

gäller biotopförhållanden så har vattensystemet klarat sig bra från allvarliga rensningsskador eftersom 

flottning inte har ägt rum. Ett särskilt fint och välbevarat vattendrag är Mångtjärnsån, vilken är helt 

opåverkad. 

 

De två klart viktigaste åtgärderna i Sorgåns vattensystem är att åtgärda vandringshindren i Håversjöån 

och Sorgån, samt i det senare fallet även att utreda kraftverkets laglighet. Ett frigörande av hela 

systemet med utökade tillgängliga reproduktionsområden skulle inte enbart vara till godo för Ljusnans 

fiskstammar. På lång sikt ökar också möjligheterna för öring att utveckla ett sjölevande bestånd i den 

fina Sorgvallssjön. Vidare finns det även vissa förutsättningar för vandringsöring i de gäddfria 

tjärnarna längst upp i systemet- och om arten inte redan finns där kan man satsa på en 

introduktion/återintroduktion. 
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Sorgåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Sorgån Nyskogs 
bäcken 

Håversjö
ån 

Mång 
tjärnsån 

N koord (SWEREF 99TM) 6863678 6868990 6869344 6870367 
E koord (SWEREF 99TM) 535361 532238 531649 531449 
Inventerad längd (km) 8,1 4,5 4,2 6,4 
Antal sjöar 1 3 2 2 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

    

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
? 
x 
x 
 
x 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
? 
? 
 
 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
 
 
 
x 

Särskilda naturvärden     
Flodkräfta     
Flodpärlmussla x    
Skyddad/värdefull natur övrigt x  x  
Särskilda miljöproblem     
Försurning (kalkats i åtg.område) x    
Vattenkraft/reglering x    
Övergödning     
Vandringshinder     
Antal vandringshinder totalt (öring) 1 3 3 2 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 
Bedintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 
Biotopförhållanden     
Gammal flottled     
Rensningspåverkan (0-3) 1 1 1 1 
Tidigare biotopvårdad x    
Problem inom avrinningsområdet     
Jordbruk     
Skogsbruk vattennära avverkning  x 1   
Skogsbruk dikning  1   
Torvtäkt     
Åtgärdsförslag     
Åtgärder av vandringshinder (antal) 1 2 3 2 
Biotoprestaurering x x x x 
Återledning av vatten     
Förbättra kantzoner jordbruksmark     
Igenläggning av diken  x   
Återställande av sjönivå     
Elprovfiske x x x x 
Sjö/nätprovfiske x x  x 
Kräftprovfiske     
Inventering av flodpärlmussla     
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Sorgån             

 

Förutsättningar 

Läge  
Sorgån har sin början I Skålvallssjön och Sorgtjärnen, ca 6 km öster om Laforsen och mynnar i 

Ljusnan nedströms Kölströmmen. Vattendraget är 8,1 km långt och faller runt 45 m i loppet som 

nästan uteslutande går genom skogsmark. Förekommande bebyggelse i anslutning till vattendraget är 

stugor och hus runt sjön och en fastighet vid Sorgån i Sorga. Två mycket små bäckar från myrmarker i 

öster utgör biflöden. 

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar både Sorgån och sjöarna. 

 

Fiskfauna 
Elfiske har utförts på två platser i Sorgån varav det senaste år 2012. Arter som har fångats är öring, 

harr, lake, stensimpa och bäcknejonöga. Tätheterna av öring har varit normala i den övre lokalen, 

medan den nedre lokalen vid mynningen haft skiftande resultat. I vattendragets nedre del reproducerar 

Sorgån med Skålvallssjön och Sorgtjärnen. 
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sig både öring och harr från mellanljusnan. Skålvallssjön har bestånd av abborre, gädda, mört, gärs, 

siklöja samt eventuellt sik och inplanterad öring. I Sorgtjärn finns abborre gädda och mört. 

Särskilda naturvärden 
Sorgån har högt geologiskt och botaniskt värde och ingår i riksintresset Ljusnan vad gäller bl. a 

naturvård (länsstyrelsen 1999). Den nedre delen av ån igår i Mellanljusnans naturreservat samtidigt 

som området via Ljusnan är skyddat genom miljöbalken. Vattendragets flodpärlmusselbestånd är ett 

av de bättre i länet med höga tätheter och även nyrekrytering (Länsstyrelsen  Gävleborg 2002).  

Särskilda miljöproblem 
Eftersom vattendraget haft försurningsproblem så har kalkning bl. a. utförts i Skålvallssjön. Sorgåns 

åtgärdsområde för kalkning är dock numera avslutat. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001, kompletterande inventering av Ljusdals kommun 

2012/2013. 

Sjöbeskrivningar 
Skålvallssjön är en 144 ha stor sjö som är 

belägen 215 m över havet och har måttligt 

färgat vatten. Bottensubstratet i strandzonen 

består till största delen av hårdmateriella 

fraktioner, från sand till block med en 

vattenväxtlighet som överlag är gles . 

Undantag finns främst i norr där bottnarna är 

sedimentdominerade och vattenväxtligheten 

delvis riklig. Bl. a. växer bladvass, starr, 

fräken och näckros. Tillrinning till sjön sker 

från norr genom Mångtjärnsån och 

Nyskogsbäcken samt via två mindre 

källbäckar. Sjöns omgivning vilken är något 

kuperad är främst beväxt av blandskog 

närmast stränder och talldominerad barrskog 

längre bort. Ett tiotal stugor finns runt sjön 

som i den södra delen även kantas av 

ängsmark och en badstrand. 

Sorgtjärn är en endast 2,8 ha skogstjärn som omges av flack skogsmark dominerad av tall. 

Strandzonen är sank och beväxt med ett bälte av starr och vass. Längre ut i tjärnen finns också näckros 

och nate. Bottensubstratet består främst av finsediment även om några block förekommer längs 

kantarna. In och utlopp utgörs av Sorgån.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sorgån börjar med en 250 m lång, mest svagt strömmande sträcka mellan Sorgvallssjöns sydöstra vik 

och Sorgtjärn. Ån som rinner över sand, grus och en del sten, är upp till 8 m bred men betydligt 

smalare i slutet där ett kvillområde finns. Tomtmark angränsar ån i början av sträckan innan blandskog 

i något sank mark tar över. De sista 50 m går genom öppen våtmark med mycket växtlighet, främst 

bladvass. 

Skålvallssjön i vy från ost. 
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Mellan Sorgtjärn och Sorga (ca 4 km), rinner Sorgån genom skogsmark hela vägen undantaget 

”Rysslåtten”, som är en öppen våtmark ca 400 m nedströms Sorgtjärn. Upp och nedströms denna 

våtmark är Sorgaån upp till 20 m bred medan den i övrigt oftast är 5  -10 m. Genom våtmarken är fåran 

djup och innehåller mycket vattenväxter.  Karaktäristiskt för övrigt är svagt strömmande vatten i en 

ringlande, ibland meandrande fåra som innehåller mycket död ved. Bottensubstratet domineras av sand 

med inslag av finsediment och grus.   Flera mindre korvsjöar har bilats i de lätteroderade markerna. 

Ibland avbryts biotopen av korta partier (max 50 m) med stråkande vatten över sten och block. På 

substratet växer både kudd- och näckmossa.  

 I Sorga går ån i kanten på en öppen tomtmark (ca 100 m) innan vattendraget leds vidare genom en väl 

tilltagen trumma under Fönevägen. Ån strömmar sedan genom ett rensat parti (ca 80 m) fram till en 

kort fors, där en damm och ett minikraftverk finns. Fram till Föne flygfält (ca 100 m) är ån åter 

strömmande i en rensad fåra, som dock är försiktigt återställd. Sorgån är därefter, under Föne flygfält 

kulverterad, genom en hela 120 m lång halvtrumma.  

Mellan flygfältet och Ljusnan (3,9 km), är vattendraget 

djupt nedskuret i en mäktig och ovanligt brant ravin. I 

botten av ravinen slingrar sig fåran fram genom fuktig 

skogsmark, vilken närmast vattendraget består av en 

mindre del   gran och många olika sorters lövträd. Bl. a. 

växer gråal, hägg, asp och sälg. Vattnet är oftast svagt 

strömmande över sanddominerade bottnar som 

innehåller mycket död ved. Avbrott finns dock för 

kortare blockrika forsar, samt stråkande partier över 

bottnar av grus småsten. Åfåran är på något ställe upp 

till 15 m bred, men i medeltal ca 7-8 m. Djupet varierar 

från endast 1-2 dm på stråkande sträckor till upp till ca 

1,5 m i vissa lugnare områden. Under inventeringen 

2013 påträffades det några hundra m uppströms 

mynningen en bäverdamm. Denna var under konstruktion och på god väg att bli ett vandringshinder. 

Vandringshinder för fisk 
Enligt tabell nedan finns det i Sorgån, endast ett vandringshinder. För ytterligare beskrivning av detta, 

se åtgärdsförslag.  

Tabell. Vandringshinder i Sorgån. 

Nr X koord Y koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6866050 535482 Nedströms Sorga Damm, kraftverk Partiellt 0,4 

 

Karaktärsbild av Sorgåns mellersta del. Ringlande 
över sandiga och vedrika bottnar. 

Strömmande passage genom delvis öppen 
gårdsmark i Sorga. 

Sorgåns grunda utloppsström till Ljusnan. 



Sorgåns vattensystem   Sorgån 

309 
 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Sorgåns vattenbiotop 

har klarat sig relativt bra från 

rensning, vilket tyder på att det 

inte har flottats timmer i den. Den 

kraftigaste rensningen har gjorts 

mellan Sorga och flygfältet där 

det ligger en hel del upprensat 

material på land. Övriga partier 

med sten och block är endast lätt 

rensade alternativt helt orörda. 

 Dammar: Utrivna dammar tyder 

på att någon form av vattenkraft 

utvunnits ur Sorgån även 

historiskt sett. Dammrester finns 

på gårdsmarken i Sorga och på 

minst ett ställe längre ner efter ån. 

Enligt uppgift ska det ha funnits 

ett ”fiskhus” (ål?) i Sorga och en kvarn nedströms. 

 Kulvertering: Vattendraget är kulverterat längs hela 120 m under Föne flygfält. Passagen består 

av en ”oval” plåttrumma med onaturlig botten. 

 Skogsbruk: Hyggen i omgivande mark fanns på flera ställen under inventeringen 2013. Ett hygge 

med dåligt sparad skyddszon längs ca 100 m, fanns på åns östra sida ca 800 m uppströms Sorga. 

 Fiskevård: I forsen direkt nedströms   kraftverket i Sorga ser det ut som man har grävt en 

huvudfåra där vattnet ska gå- troligen för att underlätta fiskvandring. Dessutom har man nedströms 

forsen lagt ut enstaka stora block i fåran. En annan plats som åtgärdats är mellan 

mynningsområdet i Ljusnan och ca 200 m upp i Sorgån. Där har det tillförts sten från annan plats, 

troligen i syfte att öka antalet ståndplatser. 

 
 
 
 
 
 
 

”Framgrävd” huvudfåra genom fors nedströms Sorga 
kraftverk. 

Märklig biotopvård nedströms samma fors. 

Trolig dammrest, i Sorgåns nedre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger nedströms Sorga 

och består av en damm som uppförts för att 

driva ett mindre kraftverk. Dämmet som är 

av trä är ca 8 m långt och skapar ett fall på ca 

0,4 m vid normal vattenföring. Vid höga 

flöden kan förmodligen öring ta sig över 

hindret varvid detta endast bedöms som 

partiellt. Vid sidan av huvudfåran finns även 

en smal kanal för kraftverkets utlopp. 

Kraftverket som var i drift under 

inventeringen 2013, har en laglighet som är 

mycket tveksam. Om det visar sig att 

anläggningen saknar tillstånd så bör den 

rivas ut. Vid fortsatt drift kan fiskväg skapas 

genom stenutläggnin  g/vattenhöjande åtgärder 

nedströms dammen. 

      Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: I samband med att vandringshindret i Sorga åtgärdas bör man 

även återställa biotopen upp och nedströms detta. Maskinell återställning föreslås mellan vägen i 

Sorga och flygfältet, ca 250 m. Detta inkluderar även området som tidigare åtgärdats på ett något 

märkligt sätt (se foto), då stora jämnstora block har lagts ut med jämna mellanrum. Sten att lägga 

KOMMENTAR 

Sorgån är med sin strategiska mynning vid Långstrand strömmen det näst största vattendraget 

som mynnar i övre Mellanljusnans norra strand. Höga naturvärden finns bl. a. eftersom ån är en 

av få i dalgången som har reproducerande bestånd av flodpärlmussla. Det är dessutom det 

vattendrag som har störst uppgång av leköring från älven. I medeltal fångades när de var som 

flest enligt FVO, ca 40 öringar i uppvandringsfällan de år den varit i bruk. I hänseende till 

bevarandet av mellanljusnanöring så är vattendraget och det avelsarbete som görs där mycket 

viktigt. Enligt elprovfiske (år 2003) finns det även harr, åtminstone i åns nedersta del. 
 

Att det finns unika bestånd av flodpärlmussla och öring i Sorgån är inte förvånande, eftersom 

dess vattenbiotop är ovanligt opåverkad av flottledsrensningar och liknande. Tyvärr finns det 

ett artificiellt vandringshinder i form av en damm, tillhörande ett minikraftverk mitt i 

vattendraget. Även om de finaste och största lek- och uppväxtområdena finns nedströms 

dammen så är det mycket viktigt att hindret åtgärdas. Detta skulle innebära helt fria 

vandringsvägar, för alla förekommande fiskarter mellan Ljusnan och Skålvallssjön. Denna fina 

sjö är för övrigt relativt stor och en av få i området som trots att den innehåller gädda, 

eventuellt skulle kunna rymma öring. Bl. a. för att sjön är relativt näringsfattig och att den har 

bestånd av betesfisk, som siklöja. Öring har för övrigt historikt sett planterats ut i sjön med 

förhållandevis bra resultat. Dessutom finns arten i vilda bestånd, förutom i Sorgån även i 

Skålvallssjöns tillflöden Håversjöån med Mångtjärnsån, samt troligen i Nyskogsbäcken.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vh1- Kraftverksdamm vid Sorga. 
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ut i denna något kanaliserade del, finns på stränder och i överskott vid den uppströms liggande 

forsen. 

  Manuell biotopåterställning: De lätt rensade strömmarna som är korta, men förekommer längs 

hela vattendraget kan förbättras genom manuell biotopåterställning inkl. lekbottenrestaurering. 

Detta är ingen akut åtgärd men kan vara befogad med tanke på Sorgåns höga värde som 

reproduktionsvatten för mellanljusnanöringen. 

 Elprovfiske: Den nedersta elfiskelokalen som finns registrerad visade vid det senaste fisket (år 

2009) mycket låga tätheter av öring. Det är dock tveksamt om denna lokal som ligger mycket nära 

mynningen är representativ för Sorgåns nedre halva. Det föreslås därför att man i samband med att 

den befintliga lokalen avfiskas nästa gång, även provtar en lokal i någon av de fina 

öringbiotoperna mitt på sträckan Sorga-Ljusnan.  

 Sjöprovfiske: Provfiska Skålvallssjön med standardiserad nätfiskemetodik. Resultatet är främst 

intressant för att det kan ge en signal på vilka förutsättningar som finns för öring att leva i sjön. De 

främsta förutsättningarna är att beståndet av siklöja (betesfisk) är starkt och att närvaron av sik 

(näringskonkurrent) inte är för stor. Det är även intressant att utreda om det i sjön finns kvar 

inplanterad öring, eller vilda öringar från anslutande vattendrag. Positiva signaler från provfisket 

skulle innebära att Skålvallssjöns tillflöden, och eventuella åtgärder där i en framtid kan bli extra 

viktiga.  

 Bevaka bäverdamm: Håll uppsikt över bävrarna som höll till i Sorgaån 2013. Dammen som var 

under uppförande endast ca 300 m upp i ån, får inte bli ett långvarigt hinder för uppvandrande fisk 

från Ljusnan. 

 Särskilda fiskerestriktioner: Det är mycket viktigt att den nedre delen av Sorgån skyddas med 

tanke på uppväxande öring och harr från Ljusnan. Förslagsvis undantas hela sträckan från Sorga 

till mynningen från fiske. 

 Angående avelsfiske: Avelsfisket med fälla i Sorgåns mynning har liksom i Enån och Björsjöån 

gett små fångster av mellanljusnanöring under senare år. Oftast fångas endast enstaka exemplar i 

respektive vattendrag. Metoden med denna typ av fällor har i andra fall visat sig utgöra ett vågspel 

och risken är stor att man hindrar en stor andel av lekfisken från att nå sina lekplatser. Om så är 

fallet och vattendragen dessutom i stort sett är avspärrade varje höst kommer bestånden av 

vandringsöring snabbt att försvagas och riskera att på sikt slås ut. Av denna anledning föreslås ett 

omedelbart avbrott av avlelsfisket i berörda vatten under några år, för att säkerställa att bestånden 

av vandringsöring kan återhämta sig på ett naturligt sätt. Förslagsvis görs ett uppehåll på 3 år för 

att därefter fiska i respektive vattendrag i 3-års intervaller. Det vill säga man fiskar bara ett 

vattendrag per år. Under den kommande tiden då Sorgån, Enån och Björsjöån behöver vila- kan 

man med fördel sätta fällorna i andra mellanljusnanmynnande vattendrag som exempelvis 

Långtjärnsbäcken och Edsbäcken. 
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Nyskogsbäcken           

Förutsättningar 
Läge  
Nyskogsbäcken, med mynning i Skålvallssjöns östra del har sin uppkomst från tre mycket små tjärnar 

nordost där om. Från den längst upp i systemet liggande Ämbarhålstjärnen är bäcken ca 4,5 km lång 

samt har en fallhöjd på runt 100 m. Skogsmark och främst kring tjärnarna, inslag av myr omger det 

lilla vattendraget som rinner genom helt obebyggda marker. En mindre bäck från Nyskogsmyran i 

öster utgör enda biflöde av betydelse. 

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar Nyskogsbäckens nedersta tredjedel medan resterande vatten tillhör Ljusdals 

FVOF. 

 

Fiskfauna 
I småtjärnarna finns det enligt föregående fiskeplan (1991) abborre och öring, samt i Ämbarhålstjärnen 

även Bäckröding som inplanterats. Fiskfaunan i Nyskogsbäcken är okänd, men bör med stöd av 

ovanstående uppgifter åtminstone innehålla öring. 

 

 

Karta. Nyskogsbäcken med Ämbarhålstjärnen, Hästskotjärnen och Lillöratjärnen. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Nyskogsbäcken biotopkarterades av Ljusdals kommun 2012, dock endast översiktligt mellan tjärnarna. 
 

Sjöbeskrivningar 
Ämbarhålstjärnen är en långsmal tjärn på ca 3,5 ha vilken kantas av myrmark som delvis är helt 

öppen. Längre bort i omgivningen finns talldominerad skog i förhållandevis flack terräng. I stora ytor 

av tjärnen växer näckros, andra förekommande vattenväxter är bl. a starr och nate. Vattnet i tjärnen är 

måttligt färgat och har enligt en äldre analys (1986) bra buffertkapacitet. Tjärnen saknar tillopp men 

har en liten utloppsbäck som leder till Lillöratjärnen.  

Hästskotjärnen vilken även den har ett litet utlopp till Lillöratjärnen är 3 ha stor och innehåller vatten 

som är starkt färgat. Vattenväxter i form av främst näckros, starr och vattenklöver växer relativt 

sparsamt men ändå ganska långt ut i tjärnen. I omgivningen och längs stränderna som består av både 

fast mark och myrmark växer mestadels tallskog.  

Lillöratjärnen med en storlek av endast 1 ha är den nedersta av tjärnarna, vilkens utlopp bildar 

Nyskogsbäckens huvudflöde. Omgivande mark består av helt öppen myr som nära tjärnen är mycket 

sank. I strandzonen finns ett bälte av starr och längre ut i tjärnen växer bl. a näckros och vattenklöver. 

Vattnet är måttligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Den ca 800 m långa Ämbarhålstjärnsbäcken har början och slutpartier där bäcken rinner svagt 

strömmande genom myrmark. Mellan dessa sträckor strömmar bäcken genom något kuperad 

skogsmark med dominans från gran. Fåran som är helt opåverkad från rensning är ofta mycket blockig 

utan samlat flöde. De blockiga partierna avbryts ibland av näckrosbeväxta höljor samt korta strömmar 

med varierat bottensubstrat. Stor förekomst av död ved i bäcken stärker intrycket av orördhet. Bredden 

är oftast ca 1-2 m men vid blockrika områden breder fåran ibland ut sig till upp emot 6 m. 

Hästskotjärnsbäcken är endast ca 250 m lång och runt 0,5 m bred. Fåran är trots mycket litet flöde 

och låg strömhastighet överlag tydlig. Bäckens bottnar består uteslutande av finsediment alt. 

grovdetritus med en överlag sparsam växtlighet. I anslutning till in och utlopp omges bäcken av myr, 

för övrigt rinner den genom fast skogsmark som domineras av gran.   

Nyskogsbäcken är de första 400 metrarna 

genom Öratjärnsmyran smal (ca 1 m) och 

djup med ett omväxlande bottensubstrat. 

Resterande del ner till Skålvallssjön (ca 3,3 

km) går genom olika former av skogsmark i 

ett mestadels strömmande till forsande lopp. 

Kortare avbrott med lugnflytande vatten 

genom mindre myrar finns dock. På några 

ställen i de övre delarna, t.ex. direkt 

nedströms Öratjärnsmyran är bäcken mycket 

blockrik med en varierande bredd på ca 1-8 m 

. Vattnet sipprar oftast mellan eller under 

blocken och vattendraget saknar på dessa 

ställen ett tydligt flöde. På en sträcka, 

uppströms biflödet från Nyskogsmyran faller 

bäcken samtidigt mycket brant vilket gör att 

passagen bedömts utgöra ett partiellt 

vandringshinder (vh2).   

Mycket blockigt avsnitt där Nyskogsbäcken saknar en tydlig 
vattenfåra. 
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Riktigt fina öring biotoper för både lek och 

uppväxt/ståndplatser finns på flera ställen. 

Särskilt värdefull är sträckan mellan vägen från 

Nyskogen och vh2. Bäcken är där helt orensad 

och innehåller mycket dödved i en mångformig 

fåra som ibland delar sig. Beskuggningen är 

också bra förutom i slutet av sträckan där man 

har utfört bäcknära avverkning. Mellan 

fallsträckan och en punkt nedströms vägen runt 

Sorgvallssjön går bäcken rakt grävd genom 

gammal slåttermark. I den sista delen mot sjön 

rinner bäcken åter opåverkad och naturlig. 

Undantag är dock en dammrest vilken kan utgöra 

vissa problem för fiskvandring. 

Vandringshinder för fisk 
I Nyskogsbäcken finns tre vandringshinder som alla bedöms vara partiella. På grund av bäckens, ringa 

storlek och tätblockiga förhållanden finns dock flera här oregistrerade passager i vattendragets övre del 

som inte medgör fiskvandring under låga flöden. För en vidare beskrivning av de i tabellen 

registrerade vandringshindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Nyskogsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6870031 533224 Väg från Nyskogen Vägtrumma Partiellt 0,0 

Vh2 6869363 532592 Uppströms biflöde från Nyskogen Fallsträcka Partiellt 5,0 

Vh3 6869110 532375 Uppströms Skålvallssjön Dammrest Partiellt 0,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Bäcken är grävd och 

uträtad genom tidigare hävdad mark längs en 

sträcka på ca 250 m uppströms, och en kort 

bit nedströms vägen runt Skålvallssjön. Det 

finns dock ont om synliga stenar och block på 

stränder.  

 Dikning: Längs den grävda sträckan finns 

även flera direktmynnande diken. Bl. a. har 

biflödet från Nyskogsmyran grävts om till ett 

stort dike innan sammanflödet med 

Nyskogsbäcken. 

 Skogsbruk/avverkning: Längs ett parti 

uppströms fallsträckan (VH 2) har bäcknära 

avverkning utförts. Detta har medfört att träd 

som blåst omkull och andra avverkningsrester ligger i bäcken och skapar dämmen. Det noterades 

även äldre hyggen med bristande skyddszon, t.ex. direkt uppströms den övre vägen. 

 
 

 
 

Fin öringbiotop i Nyskogsbäcken. 

Rätad sträcka i den nedersta delen av Nyskogsbäcken. 
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Åtgärdsförslag  

Åtgärder av vandringshinder  
 Vandringshinder 1 består av en vägtrumma av plåt som ligger under vägen från Nyskogen. 

Trumman som har en dimension på endast 0,6 m skapar inte något fall i änden. Dock har det 

bedömts att underdimensionering och sluttande läge kan vålla problem för fiskvandring p. g. av 

alltför hög strömhastighet genom trumman. Denna är även rostig och bör bytas, helst till en 

valvbåge. 

 Vandringshinder 2 är en grovblockig, smal (ca 1-2 m) fallsträcka belägen ca 500 m uppströms 

bäckens mynning i Skålvallssjön. Passagen som är ca 30 m lång med en fallhöjd på ca 5 m kan 

troligen bestigas av öring, vid endast mycket höga flöden. Eftersom forsen och bäckfåran är helt 

naturlig rekommenderas inga åtgärder. 

 Vandringshinder 3 ligger ca 180 m uppströms mynningen och består av en rest av någon form av 

damm, eventuellt ett ålkar. Tvärliggande och längsgående stockar i en fors bildar ett dämme som 

kan hindra fiskvandring uppströms forsen. Stockar och bråte bör avlägsnas, kan göras manuellt.  

KOMMENTAR 

Nyskogsbäcken är sammantaget en fin liten skogsbäck som bedöms ha bra förutsättningar att 

hålla öring, åtminstone i den mellersta delen. Att det finns öring är dock inte bekräftat, förutom 

uppgifterna att arten ska finnas i småtjärnarna längst upp. Om detta stämmer, och om det i så fall 

handlar om vildfödd  fisk måste det vara en mycket anpassad och tålig stam. Detta eftersom 

vattendragen i anslutning till sjöarna är mycket små, delvis diffusa och därigenom har 

begränsade möjligheter för vandring och reproduktion. En annan omständighet som kan vara 

negativ är att bäckröding har utplanterats i Ämbarhålstjärnen. Bäckröding är en art som kan 

bilda täta bestånd i småbäckar och därmed konkurrera med naturligt förekommande öring. 

 

Längre ner i Nyskogsbäcken är knappast vattenföringen något problem. T.o.m. biflödet från 

öster höll relativt mycket vatten under inventeringen hösten 2012. Negativa faktorer är rätningen 

och dikningen som utförts, samt att det saknas riktigt bra förutsättningar för öringlek. Bättre 

förhållanden för lek och uppväxt skulle öka chansen till att eventuellt förekommande öring 

vandrar ut i Skålvallssjön för tillväxt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Underdimensionerad, dåligt anlagd vägtrumma. Vh2- Blockigt fall i vy uppifrån. 
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Övriga åtgärder 
 
 Maskinell återställning av grävt och utdikat område: Det grävda och utdikade området 

uppströms Skålvallssjön kan vara svårt att återställa. Marken runt bäcken är delvis mycket sank 

och kan ha dålig bärighet, dessutom finns små mängder av upprensat material att arbeta med.  

Förslagsvis lägger man igen diken och återför block på platser som kan kommas åt med lämplig 

grävmaskin. 

 Anläggning av lekområde: När man väl har maskin i området kan det även vara befogat att 

anlägga lekområden, lämpligtvis upp och nedströms vägen där bäcken har bra strömhastighet och 

fasta bottnar. Naturgrus kompletterat med sten måste i så fall köras dit från annan plats. 

 Elprovfiske: För att undersöka fiskfaunans sammansättning och förekomst av öring i bäcken är 

det önskvärt att tre lokaler elprovfiskas. En av dessa bör ligga i bäcken från Ämbarhålstjärnen för 

att utreda eventuell bäckrödingförekomst. 

 Nätprovfiske: Om öring och/eller bäckröding påträffas vid elfisket är det extra intressant att även 

reda ut vilka arter som finns i tjärnarna. Detta görs genom standardiserat nätprovfiske.  
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Håversjöån                
 

Förutsättningar 

Läge  
Håversjöån avvattnar Sorgaåns 

avrinningsområdes nordvästra 

del som bl. a. innehåller 

Håversjöarna och ett antal 

småtjärnar däromkring. 

Vattendragets huvudfåra vilken 

är drygt 4 km lång börjar i Lilla 

Håversjön och mynnar i 

Skålvallssjöns norra strand, vid 

Skålvallen. Omgivningen består 

av ödemarker i relativt kuperad 

terräng innehållande barrskog 

med inslag av myr. Biflöden 

utgörs av den lilla 

Jenstjärnsbäcken från väster och 

Mångtjärnsån fån ost. 

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar 

Håversjöån och Lilla Håversjön. 

Stora Håversjön delas med 

Ljusdals FVOF. 

 

Fiskfauna 
Håversjöarna har bestånd av 

abborre, gädda och mört. I 

Håversjöån finns det även öring. 

Vid elprovfisken utförda av 

länsstyrelsen 2008, fångades 

öring i goda tätheter i två lokaler 

i nedre delen av vattendraget. 

Övrig art som påträffades var bäcknejonöga. 

 

Särskilda naturvärden 
Öster om Stora Håversjön ligger det angränsande Skålvallsbrännans naturreservat vilket även 

innefattar Knipptjärnarna med tillhörande bäckar. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utfördes av länsstyrelsen 2010. Kompletterande inventeringar gjordes av Ljusdals 

kommun 2012 och 2014. 

 

Karta. Håversjöån och Håversjöarna. 
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Sjöbeskrivningar 
Stora Håversjön är en långsmal, 53 ha stor sjö 

belägen 285 m över havet. Omgivningen består av tall 

och blandskogsbeväxt mark. Längs stränder finns även 

inslag av myrmarker. Där marken mot strandzonen är 

fast är den ofta något sluttande, liksom omgivningen 

längre bort är. Sjön har endast måttligt färgat vatten 

och inger allmänt ett näringsfattigt intryck. 

Vattenväxtligheten är sparsam och består främst av 

glesa starrbestånd längs stränderna som delvis är 

steniga. Här och var bryts vattenytan av uppstickande 

block. Sjön har 3 st. tillrinnande bäckar som kommer 

från små tjärnar i myrmarker längre upp i terrängen. 

Lilla Håversjön är 15 ha stor och har en liknande 

sjökaraktär som den större av Håversjöarna. Förutom 

bäcken från S Håversjön saknar sjön synliga tillopp, 

dock sker diffus tillrinning från Håversjötjärnarna i nordväst. I närhet till sjöns utlopp finns en liten 

stuga och på stranden påträffades flera ekor. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Håversjöån börjar i en mycket långsmal vik i St. 

Hoversjöns södra del. Fram till St. Håversjön (ca 250 

m) är ån, som har en bredd på ca 2-8 m huvudsakligen 

lugnflytande. Viss strömsättning förekommer dock i 

anslutning till en dammrest i sjöutloppet och två korta 

nackar längre ner. Gott om upprensade stenar ligger 

längs nackarnas stränder. Den flacka och till stora 

delar myrlänta terrängen kring bäcken är beväxt av 

främst mindre tall och björk. 

Mellan St. Håversjön och sammanflödet med 

Mångtjärnsån (ca 2,9 km) rinner ån uteslutande genom 

skog och myrmarker. I sjöutloppet finns resterna av ett 

trädämme som inte utgör vandringshnder för fisk. Ån 

är därefter till en början (ca 150 m) mest lugnflytande 

genom mark som i strandzonen kan vara sank. Fåran 

som är ca 7-10 m bred och runt 1 m djup är beväxt av en hel del övervattensväxter. Från att fasta 

stränder tagit över och fram till Stormyran (ca 150 m), är ån bred, bitvis flergrenad och mycket 

blockrik. Vattnet som mest är strömmande rinner delvis diffust mellan stenar och block vilka är 

beväxta av en hel del trådalger.  

Genom den bitvis helt öppna Stormyran (ca 350 m) 

är flödet svagt strömmande i en fåra som innehåller 

mycket vattenväxter, främst vass och näckros. 

Bredden är ca 3-8 m och djupet bedömdes vara max 

1 m. Efter myren går vattendraget åter in i ett brett 

blockigt parti (ca 1 km) med diffust vattenlopp. 

Avbrott för smalare forsar med en tydligare åfåra, 

samt för ett kort höljområde finns dock. Den 

resterande delen ner till sammanflödet med 

Mångtjärnsån (ca 1,4 km), har ett varierande 

vattenflöde och bottensubstrat. Grusbottnar lämpade 

för öringlek finns på flera ställen, t.ex. nedströms 

Prästskogsbron. I slutet av sträckan, genom myren 

Stora Håversjön i vy från SO. 

Rensad strömnacke mellan Håversjöarna. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Hölja i Håversjöåns lopp genom Stormyran. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Göransslåtten är ån lugnflytande till svagt strömmande. Fåran är där endast är runt 3 m bred, men över 

1 m djup. Den relativt sparsamma vattenväxtligheten består av främst starr och näckrosor. 

Beskuggningen av Håversjöån är i den beskrivna sträckan är i allmänhet mindre bra. Detta beror dock 

till viss del på att myrmark kantar stora delar av vattendraget. Men också på att den omgivande 

skogsmarken delvis består av uppväxande ungskog.    

Resterande del av ån, ner till Skålvallssjön (ca 1 

km)är mestadels strömmande till forsande. Fåran 

som på något ställe är flergrenad, är genomgående 

3-8 m bred och innehåller mycket block och sten. 

Undantaget är de sista ca 150 metrarna som har en 

grusdominerad botten och ett flöde som är endast 

svagt strömmande. Förekommande vattenväxter är 

främst olika påväxtalger. Blandskog längs 

vattendragets stränder skänker genomgående en 

tillfredsställande beskuggning. Tyvärr finn det 

längs sträckan tre separata vandringshinder för fisk. 

Detta i form av en mindre dammrest, en vägtrumma 

och en kraftverksdamm, varav det sistnämnda 

hindrar all form av uppströms vandring.   

Vandringshinder för fisk 
Följande tre vandringshinder registrerades i Håversjöån. En vidare beskrivning av dessa finns under 

kapitlet åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Håversjöån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6869973 531513 Uppströms Skålvallsvägen Dammrest Partiellt 0,2 

Vh2 6869934 531513 Skålvallsvägen Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh3 6869699 531482 Nedströms Skålvallsvägen Damm, kraftverk Definitivt 1,2 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Kraftig rensning har utförts i de korta strömpartierna som finns i ån mellan sjöarna. I 

sträckan nedströms St. Håversjön påträffades endast lätt rensade strömmar i åns översta del, samt 

lite kraftigare rensning i anslutning till vandringshindren.  

 Dammar: I anslutning till utloppen av de båda Håversjöarna finns rester av dammar som är 

passerbara för fisk. I båda fallen har dammarna varit byggda av stock och brädor. Troligen har de 

haft som funktion att stänga inne utplanterad fisk i sjön.  I en fors uppströms vh3 finns resterna av 

ett gammalt ålkar eller dylikt. 

 

Fin ström och forsbiotop i Håversjöåns nedersta del. 

Rensad ström uppströms vh2. Foto: Lst Gävleborg. Rester av troligt ålkar uppströms vh3. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en dammrest belägen ca 

40 m uppströms Skålvallsvägen. En grov stock 

som ligger tvärs över ån skapar ett fall på ca 0,2 

m, vilket innebär ett partiellt vandringshinder. 

Stocken bör avlägsanas så att alla fiskarter kan 

passera.  

 Vandringshinder 2 finns under Skålvallsvägen 

och består av en vägtumma av plåt som skapar ett 

fall på 0,2 m i änden. Detta kan åtgärdas i 

samband med eventuell maskinåterställning 

nedströms, då vattenståndet i åfåran bör höjas. 

Det bästa är dock att byta ut trumman mot en 

valvbåge.  

 Vandringshinder 3 är beläget ca 250 m 

nedströms Skålvallsvägen och består av en damm 

tillhörande ett litet kraftverk. Dammen som är 

placerad mitt i en forssträcka är av betong och 

försedd med en regleringslucka av trä. Oavsett 

om luckan är stängd eller öppen, så utgör 

passagen, på grund av dammens konstruktion ett 

definitivt vandringshinder. Vid inventeringen 

under våren 2014 så var inte kraftverket i drift, 

även om det rann vatten genom turbinintaget. 

Dammens laglighet är i skrivande stund osäker 

och bör utredas. Om en bra fungerande fiskväg 

ska kunna anläggas så krävs det att hela 

dammkonstruktionen rivs ut. 

KOMMENTAR 
Håversjöån har med tanke på sin storlek klarat sig relativt bra från biotopförstörande verksamhet. 

Vattendraget har med all säkerhet inte utnyttjats som flottled, men dammrester och spår av viss 

rensning tyder på att någon form av vattenkraft utvunnits. I dagsläget finns det ett minikraftverk 

med tillhörande damm endast ca 400 m uppströms Skålvallssjön. Något som är mycket olyckligt 

eftersom det uppströms detta definitiva vandringshinder finns stora arealer av lek och 

uppväxtområden för öring. Något som inte enbart gäller för Håversjöån. Även biflödet 

Mångtjärnsån har fina biotoper som på grund av dammen ligger isolerade. En eliminering av 

vandringshindret skulle öka sannolikheten för att öring utvecklar en sjövandrande strategi ut i 

Skållvallssjön. 

 

Håversjöarna erbjuder däremot, även om de är fina och förhållandevis näringsfattiga, inga bra 

förhållanden för öring. Förutom att de innehåller gädda så saknas lämplig betesfisk. Dock, kan 

man av dammresterna i utloppen att döma, misstänka att laxartad fisk har inplanterats någon 

gång. Uppgifter på om så är fallet saknas dock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1, dammrest. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh3, damm i Håversjöåns nedersta del. 
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Övriga åtgärder 
 Riv ut dammrester: Avlägsna dammresterna som finns i sjöutloppen så att vattnet kan strömma 

fritt i hela åns bredd. 

 Maskinell och manuell biotopåterställning: Lägg tillbaka upprensad sten maskinellt (ca 100 m) 

i anslutning till vh1 och vh2. Se samtidigt till så att vattenståndet höjs i den fellagda trumman 

(vh2), om inte denna ska bytas ut. De rensade strömnackarna i ån mellan Håversjöarna ligger 

otillgängligt och biotopvårdas lämpligast manuellt. 

 Elprovfiske: Kvantifiera öringbestånd och övrig fiskfauna genom elprovfisken i minst tre lokaler. 

En av dessa bör ligga nedströms det definitiva vandringshindret- kraftverksdammen.  
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Mångtjärnsån    
(med Svart-och Stortjärnsbäcken)  

  

Förutsättningar 

Läge  
Mångtjärnsåns huvudfåra har sin början 

i Mångtjärnarna och mynnar Håversjöån 

ca 1 km uppströms Skålvallssjön. 

Uppströms tjärnarna ligger Svarttjärnen 

och Stortjärnen vilka förbinds av kortare 

bäckar som också ingår i denna rapport. 

Den sammanlagda sträckan är inklusive 

sjöarna ca 8,3 km. Vattendraget rinner 

genom kuperade skogsmarker med 

inslag av mindre myrar.  Undantaget 

några korsande skogsvägar så är 

området helt obebyggt.  

 

Förvaltning 
Färila FVO förvaltar de nedersta 2,5 

kilometrarna av Mångtjärnsån.  

Resterande del inklusive tjärnarna ingår 

i Ljusdals FVO. 

 

Fiskfauna 
I Mångtjärnarna och Svarttjärn finns det 

naturliga bestånd av abborre och gädda, 

i Stortjärnen endast abborre. Öring och 

bäckröding har utplanterats i 

Svarttjärnen och Stortjärnen varav 

åtminstone den senare arten numera 

även finns som ett reproducerande bestånd i Stortjärnsbäcken. I Mångtjärnsån ska det finnas öring, 

även om det inte finns några elfiskeresultat som bekräftar det. 

 

Särskilda miljöproblem 
Kalkning inom det avslutade åtgärdsområdet Sorgån har utförts i Stortjärnen och Svarttjärnen längst 

upp i systemet. Enligt VISS (2009) har dock Mångtjärnsån fortfarande försurningsproblem. 

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Länsstyrelsen biotopkarterade Mångtjärnsån 2010. Kompletterande inventeringar i ån och 

uppströmsliggande vattendrag utförda av Ljusdals kommun 2012 och 2014. 

Karta. Mångtjärnsån med Mångtjärnarna, Svarttjärnen och 
Stortjärnen. 
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Sjöbeskrivningar 
Stortjärnen är belägen hela 367 m. öh. och har en yta på ca 8 ha. Tjärnen omges av talldominerad 

skogsmark som mestadels är fast, undantaget i N där myrmark når ända fram till stranden. I V sluttar 

Stortjärnsberget brant ner mot tjärnen, men i övrigt är terrängen relativt flack. Sjön har en sparsam 

vattenvegetation bestående av främst fräken, starr och näckros, som dock växer ganska långt ut på sina 

ställen. I den södra delen av sjön består bottensubstratet i strandzonen till stor del av grus, sten och 

block medan finsediment dominerar i norr. Tjärnen vilkens maxdjup är 5,3 m har ett vatten som är 

betydligt färgat.   

 

Svarttjärnen med en storlek av ca 9 ha omges av fast mark som dock kan vara något myrartad 

närmast stränderna. Terrängen är flack alternativt något sluttande och beväxt av främst tallskog. I 

tjärnen växer glesa bestånd av bl. a. starr och näckros, över bottnar med både finsediment och 

hårdmaterial. Även Svarttjärnen har ett betydligt färgat vatten. Tjärnens enda tillflöde utgörs av 

Stortjärnsbäcken från NV medan utlopp sker via Svarttjärnsbäcken i S. 

 
Mångtjärnarna består av Över, Mellan och Nedre Mångtjärnen. De två förstnämnda är egentligen en 

och samma sjö innehållande två delbassänger på 9 ha resp. 4,5 ha, vilka sammankopplas av ett sund. 

Nedre Mångtjärnen med en storlek på ca 4 ha sammanbinds med Mellan Mångtjärnen genom en kort 

å. Tjärnarna har en likartad karaktär med relativt hög andel våtmark längs stränderna och en sparsam 

vattenvegetation bestående av främst näckros, starr och vattenklöver. Tallskog dominerar den 

omgivande terrängen som mestadels är flack. Tillflöden till Över Mångtjärnen är förutom 

Svarttjärnsbäcken, en bäck från bl. a. Långtjärnen i nordväst, samt ett mindre flöde från myrmarker i 

ost. Vattnet i Mångtjärnarna är starkt färgat. 

 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Stortjärnsbäcken är mellan Stortjärnen och dess utflöde i Svarttjärnen 2,1 km lång. Loppet går 

främst genom skogsmark men i den övre delen passeras även myr i form av Stortjärnsmyrorna, inkl. 

den mycket lilla Lilltjärnen. Mellan Stortjärnen och myren (ca 250 m) är bäcken mestadels 

strömmande och något forsande även om det också finns inslag av små höljor. Fåran vilken endast är 

upp till 1 m bred är i stort sett orensad med ett bottensubstrat som domineras av sten och mindre block. 

Generellt sett är bäcken bra beskuggad av den omgivande blandskogen samt av ett väl utvecklat 

buskskikt.  

 

Stortjärnsmyrorna som sedan passeras är trädbeväxt ända fram till vattendraget, undantaget kring 

Lilltjärnen vilken i stället håller på att gro igen av vattenväxter. Bäcken som är 0,5- 4 m bred är fram 

till tjärnen lugnflytande över finsedimentbottnar, men senare delvis något strömmande över både grus 

och en del block. Ett par mindre tillflöden/diken tillrinner bäcken längs sträckan. 

 

Stortjärnen i vy från utlopp. Svarttjärnen i vy från NV. 
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Längs den ca 900 m långa sträckan nedströms 

myren faller den 1- 3 m breda bäcken relativt 

brant genom talldominerad blandskog ner till 

Svartjärnen. Bäckens karaktär blir omväxlande 

med steniga strömmar och forsar som då och då 

avbryts av höljor och/eller kortare svagt 

strömmande sekvenser med gott om lekgrus. 

Direkt uppströms Svarttjärnen blir dock bäcken i 

samband med att den går in i sankmark 

lugnflytande samtidigt som den får stora inslag 

av vattenväxter. I mynningsområdet växer t.ex. 

täta bestånd av fräken och vattenklöver. 

 

Svarttjärnsbäcken har sin egentliga början i samband med att två små vägtrummor leder vattendraget 

under en grusväg vid Svarttjärnens utlopp, och sitt slut i Övre Mångtjärnens N ände. Bäcken vilken 

endast är 800 m lång rinner längs hela loppet genom skogsmark som till en början och slut är något 

sank. Kalhyggen finns också i omgivningen även om en viss skyddszon sparats mot bäcken vilken i 

allmänhet är 1- 4 m bred. 

 

Genom de två myrområdena är bäcken lugnflytande över sedimentfyllda bottnar med riklig 

vattenväxllighet, medan resten av bäcken har en helt annan karaktär. Längs denna 500 m långa sträcka 

faller vattendraget ganska kraftigt vilket innebär att strömmar och forsar dominerar biotopen. I de 

nedre delarna är forsarna så branta att de periodvis kan utgöra vandringshinder, även för öring. Fåran 

vilken är orensad domineras av block, sten samt en del häll, medan grus är mer sällsynt. På blocken 

växer mycket kuddmossa vilket tyder på jämna flödesförhållanden i bäcken.  

 

Mellan-Mångtjärnsån vilken rinner mellan M. Mångtjärnen och N. Mångtjärnen är endast ca 100 m 

lång. Vattendraget rinner genom tät blandskog och har en bredd på mellan 5 och 10 m. 

Vattenhastigheten är från lugnflytande till starkt strömmande i en fåra som till stora delar är mycket 

blockrik. På stenar och block finns kuddmossa och en del alger, och i lugnare områden växer bl. a 

fräken och näckros. Åfåran är orensad förutom på en plats med stenvallar på land, där det troligen 

funnits en damm av något slag. 

 
Mångtjärnsån som löper mellan N. 

Mångtjärnen och Håversjöån är ca 3,4 km 

lång. Sjöutloppet är ca 10 m brett och 

naturligt. Ner till myren Drängeslåtten (ca 

700 m) karaktäriseras ån av strömmande till 

forsande biotoper med en oftast mycket 

blockrik fåra. Bredden är varierande, men 

som minst runt 3 m och som bredast hela 20 

m vid en fors uppströms Drängeslåtten. Där 

rinner en stor del av vattenflödet under 

blocken som i hög grad är stora och täckta av 

mossa. I vattendragets omgivning finns 

främst barrskog och något mindre hygge 

medan blandskog dominerar längs stränderna.   

 

Genom myren Drängeslåtten (ca 800 m), 

vilken troligen utnyttjats för slåtter är åns 

stränder oftast helt öppna och sanka. I fåran som är smal ca 2-4 m, och runt 1 m djup finns mycket 

växtlighet i form av bl. a. starr och vattenklöver. Vattendragets lopp är påfallande ringlande alternativt 

meandrande genom hela myren. 

 

Karaktärsbild av en blockig, naturlig ström i Mångtjärnsåns 
övre del. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Mellan Drängeslåtten och en mindre myr uppströms 

sammanflödet med Håversjöån (ca 1,8 km) är 

Mångtjärnsån åter blockrik, med liknande 

biotopförhållanden som i dess övre delar. Dock finns det 

ett större inslag av höljor och svagströmmande områden 

mellan strömmarna/forsarna. På flera ställen finns även 

grusbäddar lämpade för öringlek. Fårans bredd varierar 

längs denna sträcka mellan ca 3 och 13 m. Genom den 

mindre myren (ca 300 m) i anslutning till Håversjöåns 

sammanflöde är vattnet mest svagt strömmande över grus, 

sand och finsediment. Sträckan som är mycket fin, har ofta 

gott om död ved i fåran, och ett tätt buskskikt i 

kantzonerna. 

Vandringshinder för fisk 
I det berörda vattendraget har det registrerats två vandringshinder. Dessa är naturliga och finns i 

Stortjärnsbäcken och Svarttjärnsbäcken. En vidare beskrivning av hindren kan ses under 

åtgärdsförslag. 

 
Tabell. Vandringshinder i Mångtjärnsån. 

Nr N koord E Koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6874034 533599 Uppströms Svarttjärnen Fall Partiellt 0,5 
Vh2 6873153 534152 Uppströms Övre Mångtjärnen Fallsträcka Partiellt 2,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Stortjärnsbäcken är lätt rensad i ungefär 50 m nedströms Stortjärnens utlopp. I Mellan- 

Mångtjärnsån påträffades rensningsskador kopplat till en utriven damm av något slag. 

 
 

 

KOMMENTAR 

Hela det berörda vattendraget har klarat sig mycket bra från rensning och dylikt, och det är 

särskilt anmärkningsvärt att själva Mångtjärnsån med sin relativa storlek är orörd. Det faktumet 

tillsammans med att även de hydrauliska förhållandena (odikad omgivning) verkar vara intakta, 

höjer vattendragets status ytterligare.  Mångtjärnsån utgör därmed en utmärkt referens angående 

hur ett opåverkat, naturligt vattendrag i Ljusdals kommun kan se ut. Ett stort framtida värde 

ligger även i att ån med dess stora reproduktionsytor för öring, kommer att frigöras för fisk ända 

ner ifrån Ljusnan, den dagen vandringshindret i nedströmsliggande Håversjöån elimineras.  

Vad gäller de små bäckarna och sjöarna uppströms Mångtjärnarna så kan vattendragets källa, 

Stortjärnen bli ett framtida intressant fiskevårdsobjekt. Eftersom denna inkl. utloppsbäcken inte 

ska innehålla gädda så finns vissa förutsättningar till att etablera/återintroducera ett 

nedströmslekande öringbestånd i tjärnen. En negativ faktor är dock att den starka konkurrenten 

bäckröding är närvarande i den lilla Stortjärnsbäcken. Något som konstaterades under 

inventeringen hösten 2012 då lekande fisk påträffades. 

 

 

 

 

 

Hölja med stora block i Mångtjärnsåns nedre 
del. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns i 

Stortjärnsbäcken, ca 200 m uppströms 

Svarttjärnen. Hindret består av ett 

lodrätt fall över block, med en fallhöjd 

på ca 0,5 m. Eftersom hindret är 

naturligt och även passerbart vid höga 

flöden så krävs inga åtgärder. Om 

hindret skulle åtgärdas riskerar man 

dessutom att släppa upp gädda i bäcken 

och Stortjärnen. 

 Vandringshinder 2 består av en brant 

fallande forssträcka i Svarttjärnsbäcken, 

vilken har sin nedre gräns/början 

ungefär 200 m uppströms Övre 

Mångtjärnen. Det naturliga hindret är passerbart för öring vid högre flöden och kräver inga 

åtgärder. 

Övriga åtgärder 
 Manuell biotoprestaurering: Restaurera den korta rensade sträckan nedströms Stortjärnen genom 

att i första hand återföra upprensade stenar och block.  

 Elprovfiske: Eftersom det inte finns några registrerade elprovfisken i vattendraget så bör 

provtagningar göras. Observera dock att de två lokalerna som finns registrerade som Mångtjärnsån 

i Elfiskeregistret ligger i vattendraget som beskrivs som Håversöån i denna fiskevårdsplan. 

Provfiska minst en lokal i vardera av Mångtjärnsån och Svarttjärnsbäcken. I Stortjärnsbäcken bör 

två lokaler provfiskas varav en ska ligga i bäckens översta del med tanke på eventuell 

öringintroduktion. 

 Sjöprovfiske: Provfiska Stortjärnen med standardiserad nätfiskemetodik i syfte att utreda dagens 

fiskartsammansättning. Finns det enbart abborre eller finns det även bäckröding och/ eller andra 

arter. 

 Återintroduktion av öring: Utred utefter provfiskena om det finns utrymme och förutsättningar 

för att introducera ett nedströmsvandrande öringbestånd i Stortjärnen/bäcken. Om så är fallet 

föreslås att ögonpunktad rom eller yngel utplanteras på utvalda platser i bäckutloppet under minst 

4 års tid. Det är även bra om åtgärden kompletteras genom decimering av bäckröding med hjälp av 

elprovfiske. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Vh1- Fall över block i Stortjärnsbäcken. 



  Enåns vattensystem 

327 

 

Enåns vattensystem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta:   195,98 km2  

Varav 
Mosse       2,31% 
Sjö       3,70% 
Skogsmark     93,99% 
  
Medelvattenföring utlopp:   1,95 m3/s 
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Sammanfattning 

Enåns vattensystem vilket mynnar i Ljusnan 3,5 km nedströms Laforsen, är med en 

avrinningsområdesyta på 196 km
2 
och en medelvattenföring i mynningen på 1,95 m

3
/s det 4e största 

biflödet som rinner in i Ljusnan inom Ljusdals kommun. Systemet har ett avrinningsområde som 

kraftigt domineras av skog, medan andelen av mosse och sjö är liten. Såväl jordbruksmarker som och 

urbana områden saknas och den mesta bebyggelsen består i några mindre byar. På grund av 

försurningsproblem så har flera sjöar kalkats inom avrinningsområdet. Kalkningsprogrammet för 

åtgärdsområde Enån är dock numera avslutat.  

 

Inom det berörda vattensystemet har 5 vattendrag inklusive sammanlagt 10 sjöar inventerats och 

beskrivits. Den största sjön består av Finnebysjön mitt i avrinningsområdet, varifrån Enåns huvudfåra 

börjar. Andra vatten som ingår i rapporten är huvudfårans biflöde Prästskogsån med tillhörande 

system, samt Tevansjöån och Kvistabäcken som rinner in i Finnebysjön.   

 

Vattensystemet har sina största naturvärden i Enån som bland annat innehåller ett äldre bestånd av 

flodpärlmusslor, samt vandrande stammar av öring och harr från Ljusnan. Ån är en av tre som används 

för att insamla material för avel och odling av mellanljusnanöring. Nämnas kan även att det längst upp 

i systemet med Prästskogsån förekommer starka bestånd av vild, sjölevande öring.  

 

Vid inventeringarna påträffades det 21 fiskvandringshinder varav de allra flesta är artificiella. Inget av 

dessa bedömdes dock som definitivt, även om det i Enån finns två mycket svåra passager som endast 

kan passeras av öring under särskilda omständigheter. Inte minst gäller det en damm med 

bottentappning som finns i Finnebysjön vilken används som reglermagasin för kraftutvinning i 

Ljusnan. Det tidigaste svåra hindret i Enån finns dock längre ner, 9 km uppströms älven där det finns 

en flottränna kopplad till ett ålhus. Ett vattendrag med hela 10 vandringshinder är den kulturintressanta 

Kvistabäcken, där de flesta hindren består av dammar och flottrännor. Med undantag för 

Mörttjärnsbäcken långt upp i systemet så har flottning även ägt rum i alla de övriga vattendragen viket 

medfört att det finns stora biotopskador i dessa åar. Dock så har ett visst återställningsarbete utförts i 

Enåns nedre viktiga delar, vilket självklart är positivt.  

 

Av åtgärderna som föreslås i restaureringsplanen är de viktigaste att skapa fri vandringsväg genom 

hela Enån under alla förhållanden. Tyvärr kan det vara svårt att skapa bra fiskvägar förbi 

regleringsmagasin, beroende på regleringsamplitud mm, och det bästa vore om verksamheten i det 

förållandevis lilla magasinet upphörde. I Enån finns det också stora förbättringsnmöjligheter i 

vattenbioptoperna, där den största verkningsgraden i vattendragets nedre delar som är extra viktiga för 

mellanljusnanöring. Även den hårt flottledsrensade Tevansjöån är i stort behov av restaurering, liksom 

delar av Prästskogsån. För övrigt är det även viktigt att vårda och bevaka de fina sjölevande 

öringbestånden som finns långt upp i systemet.  
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Enåns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Enån Präst 
skogsån 

Mört 
tjärnsb. 

Tevan 
sjöån 

Kvista 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6867012 6876842 6880713 6879683 6881166 
E koord (SWEREF 99TM) 529312 524701 528726 523673 522336 
Inventerad längd (km) 11,0 6,7 4,7 4,0 5,0 
Antal sjöar 2 4 2 1 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

     

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
x 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
x 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
 
x 

Särskilda naturvärden      
Flodkräfta      
Flodpärlmussla x     
Skyddad/värdefull natur övrigt x    x 
Särskilda miljöproblem      
Försurning (kalkningsområde) x x    
Vattenkraft/reglering x     
Övergödning      
Vandringshinder      
Antal vandringshinder 2 5 2 2 10 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 0 0 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 0 0 0 0 0 
Biotopförhållanden      
Gammal flottled x x  x x 
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 1 3 2 
Tidigare biotopvårdad x     
Problem inom avrinningsområdet      
Jordbruk      
Skogsbruk vattennära avverkning       
Skogsbruk dikning x  x   
Torvtäkt      
Åtgärdsförslag      
Åtgärder av vandringshinder (antal) 2 4 1 2 1 
Biotoprestaurering x x x x  
Återledning av vatten      
Förbättra kantzoner jordbruksmark      
Igenläggning av diken   x   
Återställande av sjönivå      
Elprovfiske x x x x x 
Sjö/nätprovfiske      
Kräftprovfiske      
Inventering av flodpärlmussla       
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Enån  

Förutsättningar            

Läge  
Enån har sin början i Finnebysjön, 9 km 

norr om Laforsen och mynnar i Ljusnan 

3,5 km öster där om. Vattendraget är 

tillsammans med Enskogssjöarna vid byn 

Enskogen, ca 13 km långt och har en 

fallhöjd på 75 m. Åns lopp är mestadels 

flackt och omgivet av en stor andel 

myrmark i de övre delarna, medan 

skogsmark i mer kuperad terräng tar över 

längre ner. Ett större biflöde i form av 

Prästskogsån rinner till från ost strax 

nedström Finnebysjön. För övrigt 

förekommer endast mindre tillflöden från 

omgivande skogs och myrmarker.  

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar Enskogssjöarna 

och hela Enån, förutom den översta 200 

m sträckan vilken förvaltas av Ljusdals 

FVOF. Finnebysjön delas mellan 

Ljusdals och Ramsjö FVOF.  

 

Fiskfauna 
Det finns fyra registrerade elfisken, i fyra 

olika lokaler i Enån. Öring i låga tätheter 

har fångats i tre av dessa. Övriga arter 

som påträffats är harr, stensimpa, elritsa, 

lake, abborre, mört och benlöja. I 

Finnebysjön och Enskogssjöarna finns 

det naturliga bestånd av abborre, gädda, 

mört, sik och siklöja. Dessutom så ska 

det enligt vattendom (1980-05-27 

Stockholm) planteras ut 120 st. 2-åriga 

öringar årligen i Finnebysjön. 

 

Särskilda naturvärden 
Enån har enligt ”värdefull natur i Gävleborg” geologiska, hydrologiska och zoologiska värden och 

den nedre delen av vattendraget ingår i riksintresset Ljusnan. Ett mycket svagt bestånd av 

flodpärlmussla som inte verkar vara föryngrande finns i åns nedre del. Finnebysjön och 

Enskogssjöarna har kalkats inom Enåns avslutade åtgärdsområde, med målart flodpärlmussla. 

 

Karta. Enån med Finnebysjön och Enskogssjöarna. 
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Särskilda miljöproblem 
Enån är reglerad och Finnebysjön utgör vattenmagasin för vattenkraft som tas ut ur Ljusnan. 

Regleringsamplituden är 2,2 m och för den damm med bottentappning som sitter i utloppet, finns 

ingen fastslagen minimitappning. Finnebysjön och Enskogssjöarna har kalkats mot försurning inom 

Enåns numera avslutade åtgärdsområde.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001. Ytterligare inventeringar utfördes av Ljusdals 

kommun 2013. 

Sjöbeskrivning 
Finnebysjön är tillsammans med delpolerna 

Steksjön och Västersjön 268 ha stor. Tillrinning sker 

i huvudsak via Kvarnån i öst, och Kvistabäcken i 

norr, men några mindre tillflöden finns också.  Sjön 

som är reglerad och avbördas genom Enån ligger 

enligt SMHI 249 m över havet. Den omgivande 

skogsmarken är kuperad förutom kring Steksjön och 

Västersjön i norr, där flack myrmark kantar sjön. 

Vid Finneby i öster finns även liten andel 

jordbruksmark. Finnebysjön har en förhållandevis 

stenig strandmiljö och sparsam växtlighet medan de 

norra sjöpolerna mestadels är växtrika över mjuka 

bottnar. Bl.a växer bladvass, starr och näckros. 

Vattnet i sjön är måttligt till starkt färgat.   

 
Enskogssjöarna är en 68 ha stor sjö, 

bestående av två delpoler som avskiljs av en 

vägbank med genomströmning. Av och 

tillrinning sker genom Enån, i övrigt ansluter 

en mindre bäck från Bergtjärnen till sjöns 

sydvästra del. I och kring byn Enskogen som 

ligger i anslutning till Enskogssjöarna finns 

en hel del öppen mark. För övrigt dominerar 

blandskog närmast sjön, och barrskog längre 

bort. Vattenvegetationen är på många ställen 

relativt riklig och innehåller bl. a. bladvass 

och starr som skjuter ut som uddar i sjön. 

Vattnet i sjön är humöst och starkt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Enån har sin början i Finnebysjöns södra ände. Där sitter det en regleringsdamm (vh1) som följs av en 

kort rensad och kanaliserad ström, vilken leder vattendraget under vägen mot Ramsjö. Därifrån går ån, 

med avbrott för några mindre myrar, genom skogsmark hela vägen (ca 5 km) ner till Enskogssjön.  

Vattenhastigheten är oftast lugnflytande eller svagt strömmande i en fåra vilken oftast är 6-15, men på 

något ställe ända upp till 50 m bred. I fårans bottnar, vilka mest består av finsediment och sand växer 

en hel del vattenväxter. Oftast dominerar starr, men även näckros, fräken och diverse 

undervattensväxter förekommer frekvent. Särskilt växtrikt är mynningsområdet ut till Enskogssjön, 

Finnebysjön i vy från syd. 

Nedre Enskogssjön i vy från utloppet i syd. 
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vilket är brett och omgivet av öppen myr. Denna lokal är troligen viktigt som lekområde för gädda och 

andra arter från Enskogssjön.  

 

Undantag för de beskrivna förhållandena utgörs 

av en 1,5 km lång, starkt strömmande till 

forsande sträcka med start i höjd med berget 

Prästskogshöjden. Forsen som delvis går genom 

en nedskuren ravin är kraftigt rensad, och ibland 

rätad. En hel del block, ofta beväxta med 

kuddliknande mossor ligger ändå kvar i fåran. 

Det finns även några kortare strömsträckor 

uppströms denna fors. Förutom dammen som 

sitter i Finnebysjön så finns det det ca 1,8 km 

uppströms Enskogssjön ytterligare en 

fördämning (vh2). Denna består av en damm och 

en flottränna som ligger i anslutning till ett 

gammalt ålhus.  

 

Enåns sträckning mellan Enskogssjön och Enbron 

(4,4 km) rinner genom skogsmark hela vägen. 

Utloppsdelen ur sjön är bred, lugnflytande och 

beväxt av mycket vass och andra vattenväxter. 

Efter ca 400 m passeras en utriven 

flottningsdamm försedd med en gångbro. Ån som 

oftast är 8-15 m bred, skär bitvis ner i en liten 

ravin. Vattnet är svagt strömmande över sandiga 

bottnar innehållande gott om död ved och bitvis 

mycket undervattensväxter. Dock finns det 

ungefär mitt på denna sträcka ett ca 500 m långt 

parti som är strömmande och delvis forsande över 

steniga bottnar med kuddmossor och en del 

fontonalis. Sträckan är kraftigt flottledsrensad 

men har restaurerats.  

 

Från Enbron till Hoppströmmen i Ljusnan (1,6 km), är flödet uteslutande starkt strömmande till 

forsande i en 10-15 m bred, kraftigt rensad fåra.  En del större block har lagts tillbaka i ån vid tidigare 

fiskevårdsåtgärder, annars dominerar mindre block, sten och grus bottensubstratet. På flera ställen 

finns avsnörda sidogrenar som är mer eller mindre torrlagda. Kantzonerna kring vattendraget är ofta 

branta och beväxta av gran, björk samt al, vilket gör sträckan generellt sett bra beskuggad. En rejäl 

gångbro leder över ån ca 50 m uppströms platsen där vattendraget strömmar ut i Ljusnan. 

Vandringshinder för fisk 
I Enån finns det två mycket svåra, men partiella vandringshinder enligt nedanstående tabell. För en 

vidare beskrivning, se åtgärdsförslag. 

 
Tabell. Vandringshinder i Enån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6877203 524647 Finnebysjöns utlopp Regleringsdamm Partiellt 0,5 

Vh2 6873969 525024 O om Stormyran Flottränna och ålhus Partiellt 2,0  

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Vattenreglering: Enån är reglerad genom Finnebysjöns vattenmagasin. Se även särskilda 

miljöproblem och vandringshinder 1.  

Kraftigt rensad fors mellan Finneby- och Enskogssjön. 

Svagt strömmande sekvens över sand och 
undervattensväxter mellan Enskogssjön och Enbron. 
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 Rensning: Vattendraget har utnyttjats för flottning vilket innebär att alla fors och strömsträckor är 

mer eller mindre rensade.  Även sprängning och rätning har förekommit. Direkt nedströms 

Finnebysjödammen är ån grävd och rätad i ca 50 m.  

 Dammar: Andra spår av flottningstiden är utrivna dammar och av huggen sten skodda strand 

partier på något ställe. Den tydligaste dammresten finns i utloppet av Nedre Ensjösjön där 

fundamenten från en stor flottningsdamm finns kvar. 

 Fiskevård: Maskinåterställning har utförts i en längre strömsträcka mellan Enskogssjön och 

Enbron, samt mellan Enbron och Ljusnan. Återställningen har dock, särskilt i det senare   fallet 

utförts försiktigt. Mängder av sten ligger fortfarande kvar längs stränder och på land. För övrigt så 

har lekgrus via helikopter körts ut i åns nedre del, och block tillförts i mynningsområdet i Ljusnan.  

 Dikning: En hel del äldre direktmynnande diken påträffades vid inventeringen. De flesta har 

noterats i åns övre hälft och är små med låg påverkansgrad.   

KOMMENTAR 

Enån är tack vare sin storlek, ett strategiskt utlopp i Hoppströmmen, samt en bra fallhöjd i de 

nedre delarna ett av de vatten som har störst potential för att producera öring till Mellanljusnan. 

De elfisken som utförts i ån har dock gett svaga resultat vilket inte är överraskande med tanke 

på skadorna som flottledsrensningen fört med sig. Den försiktiga återställningen som tidigare 

utförts bedöms inte vara tillräcklig, och det är angeläget att biotopen återställs fullständigt så att 

lek och uppväxtmiljöer för öring och harr återskapas. Inte minst är en stark öringstam i Enåns 

nedre delar viktig eftersom vattendraget används för att genom fällfiske samla in avelsmateriel 

av mellanljusnanöring.  

Finnebysjön och åtminstone den övre delen av Enån är kraftigt påverkad av den reglering som 

görs av sjön. Regleringen innebär förutom en kraftigt störd flödesregim, även andra 

konsekvenser så som att syre- och näringsfattigt vatten tillförs ån via dammens bottentappning. 

Det är också mycket tveksamt om bottenutskovet medger uppströms fiskvandring. Tillsammans 

med det nedströms liggande hindret i form av en flottränna med kulturvärde, utgör 

Finnebydammen svåra komplexa problem som dock är viktiga att lösa. En fri fiskväg mellan 

Ljusnan och Finnebysjön är bland annat angelägen eftersom det längs sträckan inte finns några 

naturliga vandringshinder, samtidigt som det uppströms sjön finns relativt stora vattensystem 

som skulle kunna tillgängliggöras. 

 

Kanaliserad ström nedströms Finnebysjödammen. Rester av flottningsdamm nedströms N-Enskogssjön. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är regleringsdammen som sitter i Finnebysjöns utlopp. Denna är ca 6 m bred 

och har fyra utskov som regleras genom bottentappning. Det höga vattentrycket som denna typ av 

tappning innebär gör att dammen bedöms utgöra ett svårt vandringshinder, vilket bör åtgärdas. En 

lösning som innebär att sjön tappas genom överfall till ett omlöp eller liknande bör utredas. Detta 

måste dock bl. a. föregås av en förändring i vattendomen som innebär att nolltappning inte tillåts. I 

ett önskescenario så fasas dämningsrätten ut så att dammen kan tas bort. Detta borde inte vara 

orimligt eftersom Finnebysjön har en mycket liten magasineringsförmåga i förhållande till 

Ljusnans sammanlagda kraftuttag.  

 Vandringshinder 2 finns på sträckan mellan Finnebysjön och Enskogssjön och består av en 

flottränna i trä med ett sidoliggande ålhus. Förmodligen har denna anläggning ett stort kulturellt 

värde. Flottrännan sluttar relativt brant, men skapar inget fall i änden.  Större öring kan troligen 

forcera denna vid vissa flöden, men det är önskvärt att alla arter ska kunna passera vilket de 

sannolikt kunde före flottningsepoken. Här bör man i samråd med kulturen utreda en fungerande 

fiskväg som inte påverkar de kulturhistoriska värdena alltför mycket.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: Flottledsåterställning med maskin bör utföras längs alla rensade 

sträckor i Enån. Högst prioritet har en ström norr om Prästskogshöjden (ca 400 m), den långa 

forsen söder om Prästskogshöjden (ca 1,5 km) samt sträckan nedströms Enbron (ca 1,6 km). Den 

sistnämnda sträckan åtgärdas med extra hänsyn till lek och uppväxt av öring från Ljusnan. T.ex. 

bör man eftersträva att behålla strömmarna grunda och att öppna upp kantzoner och sidofåror. 

 Elprovfiske: Innan restaureringen genomförs bör flera elprovfisken utföras. Förutom att 

kvantifiera öringbeståndet så är det även intressant att undersöka hur långt upp i ån harr finns.  

Använd de befintliga lokalerna och komplettera med flera i de strömsträckor som ska återställas. 

 Särskilda restriktioner för fiske: Det är mycket viktigt att skydda den nedre delen av Enån med 

tanke på uppväxande ljusnanöring och harr. Hela sträckan från Enbron ner till Ljusnan bör 

undantas helt från fiske. 

 Angående avelsfiske: Avelsfisket med fälla i Enåns mynning har liksom i Björsjöån och Sorgån 

gett dåliga fångster av mellanljusnanöring under senare år. Oftast fångas endast enstaka exemplar i 

respektive vattendrag. Metoden med denna typ av fällor har i andra fall visat sig utgöra ett vågspel 

och risken är stor att man hindrar en stor andel av lekfisken från att nå sina lekplatser. Om så är 

fallet och vattendragen dessutom i stort sett är avspärrade varje höst kommer bestånden av 

Vh1- Regleringsdamm i Finnebysjön, från utloppssida Vh2- Flottningsränna med ålhus till vänster. 
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vandringsöring snabbt att försvagas och 

riskera att på sikt slås ut. Av denna 

anledning föreslås ett omedelbart 

avbrott av avlelsfisket i berörda vatten 

under några år, för att säkerställa att 

bestånden av vandringsöring kan 

återhämta sig på ett naturligt vis. 

Förslagsvis görs ett uppehåll på 3 år för 

att därefter fiska i respektive vattendrag 

i 3-års intervaller. Det vill säga man 

fiskar bara ett vattendrag per år. Under 

den kommande tiden då Enån, Sorgån 

och Björsjöån behöver vila- kan man 

med fördel sätta fällorna i andra 

mellanljusnanmynnande vattendrag som 

exempelvis Långtjärnsbäcken och 

Edsbäcken. 

 

 
 
 

Fångstfälla för mellanljusnanöring i Enåns mynning. 
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Prästskogsån  
(med Örasjöån)             
 

Förutsättningar 

Läge 
Vattendraget som till sin övre sträckning heter Örasjöån har sin början i Örasjön, ca 3,5 km nordost 

om Finneby och mynnar i Enåns översta del, nedströms Finnebysjön. Längs vägen genom skogs och 

myrmarker genomflyter ån två mindre tjärnar samt den lite större Prästskogssjön.  Sammanlagt är 

vattendraget runt 9 km långt och har en fallhöjd på runt 35 m. Omgivning och närområde är helt 

obebyggt förutom korsande vägar. 

Förvaltning 
Ljusdals FVOF förvaltar hela vattendraget inklusive tillhörande sjöar.  

Karta. Prästskogsån och Örasjöån med Prästskogssjön,Näverhoggstjärnen och Örasjön. 
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Fiskfauna 
I Örasjön finns förutom abborre, ett talrikt öringbestånd som bl. a. reproducerar sig i Örasjöån. 

Prästskogssjön och småtjärnarna har bestånd av abborre, gädda och mört. Det finns inga registrerade 

elprovfisken i vattendraget som dock mycket sannolikt innehåller öring. 

Särskilda miljöproblem 
Kalkning mot försurning har utförts i Örasjön inom länsstyrelsens åtgärdsområde för Enån. 

Åtgärdsplanen är dock numera avslutad. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utfördes av länsstyrelsen 2011 och en kompletterande inventering gjordes av Ljusdals 

kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Örasjön och Öratjärnen är 72 resp. 12 ha 

stora och belägna 384 m. öh. Dessa är 

sammanbundna av ett smalt sund och utgör i 

själva verket en och samma sjö med utlopp i 

tjärnens S ände. Sjön omges till största delen av 

barrskog i relativt kuperad terräng, även om 

myr delvis tar över närmast sjön. Bl. a. gäller 

detta kring sundet mellan sjöpolerna, och i NO 

där det största tillflödet Mörttjärnsbäcken 

rinner in. Det dominerande bottensubstrat i 

strandzonerna är för Örasjöns del grus, sten och 

mindre block, medan tjärnens bottnar i högre 

grad består av finsediment. Vattenväxtligheten 

är relativt sparsam även om det bitvis växer 

starr och nate mm. ganska långt ut i sjön. Enligt 

djupkarta har Örasjön ett maxdjup på 14,1 m. 

Vattnet är något humöst och tydligt färgat. 

Den knappt 3 ha stora Näverhoggstjärnen genomflyts av Örasjöån i nord- sydlig riktning. Tjärnen 

omges av flack, tallskogsmark som närmast vattnet övergår till en öppen men växtrik våtmark. I de 

finpartikulära bottnarna växer bl. a starr och vattenklöver längs stränderna, samt näckros lite längre ut. 

Tjärnen som förutom av Örasjöån även tillrinns av två mindre bäckar, har ett vatten som är betydligt 

färgat. 

Prästskogssjön är 14 ha stor och belägen 2  95 m. öh. 

Sjön tillrinns av Örasjöån och två mindre bäckar i O 

medan utloppet, Prästskogsån finns i V. Kring sjön 

vilken utgjort flottningsmagasin, är marken öppen och 

myrartad, men längre bort skogsbeväxt och svagt 

kuperad. Även om en del block sticker upp längs 

stränderna så bedöms det att sjöns bottensubstrat till 

störta delen består av finsediment. Vattenvegettionen 

är åtminstone i vikar och närmast land riklig, och bl.a. 

bestående av starr, fräken, nate och näckros. Sjön har 

ett vatten som är betydligt färgat. 

Örasjön i solnedgång. Foto: Peter Hallgren. 

Prästskogssjön i vy från väst. 



Enåns vattensystem   Enån-Prästskogsån    

338 
 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Örasjöån har sin början vid en fellagd 

vägtrumma (vh1) vilken utgör 

Örasjön/Öratjärnens egentliga sjönacke. 

Därifrån och vidare i 1,2 km faller ån kraftigt 

genom skogsmarker innan den planar ut i en 

liten myr strax före Näverhoggstjärnen. Till en 

början (ca 200 m) är vattendraget mest svagt 

strömmande till stråkande över främst sten och 

grus, medan forsande vatten över hällar och 

block övertar biotopen längre ner. Fåran vilken 

har en bredd på 3- 10 m är bitvis flergrenad 

och för det mesta orensad. På minst en plats 

längs sträckan finns fall (vh2) som kan utgöra 

vandringshinder för alla fiskar utom lite större 

öring.  

Den 1,7 km långa sträckan mellan 

Näverhoggstjärnen och den västra Krokomstjärnen är i sin första hälft mestadels strömmande över 

främst block och sten. Rensningsskador förekommer på vissa ställen även om biotoperna är relativt 

intakta. Mellan strömmarna förekommer några lugnflytande sekvenser i sank mark vilken ca 1 km 

uppströms Krokomstjärnarna tar över helt. Ån slingrar här fram i en djup, ca 2- 10 m bred fåra som 

omges av en helt öppen myr. I fåran förekommer en hel del vanliga övervattensväxter så som starr, 

vattenklöver och näckrosor. Spår av att bäver förekommit i området syns i form av övergivna dammar 

och översvämningspåverkad mark. 

Den västra Krokomstjärnen vilken Örasjöån genomflyter är mycket liten och omges av en stor öppen 

våtmark. I änden på tjärnen finns resterna av en damm vilket tyder på att tjärnen/våtmarken har 

utnyttjats som vattenmagasin. Efter dammen följer en kort och rak kraftigt rensad ström som följs av 

ett litet igenväxt sel samtidigt som skogsmark tar vid omgivningen. Därefter, fram till en grusväg (ca 

500 m) strömmar och forsar ån mestadels fram i en fortsatt kraftigt rensad fåra. Denna vilken är 2- 10 

m bred har delvis även rätats och snört av åns naturliga lopp. 

Efter grusvägen stannar strömmen av och en öppen våtmark tar åter vid innan Örasjöån når 

Prästskogssjön. Den runt 1m djupa fåran är längs denna sträcka 250 m långa sträcka 2- 5 m bred, och 

delvis över- och igenväxt av grästuvor och vass mm. 

Prästskogsån föregås av en utriven flottningsdamm 

som finns i Prästskogssjöns V ände. Därefter rinner 

ån i sin övre del (1,2 km) omväxlande strömmande 

genom skog, och lugnflytande genom små våtmarker. 

I strömmarna vilka är 2- 13 m  breda har 

vattenbiotopen saboterats av både rätning, rensning 

och sprängning. Därutöver har flera torrlagda 

sidofåror registrerats. Genom de sanka områdena är 

vattendraget, vilket här är upp till 30 m brett, dåligt 

beskuggat och försett med en riklig vattenvegetation. 

Rester av gamla bäverdammar och dränkta gamla 

träd förekommer på flera platser.   

Efter den nedre av de små myrarna rinner 

Prästskogsån uteslutande genom skogsmark av olika 

typ, hela vägen ner till mynningen i Enån (1,6 km). Fallhöjden är här något högre än tidigare varför 

strömmande till forsande biotoper dominerar. Fram tills där ån går parallellt med vägen mot Finneby 

leds den genom flera flottrännor varav en har utpekats som vandringshinder (vh5). Oftast går det dock 

även vatten vid sidan av rännorna vilket skulle kunna möjliggöra fiskvandring där. 

Hälldominerad fors i Örasjöåns övre del. 

Kraftigt resad ström nedströms Prästskogssjön. 
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Ungefär 500 m uppströms Enån finns det 

ytterligare en flottningsränna vilken dock är 

torrlagd. Vattnet leds här istället genom en helt 

naturlig åsträcka som går parallellt, N om 

flottrännan. Till en början är ån 

strömmande/forsande i en ofta grovblockig 

fåra, som dock även innehåller mycket sten 

och grus. Det senare substratet tar över 

bottensubstratet allt mer längre ner där 

strömhastigheten avtar samtidigt som ån 

grundar upp och antar ett ringlande lopp. Den 

omgivande marken vilken nu är flack och 

beväxt av främst lövträd, har troligen 

utnyttjats som slåtter- eller fodermark. 

Vandringshinder 
Det finns fem vandringshinder i vattendraget. Vh 1-4 ligger i Örasjöån medan vh5 finns i 

Prästskogsån. För en utförligare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Örasjöån och Prästskogsån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6879983 527701 Örasjöns utlopp Vägtrumma Partiellt    0,2 

Vh2 6879745 527674 Nedströms Örasjön Naturligt fall Partiellt 1,2 

Vh3 6879428 527685 Uppströms Näverhoggstjärn Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh4 6878564 527567 Nedströms Näverhoggstjärn Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh5 6876935 525258 Norr om Orrtjärnen Flottningsränna Partiellt 0,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Örasjöån är lätt rensad längs ca 200 m nedströms Örasjön/tjärnen samt bitvis i 

strömmarna mellan Näverhoggstjärnen och Krokomstjärnen. Från och med denna tjärn har 

strömmarna i Örasjöån rensats kraftigt och på något ställe även grävts om. Prästskogsån är kraftigt 

rensad i den övre delen och delvis mellan flottrännorna som finns en bit ner i vattendraget. Även 

sprängning och omgrävning har förekommit i Prästskogsån.  

 Dammar och flottrännor: Som andra spår av flottningstiden finns utrivna dammar i utloppen av 

Krokomstjärnen och Prästskogssjön. En dammrest påträffades även direkt uppströms en serie av 

flottrännor som finns i Prästskogsåns övre del. En ytterligare flottränna med en efterföljande kanal 

har tidigare avlett åns nedersta 400 m sträckning ner till Enån. Se även karta. 

Strömmande sträcka med grusbotten längst ner i 
Prästskogsån. 

Hårt rensad fors långt ner i Örasjöån. Torrlagd flottränna som leder till Enån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en dåligt anlagd vägtrumma som finns under en grusväg, direkt 

nedströms Örasjön/tjärnen. Den 1,8 m vida plåttrumman skapar i änden ett 0,2 m högt fall som 

följs av ett skibord eller liknande. Därtill är strömhastigheten genom trumman hög p.g.a. att den är 

alltför sluttande anlagd. Hindret bedöms vara partiellt för öring men är ändå mycket högprioriterat 

att åtgärda med tanke på det värdefulla nedströmslekande bestånd som finns i Örasjön. Trumman 

bör snarast bytas ut till en valvbåge och en naturlig bäckbotten. 

 Vandringshinder 2 finns ca 250 m nedströms Öratjärnen och består av ett ca 1,2 m högt fall över 

hällar. Passagen bedöms vara passerbar för vuxen öring vid lite högre flöden varför det betecknas 

som partiellt. Inga åtgärder bör göras eftersom hindret är helt naturligt.  

KOMMENTAR 

Det berörda vattendraget är bitvis hårt påverkat av mänsklig aktivitet även om det också finns 

helt- eller relativt opåverkade biotoper så som Örasjöåns övre del. Denna del av vattendraget är 

fritt från gädda och utgör troligen ett mycket viktigt reproduktionsområde för öring från 

Örasjön. Eftersom gädda under inga omständigheter får nå Örasjön ska inga åtgärder för att 

underlätta fiskvandring göras i forsarna uppströms Näverhoggstjärnen. Vissa åtgärder kan dock 

göras för att förbättra förhållandena för öringstammen i Örasjöån. 

När det gäller Prästskogsån så finns det vid eventuella fiskevårdsåtgärder kulturella värden att 

ta hänsyn till med tanke på de förhållandevis bevarade flottrännorna som finns i, och i 

anslutning till vattendraget. Som tur är så är dock den nedersta delen av Prästskogsån helt 

opåverkad, med fina orensade strömbiotoper. Det är således möjligt att detta område utnyttjas 

av öring från övre Enån där det finns ont om reproduktionsområden. Positivt är också att det 

saknas definitiva vandringshinder i hela det beskrivna vattendraget. 

För övrigt är det anmärkningsvärt att endast enstaka exemplar av mört ska ha fångats i Örasjön, 

trots att arten finns rikligt i uppströmsliggande Mörttjärnarna.  Förmodligen har detta att göra 

med att den effektiva predatorn abborre (saknas i Mörttjärnarna) håller undan mörten i sjön. 

Enligt nyare forskning (L. Persson) har arterna nämligen svårt att samexistera om det i vattnet 

saknas en ytterligare stark predator så som gädda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Dåligt anlagt vägtrumma i Öratjärnens utlopp. Vh2- Naturlig fors nedströms Öratjärnen. 
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 Vandringshinder 3 och 4 består av fellagda 

vägtrummor belägna på två separata platser i 

Örasjöån, upp- resp. nedströms 

Näverhoggstjärnen. De 1,8 m vida 

trummorna vilka är av plåt skapar på båda 

platserna fall ändarna, samt en alltför hög 

strömhastighet genom passagerna. 

Trummorna bör på sikt bytas ut till valvbågar 

och en naturlig åbotten. 

 Vandringshinder 5 består av en serie 

flottrännor som finns i Prästskogsån varav 

den nedersta är koordinatsatt som hinder. 

Rännorna som är byggda av sten och i botten 

trä läcker bitvis mycket, vilket innebär att det 

inte alltid finns en tydlig vattenväg genom 

passagen. D.v.s. att vattnet ibland rinner i rännorna och stundom utanför. Åtgärdsförslag är man 

torrlägger rännorna och ser till att vattnet tar den naturliga vägen genom vattendraget.  

Övriga åtgärder 
 Manuell biotoprestaurering: Restaurera Örasjöåns övre 200 m sträcka genom att lägga tillbaka 

upprensad sten och tillföra död ved. Eftersom ån här är liten och känslig bör arbetet utföras 

manuellt. Åtgärden kan även kompletteras med utläggning av lekgrus i sjönacken, viket i så fall 

görs i samband med att den fellagda trumman som finns där byts ut mot en valvbåge.  

 Maskinell biotoprestaurering: Restaurera övriga delar av vattendraget maskinellt i påverkade 

strömsträckor. Högst prioriterat är området mellan Krokomtjärnen och Prästskogssjön, samt 

sträckan mellan Prästskogssjön och flottrännorna nedströms. I restaureringen vilken kommer att 

kräva vidare studier innefattas även återledning av vatten till naturliga åfåror.  

 Elprovfiske: Innan en restaurering påbörjas bör en grundlig undersökning av fiskbeståndet göras 

via elprovfiske. Särskilt viktigt är det att utreda öringförekomsten nedströms Örasjön/tjärnen. Det 

bör dock även provtas minst en lokal i respektive sträcka mellan de olika sjöarna, samt en lokal i 

den nedersta och opåverkade delen av Prästskogsån.  

 Fiskerestriktioner: Eftersom de övre delarna av Örasjöån utgör reproduktionsområde för sjööring 

från Örasjön, så bör där råda totalt fiskeförbud. Väl genomtänkta regler avseende minimimått och 

fångstantal gällande öring i sjön rekommenderas också. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vh4- Dåligt anlagd vägtrumma i Örasjöån. 
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Mörttjärnsbäcken  

Förutsättningar 

Läge   
Mörttjärnsbäcken är ett ifrån norr kommande 

vattendrag som börjar i Mörttjärnarna och 

mynnar i Örasjöns östra strand. Ifrån den övre 

tjärnen räknat är vattendraget 5 km långt i ett 

flöde genom öde skogsmarker med en stor 

andel myr. Fallprofilen är ojämn med ett flackt 

lopp i den övre och nedre delen av bäcken, och 

en mer fallande sekvens i mittdelen. Några 

mindre biflöden rinner till från omgivande 

marker i både väst och ost. 

 

Förvaltning  
Ljusdals FVOF förvaltar hela bäcken inkl. 

Mörttjärnarna. Den övre tjärnen delas dock med 

Ramsjö FVOF. 

 

Fiskfauna 
Det finns mört och ett nedströmslekande 

öringbestånd i Mörttjärnarna. Bäcken fungerar 

troligen också som reproduktionsvatten för 

Örasjöns öringbestånd. 

 

Inventeringsresultat 
 

Inventeringsår & utförare 
Länsstyrelsen biotopkarterade Mörttjärnsbäcken 

2011. Kompletterande inventeringar utfördes av Ljusdals kommun 2013. 
 

Sjöbeskrivningar 
Övre och Nedre Mörttjärnen ligger ca 446 m. 

öh. och är 6 resp. 2,5 ha stora. Dessa vilka 

förbinds via en kort bäck avbördas av 

Mörttjärnsbäcken i den nedre tjärnens S ände. 

Båda tjärnarna omges av öppna starrmyrar som i 

sin tur kantas av tallskog i flack eller något 

kuperad mark. Vattenvegetationen som främst 

består av starr och näckros är bitvis riklig 

närmast land men sparsam eller obefintlig längre 

ut. Tjärnarna har finpartikulära bottnar och ett 

betydligt färgat vatten. 

 

 

 

Karta. Mörttjärnsbäcken och Mörttjärnarna. 

Övre Mörttjärnen i vy från SV. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Mörttjärnsbäcken är mellan Mörtjärnarna 450 m lång och 0,8- 2,5 m bred. Närmast tjärnarma rinner 

bäcken lugnflytande och relativt djup genom våtmark medan resterande del mestadels strömmar svagt 

igenom barrskog. Bäckens bottnar är i hög grad finpartikulära med en del övervattensväxtlighet. 

Undantag för karaktären finns dock vid en ca 60 m lång sekvens ungefär mitt i sträckan där bäcken är 

strömmande över ungefär lika stora andelar av sand, grus, sten och block. Detta väl beskuggade 

område används med stor sannolikhet som lek och uppväxtområde för tjärnarnas öringbestånd. För 

övrigt påträffades en påbörjad bäverdamm i bäckens nedre del där det även syns att skogen varit 

översvämmad (bäverpåverkan). 

 

Från Nedre Mörttjärnen och de följande 2 

kilometrarna rinner Mörttjärnsbäcken genom den 

ofta helt öppna Stormyran. Flödet är oftast 

lugnflytande och på flera platser hindrat av både 

övergivna och verksamma bäverdammar, vilka 

gjort myran översvämmad på flera platser. Detta 

medför även att de mängder av grävda diken som 

är kopplade till bäcken är vattenfyllda. Där bäcken 

går genom fast skogsmark längs två (300 m och 

100 m) avsnitt, i början resp. slutet av sträckan 

förekommer ändå en annan biotoptyp. Där är 

bäcken strömmande över främst sten och block. 

De 1- 3 m breda fårorna är dock rensade vilket 

innebär att en hel del av materialet ligger på land. 

Den följande 1,3 km sträckan mellan Stormyrans 

slut och nästa större myr- Sjömyran, rinner bra 

beskuggad genom grandominerad skogsmark som 

närmast bäcken också har stora inslag av björk. 

Vattnet är oftast strömmande till forsande i en 2- 6 

m bred, orensad fåra som på ett par ställen är 

tvådelad. De dominerande bottensubstraten är 

block, sten och grus, även om finpartikulära 

material förekommer i vissa höljor mellan 

strömmarna/forsarna. På block och sten växer en 

hel del kudd- och näckmossa men i övrigt är 

vattenvegetationen sparsam. Bäcken som för 

övrigt innehåller relativt gott om död ved är i det stora hela mycket fin, och väl anpassad för öring. 

 

Innan Mörtjärnsbäcken når Örasjön så flackar omgivningen ut och samtidigt som terrängen blir sank 

och kärrlik. Fällda träd och död skog kring bäcken visar att bäver är verksam även i detta område. 

Undantaget en kortare ström som uppträder där den omgivande marken är lite fastare så är flödet 

genom kärret och vidare ut till Örasjön lugnflytande. Den ringlande fåran vilken har en förhållandevis 

sparsam vattenvegetation, är 2-6 m bred med ett djup på upp till 1,5 m.   

Vandringshinder 
I Mörttjärnsbäcken har det registrerats två st. vandringshinder. En mer ingående beskrivning av dessa 

kan ses under åtgärdsförslag. 

 
Tabell. Vandringshinder Mörttjärnsbäcken. 

Nr N Koord E Koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6881700 530040 Uppstr. Skogsväg N om Örasjön Fall Partiellt 0,7 

Vh2 6881657 530030 Skogsväg N om Örasjön Vägtrumma Partiellt 0,1 

 

Lugnflytande, bäverpåverkad biotop i 
Mörttjärnsbäckens övre del. 

Opåverkad ström i bäckens nedre del. 



Enåns vattensystem   Enån-Prästskogsån-Mörttjärnsbäcken                                                                                               

344 
 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Måttlig till stark rensning har utförts längs två strömmar. Dessa vilka är ca 300 resp. 

100 m långa finns i nära anslutning till Stormyran i bäckens övre del.  

 Dikning: Den nämnda Stormyran är mycket kraftigt utdikad och ett flertal stora och 

direktmynnande diken rinner därifrån, in i Mörttjärnsbäcken. Även Sjömyran, uppströms Örasjön 

har dikats, om än i mindre omfattning. 

 

 

 
 
 
 

 
 

KOMMENTAR 

Den förhållandevis otillgängliga Mörttjärnsbäcken utgör ett viktigt reproduktionsvatten för öring  

från Mörttjärnarna, troligen också för den nedströms liggande Örasjön.  Enligt uppgift ska det 

tillsammans med ett stort mörtbestånd finnas gott om öring i de små tjärnarna, vilket tyder på att 

reproduktionen fungerar bra- åtminstone uppströms den kraftigt utdikade Stormyran. Hur denna 

markavvattning påverkat/påverkar bäcken och faunan nedströms är dock okänt. Högst sannolikt 

uppstår det i alla fall en ökad slamtransport och inte minst en störd flödesdynamik i vattendraget.  

Detta är mycket olyckligt med tanke på de fina, opåverkade strömbiotoperna som finns mellan 

myran och Örasjön, där den fulla potentialen avseende öringreproduktion mm. riskerar att inte 

uppnås. 

Att Mörttjärnsbäcken saknar definitiva vandringshinder är naturligtvis positivt. Under 

inventeringen var dock bävrar aktiva på flera ställen vilket, åtminstone periodvis kan innebära 

försvårad fiskvandring genom vattendraget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rensad ström i Mörttjärnsbäckens övre del. Stort direktmynnande dike vid Stormyran. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är beläget strax uppströms 

en skogsbilväg som korsar Mörttjärnsbäckens 

mellersta del. Hindret består av ett ca 0,7 m högt, 

nästan lodrätt fall över häll och block. Eftersom 

detta är naturligt så föreslås inga åtgärder  

 Vandringshinder 2 finns under den nämnda 

skogsbilvägen och består av en fellagd 

plåttrumma. Denna vilken utgör ett partiellt 

hinder skapar i sin utloppsände ett fall på 0,1 m. 

Även om fiskpassage kan underlättas genom 

tröskling/stenutläggning nedströms, så bör man 

på sikt anlägga en valvbåge på platsen 

Övriga åtgärder 
 Manuell biotoprestaurering: Restaurera de två rensade strömsträckorna vid Stormyran manuellt. 

Åtgärden bör förutom att sten och blockutläggning även innefatta tillförsel av ved till bäcken. 

 Igenläggning av diken: Restaurera Mörttjärnsbäcken hydrologiskt genom att lägga igen 

tillrinnande diken. Detta vilket måste föregås av en omfattande förprojektering, gäller i första hand 

dikena i den kraftigt påverkade Stormyran. 

 Elprovfiske: Elprovfiska vattendraget för att kvantifiera öringbeståndet, samt utreda ev. förekomst 

av andra arter. Provfiska en lokal i vardera av de två rensade sträckorna, samt minst en lokal i 

opåverkade avsnitt längre ner i bäcken. Resultaten kan förutom att de ger utgångsvärden inför en 

ev. restaurering även användas för att utvärdera eventuell påverkan från utdikningarna. Detta då 

det normalt sett ska finnas höga tätheter av öring, i flera åldersklasser i så fina biotoper som finns 

nedströms Stormyran. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vh2- Dåligt nedgrävd vägtrumma. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Tevansjöån  

Förutsättningar                   

Läge  
Tevansjöån förbinder Tevansjön med Steksjön 

vilken är en delbassäng av Finnebysjön. 

Vattendraget som rinner genom både skogsmark 

och våtmark är ca 4 km långt och faller drygt 40 

m mellan sjöarna. En bäck från Grubbmyran i 

väst utgör enda biflöde.  

Förvaltning 
Ramsjö FVOF förvaltar Tevansjön och de 

översta 200 m, samt den nedersta kilometern av 

Tevansjöån. Den resterande delen av ån förvaltas 

av Ljusdals FVOF.  

Fiskfauna 
Elfiske har utförts av länsstyrelsen 1991 och 

2009 i en lokal i Tevansjöåns övre del. Öring 

som både yngel och äldre fångades med låga 

tätheter vid bägge fisketillfällena. Andra arter 

som påträffades var elritsa lake och mört. 

Tevansjön har bestånd av abborre, gädda och 

mört.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget Biotopkarterades av länsstyrelsen 2011 och inventerades ytterligare av Ljusdals 

Kommun 2012. 

Sjöbeskrivning 
Tevansjön är en 128 ha stor sjö som omges av 

skogsmarker i en något kuperad terräng. Närmast 

sjön växer främst tall och lövskog. Vid byn 

Tevansjö i norr finns det även en mindre yta av 

åkermark i sjöns närhet.  Bottensubstratet i 

strandzonen består till stor del av block, sten och 

grus och vattenväxtligheten som är sparsam 

består främst av vass och starr. Tevansjöns 

största tillflöden är den ifrån norr kommande 

Bergasån och den mindre Målbäcken från ost. 

Vattnet i sjön är betydligt färgat. 

 

 

Karta. Tevansjöån och Tevansjön. 

Tevansjön i vy från utlopp. 
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Tevansjöån har sin början i Tevansjöåns södra ände, där en provisorisk trädamm sitter. Flödet är de 

första 200 m lugnt genom något sank mark, beväxt av bl.a. bladvass. En utriven flottningsdamm 

passeras varefter ån blir strömmande och går in i skogsmark. Bottensubstratet består främst av sten 

och en mindre andel grus. Vattenväxtligheten består av kuddmossor och en del trådalger. Fåran som 

oftast är 6-9 m bred är till en början endast lätt rensad, men blir vartefter strömmen tilltar allt mer 

påverkad. Ån fortsätter på samma sätt, strömmande genom både barr och lövskog hela vägen ner till 

Grubbmyran (ca 900 m).  

Genom Grubbmyran (ca 800 m) är vattendraget i huvudsak djupt och lugnflytande genom öppen 

delvis sank mark. Fåran är 10-20 m bred och innehåller en hel del vattenväxter, bl.a. bladvass och 

näckros. En äldre bäverdamm vilken inte utgjorde något vandringshinder på träffades under 

inventeringen.  

Mellan Grubbmyran och mynningen i Steksjön (ca 2 km) strömmar och forsar åter vattendraget fram 

genom skogsmark. Två korta lugnflytande sekvenser genom sankare skogsmark finns dock. Där ån 

som nu benämns Kvarnån passerar Ramsjövägen leds flödet genom en flottränna som utgör 

vandringshinder för fisk. Utloppsdelen av ån (ca 100 m) är 10-12 m bred och strömmar grund över 

grusrika bottnar, ut i ett växtrikt område av steksjön. 

Vandringshinder för fisk 
Två vandringshinder har registrerats i Tevansjöån, enligt nedanstående. För en vidare beskrivning, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Tevansjöån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6883002 524191 Tevansjöns utlopp Fördämning Partiellt 0-0,2 

Vh2 6879939 523996 Uppströms Steksjön Flottningsränna Partiellt 1,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Eftersom Tevansjöån har 

utnyttjats för flottning så är 

rensningspåverkan påtaglig och alla 

strömsträckor är rensade. Sten, block och en 

mindre andel sprängsten ligger främst på 

land, men även längs åkanten. Det finns inga 

stenkistor eller dylikt i vattnet, men huggna 

block påträffades i högar på land här och där. 

Möjligen kommer dessa från rivna 

flottrännor. Nedströms Tevansjön finns även 

en utriven flottningsdamm.  

Kraftigt rensad ström i Tevansjöåns övre del. Bäverdamm i Tevansjöån vid Grubbmyran. 

Upprensade block på Tevansjöåns strand. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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 Omgrävning: Längs ca 500 m genom Grubbmyran så går vattendraget genom två fåror varav den 

östra har grävts alt. rätats. Det går i dagsläget ungefär lika mycket vatten i båda fårorna. Ca 700 m 

nedströms Grubbmyran finns en förmodligen grävd bäck (Björnån) som avböjer i en egen fåra till 

Steksjön. Denna var torrlagd vid inventeringstillfället. Enligt uppgift ska det funnits en kvarn på 

denna plats och en såg längre upp efter ån. 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är en ca 10 m bred fördämning, byggd av bl. a. stock och brädor som sitter i 

Tevansjöns utlopp. Den provisoriskt byggda dammen är förmodligen uppförd i syfte att höja 

sjöytan. Vid inventeringen fanns inget överfall i dammen som läckte både under och på sidorna. 

Under perioder med lågt vattenstånd utgör dammen sannolikt ett vandringshinder för fisk. 

Dammen som troligen är olaglig bör därför rivas ut vilket dock kommer att medföra en mindre 

sänkning av sjön. Om en högre sjönivå önskas kan man med fördel uppföra en för fisk passerbar 

blocktröskel i utloppet. 

 

 Vandringshinder 2 finns under bron norr om Finneby och består av en timmerränna av trä. 

Rännan vilken är ca 4 m bred skapar en brant fors som endast bedöms vara passerbar för större 

öring. Passagen kan vara svår att åtgärda på grund av eventuellt kulturvärde. Om en utrivning inte 

är möjlig är upptröskling och höjning av vattenståndet nedströms det enda genomförbara 

alternativet. Något som med fördel görs i samband med biotopåterställning. 

KOMMENTAR 

Tevansjöån/Kvarnån borde med sin gynnsamma fallhöjd och långa sammanhängande 

strömsträckor normalt sett ska kunna producera mycket öring, vilket troligen inte är fallet i dag. 

Vattendraget innehåller inga definitiva vandringshinder för öring, problemet är att vattenbiotopen 

till stora delar är förstörd av de omfattande rensningarna. Positivt är att skogsbruket varit 

skonsamt, inga grävda tillrinnande diken eller kalhyggen nära ån fanns år 2012. Återställning av 

åfåran skulle kunna innebära att vattendraget utvecklas till ett utmärkt öringvatten. Vid en ökad 

produktion av öring skulle också sannolikheten att delar av populationen vandrar ut i sjöarna för 

tillväxt öka. Finnebysjön och Tevansjön är dock inga optimala öringsjöar. Det är självklart också 

viktigt att man åtgärdar de artificiella vandringshindren. Bl. a. för att ge de sjölevande fiskarterna 

möjlighet att använda Tevansjöån som vandringsled, och för näringssök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Provisorisk damm i Tevansjöns utlopp. Vh2- Flottränna vid vägbro. 
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Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Återställ samtliga strömsträckor maskinellt, sammanlagt ca 2,2 

km. Se till så att det omväxlande skapas områden lämpade för lek/uppväxt och för vuxen öring. 

Om det visar sig att det finns ont om befintligt leksubstrat i ån bör återställningen kompletteras 

med utläggning av nytt lekgrus, lämpligtvis i anslutning till vägar. 

 Elprovfiske: Restaureringen bör föregås av elprovfisken för att utreda status på nuvarande 

fiskfauna. Använd den befintliga lokalen i åns övre del, och komplettera med minst två till längre 

ner i vattendraget.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Enåns vattensystem   Enån-Kvistabäcken 

350 
 

Kvistabäcken 

Förutsättningar 

Läge  
Kvistabäcken vilken rinner upp vid 

Häranlamp i Härjedalens kommun 

avhandlas i denna rapport från 

Kvarntjärnen vid kommungränsen. 

Därifrån är bäcken ca 5 km lång innan 

den mynnar i Finnebysjön/Västersjöns 

norra ände. Några bäckar från 

omgivande mark rinner till, varav 

Kolartjärnsbäcken från V, och 

Lappåsbäcken från O är de största. 

Området som består av skogs och 

myrmarker är i stort sett obebyggt.  

 

Förvaltning 
Ramsjö FVOF förvaltar hela 

vattendraget. 

 

Fiskfauna 
Det finns inga kända provfisken i 

vattendraget som dock enligt uppgift i 

alla fall innehåller öring och gädda. 

 

Särskilda naturvärden 
Förutom att Kvistabäcken och den 

flottled som finns där är ett 

riksintresse för kulturmiljövård och är 

förklarat som byggnadsminne, så finns vid vattendraget även botaniska intressen. Enligt 

naturvårdsprogrammet Värdefull natur i Gävleborg så förekommer en frodig och artrik flora med 

intressanta växter som t ex tibast, skuggviol, fjällskära, skogssäv samt fjällven. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2011. Kompletterande inventeringar utfördes av 

Ljusdals kommun 2015. 

Sjöbeskrivning 
Kvarntjärnen är en liten tjärn med två delpoler som 

omges av tallskogsmiljö och myrstränder. Dess 

tillflöden består av Panjabäcken i NV medan utloppet 

Kvistabäcken rinner ut i SO. Tjärnen är i utloppet 

reglerad av en flottningsdamm och har beroende på 

dennas läge en yta på ca 7 ha och en höjd över havet 

på omkring 318 m. Vid inv. 2014 var dammen stängd 

Karta. Kvistabäcken och Kvarntjärnen. 

Kvarntjärnen i vy från SO. 
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med innebörden att en hel del döda träd stod under vatten, både längs stränder och en bit ut i tjärnen. 

Denna vilken har ett tydligt färgat och humöst vatten har mestadels finpartikulära bottnar även fast en 

del spridda block syns närmast land. Vattenväxtligheten i Kvarntjärnen är relativt riklig med arter som 

bl. a. vass, starr, fräken och nate.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Kvistabäcken rinner i sin helhet genom skog med avbrott för några myrar och öppna våtmarker. Den 

största av dessa är Dalbymyran ungefär mitt i vattendraget. Denna är liksom övriga våtmarker reglerad 

av en damm med efterföljande flottränna. Tillsammans med dammen i Kvarntjärnens utlopp finns det 

5 regleringsdammar (vh1, 3, 4, 5, 6) plus ett stort antal flottrännor som avbryter vattendragets flöde. 

Mellan de olika anläggningarna som även innefattar ett par flottarkojor, är bäcken oftast 2- 5 m bred 

med en strömmande karaktär över sten och mindre block. Inslag av mindre forsar, höljor samt 

svagströmmande sekvenser över sand och grus förekommer dock också. Även om fåran är rensad i 

olika omfattning så bedöms det ändå att det finns förhållandevis bra förutsättningar för öring i dessa 

delar av Kvistabäcken. Bl. a. tack vare en god förekomst av död ved, samt genom en mestadels 

tillfredsställande beskuggning.   

Den avslutande 300 m sträckan av vattendraget, ner till Västersjön går i ett mycket lugnt flöde genom 

våtmark. Fåran vilken blir ända upp till 11 m bred är djup med övervägande sedimentbotten. Också 

här är vattenvegetationen sparsam även om det växer gott om starr mm längs åkanten. 

Vandringshinder 
I Kvistabäcken finns det tio vandringshinder, varav inget bedöms vara definitivt under förutsättning att 

förekommande regleringsdammar står i öppet läge. Fallhöjderna för dessa avser när luckorna står 

öppna. En vidare beskrivning av vandringshindren finns att läsa under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Kvistabäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6885179 520600 Kvarntjärnens utlopp Damm+flottränna Partiellt 0,5 

Vh2 6885150 520677 Nedströms Kvarntjärnen Flottränna Partiellt 1,5 

Vh3 6884690 520723 Risbergskojan Damm+ flottränna Partiellt 0,5 

Vh4 6883041 521625 Dalbystugan Damm+flottränna Partiellt 0,5 

Vh5 6882495 521695 Nedströms Dalbystugan Damm+flottränna Partiellt 0,5 

Vh6 6882347 521732 V om Grubbmyrberget Damm + flottränna  Partiellt 0,5 

Vh7 6882273 521946 Norr om Västersjömyran Flottningsränna Partiellt 0,3 

Vh8 6882013 522062 NV om Västersjömyran Timmerbröten Partiellt 1,0 

Vh9 6881646 522050 V om Västersjömyran Dubbeldamm Partiellt 0,5+0,5 

Vh10 6881467 522020 Uppströms Västersjön Flottningsränna Partiellt 1,0 

 

Kvistabäcken genom för tillfället torrlagda Dalbymyran 
i vy från  öppen flottningsdamm. 

Potentiellt uppväxtområde för öring i Kvistabäckens 
nedre del. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Dammar/flottrännor: Kvistabäcken har utnyttjats som flottled från sekelskiftet runt år 1900. Hela 

fördämningssystemet av dammar samt stora delar av flottrännorna bevarade. Dammarna är av trä 

medan rännorna består av både sten och trä. Flottleden är ett teknikhistoriskt riksintresse för 

kulturmiljövård (RAÄ 1996)  

 Rensning: I förekommande strömmar mellan flottningsanläggningarna har bäckfåran rensats i 

olika hög grad även om det för det mesta endast finns sparsamt med rensmassor på land. På vissa 

platser har stränderna skotts med ledstockar. 

 

 
 
 
 

KOMMENTAR 

Kvistabäcken är med sina bevarade dammar och flottrännor troligen det vattendrag inom denna 

fiskevårdsplan som har de tydligaste kulturhistoriska värdena. Dock så är det även ur ett 

fiskevårdsperspektiv av vikt att den spektakulära flottleden är bevarad. Detta eftersom den bl. a. 

kan bidra till en ökad förståelse för varför, och hur skadorna i många av våra vatten/fiskevatten 

är uppkomna. I bäcken hålls det också varje sommar en flottningsdag då man kan se hur 

flottningen gick till. 

Att vattendraget samtidigt inte innehåller särskilt höga värden för fisk, styrker slutsatsen att 

fysisk fiskevård i Kvistabäcken kan få stå tillbaka. Den öringstam som finns är sannolikt 

stationär då såväl ned- som uppströms liggande sjöar innehåller gädda, samtidigt som de inte 

utgör några bra biotoper för laxartad fisk.  Kopplat till tillsyn och skötsel av anläggningarna så 

bör ambitionen i framtiden vara att möjliga fiskvandringsvägar genom dessa hålls öppna i 

görligaste mån. Detta skulle innebära att det inte finns några definitiva vandringshinder för 

öring i Kvistabäcken, med undantag för vid flottningstillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på välbevarad flottränna i Kvistabäcken. 
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 

Exempel på rensningspåverkad ström i Kvistabäcken. 
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 och 3-6 utgörs av 5 separata flottningsdammar som finns på olika platser i 

Kvistabäcken. Dessa vilka är i relativt bra skick är försedda med regleringsluckor och i vissa fall 

direkt efterföljande flottrännor. Vid sidan av dammarna finns små utskov med separat avbördning 

där det är meningen att vattnet ska gå när dammarna är stängda och magasinen fulla. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att passagerna utgör definitiva vandringshinder när 

dammarna är stängda men att passerbarhet för öring är möjlig vid öppna luckor. Åtgärdsförslag är 

därmed att alla dammar ska vara öppna förutom vid tillfällen då flottningsförevisning genomförs. 

 Vandringshinder 2 finns ca 100 m nedströms Kvarntjärnsdammen och består av en flottränna 

som hänger ihop med en utriven damm vid en gammal såg och kvarnplats. Rännan som mestadels 

är byggd av stockar utgör ett vandringshinder vid lägre flöden, men bedöms som passerbar av 

öring vid högflöden. Av kulturella skäl föreslås inga åtgärder. 

 Vandringshinder 7 består av fall i två steg som finns 

i en längre, träbyggd flottränna. Även om den 

sammanlagda fallhöjden är 0,5 m så bedöms passagen 

kunna forceras av öring vid högre flöden. Inga 

åtgärder föreslås av kulturella skäl. 

 Vandringshinder 8 består av timmerbröten som har 

ansamlats i slutet av- och nedströms ovan nämnda 

ränna. Timret har sin härkomst från 

flottningsförevisning och bör i syfte att undvika 

fiskvandringsproblem och översvämning avlägsnas.  

 Vandringshinder 9 utgörs av två separata, delvis 

utrivna/raserade trädammar. Fallhöjden på dessa vilka 

bedöms utgöra partiella hinder för öring, men 

definitiva för övriga arter är 0,5 m. Inga åtgärder 

föreslås på grund av kulturella skäl. 

 Vandringshinder 10 ligger i Kvistabäckens nedre del 
och består av en flottränna av mestadels trä. Denna 

vilken är ganska brant och har ett uppemot 1 m högt 

fall i änden, utgör ett mycket svårt vandringshinder 

som endast kan passeras (under virket) av öring vid 

vissa flöden. Av kulturella aspekter föreslås inga 

åtgärder. 

Vh1- Kvarntjärnsdammen. Vh5- Tyskdammen inkusive flottränna. 

Vh8- Timmerbröte. Foto: Lst. Gävleborg. 

Vh10- Flottränna i Kvistabäckens nedre del. 
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Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför minst ett standardiserat elprovfiske för att kvantifiera öringbeståndet, samt för 

att utreda förekomsten av andra arter. 

 Öppna dammluckor: Se till så att alla dammar står i helt öppna lägen för att i möjligaste mån 

hålla fiskvandringsvägarna fria. Undantag kan dock göras i samband med flottningsförevisning. 
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Ängeråns vattensystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta:  381,60 km2 

Varav 
Jordbruksmark:       0,05 % 
Mosse:        8,56 % 
Sjö:        6,91 % 
Skogsmark:      84,47 % 
 
Medelvattenföring utlopp:     4,35 m3/s  
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Sammanfattning 

Ängeråns vattensystem vars mynning finns i Laforsenmagasinet, 7 km SV om Kårböle har ett 382 km
2 

stort avrinningsområde och en medelvattenföring i utloppet på 4,35 m
3
/s. Detta gör systemet till det 3e 

största inom denna fiskevårdsplan. Dock så ligger vattendragets västliga källområden i Härjedalens 

kommun/Jämtlands län varför endast hälften av systemet avhandlas i rapporten. Baserat på hela 

avrinningsområdet så är skog den överlägsta vanligaste marktypen, även om andelen sjö och mosse 

också är förhållandevis hög. Jordbruksmark förekommer mycket sparsamt medan urbana områden 

saknas helt. 

 

Inom vattensystemet har 3 vattendrag inklusive 10 sjöar inventerats och beskrivits med start i 

Ängeråns huvudfåra vid län/kommungränsen mellan Ängersjö och Kårböle. Ungefär halvvägs ner till 

Ljusnan ansluter den från söder inkommande Borrån, vilken i sin tur har tillrinning från den mindre 

Sörborrån. Även om Borrsjöarna som Borrån uppstår ur är förhållandevis stora så är källsjön 

Ängratörn längre ner i systemet klart störst i området. Denna avbördas till Ängerån via en kort 

utloppså som avhandlas i rapporten om huvudfåran.  

 

Särskilda naturvärden inom systemet finns inom ett större naturvårdsområde omfattande delar av både 

Ängerån och Borrån, samt genom flodpärlmusslor. Arten finns i de två nämnda åarna men det är 

endast Ängerån som fortfarande tycks ha ett reproducerande bestånd. För att bl.a. rädda musslorna i 

systemet så har kalkning utförts inom Borråns åtgärdsområde. En verksamhet som dock i nuläget är 

inne i en uppehållsperiod. 

 

Vad gäller fisk så finns det öring i alla inventerade vattendrag, medan harr bara förekommer i 

Ängerån, samt eventuellt i Borråns nedersta del. Sannolikt är bestånden av laxfisk endast av stationär 

typ eftersom varken Laforsenmagasinet eller sjöarna i vattensystemet utgör lämpliga miljöer för dessa. 

En bedömning som främst grundar sig på att gädda och andra konkurerande fiskarter förekommer i 

hela systemet. 

 

Sammanlagt resulterade inventeringarna av Ängeråns vattensystem i 10 vandringshinder varav 2 är 

definitiva och finns i Borrån. Ett av dessa utgör inget problem eftersom det är naturligt, men däremot 

finns det en damm i Öster-Borrsjöns utlopp som hindrar all uppströms fiskvandring. Beträffande 

vattenbiotoper så har flottning utförts i både Ängerån och Borrån vilket innebär att dessa vattendrag 

utsatts för rensning mm. Positivt är dock att vissa av Borråns strömmar och forsar ändå är intakta samt 

att Ängerån i viss mån har restaurerats. Sör-Borrån var en positiv överraskning då den visade sig vara 

helt orensad.  

 

Angelägna åtgärder i systemet är att åtgärda artificiella vandringshinder, där de högst prioriterade är 

dammen i Ö-Borrsjöns, utlopp samt en annan damm som hindrar den mesta fiskvandringen mellan 

Ängerån och Ängratörn. Den största potentialen för både fiske och fiskevård finns dock i Ängeråns 

huvudfåra som med en fullföljd, mer tidsenlig restaurering skulle kunna bli mycket fin. Faktumet att 

hela vattendraget inom Ljusdals kommun är skyddat i ett naturreservat borde göra en återställning av 

strömmar och forsar till ursprungligt skick än mer värdefullt. Ett frågetecken för Ängerån är hurvida 

den reglering som utförs längre upp i systemet inom Härjedalen påverkar flödesdynamiken. Eftersom 

sjöarna där inte är särskilt stora och knappast kan ha någon större magasineringskapacitet i förhållande 

till övriga magasin i Ljusnan är förhoppningen att verksamheten på sikt kan komma att läggas ner. 
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Ängeråns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Ängerån Borrån Sör 
borrån 

N koord (SWEREF 99TM) 6867409 6866895 6864108 
E koord (SWEREF 99TM) 521839 515268 511984 
Inventerad längd (km) 16,3 11,2 3,1 
Antal sjöar 3 4 3 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

   

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
 
? 
x 

x 
x 
 
? 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
x 

Särskilda naturvärden    
Flodkräfta    
Flodpärlmussla x x  
Skyddad/värdefull natur övrigt x x  
Särskilda miljöproblem    
Försurning (kalkningsområde)  x x 
Vattenkraft/reglering x   
Övergödning    
Vandringshinder    
Antal vandringshinder 3 4 3 
Definitiva och artificiella hinder 0 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 1 0 
Befintliga fiskvägar/trappor    
Biotopförhållanden    
Gammal flottled x x  
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 0 
Tidigare biotopvårdad x  x 
Problem inom avrinningsområdet    
Jordbruk    
Skogsbruk vattennära avverkning    x 
Skogsbruk dikning    
Torvtäkt    
Åtgärdsförslag    
Åtgärder av vandringshinder (antal) 1 4 0 
Biotoprestaurering x x  
Återledning av vatten    
Förbättra kantzoner jordbruksmark    
Igenläggning av diken    
Återställande av sjönivå    
Elprovfiske x x x 
Sjö/nätprovfiske x   
Kräftprovfiske    
Inventering av flodpärlmussla    
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Ängerån 
(med Törnån) 

Förutsättningar 

Läge  
Ängerån har sina källor i ett antal sjöar i Härjedalens Kommun och mynnar vid byn Ängra i 

Laforsenmagasinets södra strand. Ån rinner i västlig riktning längs en sträcka som inom Ljusdals 

Kommun är drygt 2 mil lång, över en fallhöjd på 135 m. Längs vägen genomflyts sjöarna Västra och 

Nedre Sillersjön samtidigt som flera biflöden rinner till. Klart störst är från S kommande Borrån och 

Törnån. Den senare avbördar sjön Ängratörn och ingår också i den här rapporten. Vattendragen omges 

nästan uteslutande av skogs och myrmarker i en terräng som oftast är kuperad. Den sparsamma 

bebyggelsen i vattendragets närhet är främst koncentrerad till Ängra. 

 

Förvaltning 
Kårböle FVO förvaltar vattendraget från kommungränsen till Borråns mynning (ca 12 km). Sträckan 

mellan Borrån och N Sillersjöns utlopp (ca 5 km) tillhör Färila FVO. Resterande del (ca 3,5 km), 

nedströms N Sillersjön ingår i Ängra Skifteslags vatten, men arrenderas ut till en fiskecamp. 

 

Fiskfauna 
Det har genom länsstyrelsen utförts sammanlagt sju elprovfisken i sex olika lokaler av Ängerån under 

åren 1986-2006. Vid sex av provtagningarna fångades öring i förhållandevis låga tätheter, med ett 

högsta värde på 5,7 individer/100 m2. Harr påträffades också i låga tätheter och enbart i åns nedre del. 

Övriga fångade arter var elritsa, stensimpa, abborre och gädda. I Sillersjöarna finns det förutom de 

elfiskade arterna mört och lake, i V Sillesjön också sik. Ängratörn provfiskades genom standardiserad 

nätfiskemetodik år 2006. Arter som fångades var Gädda, abborre, mört, lake sik och löja.  

 

Karta.  Ängerån med Sillersjöara och Törnån med Ängratörn. 
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Särskilda naturvärden 
Ängerån är av riksintresse för naturvård och ingår i ett natura 2000-område. Ån har höga geologiska, 

botaniska och zoologiska värden och en hög grad av orördhet (Bonde/Ståhl 1997). I vattendraget finns 

ett bestånd av flodpärlmussla. Föryngrande flodpärlmusslor påträffades, om än sparsamt vid en 

inventering 2006 (musselportalen 2013). Ängratörn ingår i riksintresset Näsbergsfältet -Skrälldalen 

som utpekats som ett geovetenskapligt, hydrologiskt och landskapsmässigt mångsidigt område. 

Särskilda miljöproblem 
Två sjöar i Jämtlands län, långt upp i vattensystem används som regleringsmagasin, vilket innebär att 

Ängerån i praktiken är reglerad.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2007. Ljusdals kommun kompletterade inventeringen 

2013. 

Sjöbeskrivningar 
Västra Sillersjön är en långsmal sjö som i det 

närmaste är att likna vid ett stort sel av Ängerån. 

Sjön är 30 ha stor och ligger 313 m över havet. 

Omgivningen är främst beväxt av tallskog i en 

terräng som är förhållandevis flack i N, men 

kuperad vid Snöddabergets fot i S. Stränderna är 

oftast fasta, men inslag av små öppna myrar finns 

också, b. la. i anslutning till utloppet. Vid 

inventeringen i oktober var vattenvegetationen 

sparsam, undantaget en del starr i strandzonerna. 

Bottenmaterialet närmast land består främst av 

småsten blandat med finsediment. Sjöns vatten är 

betydligt färgat. 

Nedre Sillersjön tillsammans med den 

sammanhängande Sillertjärnen är 68 ha stor och 

ligger 244 möh. De två långsmala men relativt 

flikiga sjöpolerna sammanbinds av en kort, ca 25 m 

bred åsträcka med lugnflytande vatten. Omgivande 

terräng vilken oftast domineras av tallskog är flack, 

förutom längst i NV där Gommorsberget sluttar ner 

mot N. Sillersjön. Denna har mestadels fasta 

stränder medan Sillertjärnen omges av en 

starrbeväxt våtmarkszon. Starr och andra växter 

förekommer också, särskilt i Sillertjärnen en bit ut i 

sjön. Vattnet i sjöarna är betydligt färgat men blir 

något ljusare efter att tillflödet Törnån (från 

Ängratörn) i SO rinner till.    

Ängratörn är 118 ha stor och ligger 245 m över 

havet. Enligt lodkarta har sjön ett medeldjup på 20 

m och ett maxdjup på hela 56 m. Den avlånga sjön ligger i en trång dalgång (Skrälldalen) med höga 

och branta sluttningar ner mot sjön, vilken tillrinns av ett tiotal mindre bäckar. Bergen kring sjön är 

beväxta av barrskog med dominans av äldre gran. Några stugor kantar sjöns Ö strand samt längst upp, 

nära utloppet Törnån, där det berömda Vikstenstorpet (Albert Viksten, författare) ligger. Ängratörns 

Västra Sillersjön. 

Ängratörn i vy från utlopp. 
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bottnar består i strandzonerna främst av fraktioner mellan sand och block. Vattenväxtligheten är 

mycket sparsam och vattnet i sjön är endast måttligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Ängerån är mellan kommun/länsgränsen och V 

Sillersjön ca 4,2 km lång. Längst upp i sträckan 

finns forsen Digerfallet (Vh 1), vilket bedöms vara 

svårpasserat för fisk vid vissa flöden. 

Vattendragssträckan i övrigt är omväxlande med 

korta blockiga strömmar eller nackar varvat med 

lugnare selområden av olika längd. Bredden på ån är 

oftast 10-20 m, men i selen ända upp till ca 40 m. 

Den omgivande terrängen är i de övre delarna 

mycket hällrik och till stor del beväxt av mindre tall. 

I övrigt kantas ån mestadels av barrskog och en 

mindre del björk, samt vid vissa lugnområden av 

öppen eller trädbeväxt myr. De flesta strömmarna 

har flottledsrensats men flera har maskinåtgärdats. 

På många ställen finns dock stenkistor i ån, eller 

högar av sten kvar på land. Två dammrester har noterats i området.  

Sträckan mellan V Sillersjön och väg 296 (ca 3,4 km) startar vid en dammrest försedd med en gångbro 

över ån i utloppet av V Sillersjön. Den övre halvan av sträckningen har ett flöde som till ovanligt stor 

del rinner över renspolade eller rensade hällar. Fåran breder ibland ut sig i flera grenar och innehåller 

naturliga fall (vh 2) på flera ställen. Vid några forsar finns även rester av stendammar. Mellan forsarna 

förekommer det upp till ca 30 m breda höljor och lugnområden. De magra hällmarkerna är mestadels 

sparsamt beväxta, främst av mindre tall. I den nedre delen av sträckan som rinner genom något 

flackare skogsmarker är åfåran påtagligt påverkad från flottningsepoken. Långa sträckor är där 

försedda med stenmurar och styrarmar, ibland på bägge sidor av vattendraget. Strömsträckorna vilka 

är dominerande, är kraftigt rensade även om återställning har utförts på flera platser. Den nedersta 

biten innan väg 296 är flergrenad varav den norra mindre fåran verkar vara opåverkad.  

Från väg 296 till Nedre Sillersjön (ca 5,4 km) går åns lopp genom talldominerad, flack skogsmark som 

närmast vattendraget ofta kantas av myr. I den övre delen av denna sträcka ansluter Borrån från V. 

Ängeråns bredd är mestadels kring 20 m, men avsevärt bredare partier finns vid lugnflytande 

selområden i sträckans mittendel. För övrigt är vattenhastigheten oftast svagt strömmande, med 

avbrott för kortare starkt strömmande sekvenser. Bottenmaterialet består mestadels av rundade 

fraktioner av mindre sten, men inslag av häll och block och grus finns också. I vissa partier har 

rensning förekommit, men på ett mindre brutalt sätt. Vattenväxtligheten i strömpartier domineras av 

påväxtalger som till följd av dålig beskuggning växer på bottensubstratet. Det växer även en hel del 

slinge och annan undervattensvegetation, samt i lugnområden starr och näckros mm.  

Sträckan mellan Sillertjärnen och Ljusnan (ca 2,6 km) 

inleds vid ”Stordammen” som är en utriven 

flottningsdamm i sjöutloppet. Ängraån är längs denna 

sträcka rak och relativt homogen, med en 

vattenhastighet som oftast är starkt strömmande eller 

forsande. Fåran vilken oftast är runt 20 m bred är 

kraftigt rensad även om långa sträckor har 

maskinåtgärdats. Bitvis kantas ån även här av 

stenkistor eller vallar. Undantag för biotoptypen är en 

500 m lång sträcka uppströms ”fräkensnäset”där ån 

ringlar fram med svagt strömmande eller stråkande 

vatten. Bottensubstratet består främst av mindre sten 

och grus vilket innebär möjlighet för harr och öringlek. 

Karaktärsbild av Ängeråns övre del. Rensad fåra och 
hällstränder. 

Ängeråns ringlade fåra vid Fräkennäset. 
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Ån inger här allmänt ett naturligt intryck även om en något märklig biotopvård i form av ”stenhögar” 

här och var stör på några ställen. Innan mynningen i Ljusnan rinner ån genom mestadels gles lövskog 

vid byn Ängra. Resterande delen av den beskrivna sträckan kantas av talldominerad barrskog och 

mindre inslag av björk. 

Törnån vilken förbinder Ängratörn med Sillertjärnen är endast ca700 m lång och rinner genom 

blandskog. Utloppet ur Ängratörn består av en ca 5 m bred sjönacke med mindre sten och grus i 

botten. Ån som därefter en medelbredd på ca 15 m, har ett flöde som till en början är svagt 

strömmande för att efter ”Törndammen” (Vh 3) i åns mittparti bli lugnflytande. Till en början består 

bottensubstratet av sand och grus, men det övergår till finsediment i den djupare sträckan nedströms 

dammen. Vattenväxtligheten består främst av olika typer av undervattensvegetation ute i fåran och ett 

starrbälte efter kanterna. Vid mynningsområdet förekommer dock även andra växter som bl. a. 

notblomster och fräken.      

Vandringshinder 
Tre vandringshinder har registrerats i Ängerån enligt tabell. En vidare beskrivning av dem finns under 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Ängerån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6870439 505754 Digerfallet Fall Partiellt 1,0 

Vh2 6868415 511140 Nedströms V Sillersjön Fall Partiellt 1,0 

Vh3 6865306 520334 Nedströms Ängratörn Dammrest Partiellt 0,4 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Ängerån har utnyttjats för timmerflottning vilket ån bär tydliga spår ifrån. De flesta 

partier med starkt strömmande till forsande vatten har rensats i olika omfattning. Sprängning av 

hällar och block har också förekommit. På många platser finns stenkistor och ledarmar av olika 

längd längs vattendraget. I Törnån har lätt rensning gjorts vid Ängratörns utloppsnacke och i 

anslutning till Törndammen. 

 Dammar: Utrivna dammar finns på minst ett tiotal platser efter ån. Bl. a. vid sjöutloppen där det 

sitter traditionella flottningsdammar med stenfundament.  Övriga dammar tycks ha varit mer 

spartanskt byggda.  

 

 

Kraftigt rensad åfåra i Ängeråns mittparti. Utriven flottningsdamm i utloppet av Sillertjärnen. 
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 Fiskevård: Maskinell restaurering av flera 

sträckor har utförts i olika delar av ån. 

Resultatet är varierande, men för det mesta inte 

tillfredsställande tyvärr. En vanlig brist förutom 

att mycket material fortfarande ligger kvar längs 

stränder är att ån bitvis fått ett något konstgjort 

utseende. T.ex. har man anlagt tydliga trösklar 

och stenhögar på ett alltför regelbundet vis i ån.   

 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 är Digerfallet som ligger vid 

länsgränsen. Hindret vilket bedöms vara partiellt för 

öring består av ett ca 1 m högt fall över häll och 

block. Detta liksom flera liknande passager i området 

är naturligt och kräver inga åtgärder. 

 

  

KOMMENTAR 

Ängerån är det överlägset största vattendraget som mynnar i Laforsens regleringsmagasin. 

Storleken innebär bl.a. att förutsättningarna för ett attraktivt fiske är bättre än på många andra 

håll. Att huvudfåran inte har några definitiva vandringshinder, samt är skyddad inom ett 

naturreservat ökar värdet ytterligare. Dessutom så är även den sidoliggande sjön Ängratörn, med 

sina stora djup och säregna karaktär också unik för området. 

 En negativ omständighet är att Ängeråns vattensystem är reglerat för vattenkraft i Ljusnan. 

Även om de två sjömagasinen ligger inom Härjedalens kn, och långt upp i systemet så berörs i 

förlängningen också Ängerån inom Ljusdals kommun. Troligen råder där till följd av 

vintertappning en onaturlig flödesdynamik med höga vinterflöden och onormalt låga 

sommarflöden. D.v.s. omvänd vattenregimen. 

Det är i dagsläget osäkert om det kopplat till Ljusnan sker någon ned och uppvandring av 

Ängeråns öring och/eller harrbestånd. Troligen är dock stammarna stationära eftersom 

Laforsenmagasinet i dagsläget inte erbjuder någon bra biotop för laxartad fisk. Framtida 

åtgärder i vattendraget bör i vilket fall koncentreras på att förbättra förhållandena för dessa arter. 

Även om ett relativt omfattande återställningsarbete av flottledsskador redan gjorts, så bedöms 

det att det finns en mycket stor potential för att förbättra biotoperna ytterligare. Resultaten från 

utförda elprovfisken är långt ifrån tillfredsställande varför förbättring av lek och uppväxtmiljöer 

bör prioriteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misslyckad biotopvård i form av onaturligt anlagda 
stenpirar/högar i Ängeråns övre del. 

Vh1- Digerfallet vid kommun/länsgränsen. 
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 Vandringshinder 2 finns ca 100 m nedströms V Sillersjön och består av ett ca 1 m högt fall över 

hällar. Denna typ av naturliga, för öring partiella hinder finns på flera platser på sträckan 

nedströms detta men har inte registrerats här. Inga åtgärder behöver eller bör göras. 

 

 Vandringshinder 3 består av Törndammen i Törnån, vilken finns ca 400 m nedströms Ängratörn. 

Denna flottningsdamm som endast rivits ut delvis, kan bara passeras av öring vid högre flöden. 

Det skibord som finns kvar innebär en fallhöjd på ca 0,4 m ner till nedströms vattenyta.  Skibordet 

bör rivas ut så att alla förekommande arter kan passera. Tillse dock att inte Ängratörns sjöyta 

påverkas av åtgärden.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotopåterställning: Återställ fottledsskadade sträckor i Ängerån. Bl. a. är det viktigt 

att allt upprensat material återförs till åfåran, samt att avsnörda sidofåror åter strömsätts. Detta 

måste dock troligen föregås av ett mer omfattande projekteringsarbete eftersom det är ett stort 

arbete som behöver göras för att vattendraget ska kunna uppnå sin fulla potential. Undersök även 

hur avtappningen från regleringsmagasinen (Jämtlands län) sköts, och om/hur detta i så fall 

påverkar Ängerån.  

 Elprovfiske: I förprojekteringen är elprovfiske för att undersöka fiskbeståndens status ytterligare 

en viktig åtgärd. Åtgärden gäller främst Ängeråns huvudfåra, men det är även av intresse att utreda 

om det finns biflöden som utnyttjas/eller skulle kunna utnyttjas som reproduktionslokaler. 

 Utred möjligheter för laxartad fisk i Ängratörn: Ängratörns näringsfattiga karaktär och stora 

djupområden innebär att förutsättningar för laxartad fisk är ovanligt goda. Fiskevårdsområdet har 

också uttryckt intresse för att satsa på röding eller öring i sjön, varav endast etablering av den 

senare arten är realistiskt. En osäkerhetsfaktor är dock om det finns lämplig betesfisk i sjön. Enligt 

uppgift ska siklöja finnas, men saknades i fångsten vid det provfiske som utfördes 2006. Det är 

också anmärkningsvärt att det historiskt inte verkar ha fångats någon öring i Ängratörn. Särskilt 

med tanke på den nära kopplingen till Ängerån, och att det finns flera potentiella öringbäckar som 

rinner in i sjön. Även om detta kan tyda på att Ängratörns förutsättningar inte är de rätta så kan det 

vara värt att utreda saken närmare. Ett nätprovfiske riktat mot betesfisk/siklöja, samt elprovfiske i 

tillrinnande bäckar föreslås.  

 
 
 
 
 

Vh2- Fall över häll i Ängeråns mittparti. Vh3- Flottningsdamm i Törnån. 
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Borrån 

Förutsättningar 

Läge  
Borrån har sin början i Väster- Borrsjön, ca 11 km söder om Kårböle och mynnar i Ängerån ca 5 km 

söder om samma ort. Vattendraget är sammanlagt 12 km långt och rinner i de övre och mellersta 

delarna genom flack och myrdominerad mark, medan den nedre tredjedelen faller relativt brant genom 

skogsmark. Längs vägen kopplas ån med Öster- Borrsjön, några mindre tjärnar och slutligen 

Stormyrsön strax innan utloppet. Det enda biflöde av vikt är Sörborrån, kommande från Buvallssjön i 

Karta. Borrån med Borrsjöarna, Kvarntjärnen och Stormyrsjön. 
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Väster. Markerna i området kring vattendraget är helt obebyggda med undantag för några korsande 

vägar. Tilläggas kan att Borrån i sin avslutande del har två utloppsgrenar till Ängerån, varav den ca 1 

km långa, nordliga och mindre fåran inte har inventerats. 

Förvaltning 
Kårböle FVOF förvaltar hela vattendraget förutom Borrsjöarna som delas med Los-Hamra FVO samt 

Stormyrsjön vilken delas med Färila FVOF.  

Fiskfauna 
Elprovfisken har utförts av länsstyrelsen i båda utloppsgrenarna av Borrån under senare år. I bägge 

lokalerna fångades det öring och stensimpa, i huvudfåran även gädda och bäcknejonöga. De högsta 

tätheterna av öring noterades i huvudfåran år 2011, med 8,1 individer/100 m2 bottenyta. Med tanke på 

kontakten med Ängerån finns det eventuellt även harr i vattendragets nedre del inkl. Stormyrsjön. I Ö 

Borrsjön, V Borrsjön och Kvarntjärnen finns det enligt fiskeplan 1991 abborre och gädda, samt i 

Borrsjöarna även lake. 

Särskilda naturvärden 
Borråns nedersta 2 kilometrar ingår i Ängeråns naturvårdsområde. Området kring Borrån är utpekat 

som riksintresse för naturvård på grund av en intressant flora med stort inslag av sydligt utbredda 

växter (Bonde/Ståhl 1997). Flodpärlmusslor i ett bestånd med äldre individer påträffades vid 

länsstyrelsens inventering i en lokal inom naturskyddsområdet år 2006 (Musselportalen).  

Särskilda miljöproblem 
Vattendraget har haft problem med försurning varför Borrsöarna kalkats. Åtgärdsområdet Borrån- 

södra grenen är för närvarande ett aktivt åtgärdsområde inom länsstyrelsens kalkningsprogram. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2010. Kompletterande inventering utförd av Ljusdals 

kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Väster- Borrsjön ligger hela 418 m. öh. och har 

en areal på 74 ha. Den synliga tillrinningen består 

av tre mycket små bäckar medan avbördningen 

sker via Borrån i NV. Sjön har en mycket flikig 

strandlinje som angränsar mot mestadels flacka 

marker med tallskog och en del myr. Närmast 

land finns en del block, men annars dominerar 

finsediment bottnarna som är endast sparsamt 

beväxta av makrofyter. Sjöns vatten är starkt 

färgat vilket inte är förvånande med tanke på de 

stora myrmarkerna som finns i sjöns omgivning. 

Öster- Borrsjön med en yta på 73 ha är belägen 

414 m. öh. Sjön har tillrinning i form av av 

Borrån och Enbuskbäcken i V, samt avbördning 

via Borråns fortsättning i NO. Den kringliggande 

marken består mestadels av talldominerad skog i något sluttande eller flack mark som till stora delar är 

myrartad. Bottnarna som närmast land består av sand, finsediment och block mm, är endast sparsamt 

Väster-Borrsjön i vy från utlopp. 
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beväxta av vattenväxter. Arter som noterats är dock näckros, starr och fräken. Även Öster- Borrsjöns 

vatten är starkt färgat.  

Kvarntjärnen är 6 ha stor och ligger 380 m. öh. Tjärnen vilken genomflyts av Borrån i nord- sydlig 

riktning omges till stora delar av en stor öppen våtmark. Fast mark beväxt av tallskog finns dock nära 

det ostliga landet. Tjärnen har finpartikulära bottnar med en relativt riklig övervattensväxtlighet som 

näckros mm. Vattnet i Kvarntjärnen är starkt färgat. 

Stormyrsjön på 12 ha, är belägen 248 m. öh., strax 

innan Borrån når Ängerån. Mot sjöns SV strand 

sluttar en ganska brant tallmo, men i övrigt är den 

omgivande terrängen förhållandevis flack och 

myrlänt. Närmst sjöns stränder växer främst tall och 

björk i oftast glesa bestånd. Det helt dominerande 

bottensubstratet i sjön är finsediment vilket gör att 

vattenväxtligheten delvis är riklig. Som mest 

påträngande är den vid in- och utlopp samt vid ett 

par grund ute på sjön. De vanligaste växterna är 

bladvass, näckros och olika arter av starr. 

Stormyrsjön- vilken förutom av Borrån, även tillförs 

vatten från flera mindre bäckar, har ett starkt färgat 

vatten. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Borrån har mellan Borrsjöarna en längd av 1,4 km. 

Hela loppet går genom skogsmark som nära fåran 

bitvis är något sank men ändå beväxt av buskar och 

träd, främst björk och tall. Ungefär mitt i sträckan 

rinner dock ån under en bro tillhörande väg 96 som 

leder mellan Los och Kårböle. Ån har i ungefär halva 

sitt lopp- i anslutning till sjöarna, samt upp och 

nedströms riksvägen, en lugn/svagströmmande och 

djup karaktär. Fåran vilkens bredd i dessa sträckor är 

4- 10 m innehåller främst ett finpartikulärt 

bottenmaterial, även om grus, sten och block också 

förekommer. Mellan de lugnare partierna finns två 

distinkta strömsträckor som är helt orensade och 

mycket fina. Den övre av dessa är ca 100 m lång, i en 

mycket grovblockig fåra som är upp till 15 m bred. 

Tyvärr korsars vattendraget här av en kraftledningsgata vilket gör beskuggningen dålig. Den nedre 

strömmen är runt 600 m lång och upp till 5 m bred. Denna har en stor variation av både strömhastighet 

och bottensubstrat, och bedöms i alla avseenden utgöra en bra öringbiotop.   

Från V- Borrsjöns utlopp (vh4), förbi de mycket 

små tjärnarna Kvickalampi och Sorsalampi, och 

vidare ner till Kvarntjärnen (ca 6 km), rinner Borrån 

genom flack mark innehållande en mycket hög 

andel myr. Genom myrarna som bitvis är helt öppna 

kring vattendraget, är flödet oftast lugnt i en djup 

och sedimentrik fåra. Bredden på denna är sällan 

över 5 m även om den vid något tillfälle blir upp till 

15 m. På flera platser finns rester av bäverdammar 

och tecken på tidigare översvämmad mark. 

Påverkansgraden i denna del av Borrån vilken bär 

tydliga spår från flottningstiden, är mycket hög. 

Stormyrsjön i vy från utlopp. 

Karaktärsbild av Borrån mellan Borrsjöarna. 

Lugn sekvens av Borrån genom bäverns landskap. 
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Förutom att fåran är omgrävd på flera ställen så är de relativt få och korta strömsträckorna oftast 

kraftigt rensade. Undantag finns dock på några platser där timret tycks ha forslats genom rännor. Bl. a 

gäller detta i kortare sträckor nedströms V- Borrsjön samt uppströms Sorsalampi och Kvarntjärnen. 

Här är biotoperna relativt bevarade med gott om block och sten i fåran, vilken i strömmarna är max 10 

m bred. 

Nedströms Kvarnsjön är vattendraget lugnflytande genom myrmark i ca 400 m innan vattnet börjar 

strömma vid en dammrest. Från denna punkt och hela vägen ner till Stormyrsjön (ca 4,2 km) rinner 

Borrån genom skogsmark i ett landskap som bitvis sluttar brant i en ravinliknande terräng. 

Strömmande och forsande biotoper över block, sten 

och en del häll dominerar kraftigt och ån är i det 

stora hela mycket fin med gott om uppväxtområden 

och ståndplatser för öring. Lämpliga, grusrika 

områden för lek finns också insprängda mellan 

forsarna, och kanske särskilt där marken planar ut 

uppströms Stormyrtjärnen. Fåran vilken är flerdelad 

på ett par ställen och som mest 12 m bred, kantas 

generellt sett av gott om skuggande lövträd. Åns 

vattenvegetation är i strömmarna/forsarna sparsam 

och består i första hand av mindre mängder av 

kuddmossa på block och stenar. I den beskrivna 

sträckan är rensningsgraden mycket låg och 

begränsad till viss påverkan i anslutning till gamla 

dammrester och liknande.  

Den avslutande delen av Borrån, mellan Stormyrsjön och Ängerån är endast 150 m lång. Ån omges 

här av tallbackar som är bebyggda av ett par stugor. I den 9- 35 m breda fåran är vattenflödet lugnt och 

djupt över bottnar av finpartiklar och en mindre del sand. Uppstickande vattenväxter så som starr, 

näckros och vattenklöver stärker intrycket av en sjöliknande miljö. 

  

Vandringshinder för fisk  
I Borrån har det registrerats fyra vandringshinder för fisk varav två är definitiva. En vidare beskrivning 

av hindren ges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Borrån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6861516 512464 Öster- Borrsjöns utlopp Damm Definitivt 0,4 

Vh2 6864371 512223 Uppströms Sorsalampi Dammrest Partiellt 0,3 

Vh3 6866050 513257 Nedströms Kvarntjärnen Dammrest Partiellt 2,0 

Vh4 6866249 513463 Uppströms Bengtamyran Hällar Definitivt 6,0 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning/rätning/omgrävning: Inventeringarna 

tyder på att Borrån har utnyttjats för flottning mellan 

den nedre av Borrsjöarna och Ängerån. Eftersom 

flottningen till stora delar skett genom trärännor så 

är dock inte hela vattendraget rensat, utan den 

största påverkan finns längs sträckan Öster 

Borrsjön- Kvarntjärnen. Här har man förutom att 

rensa strömmar från sten, även rätat och/eller grävt 

om åfåran på flera platser.  Platser för omgrävning 

med resultatet att vattnet leds genom dubbla fåror 

gäller bl. a. på flera ställen vid Norgesmyran samt 

kring Kvickalampi. 

Fin, blockrik och opåverkad fors i Borråns nedre del. 

Kraftigt rensad åfåra nedströms Kvickalampi. 
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 Dammar: Undantaget de dammar/rester som registrerats som vandringshinder så verkar det 

endast funnits ett fåtal i Borrån. Noterbart är också att det inte finns några traditionella 

flottningsdammar utan att de som funnits varit mer spartanskt byggda. 

 

Åtgärdsförslag 
 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en 

mindre stendamm belägen direkt i Ö- 

Borrsjöns utlopp. Dammen är försedd 

med träsättare i ett 2,8 m brett utskov. 

Vid inv. (2010) innebar läckage mellan 

sättarna att inget överfall skapades och 

att sjönivån därmed låg under 

dammhöjd. Dammen innebär dock 

oavsett vattenstånd ett definitivt 

vandringshinder som bör åtgärdas. I 

första hand föreslås en utrivning i 

kombination med en nivåhållande 

blocktröskel/fors. 

 Vandringshinder 2 ligger mellan 

Kvickalampi och Sorsalampi och består 

av en rest av en damm av okänt slag. 

Passagen innehåller bl. a. en stock som 

skapar ett 0,2 m högt fall, samt av en brötesansamling. Detta partiella hinder bör rivas ut- manuellt 

eller maskinellt. Det senare är bara aktuellt om maskinell biotoprestaurering ska göras i området. 

 

KOMMENTAR 

Borrån är ett stort biflöde till Ängerån som uppvisar två skiljda karaktärer. Dels som ett orensat 

vattendrag med väl bevarade vattenbiotoper, så som mellan de högt belägna Borrsjöarna, och 

genom naturreservatet uppströms Stormyrsjön. Men också i form av ett flottledspåverkat 

vattendrag liksom i den långa sträckan mellan Ö Borrsjön och Kvarntjärnen, där både rensning 

och omgrävning, samt gamla dammar har påverkat ån negativt.  

Angående biotopskadorna är det svårt att förutse hur stor verkningsgrad en eventuell 

återställning skulle få då de rensade strömsträckorna är förhållandevis få och korta. Dessutom 

finns vissa tillgänglighetsproblem eftersom flera omgrävningar och andra skador finns där 

vattendraget rinner genom myrmarker. Den viktigaste fysiska åtgärden i ett första skede är att 

åtgärda vandringshindret i Ö- Borrsjöns utlopp, vilket i dagsläget helt isolerar Borrån från 

Borrsjöarna. 

Ett annat viktigt arbete i framtiden är att ha en fortsatt kontroll på försurningsläget och att vid 

behov sätta in kalkningsåtgärder.  Detta bör i så fall även innefatta biflödet Sörborrån med 

tillhörande sjöar vilka också ingår i Borråns vilande åtgärdsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1- Damm i Öster-Borrsjöns utlopp. Foto: Lst. Gävleborg. 
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 Vandringshinder 3 finns ca 1,5 km nedström s Kvarntjärnen och består av en förfallen 

stockdamm som sitter mitt i en brant blockig fors. Även om fallhöjden på forspassagen är 2 m så 

bedöms det att uppströms vandring av öring är möjlig vid riktigt höga flöden då vattnet kan gå 

runt dammen. Eftersom hindret delvis är onaturligt så bör dock åtgärder vidtas. Förslagsvis rivs 

resterna av dammen ut samtidigt som forsen återsälls till ett så naturligt sätt som möjligt. 

 Vandringshinder 4 består av ett mäktigt, tvågrenat vattenfall över hällar, beläget några 100 m 

nedströms föregående vandrings hinder. Fallet har en sammanlagd fallhöjd på ca 6 m och utgör ett 

definitivt hinder för alla fiskarter. Inga åtgärder föreslås eftersom hindret är naturligt. 

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Restaurera Borråns sträckning mellan Ö- Borrsjön och 

Kvarntjärnen maskinellt. I första hand genom att återföra sten och block till fåran, men det kan 

även bli aktuellt att leda tillbaks vatten till naturliga åfåror. Restaureringen bör dock föregås av en 

mer omfattande förstudie. Bl.a. av seende var åtgärder får störst effekt och var de är möjliga att 

utföra med tanke på tillgänglighet mm. De flesta strömsträckorna är nämligen korta samtidigt som 

ganska otillgängliga myrmarker kan göra det besvärligt att ta sig fram med en grävmaskin. 

 Elprovfiske: Att befintliga elprovfisken som mest gett 8 öringar/100m
2
 bottenyta är inte särskilt 

imponerande. Särskilt eftersom Borrån på den berörda platsen är fin och helt opåverkad, vilket gör 

att man kan fråga sig om försurning kan spela in. Bl. a. därför så bör fortsatta elfiskeinventeringar 

göras i flera områden av Borrån. Förslagsvis provtas en lokal mellan Borrsjöarna, samt två lokaler 

i vardera av sträckorna Ö Borrsjön- Kvarntjärnen och Kvarntjärnen- Stormyrsjön. Den nedersta 

lokalen bör ligga relativt nära Stormyrsjön i syfte att utreda om det i och med närheten till 

Ängerån, eventuellt finns harr i Borrån. 

 Inventera den norra grenen: Undersök även Borråns N utloppsgren som mynnar i Ängerån O 

om väg 296. I första hand avseende om där finns rensningsskador och onaturliga vandringshinder 

mm. Det är dock även viktigt att utreda om utflödet från Borråns huvudfåra är helt naturligt eller 

om mänsklig kraft hjälpt vattnet på traven. Vid det senare scenariot kan det vara befogat att vid 

åklyvet åtminstone delvis täppa igen den norra grenen så att en större andel vatten tar vägen 

genom huvudfåran. 

 

 

Vh3- Damm-eller ålkarsrest i fors. Vh4- Vattefall i Boråns nedre del. 
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Sörborrån 

Förutsättningar 

Läge  
Sörborrån är ett från väst kommande vattendrag som börjar i Buvallssjön och mynnar i Kvickalampi i 

Borråns mellersta del. Tillsammans med Görastorptjärnen och Stensjön vilka hänger ihop med ån, är 

vattendraget 4 km långt och har en fallhöjd och fallprofil som är förhållandevis normal. Omgivning 

och närmiljö består av ungefär lika stora andelar skog och myr i marker som är obebyggda. 

Förvaltning 
Kårböle FVOF förvaltar hela vattendraget, inklusive sjöar. 

Fiskfauna 
Det finns inga registrerade elprovfisken från ån men enligt säkra källor förekommer åtminstone öring. 

I Sjösystemet finns bestånd av gädda, abborre och lake. Vitfisk, troligen mört, finns enligt fiskeplanen 

1991 endast i Stensjön. 

Särskilda miljöproblem 
Buvallssjön och Stensjön har kalkats inom det vilande åtgärdsområdet Borrån- södra grenen. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Sörborrån biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Karta. Borrån med Buvallssjön, Görastorptjärnen och Stensjön. 
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Sjöbeskrivningar 
Buvallssjön, 451 m. öh. är en 39 ha stor sjö med 

en omväxlande strandlinje, och många uddar och 

vikar. Sjön tillförs två små bäckflöden från 

Svartsjön samt Kronvallstjärnarna i V, medan 

utflödet Sörborrån rinner ut i NO. Den omgivande 

marken är relativt kuperad och främst beväxt av 

tallskog. Vid sjöns N ände finns en fäbodvall. 

Längs sjöns stränder vilka bitvis är något 

myrartade växer ett smalt bälte av starr mm., men 

i övrigt är vattenvegetationen sparsam. 

Bottensubstratet domineras av finsediment även 

om det också finns en del block och sten närmast 

land. Sjön har ett maxdjup på 14 m och ett starkt 

vatten. 

Görastorptjärnen är en 4 ha stor tjärn vilken omges av tallskog som närmast stränderna växer glest i 

myrmark.  Tjärnen har finsedimentbotten och en växtlighet som är relativt begränsad. Främst växer 

starr närmast land och näckros lite längre ut. Vattnet i tjärnen som genomflyts av Sörborrån i väst- 

ostlig riktning, är starkt färgat. 

Stensjön ligger 402 m. öh. och är 22 ha stor. Till sjön rinner Sörborrån i V medan utlopp sker i O där 

väg 296 går förbi. Den omgivande marken är delvis 

kuperad och i första hand beväxt av tallskog. 

Närmast sjön, t.ex. längst bort i V finns dock 

mindre inslag av myr. Det dominerande 

bottensubstratet i Stensjön är troligen finsediment, 

även om stora uppstickande block här och var tyder 

på att det även förekommer en viss andel hårda 

bottnar. Troligen finns även sandbotten eftersom 

det finns en badplats vid sjön. Denna har för övrigt 

en förhållandevis sparsam vattenväxtlighet som 

främst är koncentrerad till in och utloppsområdena. 

Stensjön har ett maxdjup på 7,2 m och ett vatten 

som är starkt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sörborrån går i hela sin längd från Buvallssjön 

och ner till Görastorptjärnen (ca 500 m) genom 

skogsmark. I början och slutet är flödet lugnt 

eller svagt strömmande genom något sank mark. 

Vattendraget vilket här är 2- 7 m brett har 

övervägande finsedimentbotten och en ganska 

riklig vattenväxtlighet. Denna blir s ärskilt 

påtaglig ner emot Görastorptjärnen där näckros 

och starr kompletteras med bladvass. Ungefär 

mitt emellan sjöarna är stränderna fastare och ån 

strömmande/forsande över främst block, sten 

och grus. Fåran vilken är 1,5- 5 m bred är 

orensad och fin, även om det går att skönja 

resterna av en damm eller liknande i anslutning 

till en mindre fors (vh1) i början av strömmen.  

Sörborråns sträckning mellan Görastorpstjärnen och Stensjön (ca 2,4 km) rinner lugnflytande genom 

trädbeväxt myrmark i nära anslutning till sjöarna- samt genom den relativt stora Borråslåtten i den 

Buvallssjön i vy från norr. 

Stensjön i vy från ost. 

Sörborråns igenväxta mynning i Görastorptjärnen. 
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nedre delen av vattendraget. Mellan dessa 

myrområden dominerar strömmande till något 

forsande biotoper som för det mesta kantas av 

tallskog och ett väl utvecklat buskskikt. Ån är i 

dessa områden 1,5- 8 m bred, med en bra variation 

avseende både djup, strömhastighet och 

bottensubstrat. Även här har ån undkommit 

rensning, vilket bl. a innebär att riktigt grova block 

förekommer i vissa strömmar. 

Den avslutande 200 m sträckningen mellan 

Stensjön och tjärnen Kvickalampi startar vid en 

vägtrumma under väg 296. Till en början rinner ån 

bred och lugnflytande genom öppen och sank mark, 

innan snårskog tar vid och vattnet börjar strömma och forsa. Längs en sekvens på ca 70 m är fåran 

endast 1- 4 m bred och delvis flergrenad med ett stendominerat bottensubstrat. Efter att ån samlat ihop 

sig avtar strömhastigheten samtidigt som den omgivande marken blir allt sankare. Innan Kvickalampi 

uppstår så är flödet helt lugnt och fåran nästan igenväxt av fräken och andra övervattensväxter. 

Vandringshinder för fisk 
I Sörborrån har det registrerats tre vandringshinder, vika samtliga är naturliga. Dessa beskrivs på ett 

utförligare sätt under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sörborrån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6864678 508769 Nedströms Buvallssjön Fors Partiellt 2,0 

Vh2 6864738 508867 Uppströms Görastorptjärnen Fallsträcka Partiellt 3,0 

Vh3 6864632 509861 Nedströms väg mot Borrberget Fall Partiellt 0,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Dammrest: Ruttet virke och förflyttade stenar tyder på att det funnits någon form av damm 

(mycket gammal), där vattnet börjar strömma i 

Buvallsjöns utlopp. Enligt uppgift har där funnits en 

liten såg. 

 Fiskevård: Ca 15 m nedströms trummorna under 

vägen som leder mot Borrberget har någon byggt en 

nivåhållande stentröskel.  

 Skogsbruk/ avverkning: Upp och främst nedströms 

nämnda väg har kalavverkning skett på båda sidor av 

ån. Bitvis är den sparade skyddszonen dålig, eller på 

något ställe helt frånvarande.  

KOMMENTAR 

Sörborrån har undkommit rensningar och annan negativ mänsklig aktivitet på ett ovanligt bra sätt. 

De få vandringshinder som finns är dessutom naturliga och långt ifrån definitiva- åtminstone för 

öring. Tillsammans med tre fina sjöar i högt belägna marker utgör troligen vattendraget ett väl 

fungerande system.  Det största hotet i framtiden skulle kunna vara ett ovarsamt skogsbruk, vilket 

dessvärre också påträffades vid inventeringen. Eftersom sjöarna tidigare kalkats är det sannolikt att 

markerna inte är särskilt välbuffrade och att vattnet därmed är känsligt för försurning. 

 

 

 

 

Fin miljö för öring i Sörborrån uppströms Stensjön. 

Hygge utan skyddszon mot Sörborrån. 
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 Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 och 2 är belägna mellan 

Buvallssjön och Görastorptjärnen och består av 

två smala, men branta forsar med fallhöjder på 2 

resp 3 m. Passagerna är dock inga allvarliga 

vandringshinder för öring vid lite högre flöden.  
Inga åtgärdsförslag rekommenderas eftersom 

hindren är naturliga. 

 Vandringshinder 3 finns på sträckan mellan 

Görastorptjärnen och Stensjön och består av ett 

ca 0,5 m högt fall över block. Även detta hinder 

är partiellt och naturligt varför inga åtgärder 

föreslås. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utred förekomst av öring och andra fiskarter i Sörborrån genom standardiserat 

elprovfiske. Högst prioriterat är den långa strömsträckan mellan Görastorptjärnen och Stensjön.  

Vh1, fors nedströms Buvallstjärnen. 
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Data (SMHI 2015-10-20) 
 
Avrinningsområdets yta:  102,08 km2 

Varav 
Jordbruksmark:      0,29 % 
Mosse:       1,90 % 
Sjö:       5,19 % 
Skogsmark:     92,21 % 
Urbant:       0,41 % 

Medelvattenföring utlopp 0,95 m3/s 
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Sammanfattning 

Kåråns vattensystem har sin mynning vid Kårböle, i Laforsenmagasinet mitt emellan Laforsen och 

Edeforsen. Med en avrinningsområdesyta på 102 km
2
 och en medelvattenöring i utloppet på 0,95 m

3
/s 

är systemet ett av de mindre som mynnar i Ljusnan och avhandlas i denna fiskevårdsplan. Det är 

dessutom endast den nedre hälften av vattensystemet som ingår eftersom den nordvästra delen med 

källområden ligger inom Jämtlands län/Härjedalens kommun. Avrinningsområdet domineras 

sammantaget kraftigt av skog, med sjö som den näst vanligaste marktypen. Såväl mosse som 

jordbruks- och urban mark förekommer mycket sparsamt. 

 

Inom Kåråns vattensystem har 4 vattendrag med sammanlagt 11 sjöar inventerats och beskrivits. Stora 

delar av området utgörs av det särpräglade sjö- och åsystemet Skålån, som nedströms den största sjön 

Kårsjön avbördas av den korta Kåråns huvudfåra. Övriga vattendrag som ingår i rapporten är den från 

SV inkommande Messuån med mynning i i Kerstasjön/Skålåsystemet samt den från S inkommande 

och i Kårsjön mynnande Vingelbäcken.  

 

Det finns inom systemet flodpärlmusslor i både Messuån och i Kårån vilket i båda fallen är bestånd 

som under tiden före denna fiskevårdsplan var oregistrerade. I den senare ån har det även funnits ett 

starkt bestånd av flodkräfta, som dock tyvärr, av okänd anledning tycks ha slagits ut. Kända 

förekomster av öring finns i form av ett starkt sjölevande bestånd i Messuåns källa Messubodsjön, 

samt som ett troligtvis stationärt bestånd i Kårån. Med undantag för i Messubodsjön och Messuåns 

övre delar tycks gädda vara etablerad i hela systemet liksom abborre och mört/vitfisk. De senare 

arterna förekommer dock inte i den till Skålåsystemet tillhörande källsjön Värasen, vilken liksom 

Messubodsjön är rotenonbehandlad.  

 

Vid inventeringarna påträffades det 11 vandringshinder i Kåråns vattensystem, varav endast ett är 

definitivt. Detta består av en fiskspärr som konstruerats i syfte att hindra oönskade arter att simma upp 

i inplanteringssjön Värasen. Andra konstgjorda, svåra hinder som enbart kan passeras av öring under 

vissa omständigheter utgörs av två anläggningar nedströms Messusjön, samt av två dammar i Kårån 

strax uppströms utloppet i Ljusnan. Vid det senare fallet har fisktrappor anlagts även om dessa har en 

tveksam funkionsduglighet. 

 

Vad gäller vattenbiotoperna så är rensningsgraden generellt sett låg i Kåråns vattensystem men 

undantag finns. En stor och tydlig påverkan finns t.ex. direkt nedströms Messubodsön där Messuån är 

helt omgrävd samtidigt som sjön troligen sänkts. Omgrävning och kanalisering har även utförts på ett 

par platser i Skålansystemet vars strömmar i övrigt är intakta eller mycket svagt rensade. Kåråns 

huvudfåra har med undantag för de rensningsskador som finns i anslutning till gamla kvarn- och 

sågplatser mm. också klarat sig bra. 

 

Av de åtgärder som behöver göras för att återställa Kåråns vattensystem så är den klart viktigaste att 

säkerställa fiskvandring förbi dammarna i Kårböle. Även om det finns små trappor där nu så är det 

knappast troligt att någon vandring förekommer i dagsläget. Ambitionen bör vara att byta ut dessa till 

förmån för naturliga typer av fiskvägar, som inte enbart är konstruerade för öring, utan helst ska 

medge att alla arter ska kunna röra sig mellan Ljusnan och Skålåsystemet. Ett annat intressant objekt i 

fiskevårdsplanen är öringsjön Messubodsjön vilken bl. a. berörs av två nedströms liggande 

vandringshinder som är viktiga att åtgärda. 
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt inom Kåråns vattensystem. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Kårån Vingel 
bäcken 

Skålån Messuån 
 

N koord (SWEREF 99TM) 6872037 6872467 6873048 6873160 
E koord (SWEREF 99TM) 516933 513789 512981 510860 
Inventerad längd (km) 1,6 3,9 2,7 4,5 
Antal sjöar 1 3 6 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

    

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

Särskilda naturvärden     
Flodkräfta ?    
Flodpärlmussla x   x 
Skyddad/värdefull natur övrigt  x x  
Särskilda miljöproblem     
Försurning (kalkningsområde)     
Vattenkraft/reglering     
Övergödning     
Vandringshinder     
Antal vandringshinder 3 1 2 5 
Definitiva och artificiella hinder 0 0 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor 2 0 0 0 
Biotopförhållanden     
Gammal flottled     
Rensningspåverkan (0-3) 1 1 2 1 
Tidigare biotopvårdad   x  
Problem inom avrinningsområdet     
Jordbruk x    
Skogsbruk vattennära avverkning    x x 
Skogsbruk dikning    x 
Torvtäkt     
Åtgärdsförslag     
Åtgärder av vandringshinder (antal) 3 1 1 4 
Biotoprestaurering x x x x 
Återledning av vatten     
Förbättra kantzoner jordbruksmark x    
Igenläggning av diken     
Återställande av sjönivå     
Elprovfiske x x x x 
Sjö/nätprovfiske     
Kräftprovfiske x    
Inventering av flodpärlmussla x   x 
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Kårån  

Förutsättningar 

Läge  
Kårån vilken har en längd av endast 1,6 km rinner i östlig riktning, från Kårsjön, genom Kårböle 

samhälle, för att mynna i Ljusnan/Laforsenmagasinet.  Vattendraget har en relativt flack fallprofil och 

löper omväxlande genom skog, jordbruksmark och tomtmark. Det finns inga biflöden som rinner in i 

Kårån. 

Förvaltning 
Kårböle FVOF förvaltar såväl Kårån som Kårsjön. 

Fiskfauna 
Vid ett elprovfiske i Kåråns övre del utfört av länsstyrelsen 1996, fångades öring av både årsyngel och 

äldre fisk i relativt låga tätheter. Andra påträffade arter var abborre och elritsa. I Kårsjön finns det 

abborre, gädda, lake och vitfisk.    

Särskilda naturvärden 
I Kårån har det funnits ett starkt bestånd av flodkräfta som på senare år av okänd anledning tycks ha 

försvunnit. Vid en kräftinventering utförd av Ljusdals Kommun 2012 påträffades däremot ett bestånd 

av äldre flodpärlmusslor. Ett bestånd som tidigare varit okänt.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2009 och av Ljusdals kommun 2013. 

Karta. Kårån med Kårsjön. 
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Sjöbeskrivning  
Kårsjön ligger 230 m. öh. och har en areal på 91 

ha. Sjön vilken har sin största tillrinning från 

Skålåsystemet i V och Vingelbäcken i S är 

avlång, men ändå innehållande många uddar, 

vikar och näs. Ungefär mitt i sjön finns även en 

större ö. Den omgivande marken är oftast något 

kuperad eller som i S där myr angränsar, flack.  

Tallskog dominerar markerna även om det 

närmast sjön också förekommer mycket björk. En 

sparsamt förekommande bebyggelse i området 

består främst av några gårdar mellan sjön och 

riksväg 84. Sjön vilken troligen inte är särskilt 

djup har bottnar av finsediment, med mindre 

inslag av sten och block närmast land. Den delvis 

rikliga vattenväxtligheten består av vanliga arter 

som vass, starr, fräken och näckros mm. Kårsjöns vatten är betydligt färgat. 

Vattendrag & biotobeskrivning 
Kårån startar under en vägbro vid Kårsjöns östra ände. Den första dryga km av den 3- 14 m breda ån 

slingrar sig fram förbi gårds, åker och ängsmarker i utkanten av Kårböle samhälle. Även om det oftast 

växer blandskog eller lövdungar kring vattendraget så är beskuggningen mestadels mindre bra. Åns 

strömhastighet är varierande med både mindre forsar, strömmar och lugnflyt/höljor i en fåra som bitvis 

är flergrenad. Karaktäristiskt är att forsarna innehåller stora inslag av grova mossiga block och att de 

lugnflytande/svagt strömmande sekvenserna oftast är djupa och kantade av täta vassbälten. Sträckan är 

även starkt präglad av kultur genom att trösklador och liknande finns i anslutning till ån på flera 

platser. Förbi dessa finns numera fri vandringväg för fisk, förutom vid en gammal sågplats där en 

dammrest utgör ett visst hinder (vh1). 

Strax nedströms Björkbacka går vattendraget in i sank mark som sträcker sig ända fram till riksväg 84 

(ca 300 m). Vattenflödet är här lugnt eller svagt strömmande i en djup, 5- 15 m bred fåra. Denna 

vilken är väl beväxt av starr mm, är delvis tvådelad och omgiven av en öppen våtmark. Troligen kan 

denna översvämmas om våren och utnyttjas av lekande gädda. 

Den avslutande delen från riksvägen och ner till Ljusnan (ca 170 m) går genom helt öppen mark i 

anslutning till gårdar och två dammar från äldre vattenverksamhet. Ån vilken här är 6- 10 m bred går 

från svagt strömmande till alltmer forsande ner emot älven. Dock så bromsas flödet upp uppströms de 

båda dammarna vilka är försedda med små fisktrappor (vh2-3).  Bottensubstratet i denna sträcka består 

till övervägande del av sten, block och grus. På materialet växer rikligt med tråd- och andra alger. Om 

Kårsjön i vy från ost. 

Fin, grovblockig ström i Kåråns övre del. Karaktärsbild av en igenväxande ström i Kårån. 
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man bortser från den obefintliga beskuggningen och dammarnas dämningspåverkan så finns här 

relativt bra förhållanden för öring.   

Vandringshinder för fisk 
I Kårån har det registrerats tre vandringshinder för fisk. Dessa beskrivs mer utförligt under 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Kårån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6872213 515726 Nedströms väg 296 Dammrest Partiellt 0,5 

Vh2 6872006 516848 Nedströms väg 84 Damm med trappa Partiellt 1,5 

Vh3 6872007 516902 Uppströms Ljusnan Damm med trappa Partiellt 1,9 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Den rensning som utförts i 

vattendraget är oftast försiktig och gjord i 

anslutning till platser där det funnits 

vattenverksamhet av olika slag. Det är 

endast på dessa platser som det förekommer 

upplagd sten viket innebär att det knappast 

förekommit flottning genom Kårån. 

 Dammar: Längs vattendraget har det enligt 

informationstavlor funnits 

vattenverksamhet på nio platser längs ån. 

Bl. a. kvarn, smedja, såg och kraftverk. De 

tillhörande dammanläggningarna är dock 

utrivna, förutom de som beskrivs under 

åtgärdsförslag- vandringshinder. 

 Avsaknad av skyddszoner: Eftersom Kårån till stora delar rinner nära tomter, ängar och 

kulturintressanta platser så är beskuggningen bitvis dålig eller helt obefintlig.  

 

KOMMENTAR 
Även om Kårån kanske är mest känd för de många kulturyttringarna som finns längs 

vattendraget, så finns det även vissa fisk och naturvärden som också bör beaktas. T. ex har det 

åtminstone tills nyligen funnits ett stort bestånd av flodkräfta, medan äldre flodpärlmusslor och 

öring finns än idag. En annan viktig aspekt är att den korta ån utgör förbindelse mellan 

Ljusnan/Laforsenmagasinet och det stora, unika Skålånsystemet m.fl. vattendrag. En funktion 

som tyvärr är tveksam eftersom det är troligt att uppströms vandring hindras för alla arter förutom 

eventuellt öring, redan strax innan utloppet i Ljusnan.  

För övrigt så är det högt sannolikt att det befintliga öringbeståndet i Kårån enbart är av stationär 

typ, då varken Kårsjön eller Laforsenmagasinet utgör gynnsamma miljöer för arten. Framtida 

åtgärder bör i första hand inriktas på att skapa fri vandringsväg för alla arter genom hela 

vattendraget. Vissa åtgärder för att förbättra biotopförhållandena kan också göras även fast det 

redan i dag finns hyfsade förutsättningar för öring. En fullskalig restaurering skulle även vara ett 

led i att försöka återetablera Kåråns värdefulla flodkräftbestånd. 

 

 

 

  

 

 

Utriven damm i Kåråns mittparti. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ungefär 200 m nedströms Kårsjön och består av en mindre dammrest 

tillhörande en sågplats. Dammresten som är av sten innehåller två separata utskov som vardera 

skapar fall på runt 0,5 m. Eftersom detta partiella hinder inte fyller någon funktion så bör det rivas 

ut och ersättas av en naturlig fors. Dock bör man även tänka på att ersätta den lilla gångbron som 

leder över dammfundamenten med en ny. 

 Vandringshinder 2 ligger ca 60 m nedströms riksvägen och består av en damm som tillhört en 

smedja och ev. också ett kraftverk. Den ca 1,5 m höga dammen är redan nu försedd med en liten 

brant trappa av betong. Funktionen av denna är inte utredd, men erfarenheter har visat att dessa 

typer av fiskvägar fungerar dåligt och i bästa fall endast används av vuxen öring. Enligt uppgift är 

dammen nyligen renoverad och därmed knappast möjlig att riva ut. Om dammen måste bevaras så 

är en kompromiss i form av att trappan ersätts med ett omlöp också en bra lösning. 

 Vandringshinder 3 består av ytterligare en 

damm försedd med en liten betongtrapp och 

ligger endast 50 m uppströms Ljusnan. Denna 

damm vilken är knappt 2 m hög tillhör en 

kvarnbyggnad som finns kvar på platsen, och 

bör inte rivas ut. Däremot finns det möjligheter 

att anlägga en naturlik fiskväg längs den södra 

stranden. Ett problem kan dock vara den höga 

fallhöjden vilken innebär att omlöpet måste 

vara ganska långt, med en lutning som tillåter 

uppvandring av alla arter. 

Övriga åtgärder 
 Biotoprestaurering: Det är knappast meningsfullt att restaurera Kårån punktvis i de utspridda 

platser där upplagd sten förekommer. För att få en större verkningsgrad bör i stället ett 

helhetsgrepp tas där en större andel av vattendraget biotopvårdas maskinellt. Arbetet bör bl. a. 

utföras på ett sätt som gör att ytorna av uppväxtmiljöer för öring ökas. En restaurering kan med 

fördel även innefatta bortgrävning av vass och andra växter som bitvis tagit över ån, även i 

strömmande partier. Åtgärden bör om den ska göras, utföras i samband med åtgärder av 

vandringshinder. 

Vh1- Dammrest i Kåråns övre del. Vh2- Damm med fisktrappa i Kåråns nedre del. 

Vh3- Damm med fisktrappa längst ner i Kårån. 
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 Återetablera kantzoner: En åtgärd som är särskilt viktig efter en eventuell renovering av 

vattendraget är att man låter träd och buskar återetableras där det saknas längs vattendraget. Detta 

är genom minskad solinstrålning mm, ett viktigt led i att förhindra att Kårån växer igen. 

 Uppvandringskontroll: Kontrollera om de befintliga fisktrapporna fungerar genom att aptera en 

uppvandringsfälla i den nedre trappen om hösten. En åtgärd som är aktuell oavsett om nya 

fiskvägar ska anläggas eller inte. 

 Elprovfiske: Elprovfiska befintlig lokal samt minst en till för att inventera dagens fisk- och 

eventuella kräftbestånd. Åtgärden är också viktig i referenssyfte inför ev. restaurering. 

 Återintroducera flodkräfta: Orsaken till varför Kåråns kräftbestånd (troligen)har försvunnit 

under senare år är okänd och inget pestutbrott har fastslagits. Noterbart är i alla fall att 

försvinnandet sammanföll med tidpunkten för att flodkräftan försvann i Laforsenmagasinet 

nedströms Kårån. Om inte kräftbeståndet återhämtar sig naturligt så är en återintroduktion mycket 

angelägen. För Kåråns del så kan man i mån av tillgång dels sätta in rombärande honor, men också 

såväl vuxna kräftor som yngel. 

 Inventera flodpärlmussla: Utför en inventering av det flodpärlmusselbestånd som påträffades i 

Kårån 2012. Särskilt värdefullt är det att utreda om någon föryngring har skett under senare tid. 
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Vingelbäcken 
(med Measbäcken och Grötvallsbäcken) 

 
Förutsättningar 

Läge  
Vingelbäcken vilken har sin mynning i 

Kårsjöns södra strand uppkommer ur 

sjöarna Grötvallssjön och Measen, ca 3 

km SSV om Kårböle. Inklusive Lill-

Vingeltjärnen som vattendraget 

genomrinner så är dess sammanlagda 

längd 4,1 km. Den övre hälften omges och 

genomrinner svagt kuperad skogsmark 

medan den nedre hälften går genom flacka 

myrmarker. Med undantag för några 

skogsbilvägar så finns det ingen 

bebyggelse i området. 

Förvaltning 
Kårböle FVOF förvaltar såväl sjöar som 

vattendrag. 

Fiskfauna 
I Grötvallssjön, Measen och Lill-

Vingeltjärnen finns det abborre, gädda, 

lake och vitfisk. Fiskfaunan i bäcken är 

okänd.   

Särskilda naturvärden 
Vattendraget går i sitt mittparti genom det 

ca 65 ha stora Grötvallsskogens naturreservat vilket även sträcker sig till Grötvallssjöns nordöstra 

strand.  

 

Inventeringsresultat  
 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utfördes av länsstyrelsen 2010. Kompletterande inventeringar gjorda av Ljusdals 

kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Grötvallssjön ligger 257 m öh. och är med en flikig strandlinje 18 ha stor.  Sjön tillrinns av tre mindre 

bäckar kommande från tjärnar i den omgivande terrängen, medan utloppet Grötvallsbäcken rinner ut i 

änden av en smal vik i SO. Den omgivande marken består i huvudsak av tallskog i en oftast fast och 

något kuperad mark. Närmast stränderna växer dock även inslag av björk mm. Sjön vilken har ett 

betydligt färgat vatten innehåller bottnar av främst finsediment, även om det i vissa strandzoner också 

förekommer sten och block.  

Karta. Vingelbäcken med Measbäcken, Grötvallsbäcken, Lill-
Vingeltjärnen, Measen och Grötvallssjön. 
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Measen är en långsmal sjö som belägen 245 m öh har en yta på 26 ha. Sjön vilken har ett betydligt 

färgat vatten tillrinns av två mycket små bäckar i S medan utloppet Measbäcken rinner ut i den 

nordliga änden. Den omgivande marken är sluttande och skogsklädd, med en oftast tät ridå av tall och 

björk närmast stränderna.  Dessa är sanka vid sjöns båda ändar men i övrigt fasta. Sjön har ett 

bottensubstrat som domineras av finsediment även om sten och block förekommer nära land. De 

vanliga vattenväxterna är bladvass, fräken, näckros och vattenklöver med de största bestånden i söder. 

Lill-Vingeltjärnen är 3,5 ha stor och belägen 231 m öh. Denna tjärn omges av en öppen våtmark med 

kuperad tallskogsmark bortom.  Utloppet Vingelbäcken rinner ut i NO medan inflödena Measbäcken 

och en mindre bäck från Stor-Vingeltjärnen rinner in från S. Tjärnen vilken uteslutande har 

sedimentbottnar innehåller en relativt riklig vattenväxtlighet. Närmast land dominerar vass och starr 

medan näckros och andra flytbladsväxter tar över längre ut. Vattnet i tjärnen är betydligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Grötvallsbäcken är 1,6 km lång mellan Grötvallssjön och sammanflödet med Measbäcken. Loppet på 

bäcken vilken oftast är 0,5-5 m bred, rinner omväxlande genom skog och mindre myrar. I den övre 

hälften och i den nedersta delen av dominerar lugnflytande eller svagt strömmande biotoper medan 

den resterande delen av bäcken (ca 500 m) är strömmande till forsande. Den sistnämnda sträckan är 

med undantag för ett kort rätat parti, mycket fin med goda förutsättningar för öring. Dock så 

överkorsas denna av en dåligt anlagd vägtrumma (vh1) på ett ställe. 

Measbäcken har mellan Measen och Lilla-

Vingeltjärnen en längd av 1,6 km och en bredd på 

1-10 m. Denna bäck försvinner nedströms 

Measen, ganska snabbt underjordiskt mellan sten 

och block, för att efter ca 150 m åter bli tydlig vid 

vägen mot Grötvallssjön. Den återstående delen 

av bäcken går till ungefär lika stor andel lugnt 

ringlande genom myrmark eller strömmande till 

forsande genom skogsmark. De strömsatta 

områdena är helt orensade och mycket trevliga. 

Fåran innehåller såväl grusrika områden lämpliga 

för öringlek, som grovblockiga sekvenser med 

gott om ståndplatser. En bra beskuggning av 

buskar och träd samt en hög förekomst av död ved 

stärker biotopen ytterligare.  

Vingelbäcken vilken kopplar ihop Lilla-Vingeltjärnen med Kårsjön är endast 600 m lång. Den 3-10 

m breda och lugnflytande gäcken går genom Vingelmyran som till den största delen är helt öppen. 

Fåran är djup och bitvis nästan igenväxt av makrofyter. Främst växer bladvass, men andra vanliga 

arter som näckros och vattenklöver mm. förekommer också rikligt. Bäckens bottnar är finpartikulära. 

 Measen i vy från norr.  Lill-Vingeltjärnen och utlopp i vy från nordost. 

Orensad vattenbiotop i Measbäcken.  
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 Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns det endast ett vandringshinder, vilket finns i Grötvallsbäcken. En utförligare 

beskrivning av hindret anges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vingelbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6870357 513392 Nedstöms Grötvallssjön Vägtrumma Partiellt 0,1 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning/rensning: Grötvallsbäcken är grävd och rätad direkt nedströms Grötvallssjön 

(150 m) där det på den V sidan finns en torrlagd ursprungsfåra.  Samma bäck är rätad strax 

nedströms den korsande skogsbilvägen (70 m) samt mycket lätt rensad, bitvis i en kortare ström 

(170 m)V om Gubbmyran.  

 

 
 
 

KOMMENTAR 

Det beskrivna vattendraget bedöms ha ett visst värde för sjölevande fisk från Kårsjön varifrån det 

sannolikt simmar upp gädda och andra arter för reproduktion och näringssök i Villingsbäcken. 

Vad gäller Meas- och Grötvallsbäcken så finns där, även om ytorna är små, fullgoda förhållanden 

för öringreproduktion. Om arten finns närvarande så handlar det dock sannolikt om ett stationärt 

och hårt trängt bestånd som är instängt mellan gäddrika sjöar med dåliga förhållanden för laxartad 

fisk. Dessutom är förbättringspotentialen i vattendraget liten, och sträcker sig till att åtgärda en 

fellagd vägtrumma, samt att reparera vissa rensningsskador i Grötvallsbäcken. Positivt är att 

ingen större påverkan från skogsbruk påträffades, vilket eventuellt har att göra med att delar av 

vattendraget ligger inom ett naturreservat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grävd/rätad sträcka nedströms Grötvallssjön. Grävt/rätat parti av Grötvallsbäcken.  
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en dåligt 

anlagd vägtrumma som finns under en 

grusväg, 1 km nedströms Grötvallssjön. 

Den 0,8 m vida plåttrumman ligger för högt 

och skapar i änden ett 0,1 m högt fall vilket 

är svårt att passera för fisk. Endast öring 

kan passera uppströms under vissa 

omständigheter. Åtgärdsförslag här är att 

trumman byts ut mot en valvbåge och en 

naturlig bäckbotten, alt. en korrekt anlagd 

rundtrumma. Tills vidare finns dock även 

goda möjligheter att höja vattenståndet 

nedströms befintlig trumma genom 

upptröskling. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: För att utreda eventuell förekomst av öring i vattendraget så föreslås elprovfisken i 

fina öringbiotoper i Measbäcken resp. i Grötvallsbäcken. En påträffning av arten gör 

biotopåtgärder mer angelägna än annars och innebär att ännu en lokal bör provfiskas. Denna bör i 

så fall ligga i en av de rensade sträckorna i Grötvallsbäcken, i syfte att utgöra uppföljningslokal 

efter biotopvård. 

 Biotoprestaurering: Biotopvårda Grötvallsbäcken genom att återföra sten i den rätade sträckan 

nedströms vägen, samt bitvis i den lätt rensade sträckan V om Gubbmyran. Komplettera genom att 

vid behov restaurera lekbottnar och tillföra mer ved. Den rätade sträckan nedströms Grötvallssjön 

saknar upplagd sten samtidigt som strömhastigheten är låg, varav inga åtgärder föreslås. 

 

 

 

Vh1- Dåligt anlagd vägtrumma i Grötvallsbäcken. 
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Skålån 
(med Skärasenbäcken) 

Förutsättningar 

Läge 
Det beskrivna objektet som här benämnt Skålån, är ett från NV kommande vattendrag som har sin 

början i Härjedalens kommun, för att mynna i Kårsön ca 3,5 km V om Kårböle samhälle. Andelen av 

vattendraget som ligger inom Ljusdals kommun, med början i Båthussjön är ca 6 km långt och består i 

själva verket av ett antal sjöar sammanbundna av mycket korta rinnsträckor. I denna rapport avhandlas 

även den sidoliggande sjön Skärasen och den lilla bäck som sammanbinder denna med Skålån.  Det 

beskrivna vattensystemet omges av skog och myrmarker i en flack dalgång inringad av berg. 

 

Förvaltning 
Kårböle FVFO förvaltar hela Skålånsystemet inom Ljusdals kommun. 

Fiskfauna 
I Skålån och tillhörande sjöar finns bestånd av abborre, gädda, lake och vitfisk. Skärasen är 

rotenonbehandlad även om gädda har återetablerat sig. I sjön utplanteras för övrig öring och röding 

kontinuerligt. 

Karta. Skålån/Stenån med Kerstasjön, Flarken, Båthussjön, Värasen och Värasbäcken. 
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Särskilda naturvärden 
Skålåns dalgång och dess särpräglade dödismorän av Rogentyp är utpekat som värdefull natur i 

Gävleborg. I länet finns ingen motsvarighet till naturtypen som torde vara det främsta exemplet i 

landet nedan fjäll/förfjällregionen (Bonde/Ståhl 1997). 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Ljusdals kommun biotopkarterade vattendraget 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Båthussjön, 239 m. öh. är 29 ha stor och den 

översta i det behandlade systemet. Sjön vilken har 

en extremt lång och flikig strandlinje omges av 

tallskog i en terräng med varierad kupering. Där 

marken är flack förekommer dock en mindre del 

myr närmast strandlinjen, vilken här och var bryts 

av stora block. Bottensubstratet i strandzonerna 

innehåller i övrigt av en hel del mindre block och 

sten även om materialet till stor del är täckt av 

sediment. Sjöns vattenvegetation bestående av 

främst starr, fräken och näckros växer ganska 

långt ut i sjön om än i ganska glesa bestånd. 

Vattnet i Båthussjön är måttligt färgat. 

Slipstenstjärnen är en avlång, 5,2 ha stor sjö som 

genomrinns av Skålån i nord- sydlig riktning. 

Denna kantas företrädelsevis av tallskog i flack terräng vilken närmast tjärnen är myrbetonad. Nära 

den östra stranden finns dock ett hygge och på den västra sidan löper en kraftledning. Tjärnen är grund 

med sedimentrika bottnar och en riklig vattenväxtlighet. Längs stränderna förekommer främst vass, 

starr och fräken medan näckros tar över längre ut. 

Flarktjärnen (7 ha) och Flarken (36 ha) är undantaget storleken två likartade sjöar som sammanbinds 

av en kort åsträcka. Trots att sjöarna är avlånga så har de en mycket omväxlande strandlinje och ett 

flertal vikar, uddar och sund. Flarken innehåller även en större skogsbeväxt ö. Den omgivande marken 

är fast, något kuperad och främst beväxt av tallskog. Sjöarna vilka troligen är grunda innehåller 

finpartikulära bottnar som närmast land dock har inslag av sten och block. I mjukbottnarna växer det 

förhållandevis rikligt med övervattensväxter som bitvis når långt ut i sjöarna. För övrigt så har man 

vid den lilla strömmen som sammanbinder sjöarna uppfört vindskydd och en kåta mm, troligen för att 

tillgodose den kanoting som är populär i området. 

Kerstasjön är en avlång, 81 ha stor sjö som liksom 

de övriga sjöarna innehåller många uddar och vikar. 

Sjön omges mestadels av flack tallskogsmark som i 

V är myrartad. Undantaget finns i SV där det 

mäktiga Kerstaberget (484 m. öh) sluttar brant ner 

mot sjön. I övrigt skiljer sig Kerstasjön från de 

ovanliggande sjöarna genom att bottensubstratet i 

strandzonerna har en högre andel av hårdmaterial, 

och att det finns gott om uppstickande block/grund 

ute på sjön. Troligen är även sjön vilken har en 

sparsam vattenväxtlighet, även djupare än de övriga 

med tanke på Kerstabergets närhet.   

Båthussjön i vy från utlopp. 

Kerstasjön i vy från SO. 
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Skärasen 239 m. öh. och 34 ha är isolerad 

från det övriga systemet genom en liten bäck 

mellan sjöns NV vik och Skålån i S. Sjön 

vilken innehåller många vikar och uddar 

omges till stor del av fasta tallbackar med en 

del block vid strandlinjen. Mindre myrar 

förekommer dock också, t.ex. kring utloppet. 

Bottensubstratet i strandzonerna är varierat 

med såväl finsediment som grus, sten och 

block. Ute på sjön finns också enstaka 

uppstickande block samt en större ö. Överlag 

ger Skärasen med ett ljust och klart vatten, och 

en sparsam vattenväxtlighet ett näringsfattigt 

intryck. Sjön är för övrigt tillgängliggjord med 

vindskydd, brygga och uthyrningsbåtar. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Skålån är mellan Båthussjön och Slipstenstjärnen (ca 300 m) till en början flergrenad och 

strömmande en kort sekvens innan ån breder ut sig till en upp till 20 m bred ström/fors. Fåran 

innehåller här gott om grova och mossbeväxta block på en botten som i övrigt består av sten och grus. 

Kring ån växer enbusk mm, samt tallskog längre bort. Med undantag för en kort blockström ungefär 

mitt i- så utgörs den andra hälften av sträckan av ett brett hölj/selliknande område med bladvass och 

andra övervattensväxter. Ån kantas här bl. a. av ett kalhygge och ut emot Slipstenstjärnen av en 

våtmark. 

Sträckan mellan Slipstenstjärnen och Flarktjärnen (ca 1 km) karaktäriseras av långa, i något sank mark 

lugnflytande partier som avbryts av ett fåtal mycket korta nackar eller strömmar. Selen är upp till 40 m 

breda med sedimentbottnar o gott om vattenväxter, medan strömmarna/nackarna är max 15 m breda 

och blockdominerade. Den sistnämnda biotoptypen finns bl. a. i direkt anslutning till tjärnarna och 

som en något längre ström i den övre delen av sträckan. Denna ström/fors vilken främst går genom 

tall- och ungskog är ca 100 m lång och ganska fin med bra variation av både strömstyrka och 

bottensubstrat. Om det finns öring i vattendraget så finns här- även om lekmöjligheterna inte är 

optimala, fina förhållanden av alla stadier av fisk. 

Mellan Flarktjärnen och Flarken (ca 60 m) är Skålan strömmande till forsande i en grovblockig delvis 

delad fåra. Denna innehåller också gott om sten och grus som i hög grad täcks av trådalger. I slutet av 

sträckan där strömmen avtar och ån fördjupas uppträder även bladvass mm. Den kringliggande marken 

är något sluttande och närmast land beväxt av blandskog och ett visst buskskikt. 

Skärasen i vy från utlopp. 

Blockig ström av Skålån nedströms Båthussjön. Karaktärsbild av Skålån uppströms Flarktjärnen. 
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Från Flarkens sydspets och ner till en utskjutande smal vik av Kerstasjön som kallas Blästran har 

Skålån grävts/rätats i ca 150 m. Den nu spikraka ån vilken rinner under både riksväg 84 och en 

gammal landsväg kantas av tät blandskog med många nedfallna träd. På grund av den kraftiga 

kanaliseringen strömmar vattnet tungt och djupt i en fåra som endast är ca 3 m bred. Bottensubstratet 

domineras trots att mängder av sten och block ligger 

uppvallat på land, av hårdmaterial. 

Fortsättningsvis så är Blästran/Kerstasjön förbunden 

med nedströmsliggande Kårsjön, av ett brett stenigt 

sund som kallas Stenån. Dock så har man i syfte att 

flotta timmer, eller för att påskynda vattenavrinningen 

grävt en kanal genom det näs som avskiljer Blästran 

från Stenån/Kårsjön. Denna raka kanal vilken kantas 

av blandskog är 300 m lång, ca 2,5 m bred och runt 0,5 

m djup. Vattnet är här svagt strömmande över ett 

varierat bottensubstrat med dominans av grov- och 

findetritus.  

Skärasenbäcken, mellan Skärasen och Skålån (ca 900 m) är undantaget för en sammankopplad 

”minitjärn” sällan över 0,5 m bred och som störst 2 m. Den inledande 300 m sträckan är lugnflytande 

genom en mindre våtmark inkl. den ca 60 m vida näckrostjärnen. Bäcken som bl. a. är tätt beväxt av 

starr, vass och näckros mm, är bitvis djup även om den ibland försvinner underjordiskt under myren. I 

våtmarkens slut sitter ett konstgjort vandringshinder (vh2). Nästan direkt efter vandringshindret går 

bäcken in i en ravin med mycket vindfällda träd. Bäcken försvinner även här delvis under marken. Till 

en början under block och sten men senare även under myr igen. Från och med en liten grusväg som 

korsar bäcken och vidare ner till Skålån är bäcken tydligare men fortsatt mycket liten och nästan 

igenväxt. Den omgivande marken är till en början beväxt av blandskog men längre ner mot Skålan 

sank och öppen. Sammantaget bedöms bäcken vara ointressant för såväl fisk som fiskevård.  

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns det två vandringshinder för fisk fördelat på ett i vardera av Skålan och 

Skärasbäcken. För en vidare beskrivning av dessa hinder, läs under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Skålån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6873535 511906 Nedströms Flarken, riksv. 84 Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh2 6875614 509975 Väg S om Skärasen Konstgjort/fiskspärr Definitivt 0,7  

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Omgrävning/rätning: Skålån har grävts och 

rätats den 150 m långa sträckan mellan Flarken 

och Blästran/Kerstasjön. Därefter har en rak 

300 m lång kanal grävts från 

Blästran/Kerstasjön till Kårsjön. Innebörden av 

detta är sannolikt en påskyndad avvattning 

genom systemet, men att Kerstasjön får en 

långsammare vattenomsättning än vid ett 

opåverkat tillstånd. Enligt kartan finns det även 

en rak åsträcka som genomgår ett näs vid 

Flarken. Hurvida dessa grävningar har gjorts 

avseende timmerflottning eller för att påskynda 

vattenavrinningen är okänt. 

”Stenån” vilken i själva verket är ett sjösund. 

Grävd kanal mellan Flarken och Kerstasjön. 
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 Rensning: För övrigt är rensningsgraden låg i 

Skålan och sträcker sig till mycket försiktig 

rensning i de få strömsträckor som finns. Denna 

rensning vilken inte inneburit att sten plockats ur 

vattendraget bedöms inte påverka vattendraget 

och det akvatiska livet nämnvärt. 

 Fiskevård: I Skärasen har det lagts ut lekgrund 

för röding. Dessa har dock enligt uppgift inte 

fungerat bra, och med tiden slammat igen.  

 Skogsbruk/avverkning: Skogsbruket verkar ha 

gått hårt fram i området under senare år och 

närgångna hyggen har påträffats på flera platser. 

Särskilt kan nämnas: Kring våtmarken och bäcken nedströms Skärasen, nära Skärasens V land, O 

om Skålån uppströms Slipstenstjärnen, samt nedströms Slipstenstjärnen.  

Åtgärdsförslag  

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns i Skålån vid Flarkens 

utlopp mot Blästran/Kerstasjön och består av en 

felplacerad vägtrumma under riksväg 84. Denna 

vilken är av plåt är förutom att utloppsänden ligger för 

högt, väldigt sluttande anlagd, vilket medför en 

alldeles för hög strömhastighet genom trumman. 

Troligen är det bara större öring och inga andra arter 

som kan forcera detta hinder som därmed bör 

åtgärdas.  Helst bör där ligga en valvbåge och en 

naturlig åbotten. Eventuellt skulle dock passagen 

också fungera om en konventionell ”vattenhöjande” 

biotopåterställning utförs i den hårt påverkade 

sträckan nedströms.  

 Vandringshinder 2 befinner sig i Skärasbäcken, ca 

KOMMENTAR     

Skålån och systemets särpräglade sjöar utgör en unik miljö i Ljusdals kommun. De grunda men i 

övrigt variationsrikt systemet kan antas vara produktivt, och har enligt uppgift bra bestånd av 

abborre och gädda. Förutsättningarna för öring är dock sämre eftersom vattendraget har en låg 

fallhöjd och endast få och korta strömsträckor. Positivt är att Skålan har en förhållandevis låg 

påverkansgrad, samt undantaget en felplacerad vägtrumma saknar vandringshinder. 

Det sannolikt populäraste fisket i området bedrivs på inplanterad öring och röding i Skärasen. Då 

fisken enligt uppgift haft en god tillväxt i sjön så är det extra olyckligt att gädda återetablerats.  

Dock så är det knappast lönt att behandla sjön igen eftersom arten kommit tillbaka två gånger 

efter separata rotenonbehandlingar. Även om det finns en fungerande fiskspärr i utloppsbäcken så 

är risken uppenbar att spridning kan ske via underjordiska vattenvägar till det mycket närliggande 

övriga Skålåsystemet. En teori som dessutom styrks av att stora delar av utloppsbäcken rinner 

underjordiskt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grävd sträcka mellan Flarken och Kerstasjön. 

Vh1- Dåligt anlagd vägtrumma vid Flarkens 
utlopp.  
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300 m nedströms Skärasen. Detta hinder har 

konstruerats för att förhindra att oönskade fiskarter 

ska ta sig upp i den rotenonbehandlade sjön. 

Konstruktionen består av en till bäcken kopplad 

trumma som har ett ca 0,7 m högt fall i änden. 

Därutöver har man lagt ett trägaller under trumänden i 

syfte att hindra hoppande fisk. Även om gädda redan 

har återetablerat sig i Skärasen så föreslås inga 

åtgärder, så länge som sjön utnyttjas som 

planteringsvatten. 

 

Övriga åtgärder 
 Maskinell biotoprestaurering: Restaurera den rätade sträckan mellan Flarken och 

Blästran/Kerstasjön maskinellt. Se till att vattendraget återför en naturlig form och breddas 

ordentligt ut i den blockiga marken. 

 Elprovfiske: En biotoprestaurering bör föregås av standardiserade elprovfisken. Provta 

åtgärdssträckan samt den längsta strömsträckan mellan Slipstenstjärnen och Flarken. Om det mot 

förmodan visar sig att vattensystemet fortfarande är öringförande så gör det restaureringen än 

viktigare. 

 Ang. fiskutplantering i Skärasen: För närvarande är Skärasen en väl fungerande ”put & take” 

sjö som fylls på med öring och röding kontinuerligt. Detta är självklart inte fel med tanke på att 

predation från gädda gör en långsiktigare fiskevård mycket svår. Dock kan man tänka på att en art 

som harr generellt sett är mindre känslig och mer anpassningsbar i näringsfattiga sjöar 

innehållande gädda. Om man vill bygga ett fiskbestånd på sikt kan därmed en satsning på harr ses 

som ett alternativ eller komplement till öring och röding. 

 

 

  

 

 

 
 

 

Vh2- Fiskspärr i Skärasbäcken 
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Messuån 

Förutsättningar 

Läge  
Messuån som avvattnar Messubodsjön väster om Kårböle, är 4,5 km lång och har sin mynning i 

Kerstasjöns västra ände. Den övre tredjedelen går genom flack mark med stora inslag av myr, medan 

resterande del är fallande genom skogsmark. Sammanlagt är fallhöjden längs vägen 109 m. Till ån 

rinner några mycket små biflöden, varav den längsta är en bäck från Kerstaberget i söder. Med 

undantag för korsande vägar så är miljön i närområdet i stort sett obebyggd.  

Förvaltning 
Kårböle FVOF förvaltar Messuån och Messubodsjön. 

Fiskfauna 
I Messubodsjön som är rotenonbehandlad (1964) inplanteras öring och röding. Det har också 

etablerats ett starkt naturligt öringbestånd i sjön, vilket reproducerar sig i utloppet och i tillrinnande 

bäckar. Messuån har inte elprovfiskats officiellt, men innehåller med största sannolikhet åtminstone 

öring. 

Särskilda naturvärden 
Det finns flodpärlmussla i Messuån. Det tidigare okända beståndet upptäcktes under 2013 års 

inventering då gott om musslor observerades på flera platser i ån. 

 

Karta. Messuån med Messubodsjön. 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Messuån biotopkarterades av länsstyrelsen 2013. Kompletterande inventering utförd av Ljusdals 
kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Messubodsjön är belägen 340 m öh. med en yta 
på 46 ha. Sjön vilken har tillrinning från tre 
småbäckar, har sitt utflöde i NO, där Messuån 
inleds av en grävd kanal. Det ursprungliga loppet 
S där om, fyller därmed inte sin funktion numera. 
Kring sjön växer annars tall och blandskog i en 
terräng som är flack, och även innehåller stora 
inslag av myrmark. Av denna anledning är vattnet 
något humöst och bottnarna till stora delar 
finpartikulära. Vattenvegetationen är intermediär 
och innehåller många av de vanligaste arterna. 
Noterbart är att vass mm bitvis växer långt ut i 

sjön som troligen inte är särskilt djup. Messusjön 
används för övrigt som ett särskilt medlemsvatten 
inom fiskevårdsområdet och är tillgängliggjord 
med vindskydd och båtisättningsplats.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Messuån startar med en konstruerad blocktröskel (vh1) som följs av en spikrakt grävd kanal, ledande 
genom granskogsmark. Undantaget över tröskeln där vattnet är forsande en kort bit, så råder främst 
svagt strömmande eller strömmande flödesförhållanden över bottnar med gott om grus och mindre 
sten. Bitvis förekommer även mycket död ved i den väl beskuggade, 2-4 m breda åfåran. Noterbart är 
att det trots grävningen saknas synlig, upplagd sten, samt att det ca 100 m ner i kanalen sitter två 
konstruerade trädämmen (vh2). 

Ca 500 m nedströms sjön kopplas vattendraget ihop med det ursprungliga utloppet från Messusjön 
(Gammelån), och grävningen/kanaliseringen upphör. Ån blir nu lugn/något strömmande samtidigt som 
den går in i en våtmark som bitvis är helt öppen. Det ca 600 m långa loppet genom denna är slingrande 
i en djup och växtrik fåra. Bl. a. förekommer där fräken, starr och näckros, över bottnar som nästan 
uteslutande består av fin- och grovdetritus. 

Från våtmarkens slut och hela vägen ner till Kerstasjön 
(3,3 km) är Messuån relativt fallande hela vägen vilket 
innebär att strömmande till forsande flödesförhållanden 
är dominerande. Fåran som är 2-7 m bred innehåller 
såväl blockrika sekvenser med gott om ståndplatser, 
som grusdominerade områden lämpliga för öringlek. 
Mellan strömmarna och forsarna förekommer det även 
en del större höljor. I grunden är sträckan mycket fin 
med få rensningsskador i vattenbiotopen. Dock så 
påträffades det vid inventeringen flera större kalhyggen 
med mycket dåliga skyddszoner mot ån, vilket påtagligt 
störde det annars positiva helhetsintrycket. Undantaget 
för vid hyggena så kantas ån generellt sett av bland- 
eller lövskog i fast, eller endast något sank mark. 

Messubodsjön i vy från NV. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg 

Fin, orensad forsbiotop i Messuån. Foto: 

Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Vandringshinder för fisk 
I Messuån finns det sex vandringshinder, men inga av dessa är definitiva. För en vidare beskrivning av 

hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Messuån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6872381 507889 Messubodsjöns utlopp Blocktröskel Partiellt 0,7 

Vh2 6872426 507954 Kanal nedströms utlopp Trädämme Partiellt 0,0 

Vh3 6873491 508540 Skogsbilväg mot Hällberget Vägtrumma Partiellt 0,15 

Vh4 6873544 508580 Nedströms skogsbilväg Fall Partiellt 0,5 

Vh5 6873567 509900 Gammal riksväg O om ledning Vägtrumma Partiellt 0,1 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/kanalisering: Messuåns 

inledande 500 m sträcka är utgrävd till en 

rak kanal. Eftersom det inte finns något 

som tyder på att flottning ägt rum i 

vattendraget så har tilltaget troligen gjorts 

i markavvattningssyfte. En kort bit av ån 

är grävd nedströms den övre passagen 

över riksvägen. 

 Rensning: Med undantag för 

ovanstående ingrepp så är 

rensningsgraden liten i vattendraget. Den 

endast lätta rensning som förekommit har 

utförts längs korta sträckor i nära 

anslutning till vägar och vägtrummor.  

 Sjösänkning: Utgrävningen och 

kanaliseringen av Messubodsjöns utlopp innebär, trots att en sjönacke byggts upp, att sjön är 

påtagligt mycket lägre är ursprungligen. Detta bekräftas av att det ursprungliga loppet 

”Gammelån”, S om kanalen har ett omvänt flöde. D. v. s. att det lilla flödet som går i denna fåra 

numera rinner in, i stället för ut ifrån sjön. 

 Skogsbruk/avverkning: Kalhyggen med 

bristande eller helt avsaknad skyddszon 

påträffades på flera platser längs 

vattendraget. T. ex upp och nedströms 

den översta riksvägspassagen, samt 

nedströms den nedre riksvägspassagen. 

Vid ett hygge observerades även en 

olyckligt belägen maskinöverfart över ån.  

 Skogsbruk/dikning: Ett fåtal 

direktmynnande diken identifierades på 

olika platser under inventeringen. Dessa 

är mycket små och bedöms inte påverka 

vattendraget i någon högre grad. 

 

 

Grävd kanal nedströms Messubodsjön. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 

Hygge utan skyddszon mot Messuån. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 sitter i Messubodsjöns utlopp och består av en konstgjord blocktröskel som 

förmodligen uppförts i syfte att höja nivån något i den tidigare sänkta sjön. Konstruktionen skapar 
en ganska brant liten fors som troligen, normalt sett är passerbar för öring, men svårpasserad vid 
lägre flöden. Om det senare är fallet, så bör forsen byggas om med en ambition att fiskvandring 
(öring) säkerställs under alla flödesförhållanden. Eventuellt måste åtgärden kompletteras med en 
lägre, nivåhållande tröskel nedströms. 

KOMMENTAR     
 Med undantag för att Messubodsjön är sänkt samtidigt som Messuåns början är omgrävd och 
kanaliserad så är de fysiska skadorna i det berörda vattendraget små.  Att ån utöver detta har en 
gynnsam fallhöjd, saknar definitiva vandringshinder, samt troligen till stor del är gäddfri, 
innebär i grunden bra förutsättningar för öringproduktion. Något som också bekräftades av att 
det under inventeringarna av vattendraget observerades gott om öring och flodpärlmusslor- till 
och med i den grävda kanalen.  Med tanke på detta så är det extra olyckligt att skogsbruket gått 

så hårt fram utefter ån, vilket bl. a. gör att lek och musselbottnar riskerar att slammas igen. 

Förutom att skogsbruket bör bedrivas mycket varsammare i framtiden så är prioriterade 
åtgärder att eliminera de partiella vandringshindren i vattendraget. Dock så får det inte göras 
några åtgärder vid naturliga passager, så som vattenfallet vid vh4. Denna passage eller någon 
annan fors längre ner utgör troligen spärr för gädda att sprida sig upp igenom vattendraget. 

Vad gäller Messubodsjön så håller den enligt uppgift ett talrikt öringbestånd. Detta hänger 
troligen samman med att det handlar om ett enartsbestånd utan konkurrenter, samt att 
rekrytering, förutom i utloppet också äger rum i tillrinnande bäckar. Trots att det sjölevande 
beståndet uppkommit efter rotenonbehandling- och därmed inte är ursprungligt, så bör det ses 
som värdefullt och vårdas med omsorg.  I dagsläget verkar det dock inte finnas några 
föryngringsproblem, men däremot har det klagats på att öringen i sjön är småväxt.  Eventuellt 
skulle en ökad tillväxt kunna uppnås av en återställning av sjönivån, men det är tveksamt om en 
sådan åtgärd är realistisk. Åtgärder gällande sjön är därmed mer av förvaltningsrelaterad 

karaktär.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh1, konstgjord sjötröskel i Messusjön. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh2, plankdämmen, nedströms Messusjön. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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 Vandringshinder 2 består av två tätt följande plankdämmen som finns ca 100 m nedströms 
sjönacken. Dessa delvis förfallna dämmen härstammar troligen från tidigare försök att höja sjön 
alt. för att förhindra inplanterad fisk från att rymma ur sjön. Konstruktionerna vilka bedöms utgöra 
ett partiellt vandringshinder bör rivas ut så att fiskvandring säkerställs under alla flödesförhåll 
anden. 

 Vandringshinder 3 består av en dåligt anlagd vägtrumma som befinns under en skogsbilväg. 
Trumman bilar i änden ett litet fall samtidigt som den är för sluttande anlagd med en onödigt hög 
strömhastighet som följd. Förslagsvis byts trumman ut mot en valvbåge och en naturlig åbotten. 

 Vandringshinder 4 finns ca 50 m nedströms 
föregående hinder och består av ett 
halvmeterhögt fall i en fors. Även om 
passagen är svårpasserad även för öring, så 
rekommenderas inga åtgärder eft ersom fallet 
är naturligt. Eventuellt fungerar det också som 
spärr för gädda och andra arter. 

 Vandringshinder 5 består av en trumma som 
finns under en gammal riksväg, ca 1 km 
uppströms Kerstasjön. Trumman vilken sitter 
inbyggd i en stenbro är både för brant och 
högt anlagd med försvårade 
fiskvandringsförhållanden som följd. Om det 
är så att den igenväxande vägen inte är i bruk 
så bör trumman/bron grävas upp så att en 
naturlig, öppen bäckfåra kan återskapas. I annat fall rekommenderas en valvbåge. 

Övriga åtgärdsförslag 
 Elprovfiske: Elprovfiska minst två lokaler av Messuån. Främst i syfte att kvantifiera 

öringbeståndet, men även för att undersöka förekomsten av andra arter. Särskilt intressant är att 
utreda om, och i så fall hur långt upp i ån gädda finns. 

 Inventera flodpärlmussla: Utför standardiserade musselinventeringar i Messuån för att bl. a. ta 
reda på om beståndet är föryngrande. 

 Biotoprestaurering: Block och sten kan återföras upp och nedströms den övre riksvägspassagen. 
Sträckorna är korta och det lågt prioriterade arbetet görs förslagsvis manuellt.  

 Inventera/restaurera tillflöden: Även om de tre bäckarna som rinner in i Messubodsjön är 
mycket små och enligt FVO endast vissa år producerar öring så kan de vara värdefulla. Inventera 
dessa för att utreda vandringsväg för sjööring, och förbättringspotential av biotoperna. T.ex. kan 
små, enkla insatser som krattning av lekgrus och tillförsel av ved ge stor effekt i mindre bäckar.   

 Ang. Messubodsjön: Messubodsjön hyser som tidigare nämnts ett rikligt bestånd av öring. Att 
fisken är småväxt hänger eventuellt samman med att reproduktionen är god samtidigt som öringen 
lever som ensam art, utan konkurrens från annan fisk. En möjlig åtgärd för att få upp medelvikten 
på öringen är att glesa ut beståndet för att frigöra födoutrymmet för kvarvarande fiskar. Med fördel 
kan fisken fångas med mjärdar för att sedan flyttas och sättas ut i andra fiskevatten inom samma 
vattensystem (t.ex. Skärasen). Betänk dock att denna åtgärd troligen kommer att behöva upprepas 
under jämna intervall så länge inte beståndet regleras på annat vis, så som ökat fisketryck. I vattnet 
ska det förekomma massiva kläckningar av den stora sjösandsländan och för att bäst utnyttja 
denna potential rekommenderas att man genom båtuthyrning riktar sig mot ett lättare flugfiske i 
Messubodsjön. Att sedan kunna marknadsföra fisket mot ett vatten med enbart vild fisk är en 
annan värdefull aspekt av det hela. Utplantering av odlad fisk i sjön bör varken genomföras eller 
tillåtas. 

Vh4, naturligt fall över block. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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Små Ljusnanmynnande vattendrag 
Bortsett från de större Ljusnanmynnande vattensystemen finns det även en hel del mindre vattendrag 

som är- eller kan bli viktiga för fiskstammarna i Ljusnandalen inom Ljusdals kommun. Av dessa har 

11 st. inklusive 2 av deras biflöden inventerats och beskrivits i fiskevårdsplanen. Detta innebär 

sammanlagt 13 vattendrag inkluderande 14 sjöar totalt. Fördelningen längs Ljusnans lopp är relativt 

jämn med 3 mynningar nedströms Edeforsen i form av Skriksviksån, Vålsjöbäcken och Sörbyån.  

Därefter mynnar mellan Laforsen och Edeforsen (Mellanljusnan)- Långtjärnsbäcken, Edsbäcken, 

Holån, Snasbäcken, Djupbäcken samt Grådbäcken. Uppströms Laforsen mynnar slutligen 2 vattendrag 

i form av Björkån och Vallån.  

 

I alla vattendrag utom två finns det naturvärden av någon eller några former som registrerats i planen. 

I många fall ligger de nedre delarna av dessa inom det av miljöbalken skyddade området ”Ljusnan 

mellan Laforsen och Arbråsjöarna”, vari det i anslutning till berörda vattendrag även förekommer flera 

naturreservat. I andra fall handlar det om förekomster av värdefulla arter som flodpärlmussla och/eller 

flodkräfta. Flodpärlmusslor förekommer i minst fyra vattendrag vilka utgörs av Sörbyån, 

Vålsjöbäcken, Långtjärnsbäcken samt Björkån. När det gäller flodkräftor har arten åtminstone tills 

relativt nyligen funnits i bäcksystemen med Vålsjöbäcken, Grådbäcken och Skriksviksån. 

 

Även om det inte alltid är bekräftat genom elfiske så förekommer det troligen öring i alla berörda 

vattendrag, utom eventuellt i de mycket små ”jordbruksmarksvattendragen” Lungbäcken och Kullran. 

Det är heller inte fastställt var det finns vandrande stammar förutom i Långtjärnsbäcken, nedströms 

Laforsen där det är konstaterat att mellanljusnanöring reproducerar sig. I denna bäck liksom i Eds- och 

Djupbäcken har det genom elfiske även påträffats harr. En annan intressant art som förekommer är 

gös, vilken finns i starka bestånd i Kalvsjön (rapport Vålsjöbäcken) och Bodasjön (Skriksviksån). 

 

Via inventeringarna i de små Ljusnanmynnande vattendragen har det sammanlagt registrerats 54 

vandringshinder varav 14 är definitiva och artificiella. Det enda vattendraget som har definitiva hinder 

riktigt nära mynningen är dock Sörbyån där det liksom i Vålsjöbäcken också finns ett mindre 

kraftverk. I övrigt består de definitiva, artificiella hindren av dammar eller fellagda vägtrummor längre 

upp i åarna och bäckarna. Anmärkningsvärt är att samtliga vattendrag innehåller konstgjorda hinder 

även om inte alla är definitiva. 

 

När det gäller vattenbiotoper så har Björkån och Grådbäcken utnyttjats för timmerflottning med delvis 

stora rensningsskador som följd. Biotopskador av olika slag förekommer dock också i de flesta andra 

vattendrag och inte minst i de som rinner genom utpräglade jordbruksmarker i Ljusnandalen. Dessa är 

bl.a. Skriksviksån inkl. Lungbäcken, Snasbäcken och Kullran. Här har det även utförts såväl 

omfattande utdikningar och rätningar, som sjösänkningar. Ett vattendrag som dessutom är hårt utsatt 

för torvbrytning är Holån. Trots allt så finns det också väl bevarade vattenbiotoper kvar i vissa 

vattendrag där det bästa exemplet utgörs av den i stort sett helt orensade Vallån, med mynning i 

Laforsenmagasinet. Även de inventerade delarna av de små mellanljusnanmynnande bäckarna 

Edsbäcken och Djupbäcken har klarats sig bra. Positivt är också att biotopvård redan utförts på vissa 

platser så som i Grådbäcken och en mindre del av Björkån. Den största insatsen är dock gjord i 

Långtjärnsbäckens nedre del där omgrävning och biotopåterställning utförts efter skador uppkomna av 

Laforsendammens uppförande. 

 

Av åtgärderna som föreslås i dessa vattendrag är de viktigaste att skapa fri fiskvandringsväg från 

Ljusnan så långt det är möjligt. Särskilt prioriterade objekt är förutom dammarna i Sörbyån- en damm 

i Bodasjöns utlopp (Skriksviksån), en damm i vardera Grådbäcken och Holån, utloppsforsen av 

Långtjärnsbäcken, samt en vägtrumma och en dammrest långt ner i Vallån. När det gäller 

biotopförhållanden så är åtgärder av flottledsskador i Björkån prioriterade, liksom att vårda 

Mellanljusnanmynnande vattendrags nedre delar med tanke på vandringsöring. Ett stort behov av 

hydrologisk restaurering och ett större hänsynstagande i samband med jordbruk finns i främst 

Snasbäcken, men generellt sett även vid andra vatten inom jordbrukslandskapet. 
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt, små Ljusnanmynnande vattendrag. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Sörbyån Vålsjö 
bäcken 

Skriks 
viksån 

Lung 
bäcken 

Gråd 
bäcken 

Djup 
bäcken 

N koord (SWEREF 99TM) 6835614 6842505 6847256 6848608 6851395 6854079 
E koord (SWEREF 99TM) 563381 568913 561417 557562 560747 550486 
Inventerad längd (km) 5,4 5,0 5,9 4,6 4,3 2,1 
Antal sjöar 1 3 3 1 2 0 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
 
 
x 

x 
x 
x 
 
x 
 
 
? 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 

x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
? 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
? 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta  ? ?  ?  
Flodpärlmussla x x     
Skyddad/värdefull natur övrigt  x x x x x 
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)       
Vattenkraft/reglering x x     
Övergödning  x  x x  
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 5 3 6 6 3 3 
Definitiva och artificiella hinder 2 3 0 2 1 0 
Definitiva naturliga hinder 0 2 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor     1  
Biotopförhållanden       
Gammal flottled     x  
Rensningspåverkan (0-3) 2 2 3 3 3 1 
Tidigare biotopvårdad     x  
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk x x x x  x 
Skogsbruk vattennära avverkning     x   
Skogsbruk dikning  x   x  
Torvtäkt       
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 5 0 6 6 1 3 
Biotoprestaurering x x x  x  
Återledning av vatten    x x  
Förbättra kantzoner jordbruksmark x  x x   
Igenläggning av diken  x  x x  
Återställande av sjönivå   x    
Elprovfiske x x x x x x 
Sjö/nätprovfiske  x x    
Kräftprovfiske  x x  x  
Inventering av flodpärlmussla        
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt, små Ljusnanmynnande vattendrag. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Snas 
bäcken 

Holån Kullran Eds 
bäcken 

Långtj. 
bäcken 

Vallån 

N koord (SWEREF 99TM) 6852562 6855307 6855974 6855530 6867328 6868726 
E koord (SWEREF 99TM) 543015 541493 542855 540101 527211 524882 
Inventerad längd (km) 5,0 20 1,9 1,0 2,9 8,1 
Antal sjöar 0 0 1 0 1 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

      

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
? 
 
 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 

x 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
? 
x 

x 
x 
 
x 
 
 
 
x 
 
x 
x 

x 
 
 
 
x 
 
 
x 

Särskilda naturvärden       
Flodkräfta       
Flodpärlmussla     x  
Skyddad/värdefull natur övrigt x x x x x  
Särskilda miljöproblem       
Försurning (kalkningsområde)       
Vattenkraft/reglering       
Övergödning   x    
Vandringshinder       
Antal vandringshinder 2 8 4 1 2 3 
Definitiva och artificiella hinder 1 3 2 0 0 0 
Definitiva naturliga hinder 0 0 0 0 0 0 
Befintliga fiskvägar/trappor  1     
Biotopförhållanden       
Gammal flottled       
Rensningspåverkan (0-3) 3 2 2 0 1 0 
Tidigare biotopvårdad  x   x  
Problem inom avrinningsområdet       
Jordbruk x x x    
Skogsbruk vattennära avverkning   x     
Skogsbruk dikning x x     
Torvtäkt  x     
Åtgärdsförslag       
Åtgärder av vandringshinder (antal) 2 6 4 1 1 3 
Biotoprestaurering x x  x x  
Återledning av vatten       
Förbättra kantzoner jordbruksmark x x x    
Igenläggning av diken x x     
Återställande av sjönivå   x    
Elprovfiske x x  x x x 
Sjö/nätprovfiske  x     
Kräftprovfiske       
Inventering av flodpärlmussla        
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Tabell. Sammanställning av inventerade objekt, små 
 Ljusnanmynnande vattendrag. 

Läge och inventeringens 
omfattning 

Björkån 

N koord (SWEREF 99TM) 6875922 
E koord (SWEREF 99TM) 515026 
Inventerad längd (km) 6,4 
Antal sjöar 1 
Kända naturligt förekommande 
fiskarter 

 

Abborre 
Gädda                                                            
Gös 
Harr 
Mört/vitfisk 
Sik 
Siklöja 
Öring (stationär) 
Öring (vandrande-sjö) 
Öring (vandrande-älv) 
Övriga (gers, lake, stensimpa m.fl.) 

x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
? 

Särskilda naturvärden  
Flodkräfta  
Flodpärlmussla x 
Skyddad/värdefull natur övrigt  
Särskilda miljöproblem  
Försurning (kalkningsområde)  
Vattenkraft/reglering  
Övergödning  
Vandringshinder  
Antal vandringshinder 8 
Definitiva och artificiella hinder 0 
Definitiva naturliga hinder 0 
Befintliga fiskvägar/trappor  
Biotopförhållanden  
Gammal flottled x 
Rensningspåverkan (0-3) 2 
Tidigare biotopvårdad x 
Problem inom avrinningsområdet  
Jordbruk  
Skogsbruk vattennära avverkning  x 
Skogsbruk dikning  
Torvtäkt  
Åtgärdsförslag  
Åtgärder av vandringshinder (antal) 2 
Biotoprestaurering x 
Återledning av vatten  
Förbättra kantzoner jordbruksmark  
Igenläggning av diken  
Återställande av sjönivå  
Elprovfiske x 
Sjö/nätprovfiske  
Kräftprovfiske  
Inventering av flodpärlmussla  
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Sörbyån 

Förutsättningar 

Läge 
Sörbyån har sin uppkomst ur Valåssjön vid 

kommungränsen mot Bollnäs och mynnar 

i Tevsjön/Ljusnan, ca 7 km S om Järvsö. 

Det sydligt rinnande vattendraget vilket är 

5,4 km långt faller ca 72 m med den mesta 

fallhöjden ner emot Ljusnan. Även om 

några småbäckar rinner till längs vägen så 

finns det inget biflöde av vikt. Åns 

omgivning präglas av jordbruksmarker 

med bortomliggande skog.  

Förvaltning 
Sörbyån förvaltas av Järvsö FVOF vilka 

delar Valåssjön ett FVO inom Bollnäs kn. 

Fiskfauna 
Registrerade elprovfisken från 

vattendraget saknas men det är känt att 

öring finns. Valåssjön har bestånd av 

abborre, gädda, lake och vitfisk. 

Särskilda miljöproblem 
Långt ner i Sörbyån finns ett kraftverk i 

form av Tevekvarns kraftverk som drivs 

för att driva en kvarn. Dess effekt är100 

kW med en normal årsproduktion på 600 

MWh/år (www.vattenkraft.info).  

 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001. Vidare inventeringar utförda av Ljusdals 

kommun 2013 och 2015. 

Sjöbeskrivning 
Valåssjön är en avlång sjö på 97 ha, belägen 191 

m.öh. Sjön tillrinns av ett antal mindre bäckar varav 

de flesta rinner in från N, där även utloppet Sårbyån 

rinner ut. Närmast sjön växer oftast tät blandskog i 

flack, delvis sank terräng medan barrskog i något 

kuperad mark tar över längre bort. I N och S finns det 

även inslag av jordbruksmarker. Sjön har mestadels 

finpartikulära bottnar och en vattenväxtlighet som 

lokalt, t. ex vid utloppet är riklig. Bl. a. växer säv, 

Karta. Sörbyån med Valåssjön. 

Valåssjön i vy från ost. 
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bladvass och starr. Vattnet i sjön är starkt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Sörbyån rinner i sin övre och mellersta del (ca 4 km) 

genom flacka marker starkt präglade av jordbruk och 

bitvis finns både åkrar och djurbetesmarker ända fram 

till stränderna. Beskuggningen är därmed oftast dålig 

även om partier med skyddande löv- eller blandskog 

finns. Den i genomsnitt ca 3 m breda ån är bitvis grävd 

och rätad långa partier, så som t.ex. nedströms 

Valåssjön och genom Sörby. Under karteringen 2015 

var flera sträckor uppdämda av bäver vilket försvårade 

bottenkartering. Bedömningen är i alla fall att 

bottnarna till den största delen är finpartikulära med en 

ganska riklig växtlighet.   

Undantag för den beskrivna biotoptypen finns dock i form av några strömmande sträckor med större 

förekomst av sten och block. I de flesta fallen är strömmarna lätt rensade men rätning har förekommit 

även där. Den längsta mer sammanhängande strömmen finns i höjd med Valsjögård och är runt 800 m 

lång. Bitvis är vattenbiotopen här ganska fin med en hel del uppstickande block och en mer 

variationsrik fåra avseende bredd. Tyvärr så sänks dock helhetsintrycket av dålig beskuggning vid 

angränsande åkrar och hagmarker, samt nyanlagda täckdiken som leds till ån. 

I höjd med där odlingslandskapet N om Sörby 

slutar, och hela vägen ner till Ljusnan/Tevsjön 

(1,4 km) faller vattendraget kraftigt, vilket gör att 

starkt strömmande eller forsande vattenbiotoper 

dominerar. Den 2-8 m breda fåran innehåller gott 

om grova mossbeklädda block men mindre block 

och sten förekommer också rikligt. 

Grusförekomsten tycks i allmänhet vara lägre. På 

bottenmaterialet växer både kudd- och näckmossa 

i rikliga mängder och bäcken är till stora delar bra 

beskuggad av skog och buskar. Marken kring 

vattendraget blir dock allt öppnare längre ner, där 

inslag av betes- och tomtmarker börjar uppträda.  

Drygt 400 m uppströms mynningen rinner ån in i en vattenpuns som regleras av en reglerdamm för 

drift av Tevekvarns kraftverk. Denna utgör ett definitivt vandringshinder (vh2) för alla fiskarter och 

längs den återstående vägen ner till Ljusnan finns ytterligare tre vandringshinder. Bl. a i form av en 

dammrest (vh5) som finns direkt nedanför järnvägen, endast ett tiotal m ovan mynningen. 

Vandringshinder för fisk 
I Sörbyån har det registrerats fem vandringshinder, varav två är definitivt för alla fiskarter. För en 

vidare beskrivning av hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Sörbyån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6834708 563460 Nedströms Sörby Fall Partiellt 2,5 

Vh2 6835256 563255 Teve Kraftverksdamm Definitivt 1,0 

Vh3 6835496 563297 Teve Dammrest Definitivt 2,5 

Vh4 6835552 563329 Väg 83 Vägtrummor Partiellt 0,2 

Vh5 6835589 563346 Uppströms Tevsjön Dammrest Partiellt 0,3 

 

Karaktärsbild Sörbyåns övre delar. Rätad och 
dåligt beskuggad fåra. 

Fin, i orensad fors med mossiga block, Sörbyåns nedre 
del. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning/rensning: Sörbyån är sedan gammalt bitvis grävd och rätad genom de flacka 

jordbruksmarkerna i åns övre och mellersta delar. De mer strömmande avsnitten genom 

jordbruksmarkerna är kraftigt, eller lätt rensade, medan strömmarna och forsarna i åns nedre, mer 

fallande partier oftast är mycket lätt rensade. Undantag utgörs av en ca 50 m lång sträcka vid Teve 

där bäcken är rätad med stränder som är klädda med huggen sten.   

 Dammar: Förutom de dammar som beskrivs under vandringshinder/åtgärder så finns utrivna 

dammar på minst två platser. En dammrest finns i en fors ca 1 km upp i ån och en damm har 

funnits ungefär mitt i Sörby. Flottning lär knappast ha förekommit genom vattendraget. 

 Bristande skyddszoner: Längs Sörbyåns sträckning genom jordbrukslandskapet finns det flera 

sträckor som har dåligt sparade, eller helt saknar skyddszoner. T.ex. i höjd med Valsjögård och 

Gravers. På flera platser tillåts boskap gå ner i ån med söndertrampade strandbrinkar som följd. I 

anslutning till Tevsjökvarn, nästan längst ner efter ån är marken högst artificiell med byggnader 

eller öppen tomtmark kring vattendraget.  

 Dikning: Grävda, direktmynnande diken förekommer vid de övre och mellersta delarna av 

vattendraget. Bl. a mellan vägen mot Gravers och Sörby där det påträffades ett tiotal grävda och 

direktmynnande diken som leder till ån.  

KOMMENTAR     

Sörbyån bedöms vid sidan av Milån vara det enda tillflödet nedströms Edänge kraftverk som 

naturligt sett har förutsättningar för att producera öring till Ljusnan. Bra egenskaper är en hög, 

fördelaktig fallhöjd i de nedre delarna, samt ett distinkt forsande utlopp vid en stenig strand i 

Tevsjön/Ljusnan. Vattendraget saknar också definitiva fiskvandringshinder som är naturliga. 

Av dessa anledningar är det extra olyckligt att det finns fyra artificiella hinder, inkl. ett 

minikraftverk på en sträcka av endast 400 m uppströms mynningen.  

Vid åtgärder av dessa hinder kommer 1,4 km med utmärkta öringbiotoper i Sörbyåns nedersta 

del att frigöras. Även om där saknas utmärkande, större lekområden så bedöms det inte vara i 

en omfattning som gör att det är begränsande för populations storlek. I denna typ av biotoper 

med gott om forsar och små andelar lugnvatten har nämligen öring låg konkurrens från andra 

arter vilket gör att det inte krävs så många lyckade lekar för att fylla upp uppväxtlokalerna. 

Vad gäller de mellersta och övre delarna av vattendraget så är förutsättningarna för öring 

sämre. Främst eftersom andelen strömbiotoper är liten, men även på grund av en hög grad av 

jordbrukspåverkan. Det är i alla fall troligt att Sörbyåns översta del, periodvis kan utnyttjas av 

migrerande fisk från Vålåssjön, så som vitfisk och gädda m.fl. arter. 

 

 

 

 

Grävd, rätad och rensad ström vid Sörby. Boskap vid betesmark utan avgränsning till Sörbyån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns nedströms Sörby, ca 1,2 km upp i ån. Här finns ett fördelat på tre steg- 

2,5 m högt fall som endast kan passeras av öring vid lite högre flöden. Det syns tydligt att forsen 

är rensningspåverkad vilket innebär att en åtgärd av hindret är befogad. Åtgärdsförslag är att block 

flyttas manuellt i syfte att skapa en längre och flackare vattenväg genom forsen.   

 Vandringshinder 2 består av en kraftverksdamm i betong som finns i änden av en liten 

spegeldamm, ca 400 m uppströms Ljusnan. Fallhöjden på dammen är 2,5 m vilket innebär ett 

definitivt vandringshinder för alla fiskarter under alla förhållanden. Vid besök i okt. 2013 gick 

dessutom allt vatten i turbinröret med innebörden att ca 250 m av Sörbyån var torrlagd. I ett tidigt 

skede bör lagligheten för detta kraftverk utredas.  Om det visar sig att kraftverket saknar 

drifttillstånd, bör det avvecklas och dammen rivas ut. I fall att kraftverket har tillstånd, eller får det 

i framtiden måste en fungerande fisk väg med minimitappning, fungerande för både upp- och 

nedströmsvandring anläggas.  

  Vanringshinder 3 finns vid Tevekvarn, 150 m uppströms Ljusnan och består av en 

regleringsdamm som inte verkar vara i bruk. Utan regleringssättare har dammen en fallhöjd på ca 

1 m vilket gör den till ännu ett definitivt vandringshinder. Åtgärdsförslag är att anläggningen rivs 

ut i samband med att man löser fiskvandringsproblematik förbi vh2. 

 Vandringshinder 4 består av två betongtrummor som leder Sörbyån under väg 83, ca 50 m 

uppströms mynningen. Trummorna ligger något högt och bildar i utloppet fall i ändarna på ca 0,1 

m. Vid besöket 2013 var dessutom trummorna nästan helt vattentomma, eftersom flödet släpptes 

genom kraftverket vars utloppskanal finns en bit nedströms vägen. Åtgärdsförslaget här är kopplat 

till kraftverksproblematiken i ån (vh2). När detta är löst och ett särskilt flöde genom trummorna 

har säkrats, kan hindret enkelt åtgärdas 

genom vattenhöjande åtgärder nedströms. 

D.v.s. utläggning av sten i form av en tröskel 

eller ett stryk.  

 Vandringshinder 5 ligger nästan direkt 
uppströms Ljusnan/Tevsjön och består av en 

dammrest av trä. Konstruktionen skapar ett 

fall på runt 0,3 m vilket gör hindret partiellt 

för öring men definitivt för andra arter. En 

fullständig utrivning föreslås. Något som bör 

kunna utföras manuellt. 

Vh1, Lätt rensad fors som utgör ett partiellt 
vandringshinder. 

Vh2, Kraftverksdammen uppströms Teve i vy från 
uppströmssidan. 

Vh 5, Dammrest som skapar ett partiellt hinder  direkt 
uppströms Tevsjön/Ljusnan. 
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Övriga åtgärder 
 Biotoprestaurering: En mer omfattande biotoprestaurering är främst relevant att göra efter att 

man säkerställt fiskvandringsvägen från Ljusnan och Tevsjön. En lite längre kraftigt rensad 

sträcka (ca 280 m) som kan biotopåtgärdas med en mindre grävmaskin finns ungefär mitt emellan 

de två vägövergångarna i Sörby. I de nedre lätt rensade strömmarna och forsarna kan man med 

fördel utföra manuell biotopvård inkl. restaurering av lekbottnar.  

 Elprovfiske: Elprovfiska minst tre lokaler standardiserat för att utvärdera öringförekomst och 

annan fiskfauna. Det är särskilt av intresse att utreda produktionsförmågan i de nedre strömmarna, 

men även hurvida det förekommer öring i de hårt påverkade strömmarna längre upp. 

 Släpp upp kantzoner: Se till att bevara de befintliga kantzonerna som finns i anslutning mot 

åkrar och hagmarker och släpp upp nytt skydd där det saknas. Se även till att ordna med 

bevattning till boskap på ett sätt som gör att åns stränder inte trampas sönder, och att vattnet i ån 

inte grumlas. 

 Bevaka bäver: Vid inventeringen 2015 hade bäver ockuperat de övre delarna av Sörbyån. Bl.a 

var dessa i färd med att dämma upp Valåssjön och en liten våtmark söder om Sörby. Bevaka detta 

och vidta åtgärder om det medföljer problem som långvariga vandringshinder för fisk, och/eller 

stora oönskade översvämningar. 
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Vålsjöbäcken 
(med Stråsjöbäcken och 

Kalvsjön/Kalvssundet)) 

Förutsättningar 

Läge 
Den 3,7 km långa Vålsjöbäcken har sin 

början i Vålsjön, 6 km NV om Järvsö och 

mynnar i den till Ljusnan/Tevsjön kopplade 

Kalvsjön, vilken också ingår i denna 

rapport. Ingår gör även det från ost 

kommande, och endast 1,3 km långa 

biflödet Stråsjöbäcken inkl. Stråsjön. 

Vålsjöbäcken rinner huvudsakligen genom 

jordbruksmarker i en trång dalgång, medan 

Stråsjöbäcken går genom högre belägna 

skogmarker.  

Förvaltning 
Järvsö FVOF förvaltar hela vattendraget 

inklusive sjöar. 

Fiskfauna 
Vålsjön, Stråsjön och Kalvsjön har bestånd 

av abborre, gädda, lake och vitfisk. I den 

stora och artrika Kalvsjön finns det bl. a. 

även gös och siklöja. Vad gäller 

vattendragen så saknas det resultat från 

elprovfisken i elfiskeregistret. Dock är det 

känt att öring förekommer, och att arten 

fångades under ett elfiske som ingick i ett 

vattenkraftmål vid Vålsjökvarn.  

Särskilda naturvärden 
Den vackra Vålsjödalen utgör med botaniska värden och ett värdefullt odlingslandskap mm, ett 

riksintresse för naturvård (Bonde/Ståhl 1999). I det berörda vattendraget har det historiskt sett funnits 

flodkräfta, även om statusen på beståndet i dagsläget är okänd. Flodpärlmusslor finns i Vålsjöbäcken 

där dock länsstyrelsens inventering 2006 inte fann beståndet reproducerande (musselportalen). 

Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS (2009) har Kalvsjön problem med övergödning. I Stråsjöbäcken finns det en mindre 

kraftanläggning i form av Vålsjökvarns kraftverk, som är av typen strömverk. Enligt vattenkraft.info är 

effekten 8 Kw med en normal årsproduktion på 40 MWh/år. 

 
 

Karta. Vålsjöbäcken Stråsjöbäcken och Kalven.  
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vålsjöbäcken med Stråsjöbäcken biotopkarterades av Länsstyrelsen 2012. Kompletterande inventering 

utförd av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivningar 
Stråsjön ligger 197 m öh. med en storlek på 13 ha. 

Denna vilken är mycket avlång har tillrinning av en 

bäck från Mörtsjöarna i O, samt genom en mindre 

bäck från Digeråstjärnen i N. Utloppet sker via 

Stråsjöbäcken som rinner ut längst ut i V. Sjön 

vilken troligen har varit högre tidigare, omges av 

sank, starrbeväxt mark med kuperad barrskog längre 

bort. Uppstickande vass, starr och olika 

flytbladsväxter över i stort sett hela sjöns yta, tyder 

på ett ringa djup och finpartikulära bottnar. Vattnet i 

sjön är betydligt färgat.   

Vålsjön är belägen 132 m öh. och har en yta på 15 

ha. Sjön har sin synliga tillrinning genom två 

mycket små bäckar i N, medan utloppet 

Vålsjöbäcken rinner ut vid byn Vålsjö i S. Den 

omgivande terrängen är sluttande och innehåller en stor andel jordbruksmark som bitvis når ända ner 

till strandbrynet. Annars kantas stränderna av lövträd med barrskog bortom. Sjön inger ett ganska 

näringsrikt intryck med gott om vattenväxter så som fräken, starr, nate och topplösa mm. Bottnarna 

består huvudsakligen av finsediment även om en del sand verkar förekomma. T.ex. i anslutning till en 

mindre badplats som finns i sjöns södra del. Sjöns vatten är måttligt färgat. 

Kalvsjön kan i och med att den kopplas till Ljusnan 

via ett smalt sund sägas vara en egentlig del av 

älven. Enligt SMHI är dock objektet en sjö med eget 

delavrinningsområde. Sjön vilken ligger ca 113 m 

hö h. med en yta av 364 ha, tillrinns förutom av 

Vålsjöbäcken också av flera andra vattendrag. Bl. a. 

Uvåssjöbäcken och Lindsån.  Den omgivande 

marken är oftast något sluttande i närheten av sjön 

och mer kuperad längre bort. Väster, söder och norr 

om sjön karaktäriseras markerna i hög grad av ett 

bebyggt jordbrukslandskap, medan barrskog 

dominerar österut. Trots att sjön betecknas som 

näringsrik så är vattnet klart och endast måttligt 

färgat. Vattenvegetationen är oftast sparsam och 

koncentrerad till strandzonerna vilka i ganska hög 

grad har hårdpartikulära bottnar. Enligt SMHI är sjöns maxdjup 22,8 m. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Stråsjöbäcken har sin början i anslutning till en utriven damm som sitter i Stråsjöns avsmalnande 

utloppsvik. Från denna plats till en punkt ca 300 m nedströms, där ännu en dammrest finns, flyter 

bäcken långsamt genom sank skogsmark. Fåran är med en bredd på 1,5-4 m djup, sedimentrik och 

fylld av olika vattenväxter. Främst förekommer starr och näckros. 

Stråsjön med Järvsöklack i bakgrunden. Vy från ost. 

Kalvsjön i vy från SV. 
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Efter dammrest nr 2 går bäcken in i fast skogsmark och växlar till en karaktär som den behåller ända 

ner till en spegeldamm (vh1) vid Vålsjökvarn. Vattendraget vilket här är bra beskuggat av kantande 

lövträd, är nu 1,5-8 m brett och omväxlande strömmande eller forsande. Fåran är blockrik, men gott 

om sten och grus förekommer också. På materialet finns det ganska mycket kuddmossa men annars är 

vattenvegetationen sparsam. Även om rensning förekommit i slutet av den 800 m långa sträckan så är 

bäcken överlag fin och mycket väl lämpad för öring. Tilläggas kan att bäcken, ca 200 m uppströms 

spegeldammen även har en sydlig, mindre utloppsgren till Vålsjöbäcken. Denna är vid bäckkluvet 

försedd med ett lågvattenutskov som ska säkerställa att den större andelen av flödet ska rinna igenom 

huvudfåran, för drift av ett kraftverk nedströms. 

Nedan spegeldammen strömmar och forsar bäcken åter- nu kanaliserad genom kulturmiljö 

innehållande en kvarnbyggnad, innan det efter ca 80 m uppstår ännu en damm. Här finns kraftverket 

som kopplas till det mycket höga Vålsjöfallet (vh2). Vålsjöfallet som är uppemot 50 m högt och kastar 

sig över berg och block, följs av en kort ström som efter ca 50 m sammanstrålar med Vålsjöbäcken. 

Den max 3 m breda fåran är här grusrik och bra beskuggad, med bra förutsättningar för öringlek. 

Vålsjöbäcken är innan Stråsjöbäcken rinner till mycket liten och den 500 m långa sträckan mellan 

Vålsjön och sammanflödet var vid inventeringen 2014 helt torrlagd. Till en början går bäckfåran 

genom en växtrik ängsmark i en fåra som är helt igenväxt av topplösa, starr och diverse buskar. Efter 

knappt halva sträckan- där bäcken går under vägen, och över en damm (vh3) ändras karaktären. Fåran 

vilken är 0,5-1m bred blir nu tydlig och hårdpartikulär av främst sten och grus. Med undantag för 

nedströms vägen, där bäcken är grävd och stensatt i kanterna så har den buskstränder. 

Från bäckarnas sammanflöde och ner till Nordsjö 

(ca 2,9 km) rinner Vålsjöbäcken genom ett 

utpräglat jordbrukslandskap. Trots närvaron av 

åkrar och betesmarker mm. så är ändå bäcken, 

vilken är 2-6 m bred förhållandevis bra beskuggad 

av kantande lövträd och buskar. Undantag finns 

dock. T.ex. vid de sanka och öppna partierna upp 

och nedströms en sammanhängande liten tjärn 

som finns ungefär mitt på sträckan. Bäcken som 

är påfallande rak i sitt lopp innehåller annars 

främst svagt strömmande eller strömmande 

biotoper med grus som dominerande 

bottensubstrat. Bitvis finns dock även gott om 

sand, samt vid lite högre strömhastigheter även 

inslag av sten och block. Vattenväxtligheten är 

generellt sett måttlig till hög med dominans av 

olika undervattensväxter. Positivt är att bäcken har en förhållandevis god förekomst av död ved. 

Den avslutande 600 m sträckan ut till Kalvsjön är lugnflytande genom flack mark som ner mot sjön 

blir allt öppnare och sankare. Fåran vilken här är här 5-7 m bred i ett slingrande lopp, innehåller 

mjuka, sedimentrika bottnar med gott om vattenväxter. Bl. a. växer säv, starr och vass.  

Vandringshinder för fisk 
I vattendraget finns det tre vandringshinder som alla är definitiva. För en vidare beskrivning av 

hindren, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vålsjöbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6845425 567930 Uppstr. Vålsjöfallet Damm Definitivt 1,8 

Vh2 6845402 567855 Vålsjöfallet Kraftverksdamm+fall Definitivt 48 

Vh3 6845611 567677 Nedströms Vålsjön Vägtunnel+damm Definitivt 2,0 

 

Vedrik ström i Vålsjöbäcken. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning/rensning: Vålsjöbäcken är grävd och 

rätad längs en sträcka på ca 950 m nedströms Vålsjön. 

Den övriga rensningen i såväl Stråsjöbäcken som 

Vålsjöbäcken är främst koncentrerad till platser där det 

bedrivs eller har bedrivits olika former av 

vattenverksamhet. Den kraftigaste rensningen har utförts 

i anslutning till dammarna vid Vålsjökvarn samt vid en 

kort kanaliserad sträcka vid dammen i Vålsjöbäcken. 

Lätt rensning har förekommit vid dammrester och upp- 

och nedströms bäckkluvet ovan Vålsjökvarn.  

 Dammar: Förutom dammarna som beskrivs under 

vandringshinder så finns det två dammrester nedströms 

Stråsjön. I Vålsjöbäcken påträffades utrivna dammar vid 

Uvås och i anslutning till en trösklada vid Nordsjö.  

 Dikning: Minst 12 grävda diken ansluter till olika 

platser av Vålsjöbäcken. De flesta av dessa påträffades 

upp och nedströms den lilla tjärnen. 

 Jordbruk/bristande skyddszon: Med tanke på landskapsbilden kring Vålsjöbäcken så är 

skyddszonerna oftast tillfredsställande längs vattendraget. Den enda lite längre sträckan som har 

dålig eller helt saknar skydd är den mellan Vålsjön och vh3. 

 

 
 

KOMMENTAR     

Det beskrivna vattendraget har skyddsvärden i form av flodpärlmussla och eventuellt 

fortfarande flodkräfta. Vad gäller fisk så finns där, trots en viss påverkan från jordbruk mm 

hyggliga förhållanden för att kunna hålla ett stationärt öringbestånd, då själva vattenbiotopen är 

relativt lämplig i såväl Stråsjö- som Vålsjöbäcken. Den sistnämnda bäckens nedre del har 

troligen också en funktion som reproduktions och näringssökslokal för sjölevande fiskarter från 

Kalvsjön. Denna relativt stora sjö är för övrigt en mycket intressant fiskesjö eftersom den bl. a. 

har ett starkt bestånd av gös. Med tanke på att arten här lever på gränsen till sitt naturliga 

utbredningsområde så bör detta bestånd, liksom i Ljusnan/Tevsjön nedströms anses vara 

mycket värdefullt. 

Även om vattendragets få vandringshinder till viss del är konstgjorda så kräver de inga åtgärder 

då de ligger på platser som aldrig fungerat för uppströms fiskvandring. Dock så medför 

sannolikt den vattenkrafts verksamhet som pågår vid Vålsjökvarn , en viss påverkan på 

vattendraget nedströms eftersom flödet är reglerat av en mindre damm. En verksamhet som 

nyligen, år 2011 är lagligförklarad av mark- och miljööverdomstolen varpå inga åtgärder 

föreslås. Också i övrigt så är förbättringspotentialen liten, även om föregående 

inventeringsarbeten av olika slag skulle kunna höja värdet av detta.    

  

 

 

 

 

 

 

Rensad fors mellan dammarna vid 
Vålsjökvarn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en damm som finns uppströms en kvarn och ett kraftverk i 

Stråsjöbäckens nedre del. Dammutskovet av vilket en liten spegel/regleringsdamm uppdäms 

bildade vid inventeringen ett 1,8 m högt fall vilket utgjorde ett definitivt vandringshinder. Inga 

åtgärder föreslås eftersom det finns ett naturligt och definitivt hinder nedströms. Se vh 2. 

 

 

 

 Vandringshinder 2 ligger ca 80 m nedströms föregående hinder och består av Hälsinglands 

högsta fall, Vålsjöfallet. I toppen av detta finns det även en betongdamm som finns för drift av en 

gammal kvarn och ett minikraftverk. Tuben till kraftverket är i intaget är försedd med ett galler 

och har sin mynning i Våjsjöbäcken, ca 100 m nedströms sammanflödet med Stråsjöbäcken. 

Anläggningen är lagligförklarad, bl. a. för att det kulturhistoriska värdet i att driva kvarnen med 

vattenkraft överväger den ringa påverkan på miljön som kraftverks- och kvarndriften innebär. 

Samtidigt har passagen alltid utgjort ett vandringshinder för fisk varpå inga åtgärder föreslås här. 

 Vandringshinder 3 finns i anslutning till en väg som korsar Vålsjöbäcken ca 200 nedströms 

Vålsjön. Under vägen leds vattendraget genom en liten stensatt tunnel som efter vägen övergår till 

en öppen kanal som avslutas av en sammanlagt 2 m hög stendammspassage. Även om detta 

omöjliggör fiskvandring under alla förhållanden så föreslås inga åtgärder. Främst för att passagen 

på grund av fallhöjden sannolikt alltid utgjort vandringshinder, men även för att bäcken här är 

mycket liten med små värden för vandrande fisk. 

 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Elprovfiska en lokal i vardera av Stråsjöbäcken och Vålsjöbäcken. Främst för att 

kvantifiera öringbeståndet, men även för att utreda övrig fiskfauna. 

 Kräftprovfiske: Provfiska vattendraget med burar för att utreda om beståndet av flodkräfta finns 

kvar. Om arten påträffas bör man genom en förvaltningsplan se till att inget fiske får göras innan 

beståndet bedöms vara riktigt starkt. Eventuellt kan dock det lilla vattendraget behöva fredas helt 

och utlysas till skyddsområde för flodkräfta. 

 Biotoprestaurering: Restaurera rensade sträcker manuellt genom att i första hand lägga ut 

rensningsmaterial i fåran i de påverkade områdena som nämns under övrig mänsklig påverkan. 

Vh2, Vålsjöfallet, Vålsjökvarn. Vh3, damm nedströms Vålsjön. 
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Längs den gamla byvägen som rinner parallellt med Vålsjöbäcken saknas dock rensningsmaterial 

då det troligen använts för att bygga upp vägbanken. Här kan block och sten med fördel köras 

fram och läggas i bäcken med maskin (ca 600 m). Biotopvården är särskilt angelägen att utföra om 

det visar sig finnas kräftor och/eller om öringbeståndet bedöms vara svagt. 

 Igenläggning av diken: De grävda dikena som rinner in i Vålsjöbäcken är oftast små och därmed 

möjliga att lägga igen med handkraft vid utloppen. Även denna åtgärd har högre prioritet vid 

samma provfiskeresultat som enligt ovan. Åtgärden är även ett led i att förbättra förutsättningarna 

för flodpärlmusslorna som finns i vattendraget. 

 Sjöprovfiske: Provfiska Kalvsjön med standardiserad närprovfiskemetodik eftersom varken denna 

sjö eller nedan liggande Tevsjön tidigare provtagits. Kalvsjön har en stor fördel gentemot Tevsjön 

i och med sin mindre och mer hanterbara storlek. Resultatet skulle bl. a. kunna ge en viktig 

information om artsammansättningen i Ljusnans ”sjömiljöer” inom kommunen. 
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Skriksviksån  

(med Yckelsboån)                                          
 

Förutsättningar 

Läge  
Det beskrivna vattendraget har sin början i Yckelsbosjön väster om Järvsö och mynnar efter att ha 

passerat Skålbosjön och Bodasjön, i Ljusnan ca 3,5 km norr om tätorten. Avsnitten mellan sjöarna som 

är knappt 3 km vardera, går i ett övervägande flackt lopp genom jordbruksmarker och mindre andelar 

skog. Den sista delen mellan Bodasjön och Ljusnan vilken kan likställas med en kanal, är endast 200 

m lång. I anslutning till vattendraget finns det bebyggelse i form av flera små byar, bl. a. Skålbo. 

 

Förvaltning 
Järvsö FVO förvaltar både sjöar och vattendrag. 

Fiskfauna 
I sjöarna finns det gädda, abborre, och vitfisk. Dessutom finns det lake i Skålbosjön och Bodasjön, 

samt även gös i Bodasjön. I nätprovfisken år 1975 fångades det i övrigt även sutare i Yckelsbosjön 

samt gärs i Skålbosjön. Fiskfaunan i ån är inte dokumenterad. 

 

Karta. Skriksviksån och Yckelsboån med Bodasjön, Skålbosjön och Yckelsbosjön. 
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Särskilda naturvärden 
I Skriksviksån har det fram till på senare år funnits ett starkt bestånd av flodkräfta. Beståndet är enligt 

provfisken utförda av fiskevårdsområdet eventuellt utslaget, av en anledning som är okänd. Den västra 

delen av Bodasjön ligger inom Ljusnans miljöbalksskyddade område. 

 

Kända miljöproblem  
Enligt VISS (2015) så har Skriksviksån nedströms Skålbosjön inklusive Bodasjön problem med 

övergödning.  

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Biotopkartering utfördes av Ljusdals Kommun 2013. 

Sjöbeskrivningar 
Yckelsbosjön är 48 ha stor och belägen 187 m 

över havet. Två mindre rinner in i sjöns V del 

medan avbördningen sker i S. Sjön vilken omges 

av flacka jordbruks och skogsmarker är troligen 

sänkt och enligt uppgift är den endast runt 1 m 

djup. Detta har gjort att strandzonerna i S och V 

håller på att förvandlas till ett våtmarksområde. 

Närmast land och en bit ut växer täta bestånd av 

bladvass och starr mm. Sjön som allmänt ger ett 

näringsrikt intryck har ett vatten som är mycket 

starkt färgat och även grumligt.     

Skålbosjön ligger 140 m.ö.h. och har en yta på 35 

ha. Längs sjöns östra sida finns skog i fast, 

kuperad terräng medan resten av sjön omges av 

jordbruksmark och små våtmarker. Dock så finns 

det ofta en skyddande lövskogsdungar närmast stränderna. Sjön som med största sannolikhet är sänkt, 

innehåller en riklig vattenväxtlighet över finsedimentbottnar. Den övervägande växtligheten finns i 

strandzonerna och består av vass, säv och starr, men längre ut finns även nate och näckros mm. Sjön 

som har ett färgat och svagt grumligt vatten har sin tillrinning från Yckelsboån i S samt från två små 

bäckar/diken i V. Det utgrävda utloppet Skriksviksån avbördar sjön i N. 

Bodasjön är en långsmal sjö med en yta på 151 

ha. Sjöns vilken sammanbinds med Ljusnan 

nedströms via en kort kanal, ligger ca 114 m öh. 

Förutom Skriksviksån i S så utgör även 

Lungbäcken i V ett större tillflöde. Den omgivande 

marken krig Bodasjön präglas starkt av jordbruk, 

med både åkrar och djurbetesmarker nära sjön. 

Oftast växer dock lövskog utefter stränderna vilka 

är något sluttande eller flacka. Särskilt flack är 

marken i SV, där en större våtmark i form av 

”Sundängesvågen”breder ut sig. Bodasjön har en 

synlig vattenväxtlighet som är riklig, men har på 

grund av dess djup (max 16,6 m) även stora öppna 

vattenytor. Den höga näringsrikedomen visar sig 

också genom ett färgat och grumligt vatten. 

Karaktärsbild av Skålbosjön. 

Bodasjön i vy från utlopp. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Yckelsboån var vid inventeringstillfället uppdämd 

av en övergiven bäverdamm, ca 500 m nedströms 

Yckelsbosjön. Denna vilken var opasserbar för fisk 

medförde vid tillfället en höjd sjönivå med minst 

0,5 m. Ovan dammen var därmed vattnet 

översvämmat långt ut i den flacka skogsmarken, 

vilket innebar att sträckan var svårkarterad. 

Bedömningen är dock att ån är grävd och uträtad 

hela vägen mellan Yckelsbosjön och 

bäverdammen, samt även ca 200 m nedströms 

denna. Längs det senare avsnittet passerar 

vattendraget ett hygge med uppväxande sly. Det 

mörka och grumliga vattnet är i huvudsak svagt 

strömmande i en runt 3 m bred fåra, beväxt av gräs 

mm. Bottensubstratet är blandat och innehåller trots 

utgrävningen en del sten och block.  

Forsättningsvis, från fåregående sträcka och ner till en punkt ca 400 m uppströms Skålbosjön (ca 1,9 

km), har åtminstone inga större utgrävningar gjorts. Fåran vilken är 1-8 m bred är dock rensad, men 

oftast på ett relativt försiktigt sätt. Svagt strömmande eller strömmande förhållanden är vanligast. I de 

mer strömsatta områdena dominerar block/sten, beväxt av både kuddmossor och fontonalis, medan 

grus och sand är de vanligaste bottensubstraten i övrigt. Trots att sträckan rinner genom utpräglad 

jordbruksbygd så finns det oftast skog alt. en beskuggande ridå av företrädelsevis lövträd, på bäcken 

sidor.  

Längs den sista 400 m sträckan ner till utloppet i Skålbosjön, har man återigen grävt och rätat ån. 

Vattnet är lugnflytande i en 2-4 m bred fåra i ett några dm djupt flöde. De dominerande 

bottensubstraten utgörs av finsediment och lera, men sand och grus förekommer också. Även här 

kantas ån av lövskog, förutom den allra sista biten ut till sjön som rinner genom Skålbosjöns sanka och 

växtrika strandzon. 

Skriksviksån startar i ett mycket sankt sumpskogsområde vid Skålbosjöns N strand. Höga och täta 

bestånd av bladvass gjorde att det inte gick att ta sig fram till sjön vid inventeringen. Det kunde ändå 

konstateras att utloppsdelen, längs ca 400 m är utgrävd till en ca 4 m bred och kanaliserad fåra. Till en 

början är vattnet lugnflytande över lerbotten, men svagt strömmande vatten över hårdare 

bottensubstrat tar snart vid. Ängs och åkermark med en mindre bra skyddande trädridå omger bäcken. 

Från och med platsen för en dåligt nedgrävd 

vägtrumma (vh3), och vidare ner till Skriksvik (ca 

1,8 km) så har bäcken ett mer ringlande lopp. 

Jordbruksmark är relativt närliggande hela vägen, 

men för det mesta finns det ändå lövskog och buskar 

närmast ån, vilken gör att beskuggningen inte alltid 

är dålig. Den vanligaste strömhastigheten på det ca 

2-6 m breda vattendraget är svagt strömmande, men 

kortare områden med lugna eller strömmande 

förhållanden finns också. Samtliga strömsträckor är 

rensade i olika hög grad, dock ligger oftast mossiga 

stenar och block kvar i fåran. Ungefär mitt på 

sträckan genomflyter ån en mindre våtmark, i en 

lerig fåra med diverse makrofyter. I anslutning till 

våtmarksområdet sågs två bävrar, men ingen hydda 

eller bäverdamm påträffades. 

Av bäver uppdämd åsträcka nedströms Yckelsbosjön. 

Rensad ström i Skriksviksån. 
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Den sista 400 m sträckan ut till Bodasjön, vilken har ett i stort sett stillastående vatten, ringlar ån 

genom åkermarker. Mellan dessa och den hela 5-15 m breda ån, är skyddszonen dålig, och sträcker sig 

till några dungar av ung lövskog. I fåran vilken uppskattas vara runt 1 m djup växer det täta bestånd av 

bl.a. näckros, starr och nate.  

Mellan Bodasjön och Ljusnan leds Skriksviksån genom en ca 200 m lång kanal (”Noret”), vilken 

föregås av en dammkonstruktion (vh6) i sjöutloppet. Vattendraget som går under både en 

landsvägsbro och en järnvägsbro kantas av tät lövskog, alt. av öppen tomt eller ängsmark. Lite längre 

bort från den S stranden finns en mindre träindustri. Åfåran är runt 12 m bred och har lerbottnar med 

sparsam vattenväxtlighet. Flödet är normalt sett lugnflytande, men beror till viss del på Ljusnans 

vattennivå (se åtgärdsförslag vh6). 

 

Vandringshinder 
I vattendraget finns sex partiella vandringshinder varav de två första ligger i Yckelsboån, och de 

resterande i Skriksviksån. En videre beskrivning av hindren finns under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Skiksviksån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6844043 557670 SV om Rossla Vägtrumma Partiellt 0,05 

Vh2 6845145 558324 Uppströms Skålbosjön Vägtrumma Partiellt 0,0 

Vh3 6846500 558649 Nedströms Skålbosjön Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh4 6846881 559539 NV om Påls Traktoröverfart Partiellt 0,3 

Vh5 6846906 559627 N om Påls Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh6 6847387 561203 Bodasjöns utlopp Damm Partiellt 0,2 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Sjösänkning/grävning: Med tanke på att både 

Yckelsbosjön, Skålbosjön samt Bodasjön har 

grävda sjöutlopp så är sannolikheten stor att de är 

sänkta. Det bedöms dessutom att sträckor på 700 

m, 400 m samt 300 m har grävts eller rätats 

nedströms respektive sjö. Dessutom är ca 400 m 

grävts/rätats uppströms Skålbosjön. Troligen har 

även kortare avsnitt grävts i andra delar av 

vattendragen. 

Karaktärsbild av Skriksviksån uppströms Bodasjön. Kanalen som förbinder Bodasjön med Ljusnan. 
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 Rensning: Frånsett grävda sträckor så har dessutom rensningsskador konstaterats i stora delar av 

vattendraget. Det mesta av stenmaterialet finns dock fortfarande kvar, oftast i fårans strandzoner. 

 Avsaknad av skyddszon: Vattendraget har bitvis dålig beskuggning, främst på grund av dåligt 

utvecklade skyddszoner mot anslutande jordbruksmarker. Den längsta sträckan med bristfälligt 

skydd är 400 m sträckan uppströms Bodasjön. 

 Dikning: Enstaka diken påträffades på olika ställen under inventeringarna. Dessa vilka 

genomgående var små och av äldre uppkomst, bedömdes inte påverka vattendraget i någon större 

utsträckning.  

 

 

KOMMENTAR 

Skriksviksån med Yckelsboboån är ett av de näringsrikaste vattendragen i Ljusdals kommun. 

Detta avspeglar sig även i fisk och annan fauna, med arter som gös och flodkräfta, vilka båda 

lever i sitt yttersta utbredningsområde. Anmärkningsvärt är också att det ska finnas Sutare i 

Yckelsbosjön (fiskeplan 1991). Detta bestånd måste i så fall måste härstamma från äldre 

utplanteringar, då artens naturliga utbredningsgräns finns mycket längre söderut. Fiskfaunan i 

själva vattendraget är för övrigt okänd, men enligt uppgift så ska det åtminstone ha funnits ett 

svagt bestånd av öring. 

Näringsrikedomen i vattendraget och de tillhörande sjöarna är inte enbart avhängigt av påverkan 

från de förhållandevis stora jordbruksytorna i avrinningsområdet.  Människans fysiska tilltag 

med att sänka sjöar och gräva ut vattendragen har troligen gjort sitt till. Främst genom en 

påskyndad igenväxning. Positivt är att det inte finns några definitiva vandringshinder i 

vattendraget, även det är mycket olyckligt att en damm periodvis hindrar uppströms 

fiskvandring, redan ca 200 m från Ljusnan. Att eliminera detta hinder, samt att vårda de unika 

arterna är viktiga åtgärder i Skriksviksåns vattensystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätad sträcka nedströms Yckelsbosjön. 

Kraftigt rensatt parti av Skriksviksån. Avsaknad av skyddszon och erosionsskadad strandbrink 
i Skriksviksån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger i Yckelsboåns övre halva och består av en dåligt anlagd vägtrumma 

som är svårpasserad för andra arter än öring. Plåttrumman vilken är 1,2 m vid, har vid normala 

flöden ett alltför grunt djup, samt bildar ett mindre fall i änden. Passagen bör kunna åtgärdas med 

hjälp av en nivåhållande tröskel, men på sikt förses med en valvbåge alt. en rätt anlagd 

rundtrumma. 

 Vandringshinder 2 finns under vägen som går över Yckelsboån strax uppströms Skålbosjön. Det 

operforerade järnröret som leder vattnet under vägen, har av okänd anledning blivit tillplattat, 

vilket lett till att vattnet verkar ha letat sig nya vägar genom vägbanken. Funktionen för 

fiskvandring är mycket tveksam och en ny trumma, helst en valvbåge bör anläggas på platsen. 

 Vandringshinder 3 är ytterligare en vägtrumma, vilken finns i Skriksviksån nedströms 

Skålbosjön. Trumman är hela 3 m vid och 

skapar ett 0,3 m högt fall i änden vilket 

omöjliggör uppströms vandring för 

svagsimmande fiskarter. En valvbåge 

rekommenderas, men en rätt anlagd 

vägtrumma går bra som budgetalternativ. 

 Vandringshinder 4 har bildats av en traktor 

eller liknande som kört över Skriksviksån på 

en plats NV Påls. Maskinens hjulspår har 

bildat ett dämme av lera och sten mm, 

varefter kvistar och annan bråte också 

ansamlats. Vid inventeringen utgjorde detta 

ett allvarligt hinder för uppströms 

fiskvandring, varför fördämningen bör 

avlägsnas samtidigt som fåran återställs. 

 Vandringshinder 5 är en fel lagd vägtrumma som finns under vägen mot Påls. Plåttrumman som 

har en bredd på 2 m skapar ett fall på ca 0,1m i änden. En rätt anlagd vägtrumma, helst en 

valvbåge föreslås. 

 Vandringshinder 6 består av en uppemot 15 

m bred damm som sitter i Bodasjöns 

utloppskanal. Dammen som är något 

spartanskt byggd av virke och stödjande sten 

hade vid inv. tillfället en fallhöjd på 0,2 m 

och en dålig fiskpasserbarhet. Noterbart är 

dock att denna passage är avhängig av 

nedströms liggande Ljusnans vattenstånd. 

D.v.s. när Ljusnan är hög så har den samma 

vattenstånd som Bodasjön, men vid riktigt 

lågt vatten kan ett fall på upp till ca 0,5 m 

bildas vid dammen. Åtgärdsförslag här är att 

riva dammen och ersätta den med en nacke 

helt byggd av block och sten. Denna måste 

dock vara försedd med ett lågvattenutskov i 

syfte att alltid möjliggöra fiskvandring, samt 

anläggas i rätt höjd. Denna höjd är troligen avhängig av någon form av  vattendom  som före 

åtgärd måste kollas av, och vid behov omförhandlas.  

Vh4- Maskinövergång med dämmande bråte mm. 

Vh6- Damm i Bodasjöns utlopp. 



Små Ljusnanmynnande vattendrag   Skriksviksån   

418 
 

Övriga åtgärder 
 Sjöprovfiske: Utför standardiserade sjöprovfisken med nät, i Bodasjön och Yckelsbosjön. I första 

hand för att utreda bestånden av gös, resp. sutare, men även för att se hur den övriga 

artsammansättningen ser ut. Resultaten kan även ge ett mått på hur näringrika/övergödda sjöarna 

är. 

 Elprovfiske: Elprovfiska vattendragen för att utreda öringförekomst och övrig fiskfauna. 

Förslagsvis fiskas minst en lokal i både Yckelsboån resp. Skriksviksån (mellan sjöarna). 

 Kräftprovfiske: Utför ett omfattande kräftprovfiske i vattendraget genom standardiserad metodik 

med burar. Fisket bör omfatta både Yckelsboån och Skriksviksån (mellan sjöarna) i hela dess 

längder. 

 Restriktioner för fiske: Utefter provfiskeresultaten bör man utforma särskilda restriktioner för 

fisket. Särskilt gäller detta bestånden av de populära sportfiskarna gös och sutare (om arten finns). 

När det gäller flodkräfta så bör den vara helt fredad tills vidare. Förhoppningsvis kan en framtida 

restaurering av vattensystemet få beståndet att ta återhämta sig. 

 Utred sjönivåer: Undersök om det finns några sjösänkningsföretag, vattendomar och liknande 

gällande sjöarna. Om det är möjligt så bör dessa- om det konstateras att sjösänkningar utförts, 

höjas till sina ursprungliga nivåer. 

 Manuell biotoprestaurering: En fullständig återställning till ett ringlande lopp av vattendraget, är 

knappast genomförbar. En betydligt enklare och billigare åtgärd är att manuellt biotopvårda 

rensade avsnitt, främst genom att lägga tillbaka sten och block. En annan viktig del av 

biotopvården är att tillföra död ved till fåran där förekomsten är dålig. Dessa åtgärder gynnar 

normalt sett i första hand öring, men i detta fall ska även flodkräftan ses som målart. Därför bör 

man gå försiktigt fram, och tänka sig för så att man inte förstör bon och gömställen för kräftorna.  

 Återetablera kantzoner: Återetablera skyddande träd och buskar där de saknas mot 

jordbruksmarkerna, t. ex uppströms Bodasjön. Självklart bör man även se till att befintligt skydd 

och beskuggning bevaras på platser där detta är tillfredsställande redan idag. 

 Minska näringsbelastning: För att begränsa övergödningsproblematiken bör man ta särskild 

hänsyn vid allmänna och enskilda avlopp. Jordbruket kring vattendrag och sjöar bör bedrivas 

restriktivt, bl. a. gällande gödsel och bekämpningsmedel. 

 Riv övergiven bäverdamm: Om den övergivna bäverdammen som fanns nedströms 

Yckelsbosjön fortafrande finns kvar, och utgör vandringshinder, så bör den rivas 
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Lungbäcken    

Förutsättningar 
 

Läge 
Lungbäcken är en liten bäck som har sin början i Lungtjärnen mellan Färila och Järvsö, och mynnar i 

Bodasjöns V ände. Det 4,6 km långa loppet går genom utpräglade jordbruksbygder där flera gårdar 

finns i bäckens närhet. Flera biflöden ansluter längs vägen varav bäcken från Svarttjärnen i NV är 

störst. 

 

Förvaltning 
Järvsö FVOF förvaltar vattendraget inklusive Lungtjärnen. 

 

Fiskfaunan 
I Lungtjärnen ska det finnas abborre och gädda, medan Lungbäckens fiskfauna är okänd. 

Särskilda naturvärden 
Vattendraget ligger inom Ljusnans av miljöbalken skyddade område. 

Särskildada miljöproblem  
Enligt VISS 2015 så har Lungbäcken problem med övergödning. 

Inventeringsresultat 

Sjöbeskrivning 
Lungtjärnen är en långsmal liten sjö på 4 ha. 

Denna omges av flack mark med blandskog och 

åker på S sidan samt blandskog i något sluttande 

terräng mot N. Två små bäckar/diken rinner in i 

tjärnen från S medan avbördningen av det svagt 

färgade vattnet sker via Lungbäcken i O. Tjärnen 

som i strandzonen har bottnar av finsediment och 

sand, har en förhållandevis sparsam 

Karta. Lungbäcken och Lungtjärnen. 

Lungtjärnen i vy från SO. 
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vattenväxtlighet. Som tätast är denna i utloppsviken, annars förekommer mest smala bälten med 

näckros och starr närmast stränderna. Vid sjöns sydspets där en väg löper förbi, finns en brygga, 

sandbotten samt en sådd gräsmatta. Troligen utnyttjas platsen som en badplats.   

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Lungbäcken är mellan Lungtjärnen och sammanflödet med 

Svarttjärnsbäcken (ca 2 km) mycket liten, och har en 

förhållandevis hög fallprofil. Loppet går i sin första hälft 

genom en mindre åker samt blandskog inklusive ett 

kalhygge. Den andra hälften rinner förbi jordbruksmark hela 

sträckan, även om det närmast bäcken mestadels växer 

lövskog eller buskage. Oftast är den bitvis rätade bäcken 

endast 0,5-2 m bred och samtidigt mycket grund.  

Undantaget en kortare lugnflytande del nedströms 

Lungtjärnen, så dominerar sträckor med strömmande eller 

stråkande vatten. Bottnarna innehåller mest lera, sand och 

mindre inslag av grus och småsten. Förekomsten av 

vattenväxter är generellt sett låg även om täta 

makrofytbestånd kan finnas på dåligt beskuggade, och samtidigt lugnflytande avsnitt. Noterbart är att 

det i sträckans nedre del, uppströms Sjövästa finns en stor uppdämd jorddamm (vh4) vilken utgör ett 

definitivt vandringshinder för alla fiskarter. 

Mellan sammanflödet och Bodasjön (ca 2,6 km) har 

bäcken som nu håller dubbelt så mycket vatten, ett 

flackare lopp än tidigare. I den första hälften är fåran rakt 

grävd genom åkermarker med bristfälliga skyddszoner 

mot vattendraget. Fåran som i regel är max 1 m bred och 

upp till 1 m djup, är där beskuggningen är som sämst, 

nästan igenväxt av tistlar och gräs mm. Det lugnt eller 

svagt strömmande flödet, tillförs här och där mer vatten 

från öppna åkerdiken. I anslutning till ett av dessa (från 

Barsängstjärnen) fanns vid inventeringen en bäverdamm 

som bedömdes försvåra fiskvandring. Ungefär mitt 

emellan Sjövästa och Bodaheden börjar vattnet strömma mera, samtidigt som vattendraget rinner ner i 

en mindre ravin. Bäcken vilken i medeltal är kring 3 m bred och max 0,5 m djup, ser nu mer naturlig 

ut även om den fortfarande är rätad. Lera, sand och detritus dominerar bottnarna till en början, även 

om alltmer grus och mindre sten förekommer längre ner. Innan mynningen i Bodasjön så passerar 

bäcken hagmark, men i övrigt utgörs närmiljön av löv- eller blandskog.  

Vandringshinder för fisk 
Lungbäckens vandringshinder utgörs av en jorddammdamm och fem dåligt anlagda vägtrummor. En 

utförligare beskrivning av hindren kan ses under åtgärdsförslag.  

Tabell. Vandringshinder i Lungbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh.m 

Vh1 6848895 553811 Nedströms Lungtjärnen Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh2 6848883 553974 Väg mot grustäkt Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh3 6848753 554481 Hammarbacken Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh4 6848757 554887 SV om Sjövästa Jorddamm  Definitivt 0,3 

Vh5 6848806 555140 Väg mot Sjövästa Vägtrumma Partiellt 0,3 

Vh6 6848883 555138 Sjövästa Vägtrumma Definitivt 0,5 

 

Strömmande sekvens av Lungbäcken 

Grävd sträcka utan skyddszon vid Sjövästa. 



Små Ljusnanmynnande vattendrag   Skriksviksån-Lungbäcken   

421 
 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Bäcken är till stora delar omgrävd 

eller rätad. Tydligast är detta runt Sjövästa i 

vattendragets mittparti, där man har grävt om bäcken 

till ett ca 1,4 km långt, rakt dike. Rätning har bl.a 

utförts direkt nedströms Lungtjärnen, samt i delar av 

det nedre loppet. 

 Dikning: Vid vattendragets flackare partier så är de 

omgivande markerna utdikade. T.ex. så rinner flera 

stora och direktmynnande diken in i bäcken i trakterna 

kring Sjövästa.   

 Jordbruk/dåliga skyddszoner mm: I den omgrävda 

delen av Lungbäcken så är beskuggningen mycket 

dålig eftersom det nästan helt saknas träd längs 

bäcken. Detta gäller även andra delar av 

jordbrukslandskapet, t.ex. vid åkermarken nedströms 

Lungtjärnen, vid hagmarker kring spegeldammen samt 

uppströms Bodasjön. Vid den senare hagmarken har 

de leriga strandbrinkarna bitvis trampats sönder av 

kreatur.  

 Skogsbruk: Uppströms vägen som går mot Utigården 

har man avverkat skogen ända fram till bäckanterna, 

trots att den går i en liten snäv dalgång. Mängder av 

hyggesrester och uppväxande sly, täckte fåran som 

knappt gick att urskilja.  

 
 
 
 

KOMMENTAR 

Den lilla, av jordbruk övergödda Lungbäcken är mycket hårt angripen av mänsklig aktivitet. 

Främst härrör detta från markavvattningsföretaget Bodadikningen från 1929, då stora delar av 

bäcken grävdes om och kanaliserades. För att tillgängliggöra ännu större odlingsytor så 

utdikades även den omgivande marken. Men även under modern tid så har man- troligen för att 

vattendraget mer eller mindre ses som ett dike varit ovarsamma. T.ex. när man grävt ner 

vägtrummor vilket ofta gjorts på ett sätt som inte medgör fiskvandring. Positivt är i alla fall att 

det tidigaste av dessa vandringshinder finns först uppströms sammanflödet med 

Svarttjärnsbäcken, där Lungbäcken är mycket liten.  

 

I dagsläget bedöms det att bäcken har ett ringa värde för fisk. Eventuellt sker en viss upp och 

nedvandring av fisk som lever i Bodasjön. Abborre och olika vitfiskarter skulle t.ex mycket väl 

kunna simma upp och använda vattendragets nedre del för lek eller näringssök. Tyvärr har dock 

bäcken periodvis ett mycket grumligt vatten vilket gör att förutsättningarna inte är de bästa. Det 

kan även misstänkas att flödesförhållandena är kraftigt störda, i form av snabbt avrinnande 

högflöden och låga sommarvattenföringar. Åtgärder i framtiden bör i första hand koncentreras 

på att förbättra dessa förhållanden, samt att minska näringsbelastningen på bäcken och 

därigenom även Bodasjön.   

 

 

 

 

Rätad sträcka utan skydd uppströms 
Bodasjön. 

Av boskap söndertrampad strandbrink i 
Lungbäckens nedre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringhinder 1-3 består av tre dåligt 

nedgrävda vägtrummor som finns på tre olika 

ställen i Lungbäckens övre del. Trummorna 

vilka endast är 0,5 m breda, skapar samtliga 

fall på 0,2-0,3 m i ändarna, och bedöms som 

partiella hinder för öring men definitiva för 

övriga arter. Trummorna bör på sikt bytas ut 

och läggas rätt. Detta är ingen akut åtgärd 

med tanke på den mycket lilla (i området) 

bäckens låga värde för fisk. 

 Vandringshinder 4 finns nedanför en gård 

SV om Sjövästa. Där har bäcken grävts ut till 

en eller flera jorddammar med en bredd på 

ända upp till 30 m. Enligt uppgift så ska de 

eventuellt ha grävts i syfte att odla kräftor. 

Dammutloppet består av ett eller flera rör som 

omöjliggör fiskvandring. I ett första skede 

måste man reda ut lagligheten på 

anläggningen. Om det visar sig att dammen 

kan vara kvar, bör bäcken ledas förbi denna i 

en fiskvandringsbar fåra samtidigt som 

dammen förses med ett separat intag. 

 Vandringshinder 5 ligger direkt S om 

Sjövästa och består av en högt anlagd 

vägtrumma med en fallhöjd i änden på ca 0,3 

m. Trumman vilken är 1 m vid och av plåt bör 

på sikt bytas ut och läggas rätt. 

 Vandringshinder 6 är ett definitivt vandringshinder i form av ytterligare en vägtrumma, vilken 

ligger i Sjövästa. Denna är alldeles för högt lagd och skapar ett 0,5 m högt fall i änden. Trumman 

bör på sikt bytas ut och anläggas rätt. 

Övriga åtgärder 
 Inventera Svarttjärnsbäcken: Biflödet Svarttjärnsbäcken rinner också genom jordbruksmarker 

innan dess sammanflöde med Lungbäcken. Om åtgärder avseende hydrologi och skyddszoner mm. 

görs i framtiden så bör även detta vattendrag ingå.   

 Elprovfiske: Elfiska en lokal i ett strömmande avsnitt i Lungbäckens nedre del. Om det mot 

förmodan finns öring kvar i vattendraget, så ökar värdet av en restaurering.  

 Igenläggning av diken: Åtgärda vattendragets hydrologiska förhållanden genom att lägga igen 

diken. Främst gäller detta de stora åkerdikena som rinner till bäcken, N och V om Sjövästa. Där 

bör dikena även förses med sedimentationsdammar eller dylikt. 

 Återetablera kantzoner: Släpp i framtiden upp skuggande träd och buskar i vattendragens 

kantzoner där det saknas i dag. Detta är bl. a. ett viktigt led i att dämpa flödestoppar och förhindra 

uttorkning, samt att minska näringsutflödet till vattendraget. 

 Bevaka bäver: Se till så att den bäverdamm som påträffades vid inventeringen 2014 inte utgör ett 

långvarigt vandringshinder för fisk. 

Vh4- Jorddammar SV om Sjövästa. 

Vh5- Vägtrumma med ändfall. 
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Grådbäcken  

(med Hyboån) 

Förutsättningar 

Läge  
Det berörda vattendraget har sin början i den stora sjön Gryttjen, ca 8 km sydväst om Ljusdal och 

mynnar i Ljusnan vid Edängesforsen söder om samhället. Vattendraget heter Hyboån fram till den 

sammanhängande Hybosjön, medan resterande del heter Grådbäcken. Sammanlagt är vattendraget 

inklusive Hybosjön 6,6 km långt med en fallhöjd på endast 18 m. Loppet går i huvudsak genom 

skogsmark även om det i anslutning till Hyboån även finns inslag av våtmarker, samt sparsamt 

bebyggda jordbruksmarker.  

 

Förvaltning 
Sjön Gryttjen förvaltas av Ljusdals FVOF och Järvsö FVOF, samt inom Hudiksvalls kommun även 

Delsbo FVOF. Hyboån, Hybosjön och Grådbäcken ligger helt och hållet inom Ljusdals FVOF. 

 

Fiskfauna 
Enligt resulat från elfisken utförda i Grådbäcken mellan 1996 och 2003 har det fångats sparsamt med 

öring vid ett tillfälle, år 2003. Andra arter som påträffades var- abborre, gädda, lake, löja, mört, 

stensimpa samt elritsa. Ett elfiske i Hyboån 2002 gav ett fåtal öringyngel och abborre, lake och 

stensimpa.  I Hybosjön finns det abborre, gädda, lake och olika vitfiskarter, medan Gryttjen som är 

mycket artrik även innehåller siklöja och nors. Enligt uppgift finns där även ett mindre öringbestånd.   

 

Särskilda naturvärden 
Stora delar av Grådbäcken ligger inom naturreservatet Kläppaängarna, samt inom Ljusnans 

miljöbalksskyddade område. I Hyboån har det historiskt sett funnits ett bra bestånd av flodkräfta. Det 

är dock osäkert hur det ser ut idag. 

Karta. Grådbäcken och Hyboån med Hybosjön och delar av Gryttjen. 
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Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS 2009 har Hybosjön problem med både övergödning och miljögifter. Vad gäller miljögifter 

så härstammar dessa enligt uppgift (muntligen N. Svensson) troligen från ett stort sågverk som funnits 

vid sjön. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Grådbäcken biotopkarterades av länsstyrelsen 2001 och inventerades ytterligare av Ljusdals kommun 

2014. Biotopkartering av Hyboån utfördes av Ljusdals kommun 2013. 

 

Sjöbeskrivningar 
Gryttjen, belägen 136 m.ö.h. har en yta på 502 ha och ett maxdjup på hela 36 m. Dess vatten som 

avbördas via Hyboån i V är förhållandevis ljust och klart. Tillflöden utgörs av Järnvallssjöbäcken i SO 

och ett flertal småbäckar kring sjön. Den omgivande terrängen är kuperad och beväxt av främst tall- 

och blandskog. Nära sjöns norra strand ligger Gryttjesbo, men hus och stugor finns också på andra 

platser, även på vissa holmar. Stränderna är överlag steniga och blockiga med en sparsam 

vattenväxtlighet. 

Hybosjön ligger 124 m.ö.h och är 106 ha stor. Sjön är näringsrik, med anledning av dess närhet till 

jordbruk och Hybo by. Den omgivande terrängen som består av skog, våtmarker och en del tomtmark, 

är kuperad i S men i övrigt oftast flack. Sjöns enda tillflöde är Hyboån i O medan avbördningen sker 

via Grådbäcken, och Svinhammarkanalen i V. Det har även funnits ett tredje utlopp (Kungsådran) som 

dock nu är igenlagd av en järnvägsbank. Längs Hybosjöns stränder växer en hel del vattenvegetation, 

som rikligast i ansutning till in och utlopp. Bladvass och starr är vanligast men många andra arter 

förekommer också. Sjöns vatten är måttligt färgat men inte särskilt grumligt. 

Vattendrags & biotopbeskrivning 
Hyboån börjar i form av ett ca 1,7 km långt lugnområde som löper ut från Gryttjens SV vik. Sträckan 

som bitvis kan likställas med en igenväxande sjömiljö, är till en början ca 40 m bred medan den 

nedersta delen är runt 5- 10 m. Stränderna är oftast sanka även om fast mark med tall och blandskog 

snart tar vid. De vanligaste vattenväxtern är vass, säv, näckros och vattenklöver, men det förekommer 

bitvis även en tät undervattensvegetation. 

Strax innan ån går in nära bebyggelse så delar den sig i två fåror varav den södra är en grävd 

flottningskanal. Båda fårorna var vattenförande vid inventeringstillfället men endast den norra 

karterades i sin helhet. Längs en sträcka på ca 800 m, fram till att kanalen åter ansluter till huvudfåran- 

så passeras bl. a. två vägar, några gårdsmarker samt några mindre skogspartier eller dungar med 

lövträd. Delvis är den 2-8 m breda fåran tvådelad eller kvillrande. Vattenhastigheten har oftast ett 

Hybosjön och Hybocklack i vy från väst. Gryttjen i vy från söder. 
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strömmande flöde men mindre forsar och svagt 

strömmande partier förekommer. Block, sten och grus 

dominerar bottensubstratet som dock övergår till sand i en 

grävd fåra i slutet av sträckan.  

Från det att Hyboån är återsamlad och hela vägen till 

Hybosjön (ca 800 m) så är fåran fortsatt grävd i en rak 

fåra. Denna vilken är ca 5 m bred och 1 m djup, har en 

riklig vattenväxtlighet som tyder på en hög 

näringsrikedom. Den omgivande marken är oftast sank 

men trädbeväxt. Vid våtmarken närmast Hybosjön finns 

ett fågeltorn. 

Grådbäcken föregås den smala men ca 600 m långa Torpartjärnen vilken i själva verket är Hybosjöns 

utloppsvik. Denna har en riklig vattenväxtlighet i form av vass mm, och omges av våta stränder med 

blandskog intill. I änden på tjärnen/viken sitter en delvis utriven damm vilken utgör Hybosjöns 

egentliga sjötröskel. Dammen är försedd med en äldre fisktappa som endast bedöms vara passerbar för 

öring. 

Den ca 600 m långa sträckan från dammen, fram tills en punkt 

uppströms Ljusnan inleds med en sekvens av forsande vatten 

som snart övergår till att bli övervägande strömmande. Bäcken 

omges av blandskog som mestadels ger en bra beskuggning. 

Undantag utgörs dock av partiet där en bred ledningsgata 

korsar sträckans övre del. I fors och strömsträckorna är 

vattendraget mycket kraftigt påverkat av grävning och 

rensning men innehåller tack vare biotopvårdsinsatser ändå en 

hel del sten och block. På bottensubstratet i den 3- 7 m breda 

fåran växer både kudd- och näckmossa samt rikligt med 

påväxtalger.    

Återstående del (ca 100 m) av Grådbäcken, ner till Ljusnan är 

7-10 m bred och rinner långsamt genom äldre blandskog. Vattendragets bottnar består nu av 

finsediment, och särskilt vid mynningsområdet av sand. En hel del vattenväxter, så som starr, näckros 

och kabbleka har noterats. Längst ner, nära Ljusnans strand korsas bäcken av en gångbro som via en 

stig leder till några hus. 

Vandringshinder för fisk 
I vattendragets huvudfåra finns endast ett vandringshinder vilket finns i Grådbäcken. I tabellen nedan 

registreras även två hinder som finns i Hyboåns parallellt gående kanal.  

Tabell. Vandringshinder i Grådbäcken/ Hyboån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6851178 564229 Flottningskanal, Paviljongen Dammrest Partiellt 1,0 

Vh2 6851188 564209 Fl. kanal, Paviljongen nedre Vägtrumma Definitivt 0,5 

Vh3 6851146 561053 Torpartjärnens utlopp Damm + fisktrapp Partiellt 1,1 

Övrig mänsklig påverkan 
 Omledning av vatten: I syfte för timmerflottning så har vattnet letts om på olika sätt längs 

vattendraget. Parallellt med Hyboån finns en ca 700 m lång grävd kanal. Denna är vattenförande 

även om stordelen av vattenflödet rinner i den naturliga fåran. Sträckan mellan Hybosjön och 

Ljusnan har förutom Grådbäcken även två kopplingar norr där om. Dels via ”Kungsådran” vilken 

troligen varit ett naturligt utlopp vid sidan av Grådbäcken, men också via den grävda 

”Svinhammarkanalen”. Numera är Kungsådran igenlagd och isolerad av en järnvägsbank. 

Svinhammarkanalen däremot, tillförs ett visst flöde från Hybosjön. Detta sker via ett utlopp med 

en mindre överfallsdamm som sitter under banvallen. 

Rakt grävd sträcka i Hyboåns avslutande del. 

Karaktärsbild av Grådbäcken. Kraftigt 
rensad och svagt biotopvårdad. 
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 Rensning/grävning/rätning: Hyboån har rensats 

i strömmande/forsande partier (ca 700 m). Den 

avslutande 800 m sträckan ner till Hybosjön är 

grävd och rätad. Grådbäcken är kraftigt rensad 

och delvis nedgrävd och i ca 600 m nedströms 

dammen (vh3). Sprängning i mindre omfattning 

har också utförts. 

 Dikning: I Hyboåns övre del påträffades flera 

grävda och direktmynnande diken, från myr och 

skogsmarkerna S om vattendraget. 

 Fiskevård: Såväl Hyboån som Grådbäcken har 

biotopvårdats maskinellt i dess strömsträckor. I 

Hyboån verkar man i flera fall prioriterat att 

bygga trösklar medan man i Grådbäcken i högre 

grad lagt ut sten på ett mer varierat sätt. Tyvärr 

verkar det ändå finnas ont om lekgrus och riktigt 

optimala uppväxtområden i Grådbäcken. 

Samtidigt finns det gott om stora block på 

stränderna som bör ha sin plats i vattendraget i 

stället.  

 
 

KOMMENTAR 

Det beskrivna vattendraget är kanske mest känt för det unika flottningsprojektet som ägde rum 

där under 1800- talet, då man flottade timmer i motströmsriktning genom Svinhammarkanalen, 

delar av Hyboån och vidare upp genom Gryttjen (läs Forsström 2005).  Som fiskevårdsobjekt 

är vattendraget av mindre värde även om vissa förbättgingsmöjligheter finns. T. ex krävs det 

bara en åtgärd för att skapa fri fiskvandringsväg mellan Ljusnan och Gryttjen. Visserligen är 

dammen nedströms Hybosjön passerbar för öring, men p. g. av sjöns näringsrika karaktär så är 

det ändå av större vikt att sjölevande fisk som abborre, gädda och olika vitfiskarter tillåts 

passera.   

 Att det ska finnas ett mindre bestånd av öring i den stora och fina Gryttjen är intressant, även 

om det förefaller osannolikt att dessa kommer från Hyboån. I det flacka vattendraget bedöms 

det inte finnas tillräckligt stora arealer av lek och uppväxtbiotoper, för att hålla ett sjövandrande 

bestånd. Trots att restaureringsåtgärder gjorts i Hyboån så tyder dessutom det befintliga 

elfiskeresultatet på att det förekommande öringbeståndet är svagt. De öringar som enligt 

uppgift fångas i Gryttjen har troligen sitt ursprung från något vattendrag som tillrinner sjön, alt. 

från någon utplantering. 

När det gäller Grådbäcken så skulle den tack vare sitt läge, direkt nedströms Edängesforsen 

kunna ha ett visst värde som reproduktionsområde för Ljusnanöring. Tyvärr så visar äldre 

elfiskeresultat även här, låga tätheter trots att restaurering utförts.  Man bör dock utvärdera 

bäcken ytterligare och vid behov vidta nya biotopvårdsinsatser avseende främst lek och 

uppväxtområden.  

 

 

 

  

 

 

Rensningsmassor på Grådbäckens strand. 

Biotopvårdad ström i Hyboån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 och 2 finns i flottningskanalen som löper parallellt med Hyboån. Dessa 

består av en dammrest följd av ett definitivt hinder i form av en fellagd trumma strax nedströms. 

Eftersom flottningskanalen inte erbjuder någon bra fiskbiotop uppströms denna passage så är 

åtgärder av dessa hinder lågt prioriterade. På sikt bör dock trumman bytas ut och dammresten 

rivas. 

 Vandringshinder 3 är en delvis utriven flottningsdamm som sitter i Torpartjärnens (Hybosjön) 

utlopp. Dammen som har ett ca 5 m brett och 1,1 m högt överfall, är i ena kanten försedd med en 

fisktrappa av betong. Denna är endast passerbar för öring varför åtgärder för att alla arter ska 

kunna passera bör utföras. Förslagsvis rivs dammen ut och ersättas av en för fisk passerbar 

sjötröskel. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Det är inför eventuella åtgärder av stort intresse att utreda om det förekommer 

reproduktion av öring från Ljusnan i Grådbäcken. I första hand bör flera elfisken utföras. Provta 

den befintliga lokalen (vid väg) och två till längre upp i bäcken.  

 Uppvandringsfälla: För att kontrollera eventuell uppvandring av lekfisk från Ljusnan bör en 

uppvandringsfälla användas nära mynningen. 

 Återledning av vatten: Om det visar sig att Grådbäcken redan nu fungerar som ett 

reproduktionsvatten så bör man utreda om det är möjligt att stänga av vattnet som rinner ut i 

Svinhammarkanalen för att få ett större flöde i huvudfåran. En åtgärd som i så fall görs efter att 

dammen i sjöutloppet rivits ut, och ersatts med en naturnacke för högre avbördning. 

 Biotoprestaurering: Oavsett om ett högre flöde erhålls i Grådbäcken eller inte, så kan biotopen 

förbättras. Detta är dock en åtgärd som är högprioriterad endast om det visar sig finnas 

vandringsöring i bäcken. I så fall bör man biotopvårda den 600 m långa strömmen maskinellt. I 

första hand måste man se till att det finns tillräckligt bra lek och uppväxtområden, men ambitionen 

ska även vara att det mesta av rensningsmaterialet återförs till fåran. Ett arbete som dock kan vara 

svårt eftersom bäcken bitvis är nedgrävd och invallad. Vid behov kan även lekgrus behöva 

tillföras. 

 Lägg igen diken: Återställ de hydrologiska förhållandena genom att lägga igen de grävda dikena 

vid Hyboåns övre del. 

 Kräftprovfiske: Provfiska Hyboån med standardiserade burprovfisken för att utreda om- och i så 

fall hur mycket flodkräfta som finns i ån. Om det fortfarande finns ett bestånd så är det viktigt att 

man upprättar en förvaltning som innebär att beståndet skyddas. 

Vh2- Trumma med ändfall i Hyboåns flottningskanal. Vh3- Dammrest och fisktrappa i Hybosjöns utlopp. 
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Djupbäcken 

Förutsättningar 

Läge 
Djupbäcken är ett litet vattendrag som mynnar i Ljusnans norra strand, uppströms Malmyrströmmen, 

mellan Färila och Ljusdal. Vattendraget vilket saknar sjöar har sin uppkomst ur flera mindre 

skogsbäckar längre upp i terrängen. I denna rapport ingår dock endast huvudfårans nedersta 2,1 

kilometers sträcka, med början vid en korsande väg V om gården Farms. Loppet går till en början 

genom jordbrukslandskap medan den största delen rinner genom skogsmark. 

Förvaltning 
Den inventerade delen av bäcken ingår i Ljusdals FVOF’s vatten. Längre upp tar dock Färila FVOF 

över förvaltningen.  

Fiskfauna 
Vid ett elfiske utfört av Ljusdals kommun 2014 påträffades öring av både årsyngel och äldre i 

förhållandevis låga tätheter. Dessutom fångdes ett fåtal årsyngel av harr, samt gott om elritsa och 

stensimpa. 

Karta. Djupbäcken. 
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Särskilda naturvärden  
Den nedersta delen av vattendraget rinner genom Djupbäckens naturreservat och omfattas dessutom av 

Ljusnans miljöbalksskyddade område. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Djupbäcken är längs den inventerade sträckan, 0,5-3 m bred med en medelbredd på ca 1,5 m. Den 

översta 600 m sträckan går genom jordbruksmarker i en smal och dikeslik fåra med ler- och 

sandbotten. Trots närheten till åkrar mm så är beskuggningen, tack vare kantande lövskog och 

buskskikt mestadels god. Tre vägar med vägtrummor passeras längs sträckan, varav två (vh1-2) är 

defekta. 

Efter att bäcken gått in i skogsmark antar den ett naturligare utseende med mer variation av både ström 

och bottenförhållanden. Även om lera och sand fortfarande dominerar så finns det vid mer strömsatta 

partier också en del inslag av grus, sten och block i fåran. Ca 750 m nedströms föregående sträcka 

finns det under den ”stora” vägen en till fellagd vägtrumma (vh3), som i detta fall utgör ett mycket 

svårt fiskvandringshinder. 

Från strax nedströms vägen och ner till 

Ljusnan rinner bäcken genom ett fuktigt 

ravinlandskap i en fåra som är väl 

beskuggad av skog och överhängande 

ormbunkar mm. Flödet är till en början 

lugnt över sandbotten för att successivt bli 

mer strömmande över bottnar med grövre 

substrat. Genom reservatet ner mot 

Ljusnan är vattnet t.o.m. bitvis forsande 

samtidigt som sten och block förekommer 

mer frekvent. På substratet växer rikligt 

med kudd- och näckmossor men i övrigt 

så är vattenvegetationen sparsam. Stora 

mängder av död ved i och över bäcken 

skapar många fina gömställen och 

ståndplatser för uppväxande fisk.  Dock så är lekmöjligheterna sämre eftersom det grus som 

förekommer oftast är alltför finkornigt för att passa lite större lekfisk. 

Vandringshinder för fisk 
I den inventerade delen av Djupbäcken finns det tre vandringshinder vilka samtliga är partiella. För en 

utförligare beskrivning av dessa, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Djupbäcken.  

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6854557 549852 N om Farms Vägtrumma Partiellt 0,01 

Vh2 6854558 549929 Signelund Vägtrumma Partiellt 0 

Vh3 6854612 550539 Uppströms Ljusnan Vägtrumma Partiellt 0,2 

 

 

Fin och karaktäristisk biotopbild från Djupbäckens nedre del. 



Små Ljusnanmynnande vattendrag    Djupbäcken 

430 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Grävning/rätning: Genom hävdade marker i jordbrukslandskapet så är sannolikt bäcken grävd 

och rätad sedan gammalt. Längre ner- från och med den korsande vägen är bäcken helt orensad. 

 Avlopp: Flera avloppsrör ledande till vattendraget observerades i den övre delen av 

inventeringssträckan. Återkommande grumlingar i bäcken vid jordbruksmarkerna kan tyda på att 

infiltreringsvatten från fastigheter tränger ut i bäcken.  

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en betongtrumma som leder bäcken under en mindre grusväg. Den 

1,2 m vida trumman har delat sig i en skarv vilket gör att den större delen av flödet rinner under 

trummans utloppsdel. Detta gör att fiskvandring endast är möjlig vid höga flöden. Passagen bör 

förses med en ny korrekt anlagd rundtrumma alternativt en valvbåge. 

 Vandringshinder 2 finns under ännu en mindre grusväg, strax nedströms föregående hinder. Här 

har man skarvat ihop en gammal betongtrumma med en i plåt. Även om detta vid inv. tillfället inte 

vållade något större hinder för fiskvandring så bör åtgärder vidtas eftersom konstruktionen är ett 

provisorium. En valvbåge eller en korrekt anlagt rundtrumma föreslås.  

KOMMENTAR     

Djupbäcken bedöms på grund av sin ringa storlek inte ha någon större potential för att producera 

laxartad fisk till Ljusnan. Positiva egenskaper är i alla fall att vattendraget mynnar strategiskt 

direkt vid en forsnacke innan Malmyrströmmen, samt att bäckens absolut finaste biotoper finns i 

mycket nära anslutning till älven. Resultatet från det enda utförda elprovfisket där årsyngel av 

såväl öring som harr fångades ger också en positiv signal. Sannolikt är åtminstone harren av 

vandrande typ eftersom arten sällan lever stationärt i riktigt små vattendrag så som Djupbäcken. 

Rent biotopmässigt är förbättringspotentialen liten i vattendraget som däremot innehåller tre 

artificiella vandringshinder vilka bör åtgärdas. Ett hot som skulle kunna finnas är 

näringsbelastning från olika påverkanskällor inom det kring- och ovanliggande 

jordbrukslandskapet. Grumling från de lerhaltiga bottnarna i bäckens övre delar kan också vara 

ett problem med tanke på igenslammade lekbäddar mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sannolikt grävd sträcka av Djupbäcken. Avloppsrör med mynning i Djupbäcken. 
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 Vandringshinder 3 består av en mycket 

dåligt anlagd trumma som finns under den 

större vägen som leder parallellt med 

Ljusnan. Där leddes bäcken vid kommunens 

1:a besök i juni 2014 genom en utrostad 

plåttrumma med fall i änden. Senare under 

året konstaterades det att trumman var ersatt 

med en i plast, som dock fortfarande låg för 

högt och numera skapar ett 0,2 m högt fall. 

Eftersom plaströret ligger djupt ned i 

vägbanken så kan omgrävning/trumbyte vara 

kostsamt vilket innebär att ett vattenhöjande 

åtgärder nedströms kan vara ett alternativ. 

Dock så bör där helst ligga en valvbåge över 

en naturlig bäckbotten. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför ytterligare elprovfisken för att att utreda öring och harrförekomsten. En av 

lokalerna bör ligga nära Ljusnan och en annan i området uppströms den inventerade sträckan. Om 

fisk påträffades i den senare så innebär det att åtgärder av vandringshindren blir än mer angelägna. 

 Inventera/åtgärda bäckens övre del: Inventera bäckens resterande övre delar avs. påverkan i 

avrinningsområdet. Främst bör man undersöka om det finns grävda direktmynnande diken 

kopplade till bäcken. Åtgärda vid behov.  

 Kontrollera avlopp: Kontrollera de rör som ledde till bäcken vid inventeringen, samt enskilda 

avlopp generellt sett vid fastigheter nära bäcken.  

 

 

 

 

 

Vh3- Dåligt, nyligen anlagd vägtrumma i Djupbäcken. 
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Snasbäcken 

Karta. Snasbäcken. 

Förutsättningar 

Läge 
Snasbäcken har sin upprinnelse ur de små skogsvattendragen Viggbäcken och Fännslåttbäcken V om 

Korskrogen, för att mynna i Ljusnan strax uppströms Färila tätort. I rapporten ingår dock endast de 5 

nedersta kilometrarna av vattendraget som har sin början vid en liten uppdämd damm vid Södra 

Veckebo. Bäckloppet rinner förhållandevis flackt genom jordbrukslandskap och en mindre andel skog.  

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela vattendraget. 

Fiskfauna 
Registrerade elprovfisken från Snasbäcken saknas. Ett fiske i Fännslåttbäcken 2002 gav dock relativt 

goda tätheter av öringungar. I Viggbäckens och Fännslåttbäckens små källtjärnar finns det bestånd av 

abborre, gädda och vitfisk. I Örantjärnen även öring. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Snasbäckens inventerade del inleds vid en ca 150 x 40 m stor, uppdämd damm (se vh1) vid Södra 

Veckebo. Till en början (150 m) forsar eller strömmar bäcken fram genom lövkog i kanten på 

industri/tomtmark. Därefter ringlar den vidare i ett mer varierat flöde genom åkermarker med 

mestadels dåliga skyddszoner mot vattnet. Fåran är 1,5-3 m bred till en början medan den är något 

bredare i de lugnare och djupare partierna längre ner. I de rensade men ändå blockrika forsarna finns 

gott om fontonalis och kuddmossor, medan växtligheten är sparsam på sand och findetritusbottnar. 
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Ca 800 m nedströms sågdammen tillrinner Viggbäcken varefter vattnet blir mörkare och grumligare, 

samtidigt som bäcken blir större och ändrar karaktär. Fram till och med väg 84 (3,2 km) är den till 

största delen grävd och rätad till något som liknar ett stort och lerigt dike. Mängder av grävda diken 

rinner även in i bäcken. Denna har oftast lugn- till svagt strömmande flödesförhållanden även om 

mycket korta sekvenser av ström och fors finns där sand och lerbottnarna går över till hårdare substrat. 

Dålig beskuggning och närhet till åkrar, tomter och betesmarker sänker statusen på bäcken ytterligare.  

Från en gård nedströms väg 84 och vidare ner till Ljusnan (1,4 km) så är Snasbäcken mestadels bra 

beskuggad, hela vägen ner till Ljusnan. Till en början av gran och blandskog, men längre ner främst av 

lövträd och buskar. Sträckan har inledningsvis stora inslag av blockiga strömmar och forsar varav en 

passage (vh2) bedömts som ett partiellt vandringshinder. Efter några hundra meter framträder dock 

alltmer grus, sand, lera och finsediment successivt varefter flödet lugnar av. I forsarna vars 

kvarvarande block är påtagligt mossiga, har rensning i olika hög grad förekommit medan bäcken i 

övrigt är opåverkad. Den nedre hälften av sträckan t.ex., meandrar naturligt fram i en fåra som i slutet 

blir allt djupare och upp till 10 m bred.  

Vandringshinder för fisk 
I den inventerade delen av Snasbäcken finns det två vandringshinder varav ett är definitivt för alla 

fiskarter. En vidare beskrivning av hindren ges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Snasbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6852367 538646 S Veckebo Damm Definitivt 2,0 

Vh2 6852342 542167 Snasbäcken Fall/block Partiellt 0,8 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Omgävning/rätning/rensning: 

Vattendraget är grävt och rätat i en 

sammanhållen sträcka på hela 1,9 km från 

och med Viggtjärnsbäckens inflöde. Bitvis 

rätning har även förekommit fortsättningsvis 

ner till riksvägen (väg 84). Strömsträckorna 

som finns direkt nedströms sågdammen i 

Södra Veckebo samt riksvägen är rensade 

från sten och block i en omfattning som 

varierar. På vissa platser tycks man även ha 

sprängt hällar och block. 

 

Grävt och rätat parti mitt i Snasbäcken. Naturlig meanderslinga uppströms Ljusnan. 

Rensad fors nedströms riksväg 84. 
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 Erosion: Vid omgrävda partier är 

bäckkanterna lätteroderade eftersom de i hög 

grad består av lera, sand och mjäla. Detta har 

på sina ställen medfört stora skador på 

strandbrinkarna, vilket innebär att det sannolikt 

finns grumlings och 

sedimentationsproblematik i bäcken.   

 Bristande skyddszoner: I anslutning till 

jordbruksmarkerna mellan S.Veckebo och 

riksvägen är vattendraget generellt sett mycket 

dåligt beskuggat och bitvis når åkrar och annan 

öppen mark ända ner till åstränderna.  

 Dikning: längs den långa grävda/rätade 

sträckan leder förutom den urdikade 

Viggbäcken även ett tiotal mindre diken som är direktmynnande.  

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en 

dammkonstruktion som dämmer upp en 

liten sågdamm vid Södra Veckebo. Dämmet 

vilket sitter i anslutning till en bilbro bildar 

ett smalt, sammanlagt 2 m högt fall som 

utgör ett definitivt vandringshinder. I 

kanten av fallet sitter det en timmerränna 

ledande till den gamla sågbyggnaden. 

Eftersom det är troligt att timmerrännan och 

verksamheten vid den gamla sågen har ett 

visst kulturvärde så kan en utrivning och 

avsänkning av dammen vara komplicerad. 

Åtgärdsförslag för fiskvandring är i så fall 

att en vattenhöjande fors byggs upp nedströms dammöverfallet.    

KOMMENTAR     

Snasbäcken är ett av de vattendrag i denna fiskevårdsplan som är hårdast påverkat av jordbruk. 

Långa grävda sträckor med dåliga skyddszoner samt utdikningar inom avrinningsområdet 

innebär sannolikt en snabb avrinning och återkommande problem med grumling och 

sedimentation. Något som i slutänden även drabbar de potentiella öringlokalerna som finns långt 

ner i bäcken, nedströms riksvägen. En återställning av strömbiotoperna där i kombination med 

åtgärder inom avrinningsområdet skulle avsevärt öka möjligheterna för att en älvvandrande 

öringstam ska kunna utvecklas i vattendraget. Med tanke på den låga andelen ström/ forssträckor 

där så kan man dock knappast förvänta sig någon större produktion av mellanljusnanöring.  

Vad gäller fiskvandringsmöjligheter så är Snasbäcken öppen från Ljusnan upp till S. Veckebo 

där en konstgjord sågdamm isolerar den uppströms liggande Fännslåttbäcken. Denna långa 

skogsbäck ska enligt uppgift och elfiske hysa ett starkt öringbestånd vilket gör en åtgärd av 

vandringshindret högt prioriterad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erosionsskadad strandbrink, vänster sida i bild. 

Vh1, damm med sidoliggande timmerränna. 
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 Vandringshinder 2 finns ca 1,3 km 

uppströms Ljusnan och består av ett 

sammanlagt 0,8 m högt fall över block och 

häll. Detta kan vid lägre flöden vålla vissa 

bekymmer för även öring vilket gör att 

passagen bedöms utgöra ett partiellt 

vandringshinder. Eftersom forsen 

dessutom är påverkad av rensning så bör 

hindret åtgärdas. Detta kan göras 

förhållandevis enkelt och genomförs 

förslagsvis i samband med en återställning 

av vattenbiotopen. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför elprovfisken för att utreda förekomst av öring och övrig fiskfauna. Provta en 

lokal i strömmen nedströms sågdammen och minst en lokal nedströms riksvägen. 

 Biotoprestaurering: Biotopvårda de rensade sträckorna nedströms sågdammen (ca 150 m) och 

nedströms väg 84 (ca 200 m). Arbetet bör om möjligt utföras med en mindre grävmaskin även om 

biotopen också kan förbättras manuellt. Vid den senare metoden kan man med fördel även utföra 

särskild lekbottenrestaurering. 

 Hydrologisk restaurering: Att gräva om Snasbäcken till ett åter ringlande lopp skulle vara 

mycket kostsamt och knappast motiverat. Däremot är det fullt möjlig att lägga igen 

direktmynnande diken samt att utvidga bäcken till stora höljor som sedimentations dammar på 

strategiska ställen. Dessa åtgärder kräver en vidare förstudie som även bör innefatta Viggbäcken 

vilken enligt inventeringen medför en stor slam och partikeltransport ut till Snasbäcken.  

 Släpp upp skyddszoner: Som ett led i den hydrologiska restaureringen är det även viktigt att 

släppa upp ordentliga skyddszoner längs vattendraget.  Inte minst är det viktigt eftersom trädens 

rotsystem på sikt kommer att stabilisera stränderna och minska erosionsproblematiken.  

Vh2, fors över häll och block. 
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Holån 
(med Stömmatjärnsbäcken)   
  

Förutsättningar 

Läge  
Holån vilken har en längd av ca 20 km har 

sin början i Stömmatjärnen mellan Laforsen 

och Letsbo och sitt utlopp i Ljusnans norra 

strand, 4 km uppströms Färila. I den övre 

halvan rinner Holån genom skogsmark och 

ett stort myrområde, medan den nedre delen 

till stora delar går förbi bebyggda 

jordbruksmarker. Längs vattendraget som 

har en sammanlagd fallhöjd på ca 135 m, 

tillkommer flera biflöden, varav Morvallsån 

från N och Kullran från O är störst. 

 

Förvaltning 
Ljusdals FVO förvaltar Stömmatjärnen och 

de översta 1,7 kilometrarna av vattendraget, 

medan Färila FVO förvaltar resten av ån. 

 

Fiskfauna 
Ett registrerat elfiske från 2006 utfört vid 

Holmen i Holåns mellersta del fångade 

öring, ett fåtal bäckrödingar samt ett större 

antal stensimpa. Tätheterna av öring i 

lokalen beräknades till 16,5 ind./100 m2, 

jämnt fördelat mellan årsyngel och äldre 

fisk vilket är relativt normala värden. I 

Stömmatjärnen finns det abborre och 

vitfisk. Öring, bäckröding och regnbåge 

utplanterades fram till 1991.  

Särskilda naturvärden 
Holåns nedre delar ingår i Ljusnans av miljöbalken skyddade älvsträcka ”Laforsen-Arbråsjöarna”. 

Särskilda miljöproblem 
Vid bl. a. den stora Skrottmyran vilken Holån genomflyter bedrivs torvbrytning. De tre berörda 

täkterna har tillstånd som sträcker sig till årtalen 2020, 2026 och 2032. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Den nedre halvan av Holån biotopkarterades av länsstyrelsen 2001, och hela vattendraget inventerades 

av Ljusdals kommun 2013. 

Karta. Holån med Stömmatjärnsbäcken och Stömmatjärnen. 
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Sjöbeskrivning 
Stömmatjärnen är 6,6 ha stor och 

belägen 303 m.ö.h. Den omgivande 

marken består av skogsbeklädda 

bergskullar som stupar relativt brant ner 

mot tjärnen. Skogen som mest består av 

tall och björk står tät ända ner mot 

strandkanten vilken är fast. I 

strandzonen av tjärnen växer glesa 

bestånd av starr och näckros över 

bottnar innehållande främst finsediment 

även om en del sten också förekommer. 

Tjärnen, vars utlopp finns i S, saknar 

synliga tillflöden och har ett vatten som 

är måttligt färgat. 

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Holån rinner mellan Stömmatjärnen och gården 

Stömmarn (ca 1,7 km)genom skogsmark, undantaget en 

mindre myr mitt på sträckan. Vattendraget som här 

kallas Stömmatjärnsbäcken, är till en början endast 0,5 -

1 m brett för att i slutet av sträckan vara runt 2 m. 

Denna sträcka domineras starkt av strömmande till 

forsande biotoper i en fåra med ett bottensubstrat 

innehållande mycket sten och block. På några ställen är 

forsarna mycket branta, vilket i kombination med litet 

vattenflöde kan vålla vissa problem för fiskvandring 

(vh1-2).  Mellan forsarna finns det även partier med 

grus och goda förutsättningar för öringlek. Tyvärr har 

det bedrivits skogsbruk i nära anslutning till bäcken 

under senare år (se övrig mänsklig påverkan). Vid 

Gammelvallen nära Stömmarn finns en liten gårdsdamm med tillhörande dämme (se vandringshinder). 

Mellan Stömmarn och Näsvallen (ca 6,6 km) är ån grävd och rätad genom myr och oftast något sur 

skogsmark. Längs stäckan passerar det lugnflytande till svagt strömmande vattendraget, torvtäkterna 

Stormyran och Skrottmyran. Mellan dessa tillkommer biflödet Morvallsån från N, varpå vattendraget 

som nu kallas Morvallskanalen får ett ungefär dubbelt så stort flöde. Den ca 4 m breda fårans bottnar 

består mestadels av lera och finsediment men det finns även kortare partier med hårdbottnar. Ett stort 

antal grävda och direktmynnande diken i olika 

storlekar rinner till ån på denna sträcka. Nere vid 

Backavall finns också två partiella 

vandringshinder i form av en dammrest och en 

aktiv Bäverdamm.  

Genom torvtäkterna har ån oftast en utvecklad 

skyddszon av träd samt ved i vattnet vilket är 

positivt. Däremot är vattenmiljön kraftigt 

påverkad. På bottnarna som täcks av tjocka lager 

av finsediment växer det bitvis täta bestånd av 

olika makrofyter. Flödet är oftast lugnt, nästan 

stillastående i något som kan likställas med ett 

igenväxt dike. Nedströms täkterna rinner det stora 

direktmynnande diken till ån. Dessa är dock 

försedda med sedimentationsdammar. 

Stömmatjärnen i vy från utlopp. 

Forsbiotop i Stömmatjärnsbäcken (vh2). 

Sekvens av Holåns igenväxta och dikeslika fåra genom 
torvtäkterna. 
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Från Näsvallen till Holmen (ca 5,2 km) går 

vattendraget genom fast skogsmark i en terräng 

som mestadels är flack. Undantag är vid Näsvallen 

där betesmark kantar ån i ett hundratal m, samt en 

kilometerlång myrmark vid Åängesvallen. 

Myrmarken är delvis helt öppen och till viss del 

uppdämd av ett vandringshinder (vh7). Ån är längs 

den beskrivna sträckan inte grävd men rensning har 

förekommit vid de flesta strömsträckorna vilka är 

få och korta. Dock finns det direkt nedströms 

Näsvallen där fallhöjden är som störst, en ca 300 m 

lång, i stort sett opåverkad strömsträcka. Fåran 

breder där ut sig till upp emot 6-7 m i en fåra som 

innehåller mycket sten och block. De mer 

lugnflytande partierna är smalare och djupare med 

ett bottenmaterial som domineras av finsediment, 

lera och i vissa delar sand. Där sträckan avslutas, i Holmen finns ett definitivt vandringshinder i form 

av en damm (vh 8). Denna är försedd med en liten fisktrappa som inte är i funktion. 

Mellan Holmen och Ljusnan (ca 6,1 km) rinner 

Holån genom ett utpräglat jordbrukslandskap. 

Vattendraget är ändå till stora delar skyddat mot 

åkermarkerna då det mestadels är djupt nedgrävt i 

en djup och skogsbeväxt ravin.   I flackare terräng i 

de nedre delarna, förekommer det dock betesmarker 

med dåliga eller obefintliga skyddszoner mot ån. 

Karaktärsdraget på åfåran i denna sträcka är svagt 

strömmande vatten i en djupt eroderad, ringlande 

fåra som i ravinen innehåller mycket nedfallna träd 

och död ved. Bottenmaterialet domineras av lera, 

sand och finsediment. Det finns dock några 

undantag i form av några nackar alt. korta 

ström/forssträckor (max 130 m) innehållande främst 

sten och block. Dessa är rensade i olika grad och 

finns i den övre delen av sträckningen, b. la. nedströms dammen i Holmen där den längsta 

strömsträckan finns. I vattendragets flacka nedersta del, innan utloppet i ljusnan Ljusnan kantas ån av 

täta bestånd av högväxande gräs, medan själva åfåran är öppen och tydlig. 

Vandringshinder för fisk 
Det påträffades åtta vandringshinder i Holån varav nr 1- 5 ingår i Stömmatjärnsbäcken. Förutom dessa 

fanns det också ett antal bäverdammar vilka periodvis kan utgöra vandringshinder. För en närmare 

beskrivning av hindren i tabellen, se åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Holån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6868103 537270 Nedstr. Stömmatjärnen Fors Partiellt 1,5 

Vh2 6867363 537548 Uppstr. Gammelvallen Fors Partiellt 0,7 

Vh3 6867331 537560 Gammelvallen Dämme gårddamm Partiellt 1,5 

Vh4 6867290 537550 Nedstr. Gammelvallen N Vägtrumma Definitivt 0,7 

Vh5 6867285 537561 Nedstr. Gammelvallen S Vägtrumma Definitivt 0,3 

Vh6 6864460 541406 Backarvall Dammrest Partiellt 0,5 

Vh7 6861543 541496 Åängesvallen Traktorväg Partiellt 0,0 

Vh8 6859109 541699 Holmen Damm Definitivt 2,0 

 

Grovblockig ström nedströms Näsvallen. 

Karaktärsbild av Holåns nedre del. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Torvbrytning: Holån passerar i de övre delarna Stormyran och Skrottmyrans tovtäkter. Innan 

sedimentationsdammar anlades, ska dessa historiskt sett gett upphov till stor sedimenttransport till 

nedströms liggande områden. Detta styrks också av den okulära inventeringen då en onormal 

sedimentation kunde skönjas i delar av ån i sträckningen nedströms täkterna. 

 Grävning/rätning: Vattendraget är tydligt grävt och/eller rätat i en sträcka på över 6 km mellan 

Stömmarn och Näsvallen. Bl. a. innefattar sträckan ”Morvallskanalen” och ca 500 m av 

Torvtäkten. Eventuellt har man även grävt fåran i det flacka mynningsområdet till Ljusnan. 

 Rensning: Trots att det troligen inte har flottats timmer i Holån så har rensning förekommit. De 

flesta strömsträckorna nedströms Skrottmyran är, 

undantaget bl. a. strömmen nedan Näsvallen rensade 

från sten i olika grad. I Stömmatjärnsbäcken som har 

klarat sig bättre, begränsar sig skadorna till lätt 

rensning längs en 50 m sträcka direkt nedströms 

Stömmatjärnen, samt till ett forsområde (ca 200 m) 

förbi Gammelvallen. 

 Dikning: Längs den rätade delen finns det förutom 

torvtäktsdiken, mängder med andra direktmynnande 

diken (minst 20) från omgivande skog och myrmarker. 

Dessa har olika storlek och flöden, vissa var vid 

inventeringen helt torrlagda. I andra delar av ån 

påträffades endast sporadiska diken.   

 Skogsbruk: Längs Stömmatjärnsbäcken påträffades 

två större hyggen utan sparad skyddszon mot ån. 

Lövsly är på god väg at växa upp dock. Därutöver har 

skogsmaskiner kört över bäcken på flera platser 

(mellan tjärnen och Gammelvallen), vilket resulterat i 

skador i form av diken.  

 Avsaknad av skyddszon: Vid jordbruksmarkerna i 

Holåns nedre del finns det i anslutning till betesmarker, 

flera vattendragssträckor som helt saknar träd efter 

kanterna. Detta har på flera platser, förutom bristande 

beskuggning, inneburit att boskap trampat sönder 

strandbrinkarna. Bl. a. uppströms ”Skalet” och vid 

Holåns sammanflödet med Kullran. 

Ett av många grävda diken som ansluter till 
Holån. 

Ingen skyddszon och av boskap nertrampad 
strandbrink i Holåns nedre del. 

Holån och angränsande torvtäkt. Rakt grävd sträcka kallad Morvallskanalen. 
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 Fiskevård: Direkt nedströms dammen i Holmen, har man förutom att en trappa har konstruerats 

(se åtgärder av v-hinder) utfört maskinåterställning av en ca 100 m lång fors/ström. I 

Stömmatjärnens utlopp syns resterna av ett dämme, som ev. anlagts för att stänga inne utplanterad 

fisk. 

 

 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns ca 200 m nedströms Stömmatjärnen och består av en brant fallande fors 

med en fallhöjd på ca 1,5 m. Hindret bedöms kunna passeras av öring vid högre flöden och är 

naturligt. Inga åtgärder bör göras. 

 Vandringshinder 2 som ligger vid Gammelvallen består av ett nästan lodrät naturligt fall över 

grova block. Fallhöjden är 0,7 m men det bedöms ändå att öring kan passera vid lite högre flöden 

eftersom stora block nedströms då dämmer upp vattenståndet. Inga åtgärder föreslås. 

 Vandringshinder 3 ligger vid huset i 

Gammelvallen där det finns en liten gårdsdamm.  

Denna som ligger avskiljt från bäcken har 

vattenintag via ett rör och utlopp genom en liten 

dammlucka. Direkt uppströms platsen för 

utloppet (i bäcken) finns själva vandringshindret, 

vilket består av en liten dammkonstruktion av 

trävirke och sten, följt av tre fall över block. Den 

sammanlagda fallhöjden på den konstruerade 

passagen är ca 1,5 m. Här bör man riva ut 

fördämningarna och skapa en naturlig, 

fiskvandringsbar fors.  

 Vandringshinder 4 och 5 består av två 

vägtrummor under vägen nedströms Gammelvallen. Stömmatjärnsbäcken är där tvådelad vilket 

KOMMENTAR 

Holån är störst av de mindre biflödena till Ljusnan som redovisas i denna rapport. Öring av endast 

stationär typ ska finnas i vattendraget som enligt inventeringarna är kraftigt påverkat av mänsklig 

aktivitet. Främst gäller det effekten med suspenderat material från den torvbrytning som pågår 

långt upp i avrinningsområdet . Detta innebär att ån så länge verksamheten pågår inte kan uppnå 

sin fulla potential, bl. a. på grund igensättning av lekbottnar.   

 

Åtgärder i Holån bör innan torvbrytningen har upphört, koncentreras till att åtgärda 

vandringshinder och förbättra vattenbiotoperna där så är möjligt. Naturligt har det funnits fria 

vandringsvägar ända upp till Stömmatjärnen. I dagsläget är det också där, mellan tjärnen och 

torvtäkterna som de gynnsammaste reproduktionsområdena finns. Nedströms täkterna är fallhöjden 

överlag låg samtidigt som längre sammanhängande strömsträckor saknas. Detta kan tillsammans 

med påverkan från torvbrytningen vara en begränsande faktor för att ett vandrande öringbestånd 

från Ljusnan ska kunna utvecklas. Positivt är att det elfiske som utfördes i ån 2006 gav både 

årsyngel och äldre öring, vilket inger ett visst hopp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh3- Fors i anslutning till gårdsdamm vid 
Gammelvallen. 
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innebär att två separata fåror har försetts med trummor. Dessa som endast är 0,5 resp. 0,6 m breda, 

är bägge för högt anlagda med fall i ändarna på 0,7 resp. 0,3 m. Båda trummorna utgör definitiva 

vandringshinder och bör bytas ut. Undersök om det är möjligt att samla flödet till en fåra där man i 

så fall kan anlägga en valvbåge. Vh2- 5 bör för övrigt åtgärdas vid samma tillfälle eftersom de 

ligger mycket nära varandra. 

 Vandringshinder 6 finns vid Backarvall och består av en mindre utriven damm av något slag.  

Block och stenar vilka i vissa fall är huggna, ligger i en märklig hög tvärs över vattendraget. Detta 

skapar en fördämning med en sammanlagd fallhöjd på ca 0,5 m. Hindret kan åtgärdas manuellt 

genom att blocken avlägsnas och sprids ut i vattendragets fåra.  

 Vandringshinder 7 ligger vid Åängesvallen och består av en gammal maskinväg som dämmer 

flödet. Förmodligen finns det under vägen en trumma som satts igen av kvistar och liknande. 

Myren uppströms var vid inventeringen rejält 

översvämmad. Om maskinvägen inte är i bruk 

bör den och ev. trumman rivas upp. I annat fall 

kan man rensa trumman, alt byta till en större 

som inte riskerar att sättas igen. 

 Vandringshinder 8 är ett definitivt 

vandringshinder i form av en damm som sitter 

under en bro i Holmen. Mellan de av sten 

huggna brofundamenten är bredden ca 9 m och 

fallhöjden på dammen är ca 2 m. Vattnet rinner 

över ett skibord av trä samt genom en liten 

fisktrappa som är i mycket dåligt skick och ur 

bruk. Eftersom dammen i dagsläget inte fyller 

någon funktion, så bör den rivas ut.  

Övriga åtgärder 
 Maskinell och manuell biotopåterställning: I samband med att dammen i Holmen rivs ut, kan 

den tidigare åtgärdade strömsträckan direkt nedströms (ca 130 m) förbättras ytterligare då det 

ligger en hel del sten kvar i kanterna. I samma skede kan vid behov området uppströms, vilket 

avsänks vid dammutrivningen bearbetas. Övriga rensade partier i vattendraget bör i de flesta fall 

kunna biotopvårdas manuellt.  

 Igenläggning av diken: Undersök om det är möjligt att lägga igen de direktmynnande dikena 

som finns uppströms, mellan och nedströms torvtäkterna. Detta är ett omfattande arbete som 

kräver en stor maskinell insats. Om inte förr så bör detta åtminstone göras i samband med när 

torvtäkterna återställs. 

Vh5- Vägtrumma med ändfall i Stömmatjärnsbäcken. Vh6- Dammrest i Holån vid Backarvall. 

Vh8- Damm och fisktrappa i Holån vid Holmen. 
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 Återetablera kantzoner: Släpp upp skuggande buskar och träd i områden där skyddszoner 

saknas. Gäller främst vid betesmarkerna i åns nedre delar. 

 Bevaka bäver: Det observerades vid inventeringen 2013 olika spår efter bäver på olika platser 

längs sträckan Stömmarn-Ljusnan. Bevaka och tillse att det inte finns bäverdammar som utgör 

långvariga definitiva vandringshinder för fisk. 

 El & nätprovfiske: Elprovfiska Holån i flera olika lokaler innan restaurering inleds. Förutom att 

kartlägga öringbeståndet är det av intresse att utreda hur utbrett bäckrödingbeståndet är i 

vattendraget. Det fåtal bäckrödingar som fångades vid provfisket i Holen härstammar sannolikt 

ursprungligen från de inplanteringar som gjorts i Stömmatjärnen. Man kan även nätprovfiska 

tjärnen för att se hur fiskbeståndet ser ut i dag.  

 Introduktion av öring: Om inte bäckrödingen är etablerad i Stömmatjärnen samtidigt som andra 

konkurrerande arter (främst gädda) saknas, kan man satsa på att skapa ett sjölevande öringbestånd 

i stället. Bäcken nedströms bedöms förutsatt att den inte torkar ut regelbundet, ha fullgoda 

förutsättningar för både lek och uppväxt. Introduktion görs lämpligtvis genom utplantering av 

unga stadier av öring i både tjärnen och bäcken. Lokal stam som Holå eller mellanljusnanöring bör 

användas.  
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Kullran  

Förutsättningar                        

Läge 
Kullran är en ca 1,9 km lång bäck som startar i Fönesjön 4 km N om Färila, och mynnar i Holåns 

nedre del, ca 3 km uppströms Ljusnan. Fallhöjden på sträckan är runt 25 m. Det västliga loppet rinner 

uteslutande genom ett utpräglat jordbrukslandskap. Endast ett fåtal hus ligger riktigt nära vattendraget.  

 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar vattendraget inklusive Fönesjön. 

 

Fiskfauna 
Det finns inga registrerade elprovfisken från bäcken. I Fönesjön finns det bestånd av abborre, gädda, 

lake och vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
Hela Kullran ligger inom Ljusnans av miljöbalken skyddade område. 

Särskilda miljöproblem 
Enligt VISS (2009) har vattendraget Kullran problem med övergödning. 

 

 
 

Karta. Kullran och Fönesjön. 
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Inventeringsresultat 

Sjöbeskrivning 
Fönesjön vilken är 15 ha stor tillrinns av två mindre 

bäckar i O resp. N och har sitt utlopp via Kullran i V. 

Sjön är sänkt och omges till stora delar av 

jordbruksmarker, även om det närmast vattnet finns 

en del skogsdungar. I de bitvis sanka stränderna 

växer täta, delvis vida bestånd av bladvass mm. 

Längre ut förekommer det även många andra växter, 

så som näckrosor och säv. Vattnet i sjön vilket 

allmänt har en näringsrik karaktär är betydligt färgat, 

och även något grumligt.  

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Kullran startar vid en mindre damm (vh1) vilken 

sitter längst in i en smal och växtrik vik av Fönesjön. 

Efter en kort svagt strömmande sekvens flyter den 

lilla bäcken igenom två långa plåttrummor under en väg. Bäcken blir därefter lugnflytande och går in i 

ett ca 500 m långt rätat parti där vattendraget är nästan helt igenväxt. Täta bestånd av vass och älggräs 

gjorde att det vid inventeringen inte gick att ta sig fram till bäcken, som nästan helt saknar en 

skyddande trädridå mot åkermarkerna. 

Från och med vägen som går mot Nylandet fram till strax uppströms sammanflödet med Holån (ca 1,3 

km), så är beskuggningen och skyddet mot odlingslandskapet bättre. Mestadels kantas bäcken av 

lövskog och ett snårigt buskskikt även om mindre öppna ytor finns. Bäcken har en bredd på 1-6 m och 

ett omväxlande djup på upp till ca 0,7 m. Strömhastigheten varierar i allmänhet från lugnflytande till 

strömmande, frånsett vid en mindre fors (vh4) som finns ca 200 m uppströms mynningen. Även 

bottensubstrat och vattenväxtlighet är växlande. Generellt sett så är dock bäcken blockigast i sträckans 

mittdel, medan det på andra platser finns ett större inslag av grus, lera och grovdetritus mm. I de 

senare materialen är växtligheten bitvis riklig och bl.a. bestående av igelknopp, älgblad och pilört.  

Den sista 100 m sträckan ut till Holån kantas till en början av en smal lövskogsridå, men senare av 

öppen betesmark. Bäcken som är kring 3 m bred och 0,5 m djup är inledningsvis svagt strömmande 

över främst sten och block, medan finare substrat tar över längre ner. Tyvärr har boskap på sina ställen 

trampat sönder stränderna, som därför är mycket leriga. 

Fönesjön i vy från utlopp. Foto: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 

Igenväxt del av Kullran nedströms Fönesjön. Naturlig sekvens av Kullran. 
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Vandringshinder för fisk 
Enligt tabellen nedan finns det fyra vandringshinder i Kullran. För en vidare beskrivning av dessa, se 

åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Kullran. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6856064 544219 Fönesjöns utlopp Damm Definitivt 0,4 

Vh2 6856120 543789 SV om Nylandet Blockdämme Partiellt 0,0 

Vh3 6856168 543478 Västra Föne Vägtrumma Partiellt 0,1 

Vh4 6856120 542900 V om Gunnarsholen Trumma och fors Definitivt 3,0 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Sjösänkning/Grävning: Kullran har grävts och rätats i sitt övre lopp vilket innebär att Fönesjön 

är sänkt. Detta omfattas av ”Fönesjöns sänkningsföretag av 1940”.  

 Rensning: Lätt rensning har förekommit 

men endast på sporadiska ställen i 

vattendraget. Det finns därför inga större 

mängder av upplagd sten. 

 Avsaknad av skyddszon: Vattendraget 

saknar, eller har en mycket dålig skyddszon 

mot åkrarna längs sträckan Fönesjön-

Nylandet (ca 500 m). Detsamma gäller i 

anslutning till betesmarkerna som finns 

längst ner i bäcken (ca 50 m). Även 

Fönesjön är dåligt skyddad och det sker 

sannolikt ett omfattande näringsläckage från 

de kringliggande jordbruksmarkerna.  

 
 
 
 

 

KOMMENTAR 

De negativa ingreppen som Fönesjön och Kullran är utsatt för är inte enbart av fysisk karaktär. En 

kanske allvarligare påverkan utgörs av den näringsbelastning som vattensystemet utsätts för från 

omgivande jordbruksmarker.  Detta innebär bl. a. att Fönesjön är på god väg att växa igen, vilket 

dock även hänger ihop med att den har sänkts. Enligt VISS (2009) så har Kullran problem med 

övergödning. Fönesjön är inte klassad, men dess status borde vara densamma.  

 

Vattendragets värde för fisk är främst att fungera som vandringsled mellan Fönesjön och Holån. 

Därför är det angeläget att de fyra artificiella vandringshindren åtgärdas. Inte minst gäller det 

sjödammen, som även innebär att de sjölevande fiskarna förhindras att migrera ut till vattendraget 

i andra syften. T ex. för tillfälliga näringssök eller vid tillfällen då det är ont om syre i sjön, vilket 

inte är ovanligt i små närings- och växtrika sjöar. Förutom återskapande av fiskvandringsvägar, så 

är åtgärder för att minska näringsbelastning och igenväxningen av vattenmiljöerna angelägna. 

 

 

 

 

 

Skyddsridå saknas och djurbetesmark när ända fram till 
Kullran- uppströms sammanflödet med Holån. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av en damm i Fönesjöns 

utlopp. Denna är något spartanskt byggd och ligger 

nära ett hus intill ån. Dammen vilken är ca 6 m lång 

och av trävirke, är försedd med en liten 

regleringslucka. När luckan är stängd innebär 

konstruktionen ett definitivt vandringshinder för 

fisk. Åtgärdsförslag här är att dammen rivs ut och 

ersätts av en för fisk, passerbar blocknacke. Denna 

måste dock bl. a. vara försedd med ett 

lågvattenutskov i syfte att alltid möjliggöra 

fiskvandring, samt anläggas i rätt höjd (se ev. 

vattendom).  

 Vandringshinder 2 finns SV om gården Nylandet 

och består av en konstgjord damm byggd av stora 

block. Konstruktionen som även innehåller en liten 

dammrest av trä verkar ha gjorts för att skapa en hölja 

intill en bastubyggnation. Stora block har också 

grävts ur bäcken och lagts på land. Eftersom dämmet 

avsevärt försvårar för både upp och nedströms 

fiskvandring, dessutom knappast lagligt, så är en 

utrivning angelägen. I samband med detta läggs även 

blocken tillbaka i bäcken. 

 Vandringshinder 3 är en dåligt anlagd vägtrumma 

som finns ungefär mitt i vattendraget. Den 1,8 m vida 

plåtrumman ligger för högt, vilket innebär att ett ca 

0,1 m högt fall bildas i änden. Fri fiskpassage skulle 

kunna ordnas med en nivåhållande tröskel nedströms, 

men helst bör trumman sänkas eller bytas ut. 

 Vandringshinder 4 ligger i Kullrans nedre del och är 

ett definitivt hinder innehållande en raserad brorest i 

kombination med en kort men brant fors. Passagen 

vilken har använts som traktorväg innehåller även en 

kort betongtrumma som vattnet leds genom. Om 

traktorvägen inte är i bruk så bör hela passagen 

öppnas upp till en naturlig bäckfåra. Annars bör en ny 

bro alt. vägtrumma anläggas, samtidigt som den lilla 

forsen justeras till förmån för fiskvandring. 

 

Övriga åtgärder 
 Utred sjönivå: Innan dammen i Fönesjöns utlopp rivs ut, så bör man utreda om det är möjligt att 

höja sjön, om inte till ursprungsnivå, åtminstone till en högre höjd än i dag. Om en höjning är 

genomförbar så är den åtgärden ett mycket viktigt led i att minska igenväxningen av sjön. 

 Återetablera kantzoner: Återetablera skyddande träd där skyddszoner saknas i de berörda 

avsnitten av Kullran. Den beskuggning som en väl utvecklad strandzon ger, bidrar inte bara till att 

växtligheten i vattendraget begränsas. Den fungerar även som filter av tillrinnande vatten från 

omgivningen, samt som temperaturutjämnare av vattendraget mm. 

 

Vh1- Damm i utloppet av Fönesjön. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 

Vh2- Damm vid Nylandet. 

Vh4- Brorest mm i Kullrans nedre del. Foto: 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Edsbäcken 

 
Karta. Edsbäcken.  

Förutsättningar 

Läge 
Edsbäcken är ett litet vattendrag som mynnar vid Forsänget i Mellanljusnan, 2 km N om Korskrogen. 

Upprinnelsen sker via två separata flöden från Håvratjärnen och Svarttjärnen NV där om. Sträckan 

som ingår i denna rapport är endast en knapp km lång och sträcker sig från sammanflödet av 

småbäckarna och vidare ner till Ljusnan.  

Förvaltning  
Vattendraget förvaltas av Färila FVOF. 

Fiskfauna 
Vid ett elfiske utfört av Ljusdals kommun 2014 fångades Öring, harr, elritsa och stensimpa i bäckens 

nedre del. Tätheten av öring var något lägre än normal medan harr förekom mycket sparsamt. 

Särskilda naturvärden 
Edsbäckens mynningsområde omfattas ligger inom Ljusnans av miljöbalken skyddade område 

”Ljusnan mellan Laforsen och Arbråsjöarna. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av Ljusdals kommun 2014. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Ungefär 100 m uppströms väg 84 finns ett 

partiellt vandringshinder i form av en delvis 

raserad stenbro (vh1). Den därifrån 

inventerade delen av Edsbäcken rinner längs 

stordelen (ca 900 m) av sitt lopp genom en 

ravin, innan den planar ut i höjd med en 

fritidsstuga, ca 200 m uppströms mynningen i 

Ljusnan. Genom ravinen är bäcken mycket väl 

skyddad av lövskog och gran, medan marken 

är helt öppen ut mot mynningen.  

Det 1,5-4 m breda, bitvis ringlande 

vattendraget är mestadels svagt till starkt 

strömmande över bottnar som domineras av 

sand och grus. Strax uppströms stugan 

förekommer dock en del mindre forsar över 

sten och block.  På detta material växer en hel del kudd- och näckmossor, men annars är 

vattenvegetationen sparsam. Bäcken som är helt orensad innehåller bitvis gott om död ved och är på 

det hela taget mycket fin. 

Vandringshinder för fisk 
I den inventerade delen av Edsbäcken finns det endast ett vandringshinder för fisk. Se vidare 

beskrivning under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Edsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6855817 539460 Uppströms väg 84 Stentunnel Partiellt 0,5 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Avverkning: I anslutning till den 

sommarstuga och äng som kantar bäcken i 

den nedre delen, har skog och sly avverkats 

ända fram till stranden. Bäcken är helt 

obeskuggad ända fram till 

mynningsområdet. 

 Jordbruk allmänt: Edsbäckens vatten är 

något grumligt vilket sannolikt kan 

härledas till jordbruk längre upp i 

avrinningsområdet.  

 

 

 
 
 
 

Karaktärsbild av Edsbäcken. Ringlande med Sand och 
grusbottnar. 

Edsbäckens avslutande sträcka som har strandröjts. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 består av delar av den nedre av två gamla stenbyggda broar som finns 

uppströms väg 84. Bron är delvis raserad med följden att huggna stenblock dämmer bäcken och 

skapar ett ca 0,5 m högt fall. Detta kan vid låga flöden vara svårpasserat för öring vilket gör att 

åtgärd föreslås. Om bron inte ska repareras eller bytas ut i närtid är förslaget att dämmande 

stenblock avlägsnas alt. används för att ”tröskla ner” fallet successivt.  

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Komplettera fisket från 2014 med ett kvantitativt elprovfiske en bit nedströms väg 84 

i syfte att utreda öring och harrpopulationen. 

 Etablera kantzoner: Släpp upp buskar och träd i bäckens stränder längs den idag obeskuggade 

sträckan uppströms Ljusnan.  

 Restaurera lekbottnar: En åtgärd som blir extra angelägen om det visar sig att 

mellanljusnanöring går upp i bäcken, är att restaurera lekbottnar. Eftersom vattendraget är orensat 

så finns det troligen gott om grus att kratta fram även under sedimenten på vissa platser. 

 Fäll/avelsfiske: Installera en vandringsfälla i bäckens nedersta del för att se om öring vandrar upp 

från Ljusnan om hösten. Om resultatet blir positivt och om tillräckligt många fiskar vandrar upp 

kan bäcken komma att bli ett nytt avelsvatten för mellanljusnanöring. Liksom i övriga vatten är det 

dock viktigt att avelsfiske sker i intervaller om minst tre år så man inte riskerar att försvaga 

beståndet. 

 Inventera/åtgärda bäckens övre del: Något som är särskilt viktigt i fall det finns 

vandringsöring i bäcken är att inventara de två upprinnelsefårorna avs. påverkan från 

avrinningsområdet. Främst bör man undersöka om det finns grävda direktmynnande diken 

kopplade till vattendragen. Åtgärda vid behov.  

 

KOMMENTAR     

Edsbäcken bedöms trots sin ringa storlek ha vissa förutsättningar för att utgöra ett 

reproduktionsvatten för öring från Mellanljusnan. Mynningen vid Forsängetströmmarna ligger 

strategiskt samtidigt som fallhöjden på bäckens nedre del är bra. I stort sett hela den 900 m långa 

sträckan från riksväg 84 ner till Ljusnan skulle med sina strömmar över grusrika bottnar kunna 

utnyttjas som lek och uppväxtområde.  Något som talar emot en vandrande strategi är att det 

saknas vatten- och värmehushållande större sjöar i vattendraget. Om vattnet är alltför kallt och 

näringsfattigt så är sannolikheten stor att uppväxande öring kommer att växa långsamt och därmed 

inte lämnar vattendraget i första taget. Detta bekräftades av att bäcken vid elfiske den varma 

sommaren 2014 höll endast 15 grader, och av att de fångade ynglen var småväxta. 
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Långtjärnsbäcken 

Karta. Långtjärnsbäcken. 
Förutsättningar 

Läge 
Långtjärnsbäcken har sin början i Långtjärnen S om Laforsen och mynnar i Ljusnan 1,4 km nedströms 

Laforsens kraftverk. Det 2,9 km långa vattendraget rinner i sina översta delar genom myrmark medan 

den största delen går genom skog. Markerna är obebyggda undantagit för vid Laforsen där det finns 

några hus. 

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar vattendraget inkl. Långtjärnen. 

Fiskfauna 
Det är känt att öring från Ljusnan vandrar upp och reproducerar sig i bäcken. Vid sju olika elfisken i 

vattendragets nedersta del, mellan åren 1996 och 2003 har arten fångats i tätheter i allt ifrån 0- till mer 

normala 21,9 ind/100 m2 bottenyta. Andra arter som påträffats är harr, simpa, elritsa och gädda. I 

Långtjärnen ska det finnas öring, abborre och gädda.  

Särskilda naturvärden 
Enligt Musselportalen har det påträffats äldre individer av flodpärlmussla uppströms Långtjärnen. 

Bäckens nedersta del ingår i riksintresset Ljusnan mellan Laforsen och Arbråsjöarna.  
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Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2001 och inventerades en gång till av Ljusdals 

kommun 2015. 

Sjöbeskrivning 
Långtjärnen är en långsmal liten 

tjärn med en storlek av 4 ha. Denna 

har tillrinning från Svarttjärnen i S 

medan utflödet av det starkt färgade 

vattnet sker via Långtjärnsbäcken i N. 

Tjärnen omges av öppna 

gungflystränder som därefter övergår 

till tallbeväxt myr i. Längs stränder 

och vid utloppet växer en hel del 

näckros och bladvass mm, annars 

finns en fri vattenspegel. Långtjärnens 

bottnar tycks uteslutande vara 

finpartikulära.   

Vattendrag & biotopbeskrivning 
Långtjärnsbäcken är till en början lugnflytande genom myrmark beväxt av bl.a. småtall, en och vide. 

Fåran vilken är 1,5-8 m bred har mjuka växtrika bottnar med bladvass och slinge mm. Efter ca 600 m 

går bäcken in i fastare skogsmark samtidigt som vattnet börjar strömma.  

Den följande 500 m sträckan som 

fortsätter genom fast skogsmark är 

mycket fin. Den första hälften 

strömmar mellan ovanligt stora block 

i en upp till 10 m bred fåra, medans 

den resterande delen är mer forsande 

i en smalare fåra dominerad av 

mindre block och sten. Bäcken som 

är helt opåverkad från rensning 

innehåller gott om ståndplatser för 

öring i alla stadier. Dock så är 

lekmöjligheterna sämre då det finns 

ont om grus på bottnarna.  

Från och med ett större dike som 

ansluter från V och vidare ner till byn Laforsen (1,1 km) är bäcken oftast svagt strömmande genom 

yngre skog, i en 2-5 m bred fåra. Denna var dock särskilt i de övre delarna svårkarterad eftersom 

gamla bäverdammar dämt upp bäcken så att marken var översvämmad på flera platser. Generellt sett 

verkar dock bottensubstratet domineras av finsediment och/eller- särskilt ner emot Laforsen, sand och 

grus.    

Mellan Laforsen och Ljusnan (700 m) är Långtjärnsbäcken djupt nedskuren i en ravin. Fallhöjden är 

här hög vilket gör att vattnet oftast är forsande över sten och block. Undantag finns dock för en 

sekvens mitt på sträckan där bäcken är lugnare och har större inslag av grus och småsten mm. Tyvärr 

korsas detta område av en bred kraftledninsgata där man röjt så att bäcken helt saknar beskuggning. 

Två partiella vandringshinder finns längs sträckan varav det ena ligger mycket olyckligt, direkt i 

vattendragets utflöde till Ljusnan. 

 Långtjärnen i vy från utlopp. 

Grovblockig, orensad biotop i Långtjärnsbäckens övre del. 
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Vandringshinder för fisk 
Långtjärnsbäcken innehåller två vandringshinder för fisk. Båda vilka är endast är partiella för öring 

beskrivs utförligare under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Långtjärnsbäcken. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6867322 526921 Uppströms ledning Fall Partiellt 0,7 

Vh2 6867323 527231 Mynning i Ljusnan Fall Partiellt 0,6 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Omgrävning: Den nedersta delen av 

Långtjärnsbäcken blev i samband med 

bygget av Laforsendammen igenfylld av 

sprängstensmassor. Under 90-talet 

åtgärdades detta i och med att bäcken 

grävdes fram och återfylldes med 

natursten. Några år senare fick dock 

bäcken grävas om en gång till eftersom 

den brutit igenom terrängen.   

 Fiskevård: I samband med att den nya 

bäckfåran skapades utfördes biotopvård i 

denna som nu innehåller gott om block 

och sten. Tyvärr blev strandkanterna 

onödigt högt stensatta vilket innebär att det är svårt för växter att etablera sig. Bäcken har därmed 

en dålig kontakt med strandzonen samtidigt som den har bristande beskuggning. Utöver detta så är 

heller inte fiskvandringsvägen optimal (se vh2). 

 Rensning: Den enda rensningen som 

påträffades i övrigt finns i anslutning till 

vägpassagerna vid Laforsen by. Detta 

har dock inte vållat några allvarliga 

skador av vattenbiotopen. 

 Kraftledning-Röjning: Under den 

korsande, 100 m breda 

kraftledningsgatan uppströms Ljusnan 

går bäcken genom en brant ravin. Denna 

är helt kalhuggen ända ner till 

vattendraget som är helt exponerat för 

sol och snabb tillrinning.   

 
 

Omgrävt parti med onödigt tilltaget erosionsskydd vilket 
hindrar strandvegetation. 

Oskyddad bäckfåra i ravin under kraftledning. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 ligger ca 300 m uppströms Ljusnan i höjd med kanten av ledningsgatan. 

Hindret består av ett ca 0,7 m högt fall över block. Detta är vid lite lägre flöden sannolikt svårt att 

passera även för öring. Inga åtgärder föreslås dock eftersom hindret är partiellt och helt naturligt. 

   

 Vandringshinder 2 finns precis i Långtjärnsbäckens utflöde till Ljusnan. Här avslutas den grävda 

bäcken av en onödigt brant och slät fors. Vid lågt vattenstånd i Ljusnan skapas det dessutom en 

liten knix på slutet som innebär att fiskvandring försvåras ytterligare. Åtgärdsförslag är att forsen 

sänks av och förses med en större flera grova block för att höja vattnet genom passagen. 

Övriga åtgärder 
 Elprovfiske: Utför nya elprovfisken för att fastställa statusen på dagens öringbestånd. En lokal bör 

ligga någonstans i de övre strömmarna varifrån det inte finns någon äldre data. Fiska även två 

lokaler i den nedersta delen av bäcken. Särskilt intressant är det att utreda yngelförekomsten i den 

omgrävda fåran eftersom det där verkar finnas ont om lekgrus.  

 

 

KOMMENTAR     

Av de mindre biflödena till Mellanljusnan så är Långtjärnsbäcken ett av de intressantaste med 

tanke på potential för att producera öring till älven. Läget nedströms Laforsen är liksom en hög 

och gynnsam fallhöjd stora fördelar.  Mindre bra är att det finns gädda i Långtjärnen och därmed 

sannolikt även i resten av bäcken.  

Det är självklart mycket positivt att stora insatser redan gjorts för att återställa vattendraget från 

skadorna efter dammbygget i Laforsen. Dock så finns det fortfarande brister som i syfte att öka 

öringproduktionen är angelägna att åtgärda.  Särskilt eftersom det är bekräftat att 

mellanljusnanöring redan utnyttjar vattendraget. T.ex. så påträffades där större lekande öringar i 

samband med kommunens inventering hösten 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vh1, Fall över block. Vh2, Fall ut till Ljusnan, fotat vid högvatten i älven. 
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 Biotopvård: I samband med att vh2 åtgärdas kan man med fördel även biotopvårda den omgrävda 

fåran ytterligare. I första hand bör man se till att avlägsna de onödiga erosionsskydden i bäckens 

strandbrinkar så att träd, buskar och andra växter får en chans att gro. Om det vid elfisket visar sig 

finnas ont om yngel i området är det även angeläget att skapa lekområden. Om det inte finns 

befintligt material i fåran att få fram så kan grus behöva köras ut till platsen. 

 Avelsfiske: Upprätta en plats för avelsfälla för att fånga vandringsöring i bäckens nedersta del. 

Att avelsfiske utförs är inte minst viktigt i syfte att avlasta de övriga avelsvattendragen för 

Mellanljusnan. Avelsfisket bör dock på sikt utföras med intervaller på minst 3 år, och endast 

fortgå om det visar sig att bäcken producerar tillräckligt många lekfiskar.   

 Släpp upp skyddszon: Kraftledningen uppströms Ljusnan går mycket högt över 

Långtjärnsbäcken. Därmed borde det släppas upp skyddande buskar och träd närmast vattendraget 

åtminstone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Små Ljusnanmynnande vattendrag    Vallån 

455 

 

Vallån 

Förutsättningar 

Läge 
Vallån är ett 8,1 km långt 

vattendrag som mynnar i 

Laforsenmagasinets N strand, 1,3 

km uppströms Laforsen. 

Vattendraget vilket har sin början i 

den lilla Björkvallstjärnen faller ca 

62 m längs sitt lopp som 

uteslutande går genom skog med 

mindre inslag av myrmarker. 

Ungefär mitt på sträckan ansluter 

Stenbitsbäcken från V men i övrigt 

saknas biflöden av vikt. Området 

kring bäcken är mycket sparsamt 

bebyggt och sträcker sig till 

enstaka stugor eller fäbodvallar, 

varav de flesta finns vid 

mynningsområdet.  

Förvaltning 
Färila FVOF förvaltar hela 

vattendraget, inkl. 

Björkvallstjärnen.  

Fiskfauna 
Det finns inga registrerade elprovfisken från Vallån, men det är känt att öring förekommer. I 

Björkvallstjärnen finns det enligt Ljusdals fiskeplan 1991 abborre och vitfisk av obekräftad art. 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget Biotopkarteradesdes av länsstyrelsen 2010. En kompletterande inventering utfördes av 

Ljusdals kommun 2014.  

Sjöbeskrivning 
Björkvallstjärnen är endast 3,2 ha stor och belägen 

ca 277 m.öh. Tjärnen har tillrinning från tre långa 

bäckar från N, medan utloppet Vallån rinner ut i O. 

Den omgivande marken består av en öppen tuvmyr 

som snart övergår i tallskog. På lite längre avstånd 

blir skogsmarken kuperad och blockig. Tjärnen har 

ett starkt färgat vatten, bottnar av findetritus och en 

vattenväxtlighet som åtminstone närmast land är 

riklig. Rörvass, starr och näckros har noterats. 

Karta. Vallån med Björkvallstjärnen. 

Björkvallstjärnen i vy från NO. 
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Vattendrag & biotopbeskrivning 
Vallåns inledande sträcka, nedströms Björkvallstjärnen slingrar sig genom en delvis öppen myrmark. 

Flödet är lugnt eller svagt strömmande i en växtrik men tydlig fåra med en bredd på max 2,5 m. 

Sträckan avslutas efter ca 200 m där en blocknacke uppstår samtidigt som omgivande mark blir fast. 

Den återstående delen av vattendraget (7,9 km) har en karaktär med omväxlande biotopförhållanden 

hela vägen ner till Ljusnan. Närmiljön består oftast av talldominerad skog och en väl utvecklad 

strandvegetation med inslag av enbusk mm. Svagt strömmande eller strömmande förhållanden 

dominerar i en fåra som generellt sett är 2-6 m bred. Här och var där mindre, oftast trädbeväxta myrar 

finns insprängda kan dock flödet vara lugnare. I strömmarna, vilka även innehåller små inslag av 

forsar dominerar sten och block bottensubstratet, medan fin- och grovderitus är vanligast i övrigt. 

Även sand och grus finns ganska regelbundet med de största inslagen i vattendragets nedre delar. 

Vattenvegetationen utgörs av små mängder av kuddmossor och påväxtalger i strömmande biotoper, 

samt intermediära bestånd av under- och övervattensväxter i lite lugnare miljöer. Tack vare orensade 

biotopförhållanden så är förekomsten av död ved mestadels bra i vattendraget som överlag är fint. 

Noterbart är att det under inventeringen 2010 fanns bävrar vid Vallån. Flera av myrområdena i åns 

mellanparti var uppdämda av dammar vilket försvårade kartering avsevärt.    

Vandringshinder för fisk 
Vallån innehåller tre vandringshinder varav inget är definitivt. En vidare beskrivning av hindren kan 

ses under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Vallån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6870035 523785 Väg mot Gammelvallsberget Vägtrumma Partiellt 0,2 

Vh2 6868922 525043 Ovan väg uppstr. Ljusnan Damm Partiellt 0,2 

Vh3 6868891 525040 Väg uppströms Ljusnan Vägtrumma Partiellt 0,3 

 

Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Den första blocknacken nedströms Björkvallstjärnen är försiktigt rensad på ett sätt som 

dock inte bedöms försämra biotopen. Ca 150 m uppströms vh1, där en gammal traktorväg leder 

över ån, finns en ström som är hård rensad i ca 30 m (nedströms traktorväg).  

 
 

Mycket fin öringbiotop i Vallåns övre del.  Mindre bäverdamm i Vallåns mellersta del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 och 3 finns 2,8 km resp. 250 m upp i Vallån och består av dåligt anlagda 

trummor under skogsbilvägar. På båda platserna ligger 1,6 m vida plåttrummor som skapar 

partiella hinder med fall i ändarna på 0,2 resp. 0,3 m. Åtgärdsförslag är att anlägga valvbågar och 

naturliga bäckbottnar på båda platserna. 

 Vandringshinder 2 ligger ca 40 m uppströms vh3 och består av en konstgjord damm byggd av 

stenblock och virke. Konstruktionen vilken ligger i anslutning till en stuga har sannolikt uppförts 

för att möjliggöra vattenuttag och/eller för bad. Dammen bör rivas ut eller konstrueras på ett sätt 

som möjliggör fiskvandring för alla fiskarter. 

KOMMENTAR     

Vallån har med tanke på sin storlek klarat sig mycket bra från negativ, mänsklig aktivitet och 

kan i stort sett betecknas som helt orensad. Vattenbiotopen bedöms trots att riktigt långa 

strömsträckor och optimala lekområden saknas, vara fullt tillräcklig för att kunna föda ett starkt 

öringbestånd. Att det inte finns några definitiva vandringshinder stärker åns egenskaper 

ytterligare. Därför är det extra synd att nedströms liggande Laforsenmagasinet i dagsläget inte 

utgör någon bra tillväxtbiotop vilket gör att Vallån inte är någon särskild tillgång för Ljusnan. 

Eventuellt kan den allra nedersta delen av ån och dess mynningsområde utgöra lek- och/eller 

näringssök lokal för gädda, abborre och olika vitfiskarter. I vilket fall finns det tre partiella 

vandringshinder för fisk som bör åtgärdas i Vallån, varav två finns nära mynningen. 

Ur ett biologiskt perspektiv kan också vattendragets källa, Björkvallstjärnen vara intressant. 

Åtminstone om det är så att gädda saknas vilket borde göra den lilla tjärnen till en för öring 

viktig övervintrings- och tillväxtlokal. Till tjärnen ansluter tre tillrinnande bäckar som 

tillsammans med Vallån rent teoretiskt borde kunna producera och förse tjärnen med öring.  

Eftersom det är relativt ovanligt med sjölevande naturbestånd av öring i området så bör saken 

utredas och vid behov åtgärdas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vh2, anlagd damm för bevattning. Foto länsstyrelsen 
Gävleborg. 

Vh3, dåligt anlagd vägtrumma. 
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Övriga åtgärder 
 Gräv bort onödig vägtrumma: V.SV om Älgtjärnen finns en rostig vägtrumma som leder Vallån 

under en gammal obrukbar skogsväg. Eftersom vägen inte fyller någon funktion så bör 

vägtrumman grävas upp och vägen grävas av till förmån för en naturlig och öppen åfåra. 

 Elprovfiske: Elprovfiska två lokaler av Vallån för att utreda öringförekomst och övrig 

artsammansättning. Lokalerna bör ligga långt ner resp. långt upp i vattendraget. Provfiska även de 

tre småbäckarna som rinner in i Björkvallstjärnen. 

 Nätprovfiske: Utför ett standardiserat inventeringsfiske med nät i Björkvallstjärnen i syfte att 

klargöra artsammansättning. Kom ihåg att det kan behövas många nätansträngningar innan man 

påträffar eventuell gädda. 

 Eventuell öringintroduktion: Om det visar sig att det inte finns gädda i tjärnen samtidigt som 

även öring saknas i denna och dess tillflöden kan man försöka göra en introduktion. Detta måste i 

så fall ske med samma stam- Vallåöring vilken med fördel kan elfiskas och flyttas upp till 

Björkvallsjärnen. Flytta även fisk till småbäckarna om dessa anses lämpliga avseende biotop och 

vattenföring. Detta förutsätter självklart att den befintliga öringstammen i Vallån är tillräckligt 

livskraftig för att tåla den utglesning som åtgärden innebär.  

  

  



Mindre Ljusnanmynnande vattendrag                                                                  Björkån           

459 

 

Björkån 

Karta. Storsjön och Björkån. 
Förutsättningar 

Läge 
Björkån vilken rinner ut 2 km nedströms Öjeforsen vid Ljusnans N strand, avvattnar Storsjön m.fl. 

sjöar NV där om. Den sammanlagda fallhöjden är hela 124 m, fördelat på en längd av 6,4 km. 

Vattendraget rinner uteslutande genom skog och mindre myrmarker med i stort sett obebyggda 

omgivningar. Det enda biflödet av vikt är den från NV kommande Stenbäcken, vilken ansluter till 

Björkåns mittparti.  

Förvaltning 
Till den största delen förvaltas Björkån av Kårböle FVOF. Den övre tredjedelen av vattendraget inkl. 

Storsjön har privata fiskerättsägare. 
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Fiskfauna 
Enligt elprovfisken utförda av länsstyrelsen 2007 har Björkån ett starkt öringbestånd. I tre lokaler i 

olika delar av ån fångades höga eller mycket höga tätheter av arten. I övrigt påträffades gädda och 

elritsa. Storsjön har kända bestånd av gädda, abborre och mört. 

Särskilda naturvärden 
Enligt länsstyrelsen (rapport 2002:3) finns det flodpärlmusslor i åns övre halva, där också 

nyrekryteringen verkade vara tillfredsställande. Vid en inventering 2006 var dock endast en av 

musslorna mindre än 50 mm lång (musselportalen). 

Inventeringsresultat 

Inventeringsår & utförare 
Vattendraget biotopkarterades av länsstyrelsen 2003 och av Ljusdals kommun 2014. 

Sjöbeskrivning 
Storsjön, 342 m. öh. är en sjö bestående av två 

ungefär lika stora delpoler med en sammanlagd 

yta på 134 ha. Sjön vilken har ett måttligt 

färgat vatten får sin största tillrinning via en 

kort å från Kalvsjön i NO, även om det också 

rinner in flera småbäckar. Den omgivande 

marken är i olika grad kuperad och mestadels 

beväxt av tall och/eller blandskog. Kring sjön 

finns ingen bebyggelse med undantag för ett 

par stugor. Skog växer även på ett par öar i den 

S delpolen som också innehåller en hel del 

uppstickande block. Bottensubstratet närmast 

landen bedöms ha stora inslag av hårdmaterial 

vilket innebär att vattenväxtligheten generellt 

sett är sparsam. Strandnära, samt i vissa vikar 

växer det dock bitvis mycket vass, starr och näckros mm.  

 Vattendrag & biotopbeskrivning 
Björkån inleds i form av ett ca 700 m långt och upp till 100 m brett, selområde kallat Sillret. Detta 

kopplas till Storsjön via en kort ca 10 m bred strömnacke, och mellan två av selen finns ännu en kort 

ström vilken leder förbi gården Kronoborg. Sjöutloppet liksom selens strandzoner har en 

förhållandevis riklig vattenväxtlighet av bladvass och fräken mm. Den omgivande marken är beväxt 

av tallskog i flack mark som närmast vattnet är något sank. 

I utloppet av Sillret- vilken slutligen liknar en tjärn finns en blocknacke (vh1) som följs av någon typ 

av dammrest. Från denna plats och vidare, ca 1,9 km nedströms har ån en omväxlande karaktär med 

strömmar, mindre forsar och höljor. Fåran vilken har en bredd av 2-10 m är i olika grad rensad och 

bitvis även sprängd. Några våtmarker där vattendraget har ett lugnare flöde passeras också varav den 

största, mitt i sträckan avslutas vid en utriven bäverdamm som tycks ha varit mycket stor. Den större 

myren är öppen kring vattendraget som i resten av sträckan kantas av barr- eller blandskog i fast mark. 

När Björkån i höjd med Horsmyran svänger höger går den in i ett brant fallande parti som fortgår ända 

ner till vägen vid kanten av Halsmyran (500 m). Vattendraget som fortsatt går väl beskuggad genom 

barrskog, strömmar eller forsar här över/mellan gott om hällar och stora block. Den nu orensade fåran 

har generellt sett en bredd av 4-7 m även om den blir smalare i slutet där den delar upp sig i ett 

Storsjöns södra delpol i vy från utlopp. 
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kvillsystem. Mitt i sträckan finns flera mäktiga fall som utgör mycket svåra vandringshinder (vh3-4), 

även för öring. 

Efter vägen planar snart vattendraget ut sig för att 

samtidigt som Stenbäcken ansluter gå in 

Halsmyran, vilken är en delvis helt öppen 

våtmark. Den upp till 15 m breda, men delvis 

flergrenade ån är lugnflytande eller svagt 

strömmande över bottnar som domineras av 

finsediment. Bitvis växer täta makrofytbestånd 

av allehanda typer. Efter ca 700 m, i slutet av 

våtmarken finns en spång på en dammrest vilket 

tyder på att Halsmyran har utnyttjats som 

vattenmagasin för flottning.  

Den följande sträckan (1,5 km) efter Halsmyran 

går genom talldominerad skogsmark med 

undantag för vid Stormyran mitt på sträckan. Denna är i nuläget öppen eftersom tidigare 

översvämmning (bäver) har dödat det glesa trädbeståndet som vuxit där. Genom myran är Björkån 

lugnflytande men i övrigt är vattenhastigheten påtagligt varierande längs sträckan. Den övervägande 

bilden är dock strömmande förhållanden i en flottledsrensad, men ändå stenig fåra som då och då 

avbryts av djupa höljor eller sel med sedimentbottnar. Vattenväxtligheten är generellt sett sparsam, 

inte minst när det gäller mossa på stenar. Anmärkningsvärt är också att det trots den kantande skogen 

tycks vara ont om ved i vattendraget.   

Från och med i höjd med Brännslåttens nedre del 

stupar Björkån allt brantare ner mot Ljusnan samtidigt 

som inslaget av häll både i vatten och på land blir 

större. Flera mäktiga forsar och fall finns längs 

sträckan varav flera utgör partiella och svåra 

vandringshinder för fisk (vh5-8). Åns bredd varierar 

här kraftigt på grund av hällskrevor mm, men är som 

mest 15 m. Sprängning har förekommit även om 

rensningsgraden i övrigt är låg. Dock så har det där en 

parallell väg löper längs ån utförts biotopvård. Just 

där finns det närgångna hyggen på ömse sidor men 

annars är den berörda sträckan tillfredsställande 

beskuggad av företrädelsevis tall- och/eller lövträd.  

Vandringshinder för fisk 
Det har identifierats åtta vandringshinder i Björkån, varav samtliga bedöms vara partiella för öring. En 

vidare beskrivning av hindren anges under åtgärdsförslag. 

Tabell. Vandringshinder i Björkån. 

Nr N koord E koord Lokal Hindertyp Svårhetsgrad Fallh. m 

Vh1 6879230 516532 Sillrets utlopp Blocknacke/dammrest Partiellt 0,5 

Vh2 6879384 515669 S om Stormyran Fall Partiellt 0,6 

Vh3 6878894 514828 S om Horsmyran Fallsträcka Partiellt 10 

Vh4 6878884 514706 Uppstr. väg mot Halsbo Fall /dammrest Partiellt 2,0 

Vh5 6876687 515065 Nedstr. Långmyran Fall/häll Partiellt 1,5 

Vh6 6876492 515129 V om Hemmyrslåtten Fall/häll Partiellt 1,0 

Vh7 6876070 515137 NV om Grustäkt Fall/häll Partiellt 4,0 

Vh8 6875980 515037 Uppstr. Ljusnan Fallsträcka Partiellt 15 

 

Lugnflytande sträcka genom den öppna Halsmyran. 

Mäktig fors uppströms Ljusnan- nedströms 
vägbro, vh8. 
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Övrig mänsklig påverkan 
 Rensning: Björkån har utnyttjats som flottled 

vilket gör att stora delar av vattendraget är rensat. 

Det upplagda materialet ligger dock sällan uppe på 

land, utan oftare på stränder eller som ledpirar i 

vattnet. Sprängning har också förekommit på flera 

platser. Orensade sträckor finns dock vilket tyder 

på att flottningen även utförts genom rännor. T.ex. 

genom de branta, hällrika partierna uppströms 

Halsmyran och uppströms Ljusnan.  

 Dammar: Utrivna dammar som tycks ha funnits i 

primitiva former finns på flera platser längs ån. 

T.ex. i Sillrets utlopp, nedströms Halsmyran och i 

forsen uppströms Halsmyran. Enligt uppgift revs 

dammar och flottrännor i Björkån någon gång på 

1960-talet.  

 Fiskevård: I forssträckan direkt uppströms Ljusnan 

utfördes år 2003 sprängning i fiskevårdande syfte 

för att underlätta fiskvandring (J.Andersson 2003). 

Där ån rinner parallellt med vägen, SV om 

Hemmyrslåtten har biotopvård utförts längs en 

sträcka på 250 m.  

 Skogsbruk/avverkning: Vid den biotopvårdade 

sträckan kar kalhuggning utförts under senare tid 

och de sparade skyddszonerna mot ån är mycket 

smala och glesa. 

 

KOMMENTAR     

Den förhållandevis stora Björkån skulle med sina fina grundförutsättningar kunna vara ett 

intressant vattendrag för Ljusnanöring. I en rapport från länsstyrelsen (J. Andersson 2003) 

resonerar man också om att få igång öringvandring mellan vattendragen. Något som dock 

förefaller svårt med tanke på de ogynnsamma förhållandena som råder i Öjeforsen och 

Ljusnan/Laforsenmagasinet i dagsläget. Eftersom inte heller Björkåns källsjö Storsjön erbjuder 

någon bra livsmiljö med tanke på gädda mm, så blir vattendragets öringstam eventuellt helt 

hänvisad till att leva strömstationärt. 

Även om utförda elfisken tyder på att öringbeståndet är starkt samtidigt som Björkån saknar 

definitiva vandringshinder så finns där förbättringspotential. T.ex. är det enligt 

biotopkarteringarna ont om större riktigt högklassiga lek och uppväxtområden. Detta har i hög 

grad att göra med flottledsrensningen vilken bl.a. gjort att grus spolats ut från strömmarna och 

att block och hällar förvandlats till sprängsten.  Främst är det åns övre och mellersta delar som 

går att förbättra även om det är svårt att helt återställa avsnitt med sprängskador. 

Biotopvårdsåtgärder är för övrigt något som kan ha ett stort värde även för flodpärlmusslorna i 

Björkån. Särskilt eftersom länsstyrelsens inventeringar visar en nedåtgående trend avseende 

nyrekrytering av arten. 

 

 

 

 

 

Kraftigt rensat parti av Björkån nedströms 
dammresten vid Sillret. 

Hygge med dåligt sparad skyddszon mot Björkån 
i vattendragets nedre del. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder av vandringshinder 
 Vandringshinder 1 finns i Sillrets utlopp, ca 

650 m nedströms Storsjön och består av en 

blocknacke som troligen är konstruerad. 

Direkt nedströms finns fyra tvärgående stockar 

som rester av någon form av damm. Passagen 

som har en fallhöjd på ca 0,5 m utgör normalt 

sett inga problem för fiskvandring. Dock 

bedöms problem kunna uppstå vid låga 

vattenföringar eftersom nacken är otät och inte 

har någon tydlig lågvattenöppning. 

Åtgärdsförslag är att dammresterna rivs bort 

samtidigt som nacken tätas och justeras. 

Arbetet bör utföras i samband med 

biotopåterställning nedströms, vilket p. g. av 

höjd vattennivå kommer att underlätta för 

vandrande fisk ytterligare. 

 Vandringshinder 2 består av ett ca 0,6 m 

högt fall i en rensad fors S. om Stormyran. 

Hindret vilket är partiellt för öring bör 

åtgärdas i samband med en maskinell 

biotoprestaurering i området. 

 Vandringshinder 3 ligger S. om Horsmyran 

och består av en mycket brant fallande passage 

över hällar och block. Med en sammanlagt 

fallhöjd på ca 10 m utgör detta stora problem 

för även öring, vilka endast kan passera vid 

lite högre flöden. Inga åtgärder bör dock 

utföras eftersom hindret är naturligt samtidigt 

som ån är orensad. 

 Vandringshinder 4 finns lite längre ner i samma fors som vh3 och består av ett ca 2 m högt fall i 

anslutning till en dammrest. Öring kan passera vid högre flöden och inga åtgärder föreslås. 

 Vandringshinder 5 och 6 består av två 

separata fall som leder vattnet genom smala 

hällskrevor på två närliggande platser i 

Björkåns nedre del. Fallen bedöms utgöra 

partiella hinder som inte behöver åtgärdas.  

 Vandringshinder 7 ligger i forsen strax 

uppströms vägen mot Huskölen och består av 

ett brant fall över en passage med breda hällar. 

Fallhöjden är 4 m och hindret utgör ett 

definitivt vandringshinder för all fisk utom 

öring vid riktigt höga flöden. Inga åtgärder 

föreslås eftersom hindret är naturligt. 

 Vandringshinder 8 startar vid vägen mot 

Huskölen och består av den mycket branta fallsträcka som leder Björkån ut till Ljusnan. Den 

sammanlagda fallhöjden är 15 m där vattendraget kastar sig fram över hällar och block som endast 

kan passeras av större öring vid höga flödesförhållanden. Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Vh1, blocknacke med efterföljande dammrest i Sillrets 
utlopp. 

Vh2, fall i rensad fors. 

Vh7, kraftigt fall över stora hällar. 
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Övriga åtgärder 
 Biotoprestaurering: Åtgärda flottledsskadade sträckor med en mindre grävmaskin. Prioriterade 

områden är: Strömmarna i den 1,9 km långa sträckan mellan Sillret och Horsmyran, nedströms 
vägtrumma N om Halsmyran (200 m), och rensade strömmar nedströms Hals- resp. Långmyran. 
Åtgärderna bör förutom återförsel av sten och block även innefatta strömsättning av sidofåror, och 
vid behov utläggning av ved i fåran. Ett annan vikigt moment är att försöka blottlägga det grus 
som ofta brukar finnas under det befintliga bottenmaterialet i gamla flottleder. 

 Elprovfiske: Utför standardiserade elprovfisken för att kvantifiera öringbeståndet i minst tre av de 
strömmar som ska åtgärdas. Använd gärna någon av de befintliga lokalerna som är registrerade i 
Svenskt elfiskeregister, och komplettera med nya i andra områden. 



465 

 

REGISTER 
 
A 

Abborrtjärnen  38 

Agvallsbäcken  295 

Alsjön  88 

Alsjöån  87 

Askarna  245 

 

B 

Björkbäcken  217 

Björkvallstjärnen 455 

Björkån  459 

Björnstämman  238 

Björnån  262 

Björsjösjön  282 

Björsjöån  281 

Blekebäcken  44 

Bodasjön  413 

Bondarvsvallsbäcken 44 

Borrån  364 

Brassbergssjön  92 

Brassbergsån  93 

Breasbäcken  287 

Breasen  286 

Brinnasån  232 

Bruksån  244 

Bursen  124 

Burseån  123 

Buvallssjön  371 

Båthussjön  387 

 

D 

Disktjärnen  99 

Djupbäcken  428 

Djupdalsbäcken  158 

Djupdalstjärnen  157 

Djuptjärnen (Djuptjärnsb.) 228 

Djuptjärnen (Spjutbäcken) 238 

Djuptjärnån  228 

Dysån  98 

 

E 

Edsbäcken  447 

Enan  163 

Ensjöbäcken  197 

Enskogssjöarna  331 

Ensjön  198 

Enån  330 

 

F 

Finnebysjön  331 

Finnsjön  264 

Finnsjötjärnen  263 

Finnsjötjärnsbäcken 265 

Flarken  387 

Flomyrbäcken  192 

Fönesjön  444 

 

G 

Gammelvallstjärnen 291 

Gatvattnet  256 

Gatvattsbäcken  257 

Gebbaren  270 

Grundvattensbäcken 255 

Grundvattnet  256 

Gryttjen  424 

Grådbäcken  423 

Gräningen (Sillerboån) 185 

Gräningen (Skarpån) 245 

Gräningsån (Sillerboån) 184 

Gräningsån (Skarpån) 246 

Grötsjöbäcken  151 

Grötsjötjärnen  150 

Grötvallsbäcken 383 

Grötvallssjön  382 

Gussjön  119 

Gådaån  118 

Gårdsjösjön  213 

Gårdsjöån  213 

Görastorpstjärnen 371 

 

H 

Hennan  114 

Hybosjön  424 

Hyboån  424 

Holån  436 

Horneån  66 

Håversjöån  317 

Hälltjärnen  39 

Hästskotjärnen  313 

Hästskotjärnsbäcken 313 

 

J 

Järvsötjärnen  252 

 

K 

Kerstasjön  387 

Klockarsjön  93 

Klockarån  91 

Kräkeltjärnen  71 

Kullran  443 

Kumsjön  109 

Kumsjöån  108 

Kvarnsjön  146 

Kvarntjärnen (Enån) 350 

Kvarntjärnen (Ängerån) 366 

Kvarnån  145 

Kvistabäcken  350 

Kårsjön  378 

Kårån  377 

Kölsmyrbäcken  44 

Kölsjön  274 

 

L 

Laxabäcken  39 

Lesattbäcken  174 

Lesatten  174 



466 

 

Letssjön  65 

Leån  83 

Lilla Björken  218 

Lilla Brinnasen  233 

Lilla Håversjön  318 

Lillsjön (Bruksån)  245 

Lillsjön (Vandelån) 270 

Lillstråsjötjärnen 238 

Lillstugutjärnen 78 

Lill-Vingeltjärnen 382 

Lillöratjärnen (Milån) 53 

Lillöratjärnen (Sorgån) 313 

Ljusnan  25 

Ljusvallsbäcken  257 

Ljussjön  256 

Locken  245 

Lorttjärnen  299 

Lorttjärnsbäcken 300 

Lostersjön  84 

Lungbäcken  419 

Lungtjärnen  419 

Långtjärnen  451 

Långtjärnen (Milån) 38 

Långtjärnen (Sillerboån) 130 

Långtjärnen (Skarpån) 256 

Långtjärnsbäcken 450 

Långtjärnsbäcken (Milån) 39 

Långtjärnsb. (Skarpån) 258 

Lövingsån  79 

 

M 

Malmbäcken  49 

Measbäcken  383 

Measen  382 

Medasen   92 

Medasån  93 

Messubodsjön  393 

Messuån  392 

Milån  31 

Milsjön  32 

Moasen  178 

Moatjärnen  71 

Mångtjärnarna  323 

Mångtjärnsån  322 

Mörttjärnen  49 

Mörttjärnsbäcken (Enån) 342 

Mörttjärnsbäcken (Milån) 48 

 

N 

Nedra Norr-Entjärnen 157 

Nedre Mörttjärnen 242 

Nedre Sillersjön 359 

Nedre Stugusjön 299 

Nordströmsttjärnarna 99 

Norra Ursjön  178 

Norr-Enan  156 

Norr-Ensjön  157 

Norr-Grötsjön  150 

Nyskogsbäcken  312 

Näverhoggstjärnen 337 

O 

Olastjärnen  92 

Oktjärnen  245 

Oktjärnsbäcken  247 

Opplisjön  78 

Oppliån  77 

Orsmilbäcken  44 

Orsmilen  44 

Orsmilån  43 

 

P 

Porstjärnen  164 

Prästskogssjön  337 

Prästskogsån  336 

Puckan  287 

Puckbäcken  286 

 

R 

Remmasön  109 

Risbergssjön  99 

Risbergsån  99 

Rävsvensbäcken 264 

Rävsvenstjärnen 263 

 

S 

Sillerboån  64 

Sjöbotjärnen  71 

Sjöboån  70 

Skarpån  207 

Skriksviksån  412 

Skålbosjön  413 

Skålsjöbäcken  264 

Skålsjön  263 

Skålsjötjärnen  263 

Skålsjötjärnsbäcken 264 

Skåltjärnen  104 

Skålvallssjön  307 

Skålån  386 

Skärasbäcken  389 

Skärasen  388 

Slåttbäcken  290 

Slipstenstjärnen  387 

Slåttjärnen  99 

Snasbäcken  432 

Sorgtjärn  307 

Sorgån  306 

Sortvattnet  238 

Spjutbäcken  237 

Stensjön  371 

Stocksboån  222 

Stora Björken  218 

Stora Brinnasen  233 

Stora Håversjön  318 

Storsjön  460 

Storsjön (Sillerboån) 83 

Stormyrsjön  366 

Stormyrtjärnen   130 

Stor-Stickeln  134 

Stor-Svarttjärnen 135 

Stortjärnen  323 



467 

 

Stortjärnsbäcken    323 

Storöratjärnen  53 

Stråsjön (Vålsjöbäcken) 407 

Stråsjön (Skarpån) 233 

Stråsjöbäcken  407 

Stråsjöån  233 

Stugsjön  92 

Stugsjöån  94 

Stugusjöbäcken  300 

Stömmatjärnen  437 

Stömmatjärnsbäcken 437 

Sundsjön  251 

Sundsån  251 

Svartvallssjön  239 

Svartvallsbäcken 240  

Svartån (Sillerboån) 134 

Svartån (Skarpån) 212 

Svarttjärnen (Klockarån) 92 

Svarttjärnen (Sorgån) 323 

Svarttjärnsbäcken 324 

Sånghussjön  223 

Sånghustjärnen  223 

Sånghusån  224 

Sänningen  104 

Sänningsån  103 

Södra Grundvattssjön 193 

Sörborrån  370 

Sörbyån  401 

Sör-Grötsjön  150 

 

T 

Tevansjön  346 

Tevansjöån  346 

Trerönningen  252 

Treslinten  129 

Trolltjärnen  170 

Trolltjärnsbäcken 169 

Tväringen  151 

Tväringsån  149 

Tvärån  72 

Törnån  361 

 

U 

Ursjöån  179 

 

V 

Valltjärnen   140 

Vallån (Sillerboån) 139 

Vallån  455 

Valåssjön  401 

Vandelån  269 

Vekarskogsbäcken 274 

Villingen  299 

Villingsbäcken  300 

Villingsbäcken  298 

Vingelbäcken  382 

Vålsjöbäcken  406 

Vålsjön  407 

Våsån  177 

Väljeån  113 

Väster-Borrsjön  365  

Västerremmatjärnen 109 

Västerremmaån  109 

Västersjön  114 

Västervåsen  178 

Västervåsån  179 

Västra Sillersjön 359 

Växnan  65 

 

Y 

Yckelsboån  414 

Yckelsbosjön  413 

Ygssjön  208 

Yssjöbäcken  188 

Yssjön  189 

 

Å 

Åsbobäcken  37 

 

Ä 

Ämbarhålstjärnen 313 

Ämbarhålstjärnsbäcken 313 

Ängerån  358 

Ängratörn  359 

 

 

Ö 

Örabäcken  129 

Örasjön (Enån)  337 

Örasjön (Sillerboån) 124 

Örasjöån (Enån) 338 

Örasjöån (Sillerboån) 124 

Öratjärnsbäcken 52 

Öster-Borrsjön  365 

Öster-Våsen  178 

Öster-Våsån   180 

Övra Norr-Entjärnen 157 

Övre Mörttjärnen 342 

Övre Stugusjön  299 

 
 
 



468 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Tryckta 

 

Andersson.J, 2003. Länsstyrelsen Gävleborg, Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark-delrapport 

Björkån. 

 

Boije. M, 2000. Länsstyrelsen Gävleborg, Flottledslämningar i Mellanljusnan-en kulurhistorisk 

utredning mellan Laforsen och Järvsö kyrka. 

Bonde. L & Ståhl. P, 1997. Länsstyrelsen Gävleborg, Värdefull natur i Gävleborg. Rapport 1997:12 

 

Broman. A & Andersson. J, 2000. Gävle kommun, Fiskevårdsplan Gävle kommun. 

 

Degerman. E, 2008. Naturvårdsverket & Fiskeriverket, Ekologisk restaurering av vattendrag. 

 

Enmark. G, 2007. Examensarbete 20 p. Recipientundersökning av Ensjön. 

 

Eriksson. B, 2001. Förstudie fiske- Stocksboån 2001. 

 

Forslin. J, m.fl. 1977. Fiskeriintendenten mellersta distriktet. Fiskeriundersökningar i Mellanljusnan 

1976. PM 1977-03-25. 

 

Forsström. S, 2005. Motlutsflottningen-berättelsen om ett fantastiskt industriprojekt från 1800-talet. 

 

Granström. P, 2002. Länsstyrelsen Gävleborg, Flodpärlmusslan i Gävleborgs län. Rapport 2002:3. 

 

Hartzell. G, 1991. Ljusdals kommun, Fiskeplan- utveckling av turistfisket i Ljusdals kommun 1991. 

 

Larsson. H. 2013. Medins Biologi, Bottenfauna i Leån 2013-07-29. Proj nr. 2566. 

 

Lindahl. A, 1987. Länsstyrelsen Gävleborg, Råd med anledning av anmälan av fiskodling mm. 1987-

02-04. 

 

Lundström. P, 2006. Hushållningssällskapet Västerbotten, Enåsengruvan-metallinnehåll i organismer 

och sediment 2005.  

 

Länsstyrelsen Gävleborg, 2007. Undersökning av harr och öring i ån Enan, Ljusdals kommun. 

2007:05. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg m.fl, 2003. Omprövningar av vattendomar inom Ljusnans avrinningsområde- 

del 1 huvudrapport. 

 

Persson. L, 2011. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Ekologi för fiskevård. 

 

Naturvårdsverket, 2003. Biotopkartering-vattendrag, version 1: 2003-06-17. 

 

Puke. C, 1951. Laxplan för Ljusnan. 

 

Skogsstyrelsen, 2012. Skogsvårdslagstiftningen- gällande regler 1 januari 2012. 

 

Östersunds tingsrätt- Mark och miljödomstolen 2015. Mål nr. M 1665- 11, Deldom 2015-02-03. 

 



469 

Webb 

http://www.musselportalen/se 

http://www.miljomal.se/ 

http://www.vattenmyndigheterna.se 

http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

http://vattenkraft.info 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/ 

SLU. Databasen för elfiske (Elfiskeregistret)- SERS 

SLU. Databasen för provfiske i sjöar-NORS 

Länsstyrelserna. Nationell databas för biotopkartering. 

SMHI. Data-Sjöarealer (pdf) 

Muntligen 

Hansson Mikael- Ordförande Ljusdals FVO 

Svensson Niklas- Kommunekolog Ljusdals kommun 

Järvsö FVOF- Sven Åke Wiklund m.fl. 

Färila FVOF- Inge Swerin m.fl. 

Kårböle FVOF- Birgitta Dahlström m.fl. 

Ramsjö FVOF- Sven Stocksell m.fl. 

Bildkällor 

Foton märkta Länsstyrelsen Gävleborg är inhämtade från ”Nationell databas för biotopkartering”. 

Foton märkta personnamn avser privata bilder. Övriga foton härstammar från Ljusdals kommuns 

inventeringar och är tagna av följande personer: Peter Andersson, Peter Hallgren, Mikael Hansson, 

Daniel Källman och Bertil Nääs. 

Kartmaterial 

©Lantmäteriet 

Ljusdals kommun 

http://www.musselportalen/se
http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
http://vattenkraft.info/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


  Bilaga 1- Utförda åtgärder 

470 
 

Utförda åtgärder 
I föreliggande bilaga till ”Restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde” 
redovisas de åtgärder som föreslås i rapporten- och som fram t.o.m. 2016-09-30 är utförda. Dessa har 
under åren 2012-2016 genomförts parallellt med biotopkarteringar och framtagandet av den berörda 
rapporten i regi av främst Ljusdals kommun. Dock så har även stora insatser av vikt för 
fiskevårdsplanen också gjorts av Ljusdals Fiskevårdsområde och Ljusdal Energi AB vilket utgör 
åtgärder som också redovisas här. 
 

Elprovfiskade vattendrag 
Följande vattendrag har elprovfiskats med standardiserad metodik. I de flesta fallen har detta gjorts av 
Ljusdals kommun för att samla information om statusen på dagens fiskfauna. Provfiskena i Leån, 
Tevansjöån samt Enån innefattar dock även provtagningar före och efter konkreta 
restaureringsåtgärder. Vad gäller provfiskena i Väljeån så är de utförda av Ljusdal Energi i syfte att 
följa upp ett kontrollprogram, samt som effektuppföljning av biotoprestaurering.  En vidare 
information om elfiskena avseende fiskedatum, lokalbeskrivning och resultat mm finns sammanställt i 
elfiskeregistret.     
   
2013 Koord. SWEREF99 TM 
 
Dysån N6880601- E550476 
Dysån N6881225- E550039 
Fredagsbäcken (Tillhör Risbergsån) N6888582- E548328 
Kumsjöån N6883932- E554684 
Kumsjöån N6884163- E553181 
Pållatjärnsbäcken (Tillhör Sänningsån) N6882967- E547798 
Risbergsbäcken (Tillhör Kumsjöån) N6887235- E552563 
Risbergsån N6882055- E550068 
Risbergsån N6885099- E550440 
Risbergsån N6886297- E550276 
Sänningsån N6882537- E549423 
Sänningsån N6883795- E549257 
Sänningsån N6884501- E548209 
 
2014 
 
Björkbäcken N6847976- E549136 
Björkån N6868426- E549617 
Brinnasån N6847380- E543069 
Brinnasån N6845967- E543609 
Burseån N6884087- E543338 
Burseån N6883379- E542565 
Djupbäcken N6853940- E550569 
Edsbäcken N6855661- E539946 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Enån N6867044- E529311 
Leån N6866986- E549282 
Leån N6865339- E548501 
Messuån N6873521- E508545 
Messuån N6872498- E508087 
Milån N6837469- E556196 
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Tevansjöån N6881203- E524036 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Tväringsån N6899919- E533314 
Tväringsån N6901480- E534668 
Örasjöån (Enåns vattensystem) N6879844- E527663 
Örasjöån (Sillerboåns vattensystem) N6888599- E542597 
 
2015 
 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Leån N6866986- E549282 
Leån N6865339- E548501 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Väljeån N6877479- E548676 
Väljeån N6877519- E548625 
Väljeån N6877707- E547673 
Väljeån N6877607- E547684 
 
2016 
 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Enån N6867044- E529311 
Leån N6865339- E548501 
Tevansjöån N6881203- E524036 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Väljeån N6877479- E548676 
Väljeån N6877519- E548625 
Väljeån N6877707- E547673 
Väljeån N6877607- E547684 
 

Biotoprestaurering 
Konkreta åtgärder i form av biotoprestaurering har utförts i fyra vattendrag. Arbetena i Tevansjöån, 
Enån och en sträcka av Leån har utförts av Ljusdals kommun. Den resterande delen av Leån har 
restaurerats av Ljusdals FVO medan Väljeån har åtgärdats av Ljusdal Energi. De angivna 
koordinaterna avser åtgärdssträckans övre startpunkt med strömmen nedåt sett.   
 
Årtal Vattendrag Utförare  Koord. SWEREF99 TM Ca, längd   
 
2012 Leån Ljusdals FVO  N6869255- E549240 250 m 
 
2013 Leån Ljusdals FVO  N6870845- E548795 200 m
 Leån Ljusdals FVO  N6868670- E549325 500 m
 Leån Ljusdals FVO  N6868100- E549730 100 m
 Leån Ljusdals FVO  N6865810- E548880   50 m 
 Leån Ljusdals FVO  N6865740- E548700 150 m
 Leån Ljusdals kommun N6865460- E548550 150 m
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6882783- E524316 950 m 
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6880935- E523873 650 m
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6880108- E524106 500 m 
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2014 Leån Ljusdals FVO  N6867550- E549610 800 m
 Leån Ljusdals FVO  N6866480- E549140 600 m
 Leån Ljusdals FVO  N6865630- E548540 200 m 
 Enån Ljusdals kommun N6868026- E528721 600 m
 Enån Ljusdals kommun N6867562- E528964 850 m 
 
2015 Väljeån Ljusdal Energi  N6877520- E547390 430 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877670- E547760 330 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877950- E548075   70 m 
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877940- E548265 150 m 
 
2016 Väljeån Ljusdal Energi  N6877793- E548263 650 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877516- E548661* 100 m 
 

*Avser sidofåra 

 
 
   

Provfiske med fälla 
I samband med inventeringarna i Ljusdals kommun har det påträffats ett flertal fisktrappor som sitter i 
anslutning till dammar. De flesta av trapporna härstammar från 90-talets fiskeplansarbete. Hurvida 
dessa små, och i många fall dåligt underhållna trappor fungerar för fiskvandring är tyvärr inte känt, då 
det inte verkar ha gjorts någon uppföljning på åtgärderna. 
 
En fälla riggades därför i en av de bäst behållna trapporna. Denna sitter vid en betongdamm i Burseån 
(Sillerboåns vattensystem), ca 150 m uppströms den stora Hennansjön. Eftersom elprovfisken visar att 
det finns öring både upp- och direkt nedströms dammen så borde en fälla i trappan kunna ge en 
indikation på hur bra dessa trappor fungerar. En information som är värdefull inför projektet, Ljusdals 
fiskevårdsplans fortsättning. 
 
Resultatet av provfisket var tyvärr negativt. Under fällans drift i sept-okt 2014 fångades ingen fisk. 
Det gick bra med vatten i trappan under hela perioden och flödet i vattendraget varierade från att i 
början vara extremt lågt till att i slutet vara högt. Bedömningen utifrån denna undersökning är att det 
inte förekommer någon lekvandring förbi dammen i Burseån, och att det troligen beror på att 
fiskvägen inte fungerar bra. Läs mer om objektet på sidan 127 i fiskevårdsplanen. 
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Prioriterade åtgärder & arbetsgång 
I följande bilaga till ”Restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde” föreslås 
prioriterade åtgärder och arbetsordning i ett kommande fiskevårdsarbete. Ambitionen är även att 
åtgärderna så långt det går ska kostnadsuppskattas och delas in i olika priskategorier. Det måste dock 
poängteras att såväl arbetsordning som kostnader är starkt beroende av i vilken form och med vilken 
organisation som Ljusdals kommun avser att arbeta med fiskevårdsplanen. Något som i skrivande 
stund (okt-2016) är oklart.  

Om man ämnar ett genomföra ett långsiktigt och effektivt restaureringsarbete i vattendragen så är det 
dock av yttersta vikt att man har personella resurser som kan arbeta med en god framförhållning vilket 
följande åtgärdsstrategi baseras på. I grova drag innebär strategin att man parallellt med att konkreta 
åtgärder utförs även arbetar förberedande inför kommande åtgärder, med olika utredningar och 
tillstånd etc. D. v. s. att man hela tiden ligger ett steg före åtgärderna i sitt arbete.   

 

Löpande arbeten 

Utredning 
Man bör omedelbart uppmärksamma de vattenkraftsanläggningar som saknar, eller har 
oklara/otidsenliga tillstånd för sin verksamhet. Dessa bör tillståndsprövas av Länsstyrelsen Gävleborg 
så att man så snart som möjligt kan forma en vidare strategi för att skapa fiskväg mm. D. v. s. om det 
kan bli fråga om utrivning eller om särskilda fiskvägar måste anläggas och/eller om andra typer av 
åtgärder behöver vidtas. De mest aktuella anläggningarna består av: 

1. Kraftverksdamm i Milån- definitivt fiskvandringshinder för alla fiskarter. Sidan 35 i 
fiskevårdsplanen. 
 

2. Kraftverksdamm i Sörbyån- definitivt fiskvandringshinder för alla fiskarter. Sidan 404 i 
fiskevårdsplanen. 
 

3. Kraftverksdamm i Sorgån- partiellt hinder för öring men definitivt vandringshinder för övriga 
fiskarter. Sidan 310 i fiskevårdsplanen.  
 

4. Kraftverksdamm i Skarpån- definitivt vandringshinder för alla fiskarter. Vattendom finns men 
minimitappning saknas och bör införas tillsammans med dom gällande vattenhushållning i 
Sånghussjön längre upp i systemet. Sidor 210 och 226. 

Effektuppföljning 
Följ upp de utförda restaureringsåtgärderna med löpande elprovfisken, vilket bör utföras årligen under 
minst 4 år efter åtgärd. För Ljusdals kommuns del innebär det att uppföljande elprovfisken kvarstår i 
följande vattendrag (koordinatangivelser, se bilaga 1 och elfiskeregistret). 
 

1. Tevansjöån. Stora delar av vattendraget restaurerades 2013 och bör elfiskas i två 
uppföljningslokaler samt en referenslokal 2017.  

 
2. Leån. Vattendraget restaurerades delvis av Ljusdals kommun 2013 och bör elfiskas i en 

uppföljningslokal 2017. 
 

3. Enån. Vattendragets nedre delar restaurerades av Ljusdals kommun 2014 och bör elfiskas i en 
referenslokal och två uppföljningslokaler 2017 och 2018. 
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Prioriterade fysiska åtgärder 

Prioriteringsordning 
Följande förslag till prioriterade fysiska åtgärder inom restaureringsplanen baseras på en särskild 
modell som använts för att peka ut vilka åtgärder som är mest angelägna att utföra. Strategin går ut på 
att vissa typer av problem är viktigare att åtgärda än andra, samtidigt som det tas hänsyn till de 
aktuella vattendragens storlek, läge och värde. 

Modellen innebär grovt sett att man i första hand bör inrikta sig på att återställa Ljusnans biflödens 
huvudfåror, vilka i listan ingår i kategori 1 och 2. Längre ner- i kategori 3, 4 och 5 föreslås även 
åtgärder längre upp i vattensystemen. De enskilt viktigaste problemen att åtgärda är definitiva 
fiskvandringshinder följt av partiella hinder och rensningsskador, vilkas värde likställs med varandra. 
Vad gäller prioriteringsordning för olika vatten så värderas de stora systemen Sillerboån och Skarpån 
högst, medan små Ljusnanynnande vattendrag värderas lägst. 

Notera att skogs- och jordbruksrelaterade problem och åtgärder, vilka är svåra att kostnadsberäkna inte 
ingår i prioriteringslistan. Det är dock viktigt att man under arbetets gång uppmärksammar och 
försöker att komma till rätta med även dessa problem. 

 
Tabell. Prioriteringsmodell med olika åtgärdskategorier. 

Kategori Åtgärder av Vattensystem/vattendrag och läge 
1A Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna i Sillerboåns, och Skarpåns vattensystem*. 
1B Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna i övriga vattensystem.  
1C Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna av små Ljusnanmynnande vattendrag 
2A Partiella vandringshinder och 

rensningsskador. 
Huvudfårorna av Sillerboåns, och Skarpåns vattensystem*. 

2B Partiella vandringshinder och 
rensningskador. 

Huvudfårorna i övriga vattensystem. 

2C Partiella vandringshinder och 
rensningsskador. 

Huvudfårorna av små Ljusnanmynnande vattendrag. 

3 Särskilt prioriterade, definitiva 
vandringshinder. 

Biflöden inom alla vattensystem- och till små Ljusnanmynnande 
vattendrag. 

4 Särskilt prioriterade partiella 
vandringshinder och 
rensningsskador. 

Biflöden inom alla vattensystem- och till små Ljusnanmynnande 
vattendrag. 

5** Omfattande flottledspåverkan 
utöver de kostnadsberäknade 
åtgärderna i kategori 1-4. 

Vissa större biflöden inom vattensystemen. 

 

*Sillerboåns huvudfåra avser sträckan upp till Hennansjön, via Leån och Väljeån. Skarpåns huvudfåra avser 
sträckorna upp till Gårdssjösjön och Sånghussjön via Svartån och Stocksboån. 

**Avser vattendrag där det föreslås helhetsgrepp om vandringshinder och vattenbiotoper mm. för att uppnå 
någon större verkan. Inga kostnadsberäkningar har gjorts för objekten som i de flesta fall kräver vidare mer 
ingående förstudier. 

Den ovanstående modellen kommer att tydliggöra att det finns några objekt som är viktigare än alla 
andra att åtgärda. Dessa som i samtliga fall består av dammar relaterade till vattenkraft utgör dock 
stora, komplexa problem som liksom andra viktiga åtgärder kan kräva en längre tid innan de kan 
komma till stånd.  Därför är det bra att det även föreslås mindre, inte lika kostsamma åtgärder på vissa 
platser. Fördelen med dem är att man utan större förberedelser och projekteringar snabbt kan komma 
igång med konkreta åtgärder vilket har ett visst värde i sig. 



  Bilaga 2- Prioriterade åtgärder & arbetsgång 

475 
 

Prioriterade åtgärder & kostnadsberäkningar 
I tabellen som följer längre ner listas prioriterade åtgärder med grova kostnadsberäkningar i kr exkl. 
moms. Priserna vilka avser fysiska åtgärder inkl. utredningskostnad har indelats i 5 olika nivåer 
motsvarande spannen: 

1 >1 000 000 kr 
2      500 000-1 500 000 kr 
3      200 000-   800 000 kr 
4      100 000-   500 000 kr 
5   < 200 000 kr 

 
Tabell. Prioriterade åtgärder inom restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde. 
Id. 
nr. 

Kate-
gori 

Åtgärd Sida i plan Kost-
nad 

Övrigt 

1 1A Sillerboån- Fiskväg vid kraftverk. 68 1           Naturlig fiskvägstyp förespråkas. 
2 1A Väljeån- Fiskväg vid 

regleringsdamm 
115 1 Naturlig fiskvägstyp förespråkas. 

3 1A Skarpån- Fiskväg vid kraftverk. 210 1 Ev. inlösen och utrivning. Innefattar 
biotoprestaurering på platsen. 
Samordnas fördelaktigt med id.4. 

4 1A Stocksboån (Sånghusån)- Fiskväg 
vid regleringsdamm, Sånghussjön. 

226 3 Ev. inlösen och utrivning. Samordnas 
fördelaktigt med id.3. 

5* 1B Enån- Fiskväg vid regleringsdamm 334 2 Se även över vattendom avs. minimi 
tappning mm. Ev. utfasning av 
verksamhet. 

6 1B Milån- Fiskväg vid kraftverk. 35 3 Innefattar vattendomsutredning och 
ev. utrivning. Gäller även åtgärd vid 
uppströmsliggande damm, vh6. 

7 1B Milån- Fiskväg vid Milsjödammen. 35 3 Utrivning inte möjlig, kulturvärde. 
8 1C Sörbyån- Fiskväg vid kraftverk. 404 2 Innefattar 2 dammar och 

vattendomsutredning. Samordnas 
med del av id.29. 

9 1C Holån- Dammutrivning inkl. 
biotoprestaurering nedströms. 

441 4 Hänsyn tas till bilbro. 

10 2A Sillerboån- Dammutrivning.  69 2 Bör samordnas med id.11. 
11 2A Sillerboån- Biotoprestaurering. 69 3 Bör delvis samordnas med id.10, 

men gäller även resten av Sillerboån. 
12 2A Leån- Biotoprestaurering. 86 5 Gäller återstående korta strömmar 

och ålhuskanalen. 
13 2A Väljeån- Biotoprestaurering 117 4 Gäller återstående strömmar. 

Planerad åtgärd 2016 (Ljusdal 
Energi). 

14 2A Skarpån- 2 Dammrestutrivningar 
och biotoprestaurering. 

210-211 4 Restaurering gäller nedre Skarpån, 
inte vid kraftverksdammen. 

15 2A Svartån (och Gårdsjöån)- 
Botoprestaurering och ev. 
återledning av vatten. 

216 2 Inkluderar även åtgärder av 2 
partiella vandringshinder. 

16 2A Stocksboån (och Sånghusån)- 
Biotoprestaurering mm. 

227 3 Inkluderar åtgärder av 2 partiella 
vandringshinder. 

17 2B Ängerån- Biotoprestaurering 363 2 Bör samordnas med id.18. 
18 2B Ängerån (Törnån)- Dammutrivning 363 4 Bör samordnas med id.17. 
19 2B Kårån- 2 fiskvägar vid mynning. 380 3 Bör samordnas med id.20. 
20 2B Kårån- Biotoprestaurering och en 

mindre dammutrivning. 
380 4 Bör samordnas med id.19. 
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21 2B Milån- Åtgärder vid dammar (vh4 
och vh8) 

35 4 Bör delvis samordnas med id.22. 

22 2B Milån- Biotoprestaurering och ev. 
återledning av vatten. 

36 4 Endast vid fria vandringsvägar. Bör 
delvis samordnas med id.21. 

23 2B Sorgån- Fiskväg vid kraftverk. 310 4 Innefattar vattendomsutredning och 
ev. utrivning. Bör samordnas med 
delar av id.24. 

24 2B Sorgån- Biotoprestaurering. 310-311 
 

5 Bör delvis samordnas med id.23. 

25 2B Björsjöån- Dammutrivning. 284 5 Inte akut för fiskvandring. 
26 2B Björsjöån- Biotoprestaurering 284 4 Främst maskinellt, men delvis även 

möjligt manuellt 
27 2B Enån- Fiskväg vid ålhus/flottränna. 334 4 Högt kulturvärde. 
28 2B Enån- Biotoprestaurering 334 4 Hög förbättringspot. i längre ström 

mellan Enskogssjön och Finnebysjön. 
29 2C Sörbyån- Åtgärder av övriga 

vandringshinder. 
404 4 Damm vid mynning åtgärdas i 

samband med id.8. 
30 2C Skriksviksån- Fiskväg vid Bodasjöns 

utlopp. 
417 4 Högt prioriterad åtgärd i kategori 2C. 

Dammutrivning och naturlig 
sjötröskel. Viktigt för alla fiskarter. 

31 2C Grådbäcken- Fiskväg vid 
Torpartjärnens (Hybosjöns) utlopp. 

427 4 Utrivning och naturlig sjötröskel. Fler 
åtgärder om vandringsöring finns. 

32 2C Djupbäcken- Åtgärder vid 3 
vägtrummor. 

430-431 
 

4 Vh3 särskilt prioriterad.  

33 2C Snasbäcken- Åtgärder vid sågdamm 434 5 Innefattar även biotoprestaurering 
nedströms. 

34 2C Snasbäcken- Biotoprestaurering 
inkl. åtgärd av ett vandringshinder. 

435 5 Gäller nedströms väg 84. 

35 2C Vallån- Åtgärder vid 3 vägtrummor 
och en damm. 

457-458 
 

4 Avser 2 valvbågar, en dammutrivning 
samt ev. avlägsnande av trumma. 

36 2C Björkån- Biotoprestaurering. 463-464 
 

3 Innefattar även 2 partiella 
vandringshinder i anslutning till 
åtgärdsområden. 

37 2C Långtjärnsbäcken- Åtgärd av 
vandringshinder i mynning mm. 

453-454 
 

5 Innefattar även åtgärder i omgrävd 
fåra. 

38 3 Oppliån- Fiskväg vid damm.  82 3 Utred laglighet. Ev. utrivning. 
39 3 Burseån- Fiskväg vid damm. 127 3 Ev. utrivning men troligen omlöp. 
40 3 Alsjöån- Fiskväg vid Alsjöns utlopp. 90 4 I första hand utrivning och naturlig 

sjötröskel. 
41 3 Brinnasån- Fiskväg vid St. 

Brinnasens utlopp. 
236 4 Innefattar biotoprestaurering direkt 

nedströms. Bör kombineras med 
ytterligare restaurering ner till 
Stocksboån. 

42 3 Vandelån- Dammutrivning 273 5 Enkel men viktig åtgärd. 
43 3 Håversjöån- Dammutrivning (vh3) 

mm. 
320 4 Innefattar biotoprestaurering och 

åtgärder av vh1 och 2 i närområdet. 
44 3 Orsmilån- Åtgärder vid 

dubbeltrumma under väg. 
47 3 Kostnad avser om valvbåge anläggs. 

45 3 Kullran- Fiskväg i Fönesjöns utlopp. 446 5 Utrivning och blocktröskel krävs. 
Eventuell vattendom måste 
kontrolleras. 

46 4 Örabäcken- Åtgärder av två 
partiella hinder nära mynning. 

133 4 Viktigt att säkerställa fiskvandring 
(öring) från Hennan. 

47 4 Vallån (Sillerboån)- Åtgärder av två 
part. hinder nära mynning. 

143 5 Enkla billiga åtgärder som kan göras 
manuellt. Öring från Hennan. 
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48 4 Trolltjärnsbäcken- Avlägsna 
fiskspärr, restaur. lekbottnar mm. 

172 5 Görs enkelt manuellt. Mycket viktigt 
för Trolltjärnens öringstam. 

49 4 Yssjöbäcken- Ersätt defekt trumma 
och restaurera lekbottnar mm. 

190-191 
 

5 Mycket viktigt för Yssjöns 
öringsstam. 

50 4 Flomyrbäcken- Åtgärda 
vägtrumma, anlägg sjötröskel och 
restaurera lekbottnar mm. 

195-196 
 

4 Mycket viktigt för S. Grundvattssjöns 
öringstam. 

51 4 Svartån (Sillerboån). Åtgärda 
partiellt vandringshinder längs upp. 

137 5 Billig, manuell åtgärd. Mycket viktigt 
för öring i Stickeln och Svarttjärnen.  

52 4 Bruksån (Gräningsån)- Åtgärder vid 
vägtrumma och biotoprestaurering. 

249-250 
 

4 Mycket viktigt för Gräningens 
öringbestånd. 

53 4 Puckbäcken (Breasbäcken)- 
Avlägsna fiskspärr. 

286 5 Enkel, billig manuell åtgärd i 
Breasens utlopp. Viktigt för alla arter. 

54 4 Prästskogsån (Örasjöån)- Åtgärd av 
trumma i Örasjöns utlopp. 

340 5 Valvbåge och lekgrus föreslås. Viktigt 
för Örasjöns öringstam. 

55 4 Messuån- Två vandringshinder vid 
Messusjöns utlopp. 

395 
396 

5 Viktig åtgärd för Messusjöns 
öringstam. 

56 4 Skålån- Åtgärd vid vägtrumma och 
biotoprestaurering nedströms. 

390 
391 

3 Viktigt för att alla fiskarter ska kunna 
passera. 

57 4 Kvarnån- Biotoprestaurering. 148 5 Åtgärd för Hennanöring. 
58 5 Klockarån 95-97 - Bör samordnas med id. 59, 60, 61 
59 5 Dysån 101-102 - Bör samordnas med id. 58, 60, 61 
60 5 Sänningsån 106-107 - Bör samordnas med id. 58, 59, 61 
61 5 Kumsjöån 111-112 - Bör samordnas med id. 58, 59, 60 
62 5 Tväringsån 153-155 -  
63 5 Norr-Enan 160-162 -  
64 5 Enan 167-168 - Högt prioriterat i kategori 5. Höga 

värden för fiske och fiskproduktion. 
65 5 Ensjöbäcken 200-201 -  
66 5 Brinnasån 235-235 - Se även id.41. 
67 5 Prästskogsån 340-341 - Se även id.54. 
68 5 Borrån 368-369 -  
 
*Regleringsdammen är inte bedömd som ett definitivt vandringshinder i fiskevårdsplanen. Här placeras ändå 
objektet under kategorin med definitiva hinder eftersom vandringsbarheten genom dammens bottenutskov är 
mycket tveksam, samtidigt som åtgärden även av andra anledningar är mycket viktig. 
 
Den sammanlagda kostnaden för de 57 kostnadsberäknade åtgärderna (kategori 1-4) beräknas hamna 
på maximalt 25 milj. kr. För respektive vattensystem förväntas kostnaderna fördelas enligt följande.   
 

Vattensystem  Milj SEK 
 
1. Sillerboån  <7,5  
2. Skarpån  <5,0  
3. Enån   <3,0  
4. Små Ljusnanmynnande vattendrag <3,0  
5. Milån   <2,0  
6. Kårån   <1,5  
7. Ängerån  <1,5  
8. Sorgån  <1,0 
9. Björsjöån  <0,5   

 
En beräknad kostnad på 6 milj kr för kategori 5 åtgärder innebär att de högst prioriterade åtgärderna i 
fiskevårdsplanen sammanlagt uppskattas kosta ca 31 000 000 kr att genomföra. 


	5-Ljusnan
	6-Milåns vattensystem färdig
	7-MILÅN färdig
	8-ÅSBOBÄCKEN färdig
	9-ORSMILÅN färdig
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Prioriterade åtgärder & arbetsgång 
I följande bilaga till ”Restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde” föreslås 
prioriterade åtgärder och arbetsordning i ett kommande fiskevårdsarbete. Ambitionen är även att 
åtgärderna så långt det går ska kostnadsuppskattas och delas in i olika priskategorier. Det måste dock 
poängteras att såväl arbetsordning som kostnader är starkt beroende av i vilken form och med vilken 
organisation som Ljusdals kommun avser att arbeta med fiskevårdsplanen. Något som i skrivande 
stund (okt-2016) är oklart.  


Om man ämnar ett genomföra ett långsiktigt och effektivt restaureringsarbete i vattendragen så är det 
dock av yttersta vikt att man har personella resurser som kan arbeta med en god framförhållning vilket 
följande åtgärdsstrategi baseras på. I grova drag innebär strategin att man parallellt med att konkreta 
åtgärder utförs även arbetar förberedande inför kommande åtgärder, med olika utredningar och 
tillstånd etc. D. v. s. att man hela tiden ligger ett steg före åtgärderna i sitt arbete.   


Löpande arbeten 


Utredning 
Man bör omedelbart uppmärksamma de vattenkraftsanläggningar som saknar, eller har 
oklara/otidsenliga tillstånd för sin verksamhet. Dessa bör tillståndsprövas av Länsstyrelsen Gävleborg 
så att man så snart som möjligt kan forma en vidare strategi för att skapa fiskväg mm. D. v. s. om det 
kan bli fråga om utrivning eller om särskilda fiskvägar måste anläggas och/eller om andra typer av 
åtgärder behöver vidtas. De mest aktuella anläggningarna består av: 


1. Kraftverksdamm i Milån- definitivt fiskvandringshinder för alla fiskarter. Sidan 35 i
fiskevårdsplanen.


2. Kraftverksdamm i Sörbyån- definitivt fiskvandringshinder för alla fiskarter. Sidan 404 i
fiskevårdsplanen.


3. Kraftverksdamm i Sorgån- partiellt hinder för öring men definitivt vandringshinder för övriga
fiskarter. Sidan 310 i fiskevårdsplanen.


4. Kraftverksdamm i Skarpån- definitivt vandringshinder för alla fiskarter. Vattendom finns men
minimitappning saknas och bör införas tillsammans med dom gällande vattenhushållning i
Sånghussjön längre upp i systemet. Sidor 210 och 226.


Effektuppföljning 
Följ upp de utförda restaureringsåtgärderna med löpande elprovfisken, vilket bör utföras årligen under 
minst 4 år efter åtgärd. För Ljusdals kommuns del innebär det att uppföljande elprovfisken kvarstår i 
följande vattendrag (koordinatangivelser, se bilaga 1 och elfiskeregistret). 


1. Tevansjöån. Stora delar av vattendraget restaurerades 2013 och bör elfiskas i två
uppföljningslokaler samt en referenslokal 2017.


2. Leån. Vattendraget restaurerades delvis av Ljusdals kommun 2013 och bör elfiskas i en
uppföljningslokal 2017.


3. Enån. Vattendragets nedre delar restaurerades av Ljusdals kommun 2014 och bör elfiskas i en
referenslokal och två uppföljningslokaler 2017 och 2018.
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Prioriterade fysiska åtgärder 


Prioriteringsordning 
Följande förslag till prioriterade fysiska åtgärder inom restaureringsplanen baseras på en särskild 
modell som använts för att peka ut vilka åtgärder som är mest angelägna att utföra. Strategin går ut på 
att vissa typer av problem är viktigare att åtgärda än andra, samtidigt som det tas hänsyn till de 
aktuella vattendragens storlek, läge och värde. 


Modellen innebär grovt sett att man i första hand bör inrikta sig på att återställa Ljusnans biflödens 
huvudfåror, vilka i listan ingår i kategori 1 och 2. Längre ner- i kategori 3, 4 och 5 föreslås även 
åtgärder längre upp i vattensystemen. De enskilt viktigaste problemen att åtgärda är definitiva 
fiskvandringshinder följt av partiella hinder och rensningsskador, vilkas värde likställs med varandra. 
Vad gäller prioriteringsordning för olika vatten så värderas de stora systemen Sillerboån och Skarpån 
högst, medan små Ljusnanynnande vattendrag värderas lägst. 


Notera att skogs- och jordbruksrelaterade problem och åtgärder, vilka är svåra att kostnadsberäkna inte 
ingår i prioriteringslistan. Det är dock viktigt att man under arbetets gång uppmärksammar och 
försöker att komma till rätta med även dessa problem. 


 
Tabell. Prioriteringsmodell med olika åtgärdskategorier. 


Kategori Åtgärder av Vattensystem/vattendrag och läge 
1A Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna i Sillerboåns, och Skarpåns vattensystem*. 
1B Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna i övriga vattensystem.  
1C Definitiva vandringshinder. Huvudfårorna av små Ljusnanmynnande vattendrag 
2A Partiella vandringshinder och 


rensningsskador. 
Huvudfårorna av Sillerboåns, och Skarpåns vattensystem*. 


2B Partiella vandringshinder och 
rensningskador. 


Huvudfårorna i övriga vattensystem. 


2C Partiella vandringshinder och 
rensningsskador. 


Huvudfårorna av små Ljusnanmynnande vattendrag. 


3 Särskilt prioriterade, definitiva 
vandringshinder. 


Biflöden inom alla vattensystem- och till små Ljusnanmynnande 
vattendrag. 


4 Särskilt prioriterade partiella 
vandringshinder och 
rensningsskador. 


Biflöden inom alla vattensystem- och till små Ljusnanmynnande 
vattendrag. 


5** Omfattande flottledspåverkan 
utöver de kostnadsberäknade 
åtgärderna i kategori 1-4. 


Vissa större biflöden inom vattensystemen. 


 


*Sillerboåns huvudfåra avser sträckan upp till Hennansjön, via Leån och Väljeån. Skarpåns huvudfåra avser 
sträckorna upp till Gårdssjösjön och Sånghussjön via Svartån och Stocksboån. 


**Avser vattendrag där det föreslås helhetsgrepp om vandringshinder och vattenbiotoper mm. för att uppnå 
någon större verkan. Inga kostnadsberäkningar har gjorts för objekten som i de flesta fall kräver vidare mer 
ingående förstudier. 


Den ovanstående modellen kommer att tydliggöra att det finns några objekt som är viktigare än alla 
andra att åtgärda. Dessa som i samtliga fall består av dammar relaterade till vattenkraft utgör dock 
stora, komplexa problem som liksom andra viktiga åtgärder kan kräva en längre tid innan de kan 
komma till stånd.  Därför är det bra att det även föreslås mindre, inte lika kostsamma åtgärder på vissa 
platser. Fördelen med dem är att man utan större förberedelser och projekteringar snabbt kan komma 
igång med konkreta åtgärder vilket har ett visst värde i sig. 
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Prioriterade åtgärder & kostnadsberäkningar 
I tabellen som följer längre ner listas prioriterade åtgärder med grova kostnadsberäkningar i kr exkl. 
moms. Priserna vilka avser fysiska åtgärder inkl. utredningskostnad har indelats i 5 olika nivåer 
motsvarande spannen: 


1 >1 000 000 kr 
2      500 000-1 500 000 kr 
3      200 000-   800 000 kr 
4      100 000-   500 000 kr 
5   < 200 000 kr 


 
Tabell. Prioriterade åtgärder inom restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde. 
Id. 
nr. 


Kate-
gori 


Åtgärd Sida i plan Kost-
nad 


Övrigt 


1 1A Sillerboån- Fiskväg vid kraftverk. 68 1           Naturlig fiskvägstyp förespråkas. 
2 1A Väljeån- Fiskväg vid 


regleringsdamm 
115 1 Naturlig fiskvägstyp förespråkas. 


3 1A Skarpån- Fiskväg vid kraftverk. 210 1 Ev. inlösen och utrivning. Innefattar 
biotoprestaurering på platsen. 
Samordnas fördelaktigt med id.4. 


4 1A Stocksboån (Sånghusån)- Fiskväg 
vid regleringsdamm, Sånghussjön. 


226 3 Ev. inlösen och utrivning. Samordnas 
fördelaktigt med id.3. 


5* 1B Enån- Fiskväg vid regleringsdamm 334 2 Se även över vattendom avs. minimi 
tappning mm. Ev. utfasning av 
verksamhet. 


6 1B Milån- Fiskväg vid kraftverk. 35 3 Innefattar vattendomsutredning och 
ev. utrivning. Gäller även åtgärd vid 
uppströmsliggande damm, vh6. 


7 1B Milån- Fiskväg vid Milsjödammen. 35 3 Utrivning inte möjlig, kulturvärde. 
8 1C Sörbyån- Fiskväg vid kraftverk. 404 2 Innefattar 2 dammar och 


vattendomsutredning. Samordnas 
med del av id.29. 


9 1C Holån- Dammutrivning inkl. 
biotoprestaurering nedströms. 


441 4 Hänsyn tas till bilbro. 


10 2A Sillerboån- Dammutrivning.  69 2 Bör samordnas med id.11. 
11 2A Sillerboån- Biotoprestaurering. 69 3 Bör delvis samordnas med id.10, 


men gäller även resten av Sillerboån. 
12 2A Leån- Biotoprestaurering. 86 5 Gäller återstående korta strömmar 


och ålhuskanalen. 
13 2A Väljeån- Biotoprestaurering 117 4 Gäller återstående strömmar. 


Planerad åtgärd 2016 (Ljusdal 
Energi). 


14 2A Skarpån- 2 Dammrestutrivningar 
och biotoprestaurering. 


210-211 4 Restaurering gäller nedre Skarpån, 
inte vid kraftverksdammen. 


15 2A Svartån (och Gårdsjöån)- 
Botoprestaurering och ev. 
återledning av vatten. 


216 2 Inkluderar även åtgärder av 2 
partiella vandringshinder. 


16 2A Stocksboån (och Sånghusån)- 
Biotoprestaurering mm. 


227 3 Inkluderar åtgärder av 2 partiella 
vandringshinder. 


17 2B Ängerån- Biotoprestaurering 363 2 Bör samordnas med id.18. 
18 2B Ängerån (Törnån)- Dammutrivning 363 4 Bör samordnas med id.17. 
19 2B Kårån- 2 fiskvägar vid mynning. 380 3 Bör samordnas med id.20. 
20 2B Kårån- Biotoprestaurering och en 


mindre dammutrivning. 
380 4 Bör samordnas med id.19. 
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21 2B Milån- Åtgärder vid dammar (vh4 
och vh8) 


35 4 Bör delvis samordnas med id.22. 


22 2B Milån- Biotoprestaurering och ev. 
återledning av vatten. 


36 4 Endast vid fria vandringsvägar. Bör 
delvis samordnas med id.21. 


23 2B Sorgån- Fiskväg vid kraftverk. 310 4 Innefattar vattendomsutredning och 
ev. utrivning. Bör samordnas med 
delar av id.24. 


24 2B Sorgån- Biotoprestaurering. 310-311 
 


5 Bör delvis samordnas med id.23. 


25 2B Björsjöån- Dammutrivning. 284 5 Inte akut för fiskvandring. 
26 2B Björsjöån- Biotoprestaurering 284 4 Främst maskinellt, men delvis även 


möjligt manuellt 
27 2B Enån- Fiskväg vid ålhus/flottränna. 334 4 Högt kulturvärde. 
28 2B Enån- Biotoprestaurering 334 4 Hög förbättringspot. i längre ström 


mellan Enskogssjön och Finnebysjön. 
29 2C Sörbyån- Åtgärder av övriga 


vandringshinder. 
404 4 Damm vid mynning åtgärdas i 


samband med id.8. 
30 2C Skriksviksån- Fiskväg vid Bodasjöns 


utlopp. 
417 4 Högt prioriterad åtgärd i kategori 2C. 


Dammutrivning och naturlig 
sjötröskel. Viktigt för alla fiskarter. 


31 2C Grådbäcken- Fiskväg vid 
Torpartjärnens (Hybosjöns) utlopp. 


427 4 Utrivning och naturlig sjötröskel. Fler 
åtgärder om vandringsöring finns. 


32 2C Djupbäcken- Åtgärder vid 3 
vägtrummor. 


430-431 
 


4 Vh3 särskilt prioriterad.  


33 2C Snasbäcken- Åtgärder vid sågdamm 434 5 Innefattar även biotoprestaurering 
nedströms. 


34 2C Snasbäcken- Biotoprestaurering 
inkl. åtgärd av ett vandringshinder. 


435 5 Gäller nedströms väg 84. 


35 2C Vallån- Åtgärder vid 3 vägtrummor 
och en damm. 


457-458 
 


4 Avser 2 valvbågar, en dammutrivning 
samt ev. avlägsnande av trumma. 


36 2C Björkån- Biotoprestaurering. 463-464 
 


3 Innefattar även 2 partiella 
vandringshinder i anslutning till 
åtgärdsområden. 


37 2C Långtjärnsbäcken- Åtgärd av 
vandringshinder i mynning mm. 


453-454 
 


5 Innefattar även åtgärder i omgrävd 
fåra. 


38 3 Oppliån- Fiskväg vid damm.  82 3 Utred laglighet. Ev. utrivning. 
39 3 Burseån- Fiskväg vid damm. 127 3 Ev. utrivning men troligen omlöp. 
40 3 Alsjöån- Fiskväg vid Alsjöns utlopp. 90 4 I första hand utrivning och naturlig 


sjötröskel. 
41 3 Brinnasån- Fiskväg vid St. 


Brinnasens utlopp. 
236 4 Innefattar biotoprestaurering direkt 


nedströms. Bör kombineras med 
ytterligare restaurering ner till 
Stocksboån. 


42 3 Vandelån- Dammutrivning 273 5 Enkel men viktig åtgärd. 
43 3 Håversjöån- Dammutrivning (vh3) 


mm. 
320 4 Innefattar biotoprestaurering och 


åtgärder av vh1 och 2 i närområdet. 
44 3 Orsmilån- Åtgärder vid 


dubbeltrumma under väg. 
47 3 Kostnad avser om valvbåge anläggs. 


45 3 Kullran- Fiskväg i Fönesjöns utlopp. 446 5 Utrivning och blocktröskel krävs. 
Eventuell vattendom måste 
kontrolleras. 


46 4 Örabäcken- Åtgärder av två 
partiella hinder nära mynning. 


133 4 Viktigt att säkerställa fiskvandring 
(öring) från Hennan. 


47 4 Vallån (Sillerboån)- Åtgärder av två 
part. hinder nära mynning. 


143 5 Enkla billiga åtgärder som kan göras 
manuellt. Öring från Hennan. 
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48 4 Trolltjärnsbäcken- Avlägsna 
fiskspärr, restaur. lekbottnar mm. 


172 5 Görs enkelt manuellt. Mycket viktigt 
för Trolltjärnens öringstam. 


49 4 Yssjöbäcken- Ersätt defekt trumma 
och restaurera lekbottnar mm. 


190-191 
 


5 Mycket viktigt för Yssjöns 
öringsstam. 


50 4 Flomyrbäcken- Åtgärda 
vägtrumma, anlägg sjötröskel och 
restaurera lekbottnar mm. 


195-196 
 


4 Mycket viktigt för S. Grundvattssjöns 
öringstam. 


51 4 Svartån (Sillerboån). Åtgärda 
partiellt vandringshinder längs upp. 


137 5 Billig, manuell åtgärd. Mycket viktigt 
för öring i Stickeln och Svarttjärnen.  


52 4 Bruksån (Gräningsån)- Åtgärder vid 
vägtrumma och biotoprestaurering. 


249-250 
 


4 Mycket viktigt för Gräningens 
öringbestånd. 


53 4 Puckbäcken (Breasbäcken)- 
Avlägsna fiskspärr. 


286 5 Enkel, billig manuell åtgärd i 
Breasens utlopp. Viktigt för alla arter. 


54 4 Prästskogsån (Örasjöån)- Åtgärd av 
trumma i Örasjöns utlopp. 


340 5 Valvbåge och lekgrus föreslås. Viktigt 
för Örasjöns öringstam. 


55 4 Messuån- Två vandringshinder vid 
Messusjöns utlopp. 


395 
396 


5 Viktig åtgärd för Messusjöns 
öringstam. 


56 4 Skålån- Åtgärd vid vägtrumma och 
biotoprestaurering nedströms. 


390 
391 


3 Viktigt för att alla fiskarter ska kunna 
passera. 


57 4 Kvarnån- Biotoprestaurering. 148 5 Åtgärd för Hennanöring. 
58 5 Klockarån 95-97 - Bör samordnas med id. 59, 60, 61 
59 5 Dysån 101-102 - Bör samordnas med id. 58, 60, 61 
60 5 Sänningsån 106-107 - Bör samordnas med id. 58, 59, 61 
61 5 Kumsjöån 111-112 - Bör samordnas med id. 58, 59, 60 
62 5 Tväringsån 153-155 -  
63 5 Norr-Enan 160-162 -  
64 5 Enan 167-168 - Högt prioriterat i kategori 5. Höga 


värden för fiske och fiskproduktion. 
65 5 Ensjöbäcken 200-201 -  
66 5 Brinnasån 235-235 - Se även id.41. 
67 5 Prästskogsån 340-341 - Se även id.54. 
68 5 Borrån 368-369 -  
 
*Regleringsdammen är inte bedömd som ett definitivt vandringshinder i fiskevårdsplanen. Här placeras ändå 
objektet under kategorin med definitiva hinder eftersom vandringsbarheten genom dammens bottenutskov är 
mycket tveksam, samtidigt som åtgärden även av andra anledningar är mycket viktig. 
 
Den sammanlagda kostnaden för de 57 kostnadsberäknade åtgärderna beräknas hamna på maximalt 
25 milj. kr. För respektive vattensystem förväntas kostnaderna fördelas enligt följande.   
 


Vattensystem  Milj SEK 
 
1. Sillerboån  <7,5  
2. Skarpån  <5,0  
3. Enån   <3,0  
4. Små Ljusnanmynnande vattendrag <3,0  
5. Milån   <2,0  
6. Kårån   <1,5  
7. Ängerån  <1,5  
8. Sorgån  <1,0 
9. Björsjöån  <0,5   


 
En grov kostnadsuppskattning av kategori 5 åtgärderna på 6 milj. kr ger en sammanlagd 
restaureringskostnad på 31 000 000 kr för de högst prioriterade åtgärderna i fiskevårdsplanen. 
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Utförda åtgärder 
I föreliggande bilaga till ”Restaureringsplan för vattendrag inom Ljusnans tillrinningsområde” 
redovisas de åtgärder som föreslås i rapporten- och som fram t.o.m. 2016-09-30 är utförda. Dessa har 
under åren 2012-2016 genomförts parallellt med biotopkarteringar och framtagandet av den berörda 
rapporten i regi av främst Ljusdals kommun. Dock så har även stora insatser av vikt för 
fiskevårdsplanen också gjorts av Ljusdals Fiskevårdsområde och Ljusdal Energi AB vilket utgör 
åtgärder som också redovisas här. 
 
Elprovfiskade vattendrag 
Följande vattendrag har elprovfiskats med standardiserad metodik. I de flesta fallen har detta gjorts av 
Ljusdals kommun för att samla information om statusen på dagens fiskfauna. Provfiskena i Leån, 
Tevansjöån samt Enån innefattar dock även provtagningar före och efter konkreta 
restaureringsåtgärder. Vad gäller provfiskena i Väljeån så är de utförda av Ljusdal Energi i syfte att 
följa upp ett kontrollprogram, samt som effektuppföljning av biotoprestaurering.  En vidare 
information om elfiskena avseende fiskedatum, lokalbeskrivning och resultat mm finns sammanställt i 
elfiskeregistret.     
   
2013 Koord. SWEREF99 TM 
 
Dysån N6880601- E550476 
Dysån N6881225- E550039 
Fredagsbäcken (Tillhör Risbergsån) N6888582- E548328 
Kumsjöån N6883932- E554684 
Kumsjöån N6884163- E553181 
Pållatjärnsbäcken (Tillhör Sänningsån) N6882967- E547798 
Risbergsbäcken (Tillhör Kumsjöån) N6887235- E552563 
Risbergsån N6882055- E550068 
Risbergsån N6885099- E550440 
Risbergsån N6886297- E550276 
Sänningsån N6882537- E549423 
Sänningsån N6883795- E549257 
Sänningsån N6884501- E548209 
 
2014 
 
Björkbäcken N6847976- E549136 
Björkån N6868426- E549617 
Brinnasån N6847380- E543069 
Brinnasån N6845967- E543609 
Burseån N6884087- E543338 
Burseån N6883379- E542565 
Djupbäcken N6853940- E550569 
Edsbäcken N6855661- E539946 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Enån N6867044- E529311 
Leån N6866986- E549282 
Leån N6865339- E548501 
Messuån N6873521- E508545 
Messuån N6872498- E508087 
Milån N6837469- E556196 
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Tevansjöån N6881203- E524036 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Tväringsån N6899919- E533314 
Tväringsån N6901480- E534668 
Örasjöån (Enåns vattensystem) N6879844- E527663 
Örasjöån (Sillerboåns vattensystem) N6888599- E542597 
 
2015 
 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Leån N6866986- E549282 
Leån N6865339- E548501 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Väljeån N6877479- E548676 
Väljeån N6877519- E548625 
Väljeån N6877707- E547673 
Väljeån N6877607- E547684 
 
2016 
 
Enån N6867452- E529239 
Enån N6867996- E528735 
Enån N6867044- E529311 
Leån N6865339- E548501 
Tevansjöån N6881203- E524036 
Tevansjöån N6880492- E523935 
Tevansjöån N6882567- E524369 
Väljeån N6877479- E548676 
Väljeån N6877519- E548625 
Väljeån N6877707- E547673 
Väljeån N6877607- E547684 
 
Biotoprestaurering 
Konkreta åtgärder i form av biotoprestaurering har utförts i fyra vattendrag. Arbetena i Tevansjöån, 
Enån och en sträcka av Leån har utförts av Ljusdals kommun. Den resterande delen av Leån har 
restaurerats av Ljusdals FVO medan Väljeån har åtgärdats av Ljusdal Energi. De angivna 
koordinaterna avser åtgärdssträckans övre startpunkt med strömmen nedåt sett.   
 
Årtal Vattendrag Utförare  Koord. SWEREF99 TM Ca, längd   
 
2012 Leån Ljusdals FVO  N6869255- E549240 250 m 
 
2013 Leån Ljusdals FVO  N6870845- E548795 200 m
 Leån Ljusdals FVO  N6868670- E549325 500 m
 Leån Ljusdals FVO  N6868100- E549730 100 m
 Leån Ljusdals FVO  N6865810- E548880   50 m 
 Leån Ljusdals FVO  N6865740- E548700 150 m
 Leån Ljusdals kommun N6865460- E548550 150 m
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6882783- E524316 950 m 
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6880935- E523873 650 m
 Tevansjöån Ljusdals kommun N6880108- E524106 500 m 







  Bilaga 1- Utförda åtgärder 


 
2014 Leån Ljusdals FVO  N6867550- E549610 800 m
 Leån Ljusdals FVO  N6866480- E549140 600 m
 Leån Ljusdals FVO  N6865630- E548540 200 m 
 Enån Ljusdals kommun N6868026- E528721 600 m
 Enån Ljusdals kommun N6867562- E528964 850 m 
 
2015 Väljeån Ljusdal Energi  N6877520- E547390 430 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877670- E547760 330 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877950- E548075   70 m 
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877940- E548265 150 m 
 
2016 Väljeån Ljusdal Energi  N6877793- E548263 650 m
 Väljeån Ljusdal Energi  N6877516- E548661* 100 m 
 


*Avser sidofåra 
 


 
   
Provfiske med fälla 
I samband med inventeringarna i Ljusdals kommun har det påträffats ett flertal fisktrappor som sitter i 
anslutning till dammar. De flesta av trapporna härstammar från 90-talets fiskeplansarbete. Hurvida 
dessa små, och i många fall dåligt underhållna trappor fungerar för fiskvandring är tyvärr inte känt, då 
det inte verkar ha gjorts någon uppföljning på åtgärderna. 
 
En fälla riggades därför i en av de bäst behållna trapporna. Denna sitter vid en betongdamm i Burseån 
(Sillerboåns vattensystem), ca 150 m uppströms den stora Hennansjön. Eftersom elprovfisken visar att 
det finns öring både upp- och direkt nedströms dammen så borde en fälla i trappan kunna ge en 
indikation på hur bra dessa trappor fungerar. En information som är värdefull inför projektet, Ljusdals 
fiskevårdsplans fortsättning. 
 
Resultatet av provfisket var tyvärr negativt. Under fällans drift i sept-okt 2014 fångades ingen fisk. 
Det gick bra med vatten i trappan under hela perioden och flödet i vattendraget varierade från att i 
början vara extremt lågt till att i slutet vara högt. Bedömningen utifrån denna undersökning är att det 
inte förekommer någon lekvandring förbi dammen i Burseån, och att det troligen beror på att 
fiskvägen inte fungerar bra. Läs mer om objektet på sidan 127 i fiskevårdsplanen. 
   


 







