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Inledning 

Leksands kommun har låtit ta fram ett Vatten- och fiskevårdsprogram som innehåller 

ett samlat kunskapsunderlag för flertalet av kommunens lite större vattendrag. Här 

redovisas förslag på miljöförbättrande åtgärder som, om de genomförs, kommer bidra 

till uppfyllelsen av god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Programmet kan 

kompletteras med ytterligare vattendrag och sjöar på sikt för att erhålla en ännu mer 

fullständig bild av kommunens alla vatten. Detta kunskapsunderlag kommer också 

utgöra en grund för vidare fördjupade utredningar inom ett särskilt vattensystem när 

behov uppstår.     

 

Hoten mot en god vattenmiljö är många idag men mycket kan också göras för att råda 

bot på eller i vart fall mildra de negativa effekterna av tidigare ingrepp i miljön. Att 

vattnet har haft en stor betydelse för den starka samhällsutvecklingen som framför allt 

skedde under 1900-talet kan nog ingen säga emot, en utveckling som underlättat livet för 

så många människor. Med de starka samhälleliga exploateringsintressen som historiskt 

har funnits och till viss del finns än idag, så har det ofta inneburit att miljön och dess 

värden fått stå tillbaka. Idag är generellt medvetenheten högre, dels om naturens eget 

inneboende värde, dels om hur beroende människan är av funktionella, välfungerande 

ekosystem.   

 

Det livgivande vattnet som rinner i våra älvar, åar och små bäckar med dess tusentals 

sjöar utgör en fundamental del i mänsklighetens utveckling, vilket också de många 

historiska lämningarna vittnar om. Vid Siljans strand finns till exempel lämningar efter 

stenåldersboplatser som är daterade till 10 000 år. Här har fisken i sjön givetvis utgjort en 

viktig källa till föda och därmed gett människan en chans till överlevnad. Tids nog kom 

man att nyttja vattenkraften. Med hjälp av vattnets inneboende kraft kunde man enklare 

och effektivare mala mjölet, såga plankorna och smida stålet till plogen. Vattnet har på 

olika sätt genom historien helt klart underlättat människors levnadsvillkor och ökat 

chansen till överlevnad. Idag utgör framför allt vattnets kraft en viktig källa till 
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elektricitet, vilket hela samhället för närvarande är beroende av. Vilka källor till energi 

som kommer vara viktiga i framtiden kan man bara sia om.   

 

Under en stor del av 1900-talet, framför allt under dess första hälft, genomfördes en 

storskalig exploatering av vattendragen, i flottningens och vattenkraftens förtecken. Ett 

stort antal vattenkraftverk uppfördes under denna period och för flottningen rensades 

mil efter mil av vattendrag, allt för att underlätta timrets väg mot de storskaliga 

sågverken som nu hade börjat byggas. Allt från de stora älvarna till de minsta bäckarna 

rensades och nyttjades för flottningen. Få vattendrag klarade sig undan. Miljön fick 

under den här tiden i princip alltid stå tillbaka.  

 

Dammarna som uppfördes kom att abrupt skära av fiskarnas möjlighet att nå sina 

lekområden uppe i de tillrinnande vattendragen. Detta fick hela bestånd att dö ut eller 

kraftigt utarmas. Dammarnas påverkan består än idag, kanske flera hundra år efter att de 

uppfördes. Detsamma gäller den rensning som man vidtog för flottningens 

vidkommanden. I vattendragen bereddes en väg för timret på det ibland mest 

omdanande sättet. Den återställning av vattendraget som skulle ske efter att flottleden 

avlystes kom i vissa fall aldrig till stånd och där den utfördes så blev det inte ofta på 

naturens villkor. Ofta skapades konstgjorda miljöer, tex trösklar eller 

strömkoncentratorer som i många fall inte gagnade den ursprungliga 

strömvattenkrävande faunan, utan direkt missgynnande den. Det var åtgärder som i 

första hand mer syftade till att gynna fiskaren, inte fisken.    

 

Utöver vattenkraften och flottningen som ofta nämns när man pratar om påverkan på 

vår vattenmiljö så har vi också en stor påverkan från skogsbruket men också från 

industrier, jordbruket, städer och samhällen med dag- och avloppsvatten m.m. Detta är 

verksamheter som alla påverkar vattensystemen negativt i olika stor grad. Hoten mot en 

god livsmiljö i våra vattendrag och sjöar är som sagt många men vi kan också göra 

mycket idag för att förbättra situationen. T ex för skogsbruket så är det viktigt att man nu 

och framåt lämnar tillräckligt stora, skyddande trädbårder (kantzoner) längs med 

vattendragen för att inte påverka vattensystemen negativt vid framtida avverkning. Vid 
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en åtgärd svarar ofta naturen oväntat snabbt och positivt medan det i andra fall tar lite 

längre tid för återhämtning.    

 

Vattnets ekosystem bidrar 

med viktiga tjänster till 

människan. För att det ska 

kunna fortsätta så är det viktig 

att vi skyddar och värnar våra 

vattensystem. Initialt så kan 

det krävas att kraftfulla 

åtgärder vidtas för att ställa till 

rätta de problem som 

människan bidragit med i 

kombination med god 

förvaltning av vattnets 

resurser. Vinsterna med att 

återställa och stärka 

vattenmiljöerna är stora, både 

i det korta perspektivet och 

för framtidens generationer 

som ska leva och verka i 

Leksands kommun. 

 

 

Syfte och mål  

För att få en bättre förståelse för vattensystemen och de problembilder som finns har 

Leksands kommun beslutat sig för att ta fram detta Vatten- och fiskvårdsprogram där ett 

större antal vattendrag ingår. Vatten- och fiskevårdsprogrammet har som syfte att 

utgöra ett samlat kunskapsdokument. Programmet ska beskriva de ingående 

vattendragen, dess kända naturvärden och de problem som kan föreligga, samt ge förslag 
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på miljöförbättrande åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemen. 

Programet kan ligga till grund det långsiktiga åtgärdsarbetet inom Leksands kommun 

för att återskapa och stärka de naturliga livsbetingelserna i de akvatiska ekosystemen. 

Åtgärder som kommer bidra till en ökad biologisk mångfald och i högre grad levande 

sjöar och vattendrag.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta över Leksands kommun (blå linje) och de vattendrag som inventerats (gul linje) 

samt deras avrinningsområden (svart linje). Se bilaga 1 (för större format).  

 

Många av de konkreta åtgärderna handlar om att åtgärda artificiella vandringshinder för 

att skapa fria vandringsvägar (konnektivitet) och habitförbättrande åtgärder såsom 

typiskt flottledsrestaurering. Med fria vandringsvägar och återställda livshabitat kommer 

strömvattenlevande fiskar som t ex öring och harr och den hotade flodpärlmusslan 

främjas och med det många andra arter.  

 

Flodpärlmussla och öring benämns ofta som paraplyarter, dvs de är krävande arter med 

höga krav på sitt livshabitat och genom att vidta åtgärder för paraplyartens bevarande så 
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skyddas också många andra arter. Vid bedömningen av åtgärdsbehovet så ligger fokus 

på dessa målarter och de krav de har på sitt livshabitat. Inom Leksands kommun finns 

ett flertal vattendrag med kända förekomster av flodpärlmussla. Enligt uppgift från 

länsstyrelsen (Andreas Johansson) så bedöms, av de 8 största bestånden av 

flodpärlmussla i länet, 4 av dessa finnas i Leksands kommun: 

 

• Hyttkvarnsån 

• Djurån 

• Sångån 

• Gönan   

 

För att få en bättre förståelse över vilka fysiska krav en öring ställer på sitt habitat så kan 

man studera det som kallas för öringhabitatindex vilket beskrivs i Sportfiskarnas bok 

”Fiskevård” (Degerman & Näslund 2017) och som tas upp i GRIP on LIFE:s rapport 

2021.03: Fysisk restaurering av akvatiska miljöer - Vattendrag och sjöar med kantzon och 

våtmarker (Degerman och Näslund). Öringhabitatindex beräknas genom att summera 

delpoäng (0-2 p) för sex olika parametrar: vattendragets bredd, lutning, vattenhastighet, 

medeldjup, dominerande bottensubstrat och beskuggning. Tabellen nedan och grafen på 

nästa sida är hämtade från GRIP on LIFE:s rapport 2021.03.   
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Kraven som flodpärlmusslan har på sin livsmiljö är höga. Den fridlysta stormusslan 

kräver värdarten öring (eller lax) som musslans larver parasiterar på innan de blir fullt 

utvecklade musslor. Larverna lever på öringens gälar, helst små öringungar som larverna 

lättare kan infektera. För att musslorna ska kunna reproducera sig krävs vanligtvis höga 

tätheter av öring vilket ofta är resultatet då man har ett vandrande öringbestånd (sjö- 

eller havsvandrande). Det innebär i princip att de stationära musslorna kräver fria 

vandringsvägar. Musslorna har också höga krav på vattnet, t ex högt pH, näringsfattigt 

och låg grumlighet samt att det ska vara ett strömmande habitat med grus och 

stenbotten. Vattendraget får heller inte torka ut.    
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Figur 2. Flodpärlmusslor fotade i Djurån i Leksands kommun (foto: Andreas Johansson, 2018).  

 

När åtgärder vidtas för att i högre grad återskapa ett mer ursprungligt, opåverkat 

förhållande i miljön så bidrar det till uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna och EU:s 

ramdirektiv för vatten. Sveriges kommuner har ett ansvar för att EU:s ramdirektiv för 

vatten följs och dess miljökvalitetsnormer uppnås. En del i detta ansvar tar nu Leksands 

kommun genom framtagandet av detta Vatten- och fiskevårdsprogram. Projektet att ta 

fram programmet har finansierats med bidrag via Länsstyrelsen i Dalarnas län och 

arbetet har utförts under året 2021 av Magnus Hagström på Hagströms Vattenvård & 

Miljörätt AB.  
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Metod 

Som grund för hela Vatten- och fiskevårdsprogrammet utgör den kartering av 

vattendragen som utförts i fält under 2021. Vattendragen har karterats med hjälp av ett 

protokoll som länsstyrelsen tagit fram och som i någon del har kompletterats för detta 

uppdrag. I protokollet så ingår i huvudsak parametrar som förekomst av 

vandringshinder (dammar/vägtrummor/naturliga fall), om vattendraget rensats, 

vattenhastighet, förekomst av död ved samt andra beskrivande parametrar. Något som 

uppmärksammades under arbetets gång vara att det saknades möjlighet att särskilja 

mellan flottledslämningar och andra typer av kulturlämning. Protokollet får för 

framtiden uppdateras med utgångspunkt från de lärdomar som har kunnat dragits under 

arbetets gång.   

 

De i programmet ingående vattendragen har alla fotvandrats och allt data har 

registrerats med hjälp av app:en ArcGis Fieldmaps. Datat är samlat i ett ArcGis-projekt 

och avsikten är att underlaget ska tillgängliggöras via Leksands kommuns hemsida så att 

allmänheten får tillgång till det via en karta på nätet. Där ska man kunna klicka på 

objekten och få upp fotografier för respektive objekt. GIS-projektet är grunden i Vatten- 

och fiskevårdprogrammet och där finns allt registrerat och som programmet utgår ifrån. 

I denna skriftliga rapport finns för läsbarhetens skull endast ett begränsat urval av bilder. 

När man läser avsnitten för respektive vattensystem och vattendrag så kan man parallellt 

titta på objekten och bilder via karttjänsten för att få en större helhetsbild av 

vattendragets utseende och karaktär.   

 

Då inte allt kan rymmas inom det här projektet så kommer det finnas behov av att 

komplettera samt fördjupa kunskapsunderlaget allt eftersom behovet uppstår. Men här 

finns nu en bra grund att utgå ifrån. 

 

Följande vattendrag och delsträckor ingår i det program som nu tagits fram, se Tabell 1. 

Vattendragen är fördelade inom 10 avrinningsområden som redovisas i Figur 1 och 

bilaga 1. 
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Tabell 1 Ingående vattendrag och sträckor som inventerats under år 2021 för Vatten- och 

fiskevårdsprogram Leksands kommun. 
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Vattenförvaltningen - Statusklassning och 
miljökvalitetsnormer   

För att skydda och förbättra alla vatten inom EU beslutade man år 2000 om ett 

ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet. I direktivet finns krav på vad EU-

länderna minst ska klara av, vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. I Sverige 

infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom miljöbalken och tillhörande 

förordningar. Sveriges vattenområden är indelade i fem vattendistrikt. Leksands 

kommun ligger inom Bottenhavets vattendistrikt. 

 

En länsstyrelse, en s.k. vattenmyndighet ska inom 

varje vattendistrikt ansvara för förvaltningen av 

kvalitén på vattenmiljön inom distriktet. För 

Bottenhavets vattendistrikt är det Länsstyrelsen i 

Västernorrlands län. Arbetet med 

vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex 

år, där olika arbetsmoment återkommer. Den cykel 

som vi är inne i nu avslutas år 2021.   

 

De regler som styr arbetet med vattenförvaltningen är omfattande och komplicerade 

men kan förenklat beskrivas enligt följande.  

 

Inom arbetet med vattenförvaltningen särskiljer man på grundvatten och ytvatten. För 

ytvatten så delas normalt sjöar och vattendrag in i vattenförekomster som klassificeras i 

olika statusklasser1 och det fastställs miljökvalitetsnormer, dvs kvalitetskrav som senast 

ska uppnås vid en angiven tidpunkt. Statusklassningen sker i kategorierna Ekologisk 

 

 

 
1 Den ekologiska statusen rörande ytvatten delas in i följande fem statusklasser: Hög, God, Måttlig, 

Otillfredsställande och Dålig.   

I början på en ny förvaltningscykel 

så sker alltid en översyn av alla 

vatten med stöd av den 

miljöövervakning som bedrivits. 

Tillståndet i vattenförekomsten 

klassificeras och miljökvalitets-

normer fastställs på nytt. Och man 

anger åtgärder som behöver vidtas 

för att vattnet ska nå upp god 

vattenkvalitet.   
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status samt kemisk status. Vattnets ekologiska status är en sammanvägning av de 

biologiska, kemiska och fysiska egenskaperna i vattnet. Kemisk status bestäms genom att 

mäta halterna av miljögifter eller föroreningar och jämföra dem mot gränsvärden som 

inte får överskridas om status ska bedömas som god2. Normalt får inte statusen i en 

vattenförekomst försämras. Vattenmyndigheten ska upprätta förslag till och fastställa ett 

åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska ange de åtgärder som behöver vidtas för att 

miljökvalitetsnormer som kunna uppfyllas. 

 

För varje vattensystem som redovisas i detta program redovisas de vattenförekomster 

och de miljökvalitetsnormer som vid skrivandets stund gäller för de inventerade 

vattendragen. Är vattenförekomsterna klassificerade med sämre än God ekologisk status 

(GES) så redovisas vilka kvalitetsfaktorer som ligger bakom klassningen sämre än GES. 

För att veta det senaste som gäller hänvisas läsaren till VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) hemsida3.  

 

Försurning 

Sjöar och vattendrag har påverkats negativt av försurning genom luftnedfall av 

svavelämnen samt på grund av markanvändning. För att motverka effekterna av 

försurningen på vattenmiljön, kalkas många sjöar och vattendrag. I de 

avrinningsområden (aro) där vattendrag inventerats inom ramen för detta arbete kalkas 

det inom Flatåns aro (Snesensjöarna och uppströms), Limåns aro (i princip hela 

systemet) och Djuråns aro (i två mindre tillflöden uppströms Djursjön). Målet med 

kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och 

växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig.  

 

 

 
2 Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges 

ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras 

till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. 
3Vattenkartan (lansstyrelsen.se)  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
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Nationella planen 

Från och med 1 januari 2019 infördes en ny vattenlagstiftning. Den nya lagstiftningen 

handlar om att förse alla vattenkraftverk och regleringsdammar för elproduktion, även 

nedlagda vattenkraftverk inklusive tillhörande regleringsdammar, med så kallade 

moderna miljövillkor genom ett omprövningsförfarande. Omprövningsförfarande 

beräknas pågå under en 20 års period. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har 

gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra 

berörda myndigheter. Förslaget lämnades till regeringen den 1 oktober 2019 för beslut. 

Den 25 juni 2020 fattade regeringen beslut att det förslag som myndigheterna tagit fram 

ska utgöra den nationella planen4.   

 

Den nationella planen ska ge förutsättningar för att omprövningarna ska kunna 

genomföras på ett samordnat sätt i olika prövningsgrupper och med bästa avvägning 

mellan miljö- och energinytta. För varje prövningsgrupp finns en tidpunkt framtagen för 

när verksamhetsutövarna inom respektive prövningsgrupp senast ska ha lämnat in sin 

ansökan till domstol. I Tabell 2 redovisas vilka prövningsgrupper som 

avrinningsområdena i Leksands kommun tillhör och tidpunkt för prövningarna.   

 

Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser till 

skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken i en dom eller ett 

beslut som inte är äldre än 40 år. 

 
  

 

 

 
4 https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc1/1593175482312/bilaga-2-

nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf 

https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc1/1593175482312/bilaga-2-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc1/1593175482312/bilaga-2-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
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Tabell 2. Prövningsgrupper och tidpunkt för ansökan om omprövning för erhållande av moderna 

miljövillkor. 

Prövningsgrupp Avrinningsområde Tidpunkt när ansökan till 
domstolen senast ska vara 
inlämnad 

Västerdalälven 53_3 -Flatån 1 sept. 2028 
 -Gönan  
 -Sångån  
Siljan med biflöden 53_9 -Djurån 1 feb. 2025 
 -Rältån  
 -Styrsjöbäcken  
 -Limån  
 -Saluån  
 -Rönnäsån  
Svärdsjö_Lillälven -Årbosjön 1 feb. 2036 
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Redovisning vattensystem och vattendrag 

Flatåns avrinningsområde 

 
Figur 3. Översiktskarta över Flatåns avrinningsområde (svart heldragen linje) varav huvudelen ligger inom 

Leksands kommun (gräns blå linje). De gul strecken är inventerade vattendragssträckor.   

Leksands kommun 

Mora kommun 

Vansbro kommun 

Flatån 

Sävån 

Amsån 

Mögsjöån 

Från Abborrtjärn till  

Siksjön inkl. Skäppsjön  

och Långtjärnen 

Gagnef kommun 
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Övergripande 
Flatåns avrinningsområde är beläget i västra delen av kommunen och sträcker sig in i de 

angränsande kommunerna Mora och Vansbro (Figur 3). Vid utloppet av Stor-Flaten där 

Flatån tar sin börjar uppgår avrinningsområdet yta till 214 km2. På grund av den 

tillståndsgivna överledningen från Snesens-sjöarnas vattensystem till Flatån så har 

avrinningsområdet kraftigt utökats till förmån för de kraftverk som är belägna i Flatån. 

Under rubrik Flatåns avrinningsområde så redogörs även för Mögsjöån som egentligen 

tillhör Snöåns/Ballsåns avrinningsområde. Men ån har tagits upp här då vattnet i 

Snesen-sjöarna nu i stället avvattnas via Flatån (med undantag för en i dom föreskriven 

minimitappning om 100 l/s som ska släppas till Mögsjöån). Via Flatån och delvis Snöån 

så avvattnas vattnet inom Flatåns avrinningsområde till Västerdaläven där de båda 

vattendragen mynnar strax sydost om Dala-Järna i Vansbro kommun.   

 

I avrinningsområdet har ett flertal vattendrag inventerats som redovisas var för sig. 

Karaktäristiskt för avrinningsområdet är att de större sjöarna och vattendragen är 

kraftigt regleringspåverkade och/eller flottledsrensade. 
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Flöden 
Vid utloppet av Stor-Flaten så uppgår medelvattenföringen till 1,92 m3/s i medeltal (total 

stationskorrigerad vattenföring) 5. Medellågvattenföring (MLQ) uppgår till 0,71 m3/s och 

50-årsflödet (HQ50) till 7,83 m3/s. 

 
Tabell 3. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 41255. [2021-06-10]. 

Karaktäristiska flödesdata vid utloppet ur Stor-Flaten (Total stationskorrigerad Q) 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 7,83 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 4,46 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 1,92 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,71 m3/s 

Nederbördsområde 214,30 km2 

Avrinning 361 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 12,67 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
I Flatåns avrinningsområde inom Leksands kommun förvaltas fisket av Leksand-Insjöns 

fvof (södra delen av aro) samt Siljansnäs fvof (norra delen av aro). 

 

  

 

 

 
5 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 2021:  

Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. Delavrinningsområde SUBID 41255. [2021-06-10]. 
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Ekologisk status 
I Tabell 4 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-07-07) 

gällande de inventerade vattendragen inom Flatåns avrinningsområde.    

 
Tabell 4. Sammanställning över vattenförekomster inom Flatåns avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitetsfaktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god status) 

 

Hydro-
morfologiska 
kvalitetsfaktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god status) 

Möjliga 
åtgärder 
(åtgärds-
kategorier) 

Flatån SE672631
-142464 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 
 

-Flottleds-
återställning. 
-Minimi-
tappning. 
 

 SE672457
-142510 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
-Minimi-
tappning. 
 

Sävån SE673161
-142516 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionella 
kantzoner 
(skogsbruk). 

Amsån SE673393
-142758 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
 

 SE673191
-142816 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
 

Mögsjöån Ingen 
förekomst 

      

Vatten-
drag från 
Skäppsjön 

Ny 
förekomst  
SE672910
-475343 

Måttlig GES 2027 
(ej 
beslutad 
ännu) 

-Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring 
(GROT). 
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-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionella 
kantzoner 
(skogsbruk). 

Vatten-
drag från 
St. 
Åskaken 

SE672964
-143185 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring 
(GROT). 
-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionella 
kantzoner 
(skogsbruk). 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 
-Kalkning 
med 
doserare. 

Vatten-
drag 
mellan 
Skålsjön 
och 
Siksjön 

SE672889
-142855 

God GES 2021    -Minimi-
tappning. 
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Flatån 

 
Figur 4. Översiktskarta inventerad sträcka av Flatån.  

Flatnäsflån 

Stor-Flaten 

Flatån 

Flatån 
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Allmän beskrivning 
Från utloppet ur Stor-Flaten (293 möh) rinner Flatån i sydlig riktning för att slutligen 

rinna på Västerdalälven söder om Järna i Vansbro kommun. De första 3 km av Flatån är 

belägna inom Leksands kommun vars sträcka också har inventerats. På den sträckan 

faller vattendraget ca 22 m. Med en medelvattenföring på ca 2 m3/s utgör Flatån ett av 

Leksand kommuns större vattendrag (med undantag för Österdalälven).  

 

Utloppet ur Stor-Flaten är dämt med en regleringsdamm som saknar fiskväg. Skulle det 

ordnas med en fiskvägslösning i kombination med flottledsåterställning så skulle Flatån 

kunna utgöra ett mycket intressant vattendrag för t ex ett nedströmslekande 

öringbestånd i Stor-Flaten (se åtgärdsförslag nedan). Inom Leksands kommun 

förekommer inget mer vandringshinder i Flatån utöver regleringsdammen vid utloppet 

ur Stor-Flaten. Ån är på denna sträcka mycket kraftigt flottledsrensad. Med en 

flottledsrestaurering kan ån komma att utgöra ett mycket fint strömvattendrag med 

mycket goda livsmiljöer för strömlevande fiskar som t ex öring. Åns karaktär är naturligt 

grovblockig, se t ex Figur 5, Figur 6.      

 

 
Figur 5. Flatån nedströms Flatnäshån med bron längst upp i bild. Vattendraget är mycket kraftigt 

flottledsrensat, här med större stenar tryckta mot vänster strand (höger i bild).  
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Figur 6. Flatån mellan Stor-Flaten och Flatnäshån. Ån är mycket kraftigt flottledsrensad med ordnande 

stenledare och rensmassor tryckta mot stränderna. Längs med ån finns mycket grova block upprensade 

som vid en restaurering skulle återskapa en fantastisk strömvattenmiljö och ”storöringbiotop”.    

 

Genomförda provfisken 

Längs hela Flatån finns en elfiskelokal som är fiskad vid tre tillfällen (1988, 1989 och 

1991). Vid dessa tre tillfällen har följande arter fångats: Elritsa, Gädda, Lake och Öring. 

Inga årsungar av öring har fångats vid dessa tillfällen.  
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Åtgärdsförslag Flatån 

1) Åtgärda vandringshinder - regleringsdamm vid Stor-Flatens utlopp 
Dammen är en äldre flottningsdamm som idag används för att reglera till förmån för 

nedströms liggande vattenkraftverk. För dammen finns utfärdade vattendomar. Något 

krav i dessa domar på fiskväg finns inte. Dammen utgör ett definitivt vandringshinder 

för fisk. För att åtgärda det kan en fiskväg anordnas. Fallhöjden är grovt inmätt till ca 4,5 

m (vid dämningsgräns). Att åtgärda vandringshindret bör anses vara högt prioriterat då 

Flatån, efter en flottledsåterställning, kommer utgöra en fantastisk strömvattenbiotop för 

framför allt öring.    

    

 
Figur 7. Regleringsdammen vid utloppet ur Stor-Flaten. Reglering sker med planluckor. 

 

Då reglering gör att uppströmsvattenytan varierar kraftigt över året så föreslås här en 

fiskväg av typ låglutande (5 %) slitsränna som bättre tål nivåvariation än en naturlig 

fiskvägstyp. En slitsränna anläggs förslagsvis på vänster sida (sett i nedströmsriktning) 

då det finns ett hus beläget på höger sida av dammfästet. Fiskvägen konstrueras för att 

vara i drift från det att nivån tagits upp på våren fram till vinteravsänkning. Det är också 

under den perioden som den huvudsakliga fiskvandringen sker. Bassängerna i 

slitsrännan behöver dimensioneras för större öring.      
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Figur 8. Vy ut över Stor-Flaten. 

 

 
Figur 9. Vy mot höger dammfäste och där beläget fritidshus. 
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2) Flottledsrestaurering 
Flatån är mycket kraftigt flottledsrensad. Vattendraget är ett av kommunens större 

strömvattendrag. Att flottledsrestaurera Flatån innebär att åns naturliga strömvattenfåra 

med dess grovblockiga karaktär återskapas. En flottledsrestaurerad Flatån skulle utgöra 

ett fantastiskt vattendrag med potential att komma att utgöra ett mycket fint 

öringvattendrag.   

 

 
Figur 10. Flatån saknar idag i princip fullständigt kontakt med den naturliga stranden.  

 

Återställningen ska utföras enligt den metodik man idag arbetar efter vid restaurering.  

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5–8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  
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Sävån 

 
Figur 11. Översikt Sävån – del inom Leksands kommun.  

Sävån 

Mellan-Flaten 

Skärsjön 

Vägpassage 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 33 

 

Allmän beskrivning 
Skärsjön och de sista ca 0,5 km av Sävån ligger inom Leksands kommun. Sävån rinner ut 

i norra delen av Mellan-Flaten (ca 293 möh, reglerad yta), (Figur 11). Vattendraget är 

relativt stort och bedöms kunna utgöra ett värdefullt vattendrag för öring som kan gå 

upp för lek från Mellan-Flaten. Skärsjöns (298 möh) utlopp är fritt passerbart för fisk. På 

sträckan mellan Skärsjön och Mellan-Flaten faller vattendraget ca 5 m. Trumläget vid 

vägen som passerar ån behöver åtgärdas (se åtgärdsförslag nedan).  

 

 
Figur 12. Sävån på sträckan mellan vägen och utloppet i Mellan-Flaten. Fina lek- och uppväxtmiljöer för 

öring men vattendrag är något rensat och visst behov av återställning finns.  

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 
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Figur 13. Vattendraget har ett varierat bottensubstrat och det finns död ved.  

 

 
Figur 14. Sävån nedströms vägöverfarten som skymtas högst upp i bild. Längs med stränderna återfinns en 

del upprensat stenmaterial. Ytterkurvan längst upp mot trumläget är stenskodd (syns ej i bild).    
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Åtgärdsförslag Sävån 

1) Åtgärda vandringshinder vid vägöverfart  
De båda vägtrummorna i plåt är fullständigt sönderrostade i botten. Inne i trummorna 

har det samlats skräp som gör att det är ett vandringshinder inne i trummorna. I och 

med att vattnet däms inne trummorna så är vattnet uppdämt på uppströmssidan också. 

Den tekniska livslängden har vida överstigits för de båda trummorna och bör här bytas 

ut mot en lågbyggd valvbåge för att erbjuda bäst vandringsmöjligheter för fisk.     

 

 
Figur 15. Två plåttrummor som är totalt sönderrostade i botten och behöver bytas ut, helst mot en 

valvbåge.   

 

2) Justering av anlagda sjötrösklar vid utloppet av Skärsjön 
Vid Skärsjöns utlopp har ett antal sjötrösklar anlagts. Dessa bedöms i huvudsak vara 

vandringsbara för fisk men bör åtgärdas för att underlätta fiskvandring mellan sjö och 

vattendrag. Åtgärden kan t ex bestå i en längre upptröskling på nedströmssidan av 

tröskeln vid det forna dammläget medan övriga trösklar, både upp och nedströms 

dammläget kan rivas isär något för att få bort tröskeleffekten (Figur 16).   
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Figur 16. Anlagda sjötrösklar vid Skärsjöns utlopp. En bro leder över utloppet vilket utgör ett gammalt 

dammläge. Den anlagda tröskeln närmast i bild kan rivas isär för att få bort ”tröskeleffekten” medan 

tröskel vid det forna dammläget kan trösklas upp något på nedströmssidan för att flacka ut lutningen 

något. 

 

 
Figur 17. Gammalt dammläge vid Skärsjöns utlopp som idag används som gångbro. 
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3) Flottledsrestaurering 
Vattendraget är flottledsrensat och bör återställas för att optimera biotopen. Det är 

förhållandevis små och enkla åtgärder som krävs. Lämningarna består i huvudsak av 

upprensat stenmaterial med undantag för rester efter en stenledare nere vid Sävåns 

utlopp i Mellan-Flaten (Figur 19). Nedströms trumläget är ytterkurvan stenskodd, det 

låter man vara vid en återställning. Vid återställning tar man den sten som tryckts mot 

stränderna och som rensats upp på land och återför åfåran på ett sätt som efterliknar ett 

opåverkat vattendrag. 

  

 
Figur 18. Sävån är flottledsrensad med stenar tryckta mot stranden, en del sten återfinns uppe på land. 

 

 
Figur 19. Vid Sävåns utlopp finns rester efter en gammal stenledare.  
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Amsån 

 
Figur 20. Översiktskarta Amsån. Amsån mynnar ut i Liss-Flaten. 

Amsån 

Liss-Flaten 

Vägöverfart 

Partiellt vandrings- 

hinder 

Morkarl-Djupsjön 

Amsen 
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Allmän beskrivning 
Den ca 3,5 km långa Amsån rinner ut i norra änden av Liss-Flaten (ca 293 möh, reglerad 

yta). Åns källflöden kommer från sjön Morkarl-Djupsjön (355 möh) som delas på mitt 

av kommungränsen mellan Mora och Leksand.  Mellan Morkarl-Djupsjön och sjön 

Amsen (348 möh) finns en kortare strömsträcka på ca 0,25 km (Figur 21). Sträckan är 

restaurerad och sjöutloppet vid Amsen är fritt och passerbart för fisk. Här har man 

tillfört lekgrus på några platser.   

 

 
Figur 21. Fin biotopvårdad strömsträcka i Amsåns övre delar, mellan Morkarl-Djupsjön och sjön Amsen.  

 

Sjön Amsen avvattnas av den ca 3,6 km långa Amsån som mynnar ut i Liss-Flaten. 

Fallhöjden på sträckan uppgår till ca 55 m. Utloppet ur Amsen är fritt och passerbart för 

fisk. Det finns en gammal dammrest här men inget som hindrar eller som normalt 

dämmer (Figur 22).  
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Figur 22. En gammal dammrest vid utloppet ur Amsen. 

 

Ungefär mitt på sträckan finns ett partiellt, naturligt vandringshinder i form av ett 

mindre fall (Figur 23). På sträckan nedströms fallet, ned mot utloppet i Liss-Flaten, så 

karaktäriserar ån i huvudsak av äldre utförda biotopvårdsåtgärder i form av trösklar 

(Figur 24). Den sista sträckan ned mot sjön är besparad från dessa trösklar och har fina 

kvalitéer även fast vattendraget är flottledrensat (här saknas framför allt större block som 

är upprensade).  

 

Då ån är relativt stor och för ovanlighetens skull oreglerad så finns här en stor potential 

(efter återställning av alla anlagda trösklar) att återskapa ett mycket värdefullt 

vattendrag. Efter en återställning så kan Amsån utgöra ett mycket värdefullt lek- och 

uppväxthabitat för sjölevande öring samt för den stationära öringen i ån.  

 

Genomförda provfisken 

Längs Amsån finns två elfiskelokaler som är fiskad vid vardera ett tillfälle (1986 och 

2004). Vid dessa tillfällen fångades följande arter: abborre, elritsa, gädda, lake och öring. 

Högst täthet av årsungar (öring) som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 15,7/100m2. 
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Figur 23. Ett mindre fall som bedöms som ett partiellt vandringshinder.  

 

 
Figur 24. Typiska anlagda trösklar i Amsån. Dessa förekommer frekvent på sträckan mellan fallet i Figur 

23 ned till utloppet i Liss-Flaten. Trösklarna skapar en mycket onaturlig strömvattenbiotop. 
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Åtgärdsförslag Amsån 

1) Flottledsrestaurering samt åtgärda anlagda trösklar.  
Från vägöverfarten upp till det naturliga fallet så har trösklar anlagts som har omskapat 

hela ån vilket har resulterat i en mycket onaturlig strömvattenmiljö. Den mest 

prioriterade åtgärden bedöms vara att återställa efter denna ”återställning” för att 

återskapa den mer naturliknande strömvattenbiotopen. Längs ån i övrigt finns spåren 

kvar efter flottledsrensningen, ofta i form av stenar tryckta mot stränderna. Rensningen 

är dock i jämförelsen med t ex Mögsjöån eller Flatån betydligt mildare utförd. Det är 

förhållandevis små och enkla åtgärder som krävs.  

 

 
Figur 25. Exempel på större stenar som tryckts mot stranden som vid en flottledsåterställning ska återföras 

vattendraget. 

 

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 
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vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

 
Figur 26. En till exempelbild från Amsån på stenar som tryckts mot stranden.  
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Från Abborrtjärn till Siksjön inkl. Skäppsjön och 

Långtjärnen 

 
Figur 27. Översiktskarta gällande vattendragen från Abborrtjärn till Siksjön inkl. Skäppsjön och Långtjärn. 
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Allmän beskrivning 
Här har samlats några kortare strömsträckor belägna i östra delen av Flatåns 

avrinningsområde. Strömsträckorna beskrivs var för sig nedan. I dessa vattendrag finns 

inget registrerat elfiske i SLU:s elprovfiskeregister SERS.  

 

Abborrtjärn -St. Åskaken  
Vattendraget mellan Abborrtjärn (311 möh) och St. Åskaken (311 möh) är ca 800 meter 

långt och flyter fram lugnt i ett myrlandskap. Ca 500 nedströms Abborrtjärn passerar 

vattendraget under vägen som går mellan Dala-Järna och Leksand. Vägtrumman 

(heltrumma) utgör inget vandringshinder. 

 

 
Figur 28. Vattendraget mellan Abborrtjärn och St. Åskaken är ett lugnflytande vattendrag i sin helhet.  

 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsbehov föreligger.  
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St. Åskaken – Ösjön 
Vattendraget mellan St. Åskaken (311 möh) och Ösjön (303 möh) är ca 540 m lång med 

ett ca 300 m långt lugnparti på mitten. Vid utloppet ur St. Åskaken och vid utflödet till 

Ösjön finns två korta strömsträckor. Fallhöjden längs med vattendraget upp till 8 m. 

Strömsträckorna är intressanta då de är belägen mellan två större sjöar, men i och med 

att strömsträckorna är så korta så är ytan strömhabitat små (Figur 29).  

 

Sträckan nedströms St. Åskaken är rensad. Vid utloppet ur St. Åskaken är en gammal 

damm belägen som utgör ett vandringshinder. Dammen används inte längre men såsom 

den är lämnad så utgör den ett definitivt vandringshinder och bör givetvis åtgärdas. Den 

begränsande sektionen som avgör nivån i sjön är belägen strax uppströms själva 

dammläget vilket underlättar en utrivning för att skapa fria vandringsvägar (se 

åtgärdsförslag nedan). Vid dammen är en kalkdoserare placerad.  

 

Knappt 100 m uppströms utflödet i Ösjön passerar en skogsbilväg över ån. Där är tre 

heltrummor anlagda (Figur 30). Den ena trumma, den som ligger lägst medger i vart fall 

fiskvandring. När det blir dags att byta ut trummorna så bör dessa bytas ut mot en 

valvbåge alternativt en överdimensionerad heltrumma som grävs ned i botten.    

 

 
Figur 29. Strömmande partier där vattendraget rinner ut i Ösjön (den vänstra bilden) och direkt 

nedströms utloppet ur St. Åskaken (till höger i bild). Den övre sträckan är rensad. 
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Figur 30.Trumläget vid vägen. I samband med att trummorna behöver bytas ut så bör detta ske med en 

valvbåge för att förbättra vandringsbarheten.   

 

 
Figur 31. Damm vid utloppet ur St. Åskaken. Vy nedströmssida. 
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Figur 32. Vy ned mot dammen (från sjösidan till). Kalkdoseraren ses bakom dammen på dess 

nedströmssida. Fotot är taget från sjötröskeln ned mot dammen. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda vandringshinder  
I och med att sjötröskeln för St. Åskaken är belägen strax uppströms dammläget så kan 

dammresterna rivas ut att påverka sjönivån. Detta underlättar dels det praktiska 

utrivningsarbetet, dels den rättsliga hanteringen. Utrivningen kan ske antingen som en 

mer fullständig utrivning alternativt partiell utrivning. Eventuellt är det möjligt att 

enbart sänka trösklarna i utskoven för att skapa fria vandringsvägar men frågan är hur 

kvarvarande konstruktion klarar det. Det får en framtida en utredning titta närmare på. I 

samband med att man åtgärdar dammen kan man också se över och optimera den 

rensade strömfåran direkt nedströms. 

 

 
Figur 33. Sjötröskeln som bestämmer nivån i St. Åskaken. 
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Figur 34. Sjötröskeln är belägen uppströms dammen. Läget kan vara en gammal fångdamm alternativt en 

tröskel som anlagts efter att dammen tagits ur bruk. 

 

 
Figur 35. För att bevara vissa delar av dammen, av t ex kulturskäl, så skulle eventuellt trösklarna i utskoven 

enbart kunna sänkas.  

Sjötröskeln 

Gammal fångdamm? 
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Skäppsjön – Ösjön 
Skäppsjön (312 möh) avvattnas av ett ca 1,1 km långt vattendrag som mynnar ut i Ösjön 

(303 möh). Vattendraget faller ca 9 m på sträckan och har två strömpartier på 150 m 

respektive 200 m. Resterande sträckor är lugnflytande. Vattendraget är flottledsrensat 

men äldre återställning har i huvudsak genomförts i form av trösklar. På den övre 

sträckan finns rester kvar efter en gammal stenledare (Figur 37). Ungefär mitt på 

vattendragssträckan hittades också vad som kan vara rester efter ett gammalt dammläge 

(dammarmar kan anas i terrängen) 

 

 
Figur 36. Foto från det övre strömmande partiet. Här en fin strömbiotop. 

 

Dammen vid utloppet ur Skäppsjön är utriven. Dessvärre har man påfört en mängd 

stora stenar i utloppet, sannolikt i syfte att försöka upprätthålla en dämd nivå i sjön. Då 

det saknas inslag av finare material så rinner allt vattnet rätt ner mellan de stora stenarna 

och skapar ett i vandringshinder i båda riktningarna (Figur 38).   
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Figur 37. Rester efter en gammal stenledare. 

  

 
Figur 38. Utloppet ur Skäppsjön där allt vatten dräneras ned emellan de stora stenar som påförts, sannolikt 

för att upprätthålla en dämd nivå sjön. Utgör ett vandringshinder för fisk. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda vandringshinder  
Stenmoraset (Figur 38) vid utloppet ur Skäppsjön behöver åtgärdas för att medge 

fiskvandring i båda riktningarna. I stället för stenmoraset så anläggs en tät, 

naturliknande sjötröskeln som upprätthåller motsvarande sjönivå som är rådande där 

idag. De stenmassor som finns där kan användas för att modulera sjöutloppet så det ser 

naturliknande ut.   

 

2) Flottledsrestaurering 
Restaurering enligt äldre metodik har utförts i ån. Bland annat har trösklar anlagts på 

vissa platser och en del enstenar lagts ut men samtidigt finns en hel del rensmassor kvar 

längs stränderna (Figur 39). Vattendraget behöver restaureras enligt dagens metodik. 

Återställningen bedöms vara av enkelt slag och inte så omfattande.    

 

 
Figur 39. Tröskel anlagd tvärs över ån närmast i bild. Mycket rensmassor som är tryckta mot stranden 

ligger kvar. Detta behöver åtgärdas för att återställa strömhabitatet.  
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Långtjärnen – Djupsjön 
Mellan Långtjärnen (303 möh) och Djupsjön (303 möh) rinner ett ca 0,7 km långt 

vattendrag fram. Det är lugnflytande med lite större selområden. Vattendraget omgärdas 

i huvudsak av myrmark. Vattendraget är fritt passerbart för fisk.    

 

 
Figur 40. Vattendraget är lugnflytande med selområden. 

 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsbehov föreligger. 
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Djupsjön – St. Snesen 
En kort rinnsträcka skiljer Djupsjön och St. Snesen åt. Här finns ett gammalt dammläge 

som är öppet och medger fiskvandring.  

 

 
Figur 41. Öppet dammläge som medger fiskvandring mellan sjöarna. 

 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsbehov föreligger. 
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St. Snesen - Skålsjön 
En kort rinnsträcka skiljer St. Snesen (303-300 möh) och Skålsjön (301 möh) åt. Dessa 

sjöar skiljs åt av en regleringsdamm som utgör ett definitivt vandringshinder för fisk.  

 

 
Figur 42. Regleringsdamm. 

 

Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda vandringshinder  
För att åtgärda vandringshindret och skapa konnektivitet mellan sjöarna så kan en 

fiskväg anläggas. En naturlikande fiskväg i form av ett omlöp kan anläggas som anpassas 

för att vara i drift under en viss period då sjönivån normalt är inom ett visst spann. 

Beroende på hur stort det spannet och när i tid så kan det eventuellt vara lämpligare med 

en teknisk fiskväg i form av en slitsränna. En slitsränna är inte lika känslig för 

nivåvariation som ett omlöp. Lämplig fiskvägslösning är något som får utredas närmare i 

en förstudie med tillgång till olika data.        
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Skålsjön - Siksjön 
Mellan Skålsjön (301 möh) och Siksjön (293 möh) rinner ett knappt 400 m långt 

vattendrag. De första 180 m är svagt strömmande för att sedan gå över i ett fantastiskt 

strömmande och forsande parti ned mot Skålsjön. Vattendraget förefaller vara opåverkat 

av människan. 

 

 
Figur 43. Mycket fin opåverkad strömsträcka. 
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Figur 44. En otroligt fin, opåverkad strömbiotop där ån rinner ut i Siksjön. 

 

Åtgärdsförslag 
Inget åtgärdsbehov föreligger. 
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Mögsjöån 

 
Figur 45. Översiktskarta Mögsjöån. 

Ballsen  

Mögsjöån 

L. Snesen  
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Allmän beskrivning 
Mögsjöån rinner från Lilla Snesen (303-300 möh) för att efter ca 1,3 km mynna ut i sjön 

Ballsen (284 möh). På sträckan faller vattendraget ca 16 m vilket ger en medellutning på 

ca 1,2 %. Med undantag för ett knappt 400 meter långt lugnflytande parti på mitten så är 

vattenhastigheten strömmande längs hela sträckan.  

   

Naturligt avvattnas Snesensjöarna av Mögsjöån vilket inte är fallet idag. En stor del av 

Mögsjöåns naturliga flöde överleds till Flatensjöarna, till gagn för där nedströms 

liggande vattenkraftverk. I vattendom finns ett fastställt minimiflöde om 100 l/s som 

alltid ska tappas till Mögsjöån. Under vissa perioder tappas det ett högre flöde till 

Mögsjöån. I utloppet av Lilla Snesen finns en regleringsdamm. Genom dammen släpps 

minimitappningen till Mögsjöån. Dammen är inte utrustad med någon fiskväg och 

utgöra ett definitivt vandringshinder för fisk. Efter en grov inmätning så framgår att 

fallhöjden (nivåskillnaden mellan övervattenytan och nedströmsvattenytan mätt vid 

dammen) uppgår till ca 4,0 m då vattennivån ligger på dämningsgräns.    

 

Utöver att Mögsjöån har ett mycket begränsat flöde jämfört med vad som naturligt 

skulle ha runnit där så är ån också mycket kraftigt påverkad av den historiska 

flottningen. Vattendraget är i princip längs hela dess sträckning (med undantag för det 

lugnflytande partiet) skiljt från den naturliga stranden genom uppförda stenledare 

(Figur 46). Stenledarna är oftast uppförda av fin huggen sten. På de kortare sträckor där 

det saknas stenledare, så finns upprensade stenmassor som avskiljer vattnet från den 

naturliga stranden. Vattendraget är således mycket kraftigt påverkat av mänsklig aktivet. 

I den vattentäckta, invallade fåran har vissa återställningsinsatser gjorts genom att man 

har lagt ut sten.  

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 
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Figur 46. Mögsjöån. Längs större delen av åns sträckning så saknar vattendraget helt kontakt med den 

naturliga stranden p.g.a. uppförda stenledare.  

 

 
Figur 47. Flottledslämningar i Mögsjöån. 
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Figur 48. Regleringsdammen vid utloppet ur Lilla Snesen.  

 

 
Figur 49. Dammens utskov. Regleringen sker med hjälp av planluckor. 
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Åtgärdsförslag 

1) Ekologiskt anpassad mintappning med en naturliknande tappningsregim   
För att förbättra vattenregimen i ån så skulle ån behöva återfå en del av sitt vatten. Det 

vattnet skulle behöva tappas i ett årstidsanpassat mönster som efterliknar de naturliga 

årstidsvariationerna. Även om flödena är mindre än vad som naturligt skulle ha runnit 

där så skulle det innebär stora positiva effekter för livet i ån om flödet blev högre.  

 

2) Flottledsrestaurering 
Utöver att återskapa en mer naturliknande vattendragsfåra vid ett restaureringsprojekt 

så behöver man även här frakta ut den huggna stenen som finns i alla stenledarna. När 

de huggna stenarna är borta och de upprensade stenmassorna är återförda åfåran så 

kommer vattendraget återfå en stor del av sin naturlighet.   

 

Återställningen ska utföras enligt den metodik man idag arbetar efter vid restaurering.  

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

3) Anläggande av fiskväg 
Då vattenytan på uppströmssidan av dammen kraftigt varierar över året så är en teknisk 

fiskväg i form av en slitsränna att föredra framför en naturliknande fiskväg. En slitsränna 

är, i jämförelse med t ex ett omlöp, mer okänslig för nivåvariationer på uppströmssidan. 

Det finns fina möjligheter att anlägga en slitsränna på höger sida om utskovet (sett i 

nedströmsriktning). Fallhöjden som fiskvägen ska överbrygga är ca 4 m.  
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Gönans avrinningsområde 

 
Figur 50 Översiktskarta över Gönans avrinningsområde (vid kommungränsen). 
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Övergripande 
Gösjön avvattnas av Gönan som efter ca 3,7 km rinner samman med Ballsån. De översta 

0,5 km av Gönan ligger inom Leksands kommun. Ballsån mynnar ut i Översjön och 

därifrån till Mellansjön/Storsjön. Vid utloppet av Storsjön vid Snöå bruk benämns 

vattendraget Snöån. Efter ca 6 km mynnar Snöån ut i Västerdaläven.  

 

Gönans avrinningsområde uppgår till 11,7 km2, sett från punkten där ån passerar 

kommungränsen (Leksand-Vansbro kommun) och är beläget söder om Snesensjöarna. 

Avrinningsområdet sträcker sig in i tre kommuner, se översiktskarta i Figur 50. Till 

Gösjön tillrinner den ca 1,9 km långa Rentjärnsbäcken.  

 

Flöden 
Vid utloppet ur Gösjön så uppgår vattenföringen till 0,13 m3/s i medeltal mellan åren 

1981-20106. Medellågvattenföringen (MLQ) uppgår till 0,04 m3/s och 50-årsflödet 

(HQ50) till 0,79 m3/s. 

 
Tabell 5. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11463. [2021-08-13]. 

Karaktäristiska flödesdata vid utloppet ur Gösjön 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 0,79 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 0,40 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,13 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,04 m3/s 

Nederbördsområde 11,58 km2 

Avrinning 350 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 5,51 % 

 

 

 
6 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 2021:  

Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. Delavrinningsområde SUBID 11463. [2021-08-13]. 
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Förvaltning av fisket 
Inom Gönans avrinningsområde förvaltas fisket av Leksand-Insjöns fvof. 
 

Ekologisk status 
I Tabell 6 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Gönans avrinningsområde.    

 
Tabell 6. Sammanställning över vattenförekomster inom Gönans avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitetsfaktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god status) 

 

Hydro-
morfologiska 
kvalitetsfaktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god status) 

Möjliga 
åtgärder 
(åtgärds-
kategorier) 

Gönan SE671809
-142877 

God GES 2021     

Rentjärns
bäcken 

Ingen 
förekomst 
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Gönan 

 
Figur 51. Översiktskarta Gönan. 

Leksands kommun 

Vansbro kommun 

Gönan 

Ballsen 
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Allmän beskrivning 
Vattendraget Gönan tar sin början vid utloppet av Gösjön (290 möh). Gönan hinner 

rinna ca 0,5 km i Leksands kommun innan vattendraget rinner vidare i Vansbro 

kommun. På den sträckan har vattendraget fallit ca 11 m. Gönan är ett fantastiskt 

vattendrag med en i stort sett helt opåverkad miljö. Gösjön och Gönan är ett utpekat 

Natura 2000 område och ett naturreservat är bildat för området.  

 

Så här skriver länsstyrelsen på sin hemsida om Gönan:  

 

”Unikt vatten med flodpärlmussla och öring 

I Gönan lever en av länets största och finaste populationer av flodpärlmussla. 

Gönan har i princip inte rensats på block eller död ved, påverkats av vattenkraft 

eller utsatts för andra större mänskliga ingrepp. Detta gör vattendraget unikt. 

 

Gönans blockrika botten gynnar arter som flodpärlmussla och öring. Förutom öring 

förekommer också fiskar som elritsa och den mer ovanliga bergsimpan. Tidigare 

fanns även en livskraftig stam av flodkräfta som tyvärr dog ut på grund av kräftpest 

efter en utsättning av signalkräfta i Gösjön.”   

 

 
Figur 52. Ett otroligt fint, heterogent avsnitt av Gönan strax nedströms utloppet ur Gösjön. 
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Utpekade Natura 2000-arter är: Flodpärlmussla (1029) samt Bredkantad dykare (1081) 

som båda har gynnsam bevarandestatus. Utpekade Natura 2000-naturtyper är: 

Skogsbevuxen myr (91D0), Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 

gungflyn (7140), Västlig taiga (9010), Ävjestrandsjöar (3130) och Mindre vattendrag 

(3260), alla med gynnsam bevarandestatus. 

 

 
Figur 53. På sina ställen finns det riktiga storblock. 

 

Genomförda provfisken 

Längs Gönan finns fyra elfiskelokaler men inga som är belägna inom Leksands 

kommun. Lokalerna är fiskade allt från ett tillfälle till sex tillfällen. Vid dessa tillfällen 

fångades följande arter: abborre, bergsimpa, bäcknejonöga, elritsa, gädda och öring. 

Högst täthet av årsungar (öring) som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 5,4/100m2.  
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Åtgärdsförslag 
Då Gönan är i princip helt opåverkad av mänskliga ingrepp så finns heller inget egentligt 

åtgärdsbehov. Vid kartering observerades dock att det finns några partier där stenar är 

tryckta åt sidan. Om man önskar sudda ut de tecknen så kan man manuellt återställa 

detta. Rent allmänt bedömdes det finns relativt lite lekgrus i ån.  

 

Skulle beståndet av flodpärlmussla och/eller öringbeståndet försvagas så kan 

biotopvårdsåtgärder t ex i form av lekbottenrestaurering ske. I första hand kan man 

arbeta med manuell återställning av de lekbottnar som finns enligt Hartijokki-metoden. 

Bedöms det efter restaurering av lekbottnar fortfarande vara en brist så kan lämpligt 

externt lekgrus tillföras (med hjälp av helikopter). I övrigt föreslås inga åtgärder. 

 

 
Figur 54. Vid Gösjöns utlopp finns det gamla rester efter en historisk damm. I skötsel- och 

bevarandeplanen för naturreservatet och Natura 2000-området så anges det att på karta från år 1851 vara 

utskrivet ”dammfäste” vid Gösjöns utlopp.   
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Rentjärnsbäcken 

 
Figur 55. Översiktskarta Rentjärnsbäcken. 
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Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 72 

 

Allmän beskrivning 
Från öster tillrinner den ca 1,9 km långa Rentjärnsbäcken Gösjön. Vattendraget faller 15 

m från utloppet ur Rentjärnen (305 möh) ned till Gösjön (290 möh). Rentjärnsbäcken är 

en mindre bäck som i likhet med Gönan är i huvudsak nästintill helt opåverkad av 

mänskliga fysiska ingrepp. På två ställen har man tryckt stenar åt sidan men bäcken är i 

övrigt opåverkad med undantag för två vägpassager. De trummor som finns i det övre 

trumläget är helt sönderrostad i botten. Men inget av trumlägena bedöms utgöra ett 

vandringshinder. Vid ett framtida trumbyte så är det viktigt att inget vandringshinder 

tillskapas. Vid nedersta vägpassagen finns dock en bäverdamm som bedöms utgöra ett 

vandringshinder.  

 

 
Figur 56. Rentjärnsbäcken har en heterogen och i huvudsak en helt opåverkad vattendragsfåra. 
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Då det finns flodpärlmusslor i systemet (i Gönan) så kan det även finnas musslor i 

Rentjärnsbäcken. Om man inte har inventerat efter musslor i ån redan så bör man göra 

det, för att klargöra om det finns förekomst av flodpärlmusslor eller inte.  

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 

   

 
Figur 57. Rentjärnsbäcken hyser både strömmande och mer lugna partier.    

 

 
Figur 58. En bäverdamm som bedöms utgöra ett definitivt vandringshinder för tillfället.  
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Åtgärdsförslag 

1) Biotopförbättra fåran där stenar tryckts mot strand 
En mindre manuell återställning kan genomföras för att åter placera ut stenen i 

vattendragsfåran där man på en kortare sträcka tryckt sten åt sidan (Figur 59).   

 

 
Figur 59. Ett parti (nedströms ett flackare parti) där man tryckt stenar åt sidan.  
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Sångåns avrinningsområde 

 
Figur 60. Översiktskarta över Sångåns avrinningsområde. 
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Övergripande 
Sångåns avrinningsområde är beläget i södra delen av kommun och uppgår till en yta av 

40,9 km2. Området består i huvudsak av skogsmark och några procent jordbruksmark. 

Sångån mynnar ut i Flosjön (197 möh) vid Dala-Floda för att sedan via vattendraget 

Flosjö-/Bynoret rinna ut i Västerdalälven efter ca 2,3 km.  

 

I Sångåns vattensystem förekommer det mycket höga naturvärden, bland annat finns 

här en av länets större bestånd av flodpärlmussla. Här finns även ett naturligt sjölevande 

öringbestånd som är nedströmslekare. Sångån med sjön Sången, Gysjöbäcken med 

tillflöden utgör ett Natura 2000-område och här pågår en process med att bilda ett 

naturreservat. Området hyser inte bara höga naturvärden utan är även ett viktigt område 

för friluftsliv. I bevarandeplanen för natura 2000-området anges följande:  

 

”Prioriterade bevarandevärden:  

I Natura 2000-området Sångån är de prioriterade bevarandevärdena vattendragens 

bestånd av flodpärlmussla och ett stabilt och livskraftigt fiskbestånd, framförallt av 

öring. Områdets förhållanden ska präglas av en naturlig dynamik och en minimering 

av annan mänsklig påverkan än ett skonsamt friluftsliv och ett ekologiskt hållbart fiske. 

Detta är en förutsättning för att bevara nämnda arter och naturtyper.” 

 

I vattensystemet finns idag en (1) damm. Dammen är belägen vid sjön Sångens utlopp 

och är en mindre regleringsdamm. Med tanke på områdets skyddsvärden så vore det 

ytterst angeläget att dammen rivs ut. Regleringsnyttan med dammen torde också vara 

begränsad.  
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Flöden 
Vid Sångåns inlopp i Flosjön uppgår medelvattenvattenföringen till 0,42 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,10 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 3,04 m3/s. 

(Datat avser total naturlig vattenföring). 

 
Tabell 7. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11395. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid inloppet till Flosjön 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 3,04 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 1,57 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,42 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,10 m3/s 

Nederbördsområde 40,92 km2 

Avrinning 323 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 8,18 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket i Sångåns vattensystem förvaltas av Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening. 
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Ekologisk status 
I Tabell 8 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Sångåns avrinningsområde.    

 
Tabell 8. Sammanställning över vattenförekomster inom Sångåns avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Sångån SE671633
-144554 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Flottleds-
återställning. 
-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 
 

Gysjö-
bäcken 

SE671754
-144346 

God GES     
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Sångån 

 
Figur 61. Översiktskarta Sångån. 
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Allmän beskrivning 
Den 4,5 km långa Sångån avvattnar sjön Sången (252 möh) och rinner ut Flosjön (197 

möh). Från Sången ned till Flosjön faller vattendraget ca 55 m varav den första 

kilometern är mer lugnflytande för att senare falla av mer brant. Även i de nedre delarna 

finns vissa partier som är mer lugnflytande. Vissa partiella/definitiva vandringshinder 

förekommer, både naturliga fall och partier där man sprängt/spräckt berg. I de flesta fall 

bedöms att större öring sannolikt kan passera dessa men inte i alla flöden. Dessa 

svårforcerade hinder är mycket viktiga i den bemärkelsen att de hindrat gädda från att 

sprida sig i systemet uppströms. Längs ån finns många spår efter den rensning som 

vidtogs för flottningen. Här finns också rester efter gamla dammar. Delar av ån har 

restaurerats.  

 

Ån ligger inom Natura 2000-området (SE0620107 Sångån) och hyser höga naturvärden i 

form av ett bestånd med flodpärlmusslor och öring. De skogliga värdena längs med delar 

av ån torde också sannolikt vara höga.  

 

 
Figur 62. Ett avsnitt av Sångån. 
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Figur 63. En biotopvårdad sträcka i Sångåns övre del.  

 

 
Figur 64. Ett exempel på flottledsrensningar där man tryckt stenar mot stranden och lagt upp rensmassor 

på land.  
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Figur 65. Ett exempel på äldre dammrest i Sångån.  

 

Genomförda provfisken 

Längs med Sångån finns sex elfiskelokaler som är fiskade allt från två till sju tillfällen. 

Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: abborre, bäcknejonöga, elritsa, gädda, mört 

och öring. Högst täthet av årsungar som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 

28,1/100m2.  
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Åtgärdsförslag 

1) Flottledsrestaurering 
Ån är delvis biotopvårdad men det finns fortfarande ett stort behov av att återställa efter 

flottningen. Längs med stranden återfinns mycket rensmassor och stenar tryckta mot 

strand. Se några exempel i Figur 66 och Figur 67 nedan. I samband med en 

biotopvårdsinsats så kan även vissa partier där berg sprängts/spräckts eventuellt åtgärdas 

genom upptröskling.  

 

 
Figur 66. Strandskoning/stenar tryckta mot strand. 

 

Återställningen ska utföras enligt den metodik man idag arbetar efter vid restaurering.  

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 
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och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

 
Figur 67. En stenledare och en delvis avstängd sidofåra.  

 

2) Åtgärda vandringshindret (dammen) vid Sångens utlopp.  
Vid Sångens utlopp finns en mindre regleringsdamm som utgör ett definitivt 

vandringshinder. Ett omlöp har anlagts vid sidan om men den har en begränsad 

funktion. Fallhöjden vid dammen är låg och här kan dammen enkelt rivas ut och ersättas 

med en naturliknande tröskel som är självreglerande och passerbar för fisk. Den nya 

sjötrösklen kan anläggas så att den upprätthåller den ”normalvattennivå” som råder 

idag. Det bedöms finnas starka motiv till att dammen ska rivas ut med tanke på 

beståndet av flodpärlmussla och öringen. Regleringsnyttan torde också vara låg. Med en 
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utriven damm så kan också nedströmslek för ett sjölevande öringbestånd bli möjligt, 

vilket i sådana fall kraftigt skulle gynna flodpärlmusselbeståndet.   

 

 
Figur 68. Den lilla regleringsdammen vid Sångens utlopp. Fallhöjden vid fototillfället uppgick till 0,65 m.  
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Gysjöbäcken 

 
Figur 69. Översikt Gysjöbäcken. 
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Allmän beskrivning 
Den ca 0,5 km långa Gysjöbäcken avvattnar Gysjön (269 möh) och rinner ut i sjön 

Sången (252 möh) efter att ha fallit ca 17 m. Den nedersta sträckan faller kraftigt ned 

mot Sången. Gysjöbäcken är ett otroligt fint vattendrag, som är i princip helt fri från 

fysisk påverkan i vattendragsfåran (en vägöverfart och trumma finns, ej 

vandringshinder).  

 

Strömvattenbiotopen är heterogen och trots dess litenhet erbjuder en mångfald av 

ståndplatser och livsutrymmen, helt enkelt en optimal miljö för uppväxande öring-

individer (Figur 70, Figur 71). I Gysjöbäcken leker den naturliga (ej inplanterad), 

sjölevande öringen från Gysjön (nedströmslek). På grund av alla dammar som uppförts 

genom historien så finns det få nedströmslekande bestånd kvar.  

 

 
Figur 70. Gysjöbäcken, ett fantastisk fint strömvattendrag. 
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Figur 71. Gysjöbäcken. 

 

Bäckens avslutande sträcka lutar kraftigt 

ned mot Sången vilket ger begränsade 

möjligheter för fisk i Sången att kunna 

simma upp i Gysjöbäcken. Bäckfåran är 

också så stenrik att det kan vara fysiskt 

svårt för fisk att ta sig upp på grund av det 

(Figur 74).  

 

  

Figur 72. Bäcken faller kraftigt ned mot Sången. 
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Genomförda provfisken 

Längs med Gysjöbäcken finns två elfiskelokaler som är fiskade vid fyra till sex tillfällen. 

Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: abborre, elritsa och öring. Högst täthet av 

årsungar som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 155,7/100m2. 

 

 

Åtgärdsförslag 

1) Formellt skydda bäcken med omkringliggande skog 
Det föreligger inget åtgärdsbehov i form av fysiska insatser i vattenmiljön. Men för att 

bevara bäckens (och Gysjöns) höga naturvärden så är det viktigt att bäcken och 

omkringliggande mark skyddas mot framtida exploatering med t ex ett naturreservat.  
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”Digertjärnsbäcken” 

 
Figur 73. Översiktskarta ”Digertjärnsbäcken”. 
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Allmän beskrivning 
Mellan Digertjärnen (273 möh) och Gysjön (269 möh) rinner en liten bäck, i denna 

rapport benämnd ”Digertjärnsbäcken”. Bäcken är endast ca 190 m lång med en fallhöjd 

på ca 4 m. Bäcken är blockrik med en sand och grusbotten och vattenhastigheten 

varierar mellan lugnt och svagt strömmande. Bäckfåran är fysiskt opåverkad av 

människan och erbjuder en mycket fin bäckmiljö för de fiskar och övrig akvatisk fauna 

som finns där. Det finare bottensubstratet och det lugnare flödet gör att bäcken sannolikt 

har ett mer begränsat värde som lekmiljö för öringen i Gysjön eller Digertjärnen.    

 

 
Figur 74. ”Digertjärnsbäcken” är en liten och mycket fin, opåverkad bäck.  
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Figur 75. Digertjärnsbäcken med sina rikliga block slingrar sig sakta ned mot Gysjön.    

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 

 

 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärder är nödvändiga. Dock viktigt att ingen avverkning får ske ned mot bäcken. 

Bör ingå i ett större skyddsområde tillsammans med Sångån/Sången/Gysjöbäcken/ 

Gysjön/Digertjärnsbäcken och Digertjärn.  
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Saras bäck 

 
Figur 76. Översiktskarta Saras bäck. 

Sången 
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Allmän beskrivning 
Bäcken tar sin början i området nordost om den vackra fäboden Ljusbodarna, belägen 

norr om Sången. Vattnet faller bitvis relativt kraftigt ned längs berget mot Sången, en 

färd på ca 4 km och 120 fallhöjdsmeter. Saras bäck rinner ut i sjön Sången, i ett 

våtmarkslikt område. I de övre delar av bäcken finns några fall som utgör definitiva 

vandringshinder. På några ställen passerar vattnet också över släta hällar som kan vara 

svårforcerade för fisk. Vissa smärre ingrepp kan skönjas i bäcken ibland, på vissa 

sträckor är t ex stenar flyttade in mot stranden. Men bäcken är mestadels opåverkad från 

fysisk påverkan. Det är oftast gott om död ved och med ett varierat bottensubstrat, helt 

enkelt en gott livshabitat för strömlevande arter.  

 

Då bäckens mynningsområde ut i Sången passerar genom ett våtmarksområde så kan 

det innebära problem för fisk i Sången att ta sig upp i Saras bäck. Biotopen i Saras bäck 

erbjuder annars goda lekmöjligheter för öring.   

 

 
Figur 77. Saras bäck erbjuder oftast en opåverkad och mycket god strömvattenbiotop.  
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Figur 78. Saras bäck innan hon rinner ut i våtmarksområdet. 

 

 
Figur 79. Slät häll som vattnet passerar över. Detta är ett svårforcerat parti för fisk som vill uppströms.  
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Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 

 

 

Åtgärdsförslag 
Inga direkta åtgärder är nödvändiga. De ställen där man flyttat sten in mot stranden är så 

få i relation till hela bäcken. Givetvis kan man åtgärda de delarna om man så önskar, i så 

fall kan arbetet ske manuellt.   
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Gravtjärnsbäcken 

 
Figur 80. Översiktskarta Gravtjärnsbäcken. 
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Allmän beskrivning 
Gravtjärnsbäcken tar sin början från utloppet av sjön St. Gravtjärn (322 möh) för att 

sedan passera genom Lilla Gravtjärn (295 möh) på sin väg ned mot Eksjön (254 möh). 

Från Eksjön rinner sedan vattnet vidare via Eksjöån ut i Sången (252 möh). 

Vattendragsträckan ned till Eksjön uppgår till ca 2,1 km med en fallhöjd på ca 68 m.  

 

Bäcken är liten och fåran är i huvudsak opåverkad av mänskliga fysiska ingrepp förutom 

några spår av tidigare damm samt skogsavverkningen som skett utan större hänsyn 

tagen till bäcken. Vattendraget är i huvudsak strömmande och är bitvis blockrikt och 

erbjuder en god strömvattenbiotop. Varken Stora eller Lilla Gravtjärn är dämd utan har 

sina naturliga, opåverkade sjöutlopp.   

 

 
Figur 81. Gravtjärnsbäcken mellan Lilla Gravtjärn och Eksjön. 
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Figur 82. Gravtjärnsbäcken har ofta en varierad och god strömvattenmiljö. Här en bild från sträckan 

uppströms Lilla Gravtjärn.   

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 

  

 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärder är föreslås.   
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Gäddtjärnsbäcken 

 
Figur 83. Översiktskarta Gäddtjärnsbäcken. 
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Naturligt  
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Allmän beskrivning 
Precis som Gravtjärnsbäcken så mynnar Gäddtjärnsbäcken i Eksjön. Gravtjärnsbäcken 

avvattnar Gäddtjärnen (271 möh) och rinner efter ca 0,9 km ut i Eksjön (254 möh).  

Fallhöjden på den sträckan uppgår till ca 17 m. Från utloppet i Eksjön och upp i bäcken 

finns ett naturligt vandringshinder i form av ett brantare forsparti redan efter ca 150 m.  

 

Vid det brantare partiet finns en 

gammal kulturlämning, det 

förefaller vara rester av en 

eventuell intagsränna (Figur 

85). Vattnet är strömmande ett 

litet stycke uppströms fallet 

(Figur 87) för att sedan bli svagt 

strömmande upp till Gäddtjärn.  

 

Vid Gäddtjärns utlopp finns ett 

grävt utlopp (Figur 88). Mitt på 

sträckan finns rester efter vad som kan vara spår efter ytterligare en damm. På den 

platsen har man även på en kort sträcka knuffat sten mot stranden. I övrigt är bäcken till 

synes opåverkad av mänskliga ingrepp.  

 

 
Figur 85. Rester av en anläggning vid ett brantare forsparti. 

Figur 84. Fin strömbiotop uppströms utloppet i Eksjön. 
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Figur 87. Mycket fin strömbiotop uppströms det  

brantare forspartiet. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Gäddtjärnsbäcken finns en elfiskelokal (elfiskelokal ID: 671947-144179) som 

fiskats vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle har följande arter fångats: abborre och elritsa. 

 

 

Åtgärdsförslag 
Inga åtgärder är föreslås.   

Figur 86. Det grävda utloppet 

från Gäddtjärn som skymtas 

genom skogen. 
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”Gröntjärnsbäcken” 

 
Figur 88. Översiktskarta ”Gröntjärnsbäcken”. 
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Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 104 

 

Allmän beskrivning 
Mellan Gröntjärnen (336 möh) och Gäddtjärnen (271 möh)) rinner en bäck som i denna 

rapport benämns ”Gröntjärnsbäcken”. Vattendraget är 2,3 km långt och fallhöjden på 

sträckan uppgår till ca 65 m. Bäckfåran är i princip opåverkad av mänskliga ingrepp med 

undantag för tre vägpassager varav vid det ena läget ligger en trumma som utgör ett 

vandringshinder.  Vattenhastigheten är omväxlande strömt och svagt strömmande. De 

översta 0,5 km är svagt strömmande. Botten består i huvudsak av större stenar och block 

med inslag av finare material. Gröntjärn är inte dämd utan har sitt naturliga, opåverkade 

sjöutlopp som är vandringsbart för fisk.  

 

 
Figur 89. Gröntjärnsbäckens vattendragsfåra är i huvudsak helt opåverkad av mänskliga ingrepp, här en 

fin strömbiotop.  
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Figur 90. Sjöutloppet vid Gröntjärn. 

 

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda vägtrumma  
Vid vägöverfarten ca 600 m nedströms Gröntjärn ligger en vägtrumma som utgör ett 

vandringshinder för fisk och annan akvatisk fauna. Trumman har ett fall på 

nedströmssidan och vatten rinner sannolikt också under trumman. För att åtgärda 

problemet kan en ny större heltrumma anläggas som grävs ned ett stycke under botten 

(ca 0,3 m). 

 

 
Figur 91. Vägtrumma med ett fall på nedströmssidan och vatten som rinner under trumman utgör ett 

hinder för fiskvandring och övrig akvatisk fauna.  
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Djuråns avrinningsområde 

 
Figur 92. Översiktskarta över Djuråns avrinningsområde. 
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Övergripande 
Djuråns avrinningsområde avvattnas till Österdalälven där ån mynnar nedströms Gråda 

kraftverk. Det ca 84 km2 stora avrinningsområdet domineras av en större sjö, Djursjön 

(246 möh) och vattendraget Skebergsån/Djurån som sträcker sig ca 10 km från utloppet i 

Djursjön ned till åns utflöde i Österdalälven. På den sträckan faller vattendraget ca 96 m. 

Avrinningsområdet består i huvudsak av skogsmark med ca 5 % jordbruksmark som 

återfinns ner mot Österdalälven.     

 

I Djurån finns höga naturvärden med ett fint bestånd av flodpärlmussla. Längs ån finns 

det också rikligt med kulturmiljölämningar med vattenanknyten verksamhet. Djursjön 

är dämd tillika Gyllingen (194 möh), som är en sjö belägen ca 4 km nedströms Djursjön. 

Mellan Djursjön och Gyllingen benämns vattendraget Skebergsån. Vid Djursjön finns ett 

kraftverk, Skebergs kraftverk som avleder vattnet från Djurån. Regleringen vid 

kraftverket med historiska nolltappningar har sannolikt bidragit till att flodpärlmusslan 

nästan helt saknas på sträckan mellan Djursjön och Gyllingen.  

 

Då flödet tidvis är lågt i ån, både av naturliga skäl och på grund av regleringen, så är det 

av vikt för musslornas långsiktiga överlevnad, och öringbeståndet, att en sammanhållen 

översyn görs av regleringen inom vattensystemet. Samt att man säkerställer öringens 

möjlighet att fritt vandra i systemet. Det är även viktigt att damminnehavare har 

kunskap om regleringens påverkan på biologin i ån så att de har möjlighet att göra rätt 

avvägningar vid torrperioder.       
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Flöden 
Vid Djuråns inlopp i Österdalälven uppgår medelvattenvattenföringen till 0,96 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,15 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 7,89 m3/s.  

 
Tabell 9. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11572. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid inloppet i Österdalälven 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 7,89 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 4,13 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,96 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,15 m3/s 

Nederbördsområde 83,78 km2 

Avrinning 359 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 6,44 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket i Djuråns vattensystem förvaltas av Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening. 
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Ekologisk status 
I Tabell 10 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Djuråns avrinningsområde.    

 
Tabell 10. Sammanställning över vattenförekomster inom Djuråns avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Djurån SE672131
-145525 

Måttlig GES 2027 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 

-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 

 SE672096
-145257 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Bevara eller 
förbättra 
hydrologisk regim i 
Djurån 
-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage vid 
Gyllingen Djurån 

 SE672310
-144963 

Otillfred-
ställande 

GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Bevara eller 
förbättra 
hydrologisk regim i 
Djurån 
-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage vid 
Gyllingen Djurån 

Gyllings-
bäcken 

Ingen 
förekomst 
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Skebergsån-Djurån 

 
Figur 93. Översiktskarta Skebergsån (Djursjön-Gyllingen). 

Djursjön 

Skebergsån 

Sammanflöde 

utloppskanal  

kraftverk 
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Figur 94. Översiktskarta Djurån (Gyllingen-Österdalälven). 
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Allmän beskrivning 
Från Djursjön (246 möh) rinner den ca 4 km långa Skebergsån ned till sjön Gyllingen 

(194 möh). Från Gyllingen benämns vattendraget Djurån som därifrån rinner ca 7 km 

innan ån når dess utlopp i Österdalälven (ca 150 möh), strax nedströms Gråda kraftverk. 

Drygt 3 km nedströms Gyllingen rinner ån genom en mindre sjö, Hisstjärn (164 möh). 

Från Djursjön ned till Gyllingen faller ån ca 52 m. Från Gyllingen faller ån ca 44 m ned 

till Helgsta kvarn & smedja. I Skebergsån övre sträcka finns några naturliga 

vandringshinder i form av några mindre fall. 

 

Då älven dämmer vattnet ca 1,5 km upp i Djurån är vattnet längst nedströms 

lugnflytande i en stor åfåran (Figur 95) för att sedan minska sitt omfång där 

dämningspåverkan upphör.  Uppströms Helgsta kvarn & smedja rinner ån först genom 

beteshagar för att sedan vara omgiven av i huvudsak skogsmark. Ca 250 m uppströms 

Helgsta kvarn utgörs åfåran av en fantastisk storblockig miljö, omgärdad av lövträd 

(Figur 98). Partiet här känns lite unikt för att vara på dessa breddgrader.  

 

 
Figur 95. Djuråns nedersta 1,4 km utgörs av en lugnflytande stor åfåra där vattennivån beror på 

Österdalälven som dämmer upp i Djurån.  
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Längs med Djurån och Skebergsån finns mycket rikligt med kulturlämningar i form av 

gamla kvarnar, smedjor, hyttor och sågar. Här finns kulturstigar man kan vandra med 

informationsskyltar som informerar om den historiska verksamheten som har bedrivits 

längs ån. För att beskriva åns rika kulturlämningar krävs en helt egen rapport.  

 

 
Figur 96. En av flera informationsskyltar vid Djurån som beskriver den historiska verksamheten som har 

bedrivits längs med ån.  

 

Ån har inte bara lämningar med höga kulturvärden utan också höga naturvärden i form 

av ett bestånd av flodpärlmusslor och ett öringbestånd. Flodpärlmusslorna är belägna 

nedströms Gyllingen även fast någon enstaka finns uppströms Gyllingen. De flertalet 

musslor som med stor sannolikhet har funnits uppströms Gyllingen har sannolikt dött 

ut på grund av historiska nolltappningar från Djursjön. Då man bedrivit många olika 

vattenanknytna verksamheter längs med ån så finns här också en fysisk påverkan på 

åfåran i olika grad.  
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Vid Djursjön finns ett kraftverk. För kraftverket avleds vatten från den ursprungliga 

åfåran. Utloppskanalen från kraftverket återbördar vattnet till den ursprungliga åfåran ca 

1,8 km nedströms sjöutloppet.  

 

Vid Gyllingen finns en regleringsdamm. Syftet med dammen är idag att upprätthålla 

nivån i Gyllingen till gagn för stugägarna runt sjön.        

 

 
Figur 97. Helgsta kvarn & smedja. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Djurån/Skebergsån finns tre elfiskelokaler, En lokal är fiskad återkommande 

vid 14 tillfällen medan de övriga två endast vid ett tillfälle. Vid dessa tillfällen har 

följande arter fångats:  bäcknejonöga, elritsa, gädda, lake, stensimpa och öring. Högst 

täthet av årsungar som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 12,8/100m2. 
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Figur 98. Ett fantastiskt parti av Djurån med mycket grova block, omgärdad av beteshagar och i huvudsak 

lövträd.    

 

 
Figur 99. Djurån 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda regleringsdammen vid Gyllingen samt säkerställa en kontinuerlig, 

ekologiskt anpassad mintappning från Djursjön. 
Den ena av de två viktigaste åtgärderna för att förbättra livsförutsättningarna för 

beståndet av flodpärlmussla och öringbeståndet är att ersätta dammen vid Gyllingen 

med en vandringsbar, självreglerande tröskel vid utloppet. Den nya sjötrösklen anläggs 

på en nivå som upprätthåller sjöns nuvarande ”normalvattennivå” för att inte påverka 

stugägarna runt sjön. På så sätt säkerställs en mer naturlig hydrologi och inga 

nolltappningar från Gyllingen skulle kunna ske.  

 

 
Figur 100. Dammen vid utloppet av Gyllingen. Fallhöjden uppgår till ca 2 m. I samband med besöket 

noterades allvarliga erosionsskador på dammen, på höger sida av utskovet. Ett dammbrott skulle riskera 

att få mycket stora negativa konsekvenser för musselbeståndet i ån.  
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Den andra viktigaste åtgärden är att säkerställa, att 

kraftverksägaren vid Djursjön tappar en ekologiskt 

anpassad året-runt tappning till Djurån.  

 

Dessa åtgärder är de viktigaste att genomföra i Djurån då 

flödet i ån kan periodvis vara väldigt lågt. Prio 2 är att 

biotopvårda åfåran som nämns nedan.  

  

2) Biotopvård av åfåran 
För att gynna öringbeståndet och därmed 

flodpärlmusslorna så bör åfåran biotopvårdas där behov 

finns. Behovet varierar längs med å sträckningen.  

 

 
Figur 102. Ett exempel på sträcka där stenar tryckts åt sidan och som skulle behöva åtgärdas.  

 

Återställningen ska utföras enligt den metodik man idag arbetar efter vid restaurering.  

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Figur 101. Filtrerande 

flodpärlmussla i Djurån. (Foto 

Andreas Johansson, år 2018)   
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Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

3) Möjliggöra fiskvandring vid Djursjön utlopp 
För att en fiskväg vid Djursjöns utlopp ska vara vettigt krävs att det tappas en 

kontinuerlig mintappning. Då reglering sker i Djursjön med en varierande vattenyta 

som följd så kan en slitsränna företrädesvis anläggas som bättre klarar av en större 

nivåvariation. Om detta förverkligas så åtgärdas givetvis också det mindre ”dämmet” 

som är anlagt uppströms Källvägen, strax nedströms Djursjön.    

 

 
Figur 103. Regleringsdammen vid utloppet av Djursjön.   
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4) Formellt skydda vattendraget 
Precis som Sången-systemet så bör Djurån upp till Djursjön med stor buffertzon skyddas 

genom t ex inrättande av ett naturreservat. Detta för att långsiktigt bättre skydda Djurån 

mot ingrepp och påverkan, från t ex skogsbruk och andra exploateringsföretag. Ett 

reservat kommer även kunna skydda kulturmiljölämningarna.  
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Gyllingsbäcken 

 
Figur 104. Översiktskarta Gyllingsbäcken. 
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Allmän beskrivning 
Gyllingsbäcken är ett mindre biflöde till Djurån och som rinner på Djurån strax 

uppströms Hisstjärn. Vattendraget lutar kraftigt men saknar naturliga vandringshinder. 

Inventerad sträcka är upp till Gyllingsmyran, en sträcka på 2 km med en nivåskillnad på 

ca 75 m. Bäckens fåra är i huvudsak opåverkad av mänskliga ingrepp med undantag för 

några vägövergångar. Vattendragsfåran är stenrik och med gott om död ved. En 

heterogen och fin bäckbiotop. Ett onaturligt vandringshinder finns, utgörandes av en 

vägtrumma vid Hedby Gyllingsvägen (se röda plustecknet i Figur 104).  

 

 
Figur 105. Gyllingsbäcken. 

   

Genomförda provfisken 

Inga registrerade elfisken i SLU:s elprovfiskeregister SERS. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda vägtrumma  
Vid vägöverfarten (Hedby Gyllingsvägen) ligger en vägtrumma som utgör ett 

vandringshinder. Vid trummans nedströmsände bildas ett fall på ca 0,5 m vilket utgör ett 

definitivt vandringshinder. Då fallhöjden vid vägöverfarten är stor så är det enda rimliga, 

för att inte skapa ett nytt vandringshinder, att byta ut trumman mot en valvbåge.   

 

 
Figur 106. Vägtrumman bör bytas ut mot en valvbåge. 
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Rältåns avrinningsområde 

 
Figur 107. Översiktskarta över Rältaåns avrinningsområde. 

Våtån 

Rältån 

Kvarntjärn 
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Övergripande 
Rältaåns avrinningsområde ligger norr om Djuråns avrinningsområde. Rältaån precis 

som Djurån rinner även den ut i Österdalälven, men uppströms Gråda kraftverk. Rältaån 

är därmed ett vattendrag som rinner ut i ett vattensystem som är fritt vandringsbart för 

fisk från Siljan.   

 

Det ca 59 km2 stora avrinningsområdet domineras av en större sjö, Molnbyggen (184 

möh) som är centralt placerad i avrinningsområdet. Sjön Yxen är en källsjö till Rältaån 

som är belägen på 260 möh. Avrinningsområdet består i huvudsak av skogsmark med ca 

5 % jordbruksmark som återfinns ner mot Österdalälven. Mellan Yxen och Molnbyggen 

benämns vattendraget Våtån. Molnbyggen avvattnas av Rältaån som i huvudsak rinner 

stilla fram, genom ett jordbrukslandskap. Åkermarken har för länge sedan en gång 

utgjort sjöbotten, här fanns en gång i tiden en forntida sjö som benämnts Rällen.  

 

Knappt 1,5 km nedströms Molnbyggen finns byn Rältlindor och Lindors bruk med 

bland annat en kvarn. Här finns flera dammar. Mellan sjön Yxen och Österdalälven 

faller Rältån ca 98 m, men den huvudsakliga fallhöjden (ca 76 m) finns mellan Yxen och 

Molnbyggen där vattendraget har en medellutning på drygt 1,6 %.  

 

 
Figur 108 Rältån rinner på dess väg ned mot Österdalälven sakta fram genom det öppna 

jordbrukslandskapet, en gång i tiden en sjöbotten. 
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Flöden 
Vid Rältaåns utflöde i Österdalälven uppgår medelvattenvattenföringen till 0,68 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,18 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 4,39 m3/s.  

 
Tabell 11. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11695. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid inloppet i Österdalälven 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 4,39 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 2,47 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,68 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,18 m3/s 

Nederbördsområde 59,04 km2 

Avrinning 363 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 6,65 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket i Rältaåns vattensystem förvaltas av Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening. 

 

Ekologisk status 
I Tabell 12 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Rältåns avrinningsområde.    

 
Tabell 12. Sammanställning över vattenförekomster inom Rältåns avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Rältån SE672487
-145539 

Måttlig GES 2027 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 
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-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
-Ekologiskt 
funktionella 
kantzoner. 
-Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel. 
-Strukturkalkning. 
-Våtmark, fosfor-
damm. 

 SE672711
-145429 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Minimitappning 

Våtån Prel. 
förekomst 
 
SE672809
-493815 

Måttlig Förslag 
GES 2027 

-Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
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Rältån 

 
Figur 109. Översiktskarta Rältån. 

Molnbyggen 

Kvarntjärn 
Rältlindor/ 

Lindors bruk 

Rältån 

Rältån 
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Allmän beskrivning 
Rältån tar sin börjar vid sjön Molnbyggen (184 möh). Från Molnbyggen rinner ån 

genom ett våtmarksområde för att efter en knapp kilometer nå Kvarntjärn (183 möh). 

Från Kvarntjärn rinner ån genom byn Rältlindor och Lindors Bruk för att sedan sakta 

slingra sig fram i det flacka jordbrukslandskapet, en gång i tiden en sjöbotten, ut till 

Österdalälven. Från Molnbyggen sträcker sig vattendraget ca 5,5 km innan 

sammanflödet med älven. Vattnet från älven dämmer ca 1 -1,5 km upp i Rältån. 

Utloppet i älven är beläget uppströms Gråda kraftverk vilket betyder att ån har 

konnektivitet med Insjön och Siljan längre uppströms.  

 

 
Figur 110. Ett mycket fint, opåverkat strömparti. 

 

I området vid Rältlindor/Lindors bruk och ett stycke nedströms faller vattnet på och är 

mer strömmande på en sträcka av ca 0,7 km. Vid Rältlindor /Lindors bruk finns två 

gamla bruksdammar som utgör vandringshinder. Kvarntjärnen och Molnbyggen är även 

de dämda med små regleringsdammar vid utloppen. Fallhöjden från Molnbyggen ut till 

älven uppgår till totalt ca 22 m varav nivåskillnaden framför allt är koncentrerad vid 

Lindors bruk och de två bruksdammarna. Nedströms det gamla bruket är åfåran i 
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huvudsak rensad (Figur 111) men det finns någon plats som är mer opåverkad (Figur 

110).  

 

 
Figur 111. Åfåran är i huvudsak rensad nedströms bruksdammarna där vattenhastigheten är strömmande. 

  

Genomförda provfisken 

Längs med Rältån finns en elfiskelokal. Lokalen är fiskad vid fyra tillfällen. Vid dessa 

tillfällen har följande arter fångats: elritsa, lake, stensimpa och öring. Högst täthet av 

årsungar som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 3,6/100m2. 
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Åtgärdsförslag 

1) Biotopvårda åfåran längs det strömmande partiet 
Strömsträckan på ca 0,7 km, vilken har konnektivitet med Österdalälven bör återställas 

efter den rensning av åfåran som har vidtagits historiskt. Återställningen genomförs som 

en flottledsrestaurering utförs idag där man återskapar en naturliknande opåverkad, 

åfåra.  

 

2) Förstudie för att utreda möjligheten att anlägga fiskvägar vid Lindors bruk 

samt analysera nyttan med dessa kontra de ingrepp som skulle krävas  
Att skapa fria vandringsvägar för fisk förbi de båda bruksdammarna vid Lindors bruk 

kräver avvägningar mellan kulturmiljövärden och naturmiljö. I brukets 

”huvudbyggnad” finns även ett privatboende som ligger i direkt anslutning till 

dammarna och den integrerade vattenmiljön. Utan att ha särskilt utrett frågan så är den 

initiala bedömningen att det är svårt att få till fria vandringshinder utan mer eller mindre 

stora ingrepp i miljön, både vad avser kultur- och boendemiljön.  

 

Någon/fiskevårdsområdesföreningen (?) har tidigare anlagt en fiskväg, ett så kallat 

omlöp (bäckfåra), med intaget i vattenspegeln ovan den övre dammen och som mynnar 

i slutet på det strömmande partiet. Fisk som hittar upp i omlöpet kommer idag upp till 

den uppdämda vattenspegeln ovan den övre dammen. Skulle det anordnas fria 

vandringsvägar förbi dammarna vid utloppen av Kvarntjärnen och Molnbyggen så 

kommer fisken vidare upp i systemet. Då fiskvägen mynnar så långt nedströms i ån så är 

funktionen sannolikt begränsad om inte en större andel av vattnet går i omlöpet. Det är 

dock inte önskvärt då strömpartiet samtidigt skulle få mindre vatten.      

 

Platsen vid dammarna vid Lindors bruk är komplex och vattendraget har stor lutning. 

Här finns också begränsat med utrymme. En utredning behöver titta på närmare på 

förutsättningarna att anlägga fiskvägar närmare. Att skapa fria vandringsvägar vid 

dammarna vid utloppet av Kvarntjärnen (Figur 114) och Molnbyggen (Figur 115) är 

betydligt enklare.   
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Figur 112. Den nedersta dammen vid Lindors bruk. 

 
Figur 113. Den övre dammen vid Lindors bruk. 
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Figur 114. Dammen vid utloppet av Kvarntjärnen som skymtas i bakgrunden. 

 

 
Figur 115. Dammen vid utloppet av Molnbyggen. 
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Våtån 

 
Figur 116. Översiktskarta Våtån. 

Våtån 

Moln- 

byggen Vägen mot 

Skeberg 
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Allmän beskrivning 
Våtån avvattnar sjön Yxen (260 möh) och rinner efter ca 4,6 km ut i Molnbyggen (184 

möh). Vattendraget har på den sträckan fallit 76 m. Längs med ån finns ett flertal 

kulturmiljölämningar efter vattenanknyten verksamhet. Ungefär mitt på sträckan så 

passerar ån också igenom Vägskälets naturreservat.  

 

Åns nedre delar faller kraftigt (Figur 117) och det är flera svåra passager för vandrande 

fisk med starkt strömmande/forsande vatten (Figur 121). Längre uppströms har 

vattendraget en mer strömmande karaktär (Figur 118). Ån utgör ett mycket fint 

strömvattendrag med ett variationsrikt bottensubstrat och gott om död ved. Direkt ovan 

vägen mot Skeberg finns en gammal konstruktion som idag utgör ett definitivt 

vandringshinder (Figur 121). 

 

 
Figur 117. Våtåns nedre sträcka faller på kraftigt. 
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Figur 118. Medan Våtåns övre sträckning har en mer beskedlig lutning.   

 

 
Figur 120. En av flera historiska lämningar  

längs med Våtån. 

 

 

 

 

 

Figur 119. Ett exempel på svår passage som bedöms 

utgöra ett naturligt, definitivt vandringshinder. 
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Figur 121. Direkt uppströms vägen mot Skeberg finns en konstruktion där vattnet faller lodrätt ca 1 m och 

skapar ett definitivt vandringshinder.  

 

Genomförda provfisken 

Längs med Våtån finns tre elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade vid ett tillfälle vardera år 

1997. På den översta lokalen, belägen nära sjön fångades gädda medan man på de övriga 

lokalerna blev utan fångst.  
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda artificiella vandringshinder 
Direkt uppströms vägen mot Skeberg finns en konstruktion som skapar ett definitivt 

vandringshinder (Figur 121). Då det är beläget längst ned mot sjön och inget naturligt 

hinder finns nedströms så är det angeläget att hindret åtgärdas. Hindret kan åtgärdas 

genom att det rivs ut och fallhöjden jämnas ut genom att åbotten planas ut ned mot 

trumman.  

 

Ca 260 m uppströms vägen mot Skeberg finns ett partiellt vandringshinder som kan vara 

artificiellt skapat (Figur 122). Detta kan studeras närmare i fält inför eventuell åtgärd. 

Ska det åtgärdas så kan det ske genom att man jämnar ut fallhöjden genom att sänka 

åbotten på uppströmssidan.    

 

 
Figur 122. Ca 260 m uppströms vägen mot Skeberg finns detta partiella hinder som kan vara artificiellt. 

Strukturen på högra sidan av åfåran (i nedströmsriktningen sett) ser ut att vara en uppbyggd vall (marken 

bakom vallen är lägre).    
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Ca 1,2 km nedströms Yxen finns ett partiellt vandringshinder som troligtvis är artificellt. 

Det åtgärdas enkelt genom att man river isär det så att fallhöjden jämnas ut. Till platsen 

finns en körväg.  

 

 
Figur 123. Troligtvis ett artificiellt vandringshinder, beläget ca 1,2 km nedströms Yxen. 
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”Styrsjöbäckens” avrinningsområde 

 
Figur 124. Översiktskarta över Styrsjöåns avrinningsområde. 

Styrsjöbäcken 

Siljan 
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Övergripande 
Bäcken som avvattnar Styrsjön benämns i denna rapport för Styrsjöbäcken, den har 

dock inget namn på topografiska kartan men kallas ibland även för Hedbäcken. 

Styrsjöbäcken mynnar i Siljans sydligaste spets, nära Siljans utlopp. Avrinningsområdet 

uppgår till ca 25 km2 och domineras helt av Styrsjön (189 möh). Styrsjöbäcken faller ca 

27 m på en sträcka av ca 4,5 km där bäcken rinner genom några mindre uppdämda 

dammar i byn Heden för att sedan slingra sig fram, djupt i en ravin på sin väg ut till 

Siljan. Avrinningsområdet består i huvudsak av skogsmark med ca 4,3 % tätort och 2,7 

% åkermark. 

 

Flöden 
Vid Styrsjöbäckens mynning vid Siljan uppgår medelvattenvattenföringen till 0,29 m3/s 

och medellågvattenföringen (MLQ) till 0,11 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 2,11 

m3/s.  

 
Tabell 13. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11859. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid mynning till Siljan 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 2,11 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 1,16 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,29 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,11 m3/s 

Nederbördsområde 25,22 km2 

Avrinning 365 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 6,31 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket i Styrsjöbäckens vattensystem förvaltas av Leksand-Insjöns 

fiskevårdsområdesförening. 

 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 142 

 

Ekologisk status 
I Tabell 14 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom ”Styrsjöbäckens” avrinningsområde.    

 
Tabell 14. Sammanställning över vattenförekomster inom Styrsjöbäckens avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Styrsjö-
bäcken 

SE673205
-145468 

Måttlig GES 2021 -Fisk -Närings-
ämnen. 

-Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
 

-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 
-Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
-Bevara eller 
förbättra 
hydrologisk regim. 
-Våtmark, fosfor-
damm. 
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”Styrsjöbäcken” 

 
Figur 125. Översiktskarta ”Styrsjöbäcken”. 
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Allmän beskrivning 
Från Styrsjön (189 möh) rinner ett vattendrag som mynnar i Siljans (ca 160-162 möh) 

sydligaste ände. I denna rapport benämns vattendraget ”Styrsjöbäcken” men brukar i 

andra sammanhang även kallas för Hedbäcken. Vattendragets längd, från Styrsjön till 

Siljan, uppgår till ca 5 km och faller ca 28 m på den sträckan.  

 

De nedre delarna av bäcken är lugnflytande och rinner genom ett våtmarksområde. Där 

vattnet börjar falla på så slingrar sig bäcken djupt fram i en ravin. Här återfinns en 

gammal kulturlämning efter en historisk damm (ej vandringshinder), (Figur 128). 

Åbotten på sträckan i ravinen består till stor del av finmaterial, typ sand och fraktionerna 

därikring med inslag av lite större stenar. Vattenhastigheten längs med ån är mestadels 

svagt strömmande. Bäcken har gott om död ved. Ett stycke nedströms byn Heden 

upphör ravinen och vattendraget ligger här mer ”marknära”. Här finns tre dammar efter 

både kvarn- och hyttverksamhet (benämns Kattdammen, Kvarndammen och 

Brömsdammen). Även bäver har skapat ”naturliga” vandringshinder i ån.   

 

 
Figur 126. Bäckens nedre sträckning består i huvudsak av fint material, typ sand och därikring med lite 

inslag av större stenar. 
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Figur 127. I bäcken finns ofta rikligt med död ved.  

 

Dammen vid utloppet av Kvarndammen inventerades inte på grund av för privat läge.  

Närmast uppströms Brömsdammen som ligger längst uppströms av de tre dammarna, 

rinner bäcken genom ett flackt våtmarksområde för att därefter, sista sträckan upp mot 

Styrsjön, strömma på lite mer (svagt strömmande) i ett lövskogslandskap. Vid utloppet 

av Styrsjön finns en liten regleringsdamm (Figur 129). Alla dammarna (fyra) längs 

bäcken utgör definitiva vandringshinder.     

 

Genomförda provfisken 

Längs med Styrsjöbäcken finns två elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade vid ett respektive 

fyra tillfällen. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: abborre, bäcknejonöga, 

bäckröding, gädda, stensimpa och öring. Högst täthet av årsungar (öring) som fångats 

vid dessa tillfällen uppgår till 20,50/100m2. 
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Figur 128. Kulturlämning efter en damm nere i ravinen. 

 

 
Figur 129. Den lilla regleringsdammen vid utloppet ur Styrsjön. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärda artificiella vandringshinder 
Alla fyra dammar längs med Styrsjöbäcken utgör idag definitiva vandringshinder. För att 

skapa fria vandringsvägar för fisk behöver dessa rivas ut (helt eller partiellt) alternativt 

behöver man anlägga fiskvägar. Alla dammarna upprätthåller vattenspeglar som man 

troligtvis kommer vilja bibehålla på ungefär samma nivå som idag. En eventuell 

utrivning kan ibland kombineras med anläggande av nya sjötrösklar som håller upp en 

dämd nivå. Den enklaste dammen att åtgärda är den vid utloppet ur Styrsjön där 

fallhöjden är lägre än 0,5 m (Figur 129). En självreglerande sjötröskeln skapar här också 

förutsättningar för en mer stabil vattennivå, sannolikt till gagn för de boende runt sjön. 

 

Dammen vid Brömsdammen skulle kunna ersättas med en ny tröskel, belägen ett stycke 

utanför befintlig damm. Fallhöjden är ca 1,5 m. Förslagsvis så anläggs tröskeln längs med 

västra stranden. Då fallhöjden är relativt stor så kommer den åfåra som behöver trösklas 

upp mot den bestämmande sektionen att behöva vara ca 75 m lång, för att erhålla en 

lutning om 2 %.  

 

 
Figur 130. Dammen vid utloppet ur Brömsdammen, fallhöjden uppgår till ca 1,5 m.  
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Dammen vid utloppet av Kvarndammen har inte kunnat studerats närmare inom ramen 

för detta arbete. 

 

 
Figur 131. Dammen vid utloppet av Kvarndammen är belägen i bortre änden av hästhagen. 

 

Vid Kattdammen är det en stor fallhöjd vilket försvårar det hela utifall vattenspegeln ska 

bibehållas (Figur 132, Figur 133). Är det okej att sänka av vattenspegeln så underlättar 

det fundamentalt. Annars är man t ex hänvisad till ett längre omlöp som kommer ta i 

anspråk mycket markyta.      
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Figur 132. Foto från Kattdammen, taget från det ena utskovet upp mot den dämda vattenspegeln.  

 

 
Figur 133. Ett rör leder vatten genom Kattdammen.  
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Limåns avrinningsområde 

 
Figur 134. Översiktskarta Limåns avrinningsområde. 
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Övergripande 
Limån är ett av de fem något större vattendrag som mynnar i Siljan. Dess 

avrinningsområde uppgår till ca 230 km2 och består i princip enbart av skogsmark samt 

ca 6 % våtmark. I vattensystemet finns höga naturvärden med förekomst av 

flodpärlmussla men dess största betydelse har systemet sannolikt som ett potentiellt lek- 

och uppväxtområde för den riksklassade och hotade Siljansöringen. En storvuxen och 

långvandrande öringstam som lever i Siljan. Siljan och Limån upp till Brasjön är utpekat 

som Nationellt särskilt värdefullt vatten för fisk. Inom en nära förestående framtid 

kommer något fantastiskt att ske här – i princip hela Limåns vattensystem kommer 

öppnas upp för fiskvandring från Siljan!  

 

Limån har sannolikt alltsedan tillkomsten av Limå bruk i början på 1800-talet varit 

avstängt för fiskvandring. Dammen vid bruket som är beläget vid Limåns 

mynningsområde har därmed stängt av hela Limåns vattensystem för fiskvandring upp 

från Siljan. Leksands kommun har nu tagit över dammarna och kraftverken vid Limå 

Bruk och Sågkvarns kraftverk med intentionen att dessa ska rivas ut, en 

domstolsprövning pågår för att söka erforderliga tillstånd för detta. Parallellt med detta 

har nu också Fortum rivit ut alla sina dammar i systemet vilket i stort kommer återskapa 

ett fritt vandringsbart vattensystem med en naturlig flödesregim. Dammarna som 

Fortum rivit ut var belägna vid sjöarna Stora Draggen, Ejen och Kollsjön. Tidigare ”revs” 

även dammen vid sjön Lång definitivt ut efter ett dammhaveri.   

 

Förutom dammarna vid Limå bruk, Sågkvarn och Fortums regleringsdammar så finns 

även en gammal flottningsdamm, belägen vid Brasjöns utlopp. Här söker nu 

länsstyrelsen om tillstånd hos domstolen att få riva ut denna. Kvar finns nu två privata 

dammar, Nykvarn och Altsarkvarn. Dessa är belägna i Limåns huvudfåra. Vid 

inventeringstillfället var luckorna vid Altsarkvarn och Nykvarn helt dragna. Dammen 

vid Nykvarn kan eventuellt utgöra ett vandringshinder (även med luckorna helt dragna). 

Här behöver utskovet särskilt studeras lite närmare än vad som var möjligt vid 

inventeringstillfället. Den initial bedömningen är att, om det föreligger ett hinder, så kan 

det relativt enkelt åtgärdas. En särskild utredning behövs dock för att titta närmare på 
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förutsättningar. I vattendomen för Nykvarn finns inskrivet ett latent villkor om fiskväg 

för det fall det blir fria vandringsvägar för fisk, från Siljan upp till Nykvarn. Detta 

kommer bli fallet den dagen då Limå Bruk och Sågkvarns kraftverk är utrivna. När dessa 

kvarvarande dammar är utrivna så kommer Limån blir ett helt unikt tillrinnande 

vattensystem till Siljan, med mycket stor potentiell att hysa stora naturvärden i 

framtiden. Det mest spännande i Limåns vattensystem ligger nu helt klart framför oss.  

 

Flöden 
Vid Limåns mynning vid Siljan uppgår medelvattenvattenföringen till 3,08 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,92 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 14,4 m3/s.  

 
Tabell 15. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 12089. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid mynning till Siljan 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 14,4 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 8,10 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 3,08 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,92 m3/s 

Nederbördsområde 229,78 km2 

Avrinning 421 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 6,76 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket förvaltas inom Limåns vattensystem av Siljansnäs fvof upp till utloppet av Ejen i 

Limåns huvudfåra samt hela biflödet Jobsarboån. Fisket i Ejen och uppströms förvaltas 

av Leksand-Insjöns fvof.  
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Ekologisk status 
I Tabell 16 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Limåns avrinningsområde.    

 
Tabell 16. Sammanställning över vattenförekomster inom Limåns avrinningsområde. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitetsfaktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god status) 

Möjliga 
åtgärder 
(åtgärds-
kategorier) 

Limån- 
Jobsarboån 

Prel. 
förekomst 
 
SE673728
-483320 

Måttlig Förslag 
GES 2027 

-Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring. 
-Biotopvård 
i vattendrag. 
-Ekologiskt 
funktionell 
kantzon 
skogsbruk. 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 

Forsån SE673976
-143817 

Måttlig GES -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring. 
-Ekologiskt 
funktionell 
kantzon 
skogsbruk. 

Långsån SE673571
-143682 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring. 
-Biotopvård 
i vattendrag. 
-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionell 
kantzon 
skogsbruk. 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 

Yxbäcken SE673755
-143637 

God GES 2021    -Askåter-
föring. 
-Ekologiskt 
funktionell 
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kantzon 
skogsbruk. 

Limån-
Brasjön 

Prel. 
förekomst 
 
SE673352
-485865 

Måttlig GES 2027 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring. 
-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionell 
kantzon 
skogsbruk. 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 

Brasån SE673195
-144146 

Otillfred-
ställande 

GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring. 
-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionell 
kantzon 
skogsbruk. 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 

Gryssån SE672492
-144031 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet i 
vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
-Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag. 

-Askåter-
föring 
(GROT). 
-Flottleds-
återställning. 
-Ekologiskt 
funktionella 
kantzoner 
(skogsbruk). 
-Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage. 

Limån/ 
Oppejen 

Prel. 
förekomst 
 
SE671956
-482871 
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Limån 

 
Figur 135. Översiktskarta Limån, del 1 (Siljan-Brasjön). 
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Figur 136. Översiktskarta Limån, del 2 (Brasjön-Ejen). 
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Figur 137. Översiktskarta Limån, del 3 (Ejen-Oppejen). 
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Allmän beskrivning 
Limån är ett av kommunens största vattendrag med en medelvattenföring på lite drygt 3 

m3/s. Limån som mynnar i Siljan, i Limåviken, ca 8 km väster om Siljansnäs, tar sin 

början i sjön Oppejen (306 möh) för att sedan rinna i nordlig riktning mot sitt utlopp i 

Siljan. Limån mynnar vid det historiska Limå Bruk med anor från början på 1800-talet. 

På sin färd mot Siljan så passerar vattendraget genom sjöarna: Gryssen (299 möh), Stor-

Draggen (254 möh), Ejen (251 möh) och Brasjön (231 möh). Jobsarboån, Limåns största 

biflöde tar sin början i sjön Lång (263 möh) och Vådsjön (351 möh). Från Lång rinner 

vattnet sin väg genom Stora Israelsjön (177 möh) och St. och L. Kollsjön (176 möh) för 

att sedan flöda samman med Limån vid Sågkvarn, ca 1,9 km uppströms Limåns utlopp i 

Siljan. Vådsjön avvattnas av Vådån som rinner ut i St. och L. Kollsjön.      

 

Man har flottat både i Limån och i biflödet Jobsarboån. Viss återställning har skett men 

enligt äldre metodik där man anlagt stentrösklar på tvärs över vattendraget. Ingrepp i 

vattendraget har även skett för reglering och kraftverksproduktion samt annan 

vattenanknyten verksamhet. Här finns ett större behov av biotopvårdande insatser i ån. 

 

Limån är i huvudsak ett strömmande vattendrag med i grunden mycket fina 

strömvattenkvalitéer. Vattendragsfåran består i huvudsak av en blandning av olika 

fraktioner och det finns normalt gott om död ved. Längs med stränderna har vi mycket 

växtlighet med lövinslag som bidrar fint till beskuggning samt tillförsel av organiskt 

material till åfåran. I ån finns ett litet kvarvarande bestånd av flodpärlmussla som vittnar 

om vattendragets kvalitéer. I Limåns vattensystem finns idag tre vattenkraftverk. Ett vid 

Vådsjön och två i Limåns nedre delar, vid Limå bruk och Sågkvarn. Verket vid Limå 

bruk är taget ur drift på grund av erosionsskador som uppstod i samband med att en 

damm vid sjön Lång gick till brott i slutet av april 2018. Leksands kommun har nu 

förvärvat vattenkraftverken vid Limå bruk och Sågkvarn. Intentionen är att riva ut dessa 

för att skapa fria vandringsvägar för fisk upp i Limån från Siljan.  

 

I Siljan finns den starkt hotade och nationellt skyddsvärda Siljansöringen, en storvuxen 

öringstam som lever i Siljan, och som är hotad på grund av alla dammar som skurit av 
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dess lek- och uppväxtområden i de tillrinnande vattendragen till Siljan. Här kan Limån, 

efter att vattenkraftverken rivits ut, komma att få stor betydelse för Siljansöringens 

fortlevnad. 

 

 
Figur 138. Limån.  

 

Något annat som också är mycket positivt för den akvatiska miljön i Limån och 

Siljansöringen är att regleringsdammarna vid Stora-Draggen, Ejen och Kollsjöarna nu 

under 2021 rivits ut av Fortum. Dammarna har nu ersatts av nya sjötrösklar som är 

självreglerande och passerbara för alla fiskar. Även dammen vid Brasjön ska rivas ut, här 

håller länsstyrelsen på med en tillståndsansökan för detta. Det innebär att det enbart 

finns två kvarvarande dammar i Limåns huvudfåra, dammen vid Altsarkvarn samt 

dammen vid Nykvarn. Dammen vid Altsarkvarn är i huvudsak passerbar idag när alla 

luckorna är dragna vilket de normalt är medan dammen vid Nykvarn är mer osäker om 

det krävs en åtgärd för att skapa passerbarhet. Även vid Nykvarn är luckorna åtminstone 
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tidvis helt dragna men då det kan vara ett fall vid själva utskovet så kan dammen, även 

med luckorna helt dragna, utgöra ett vandringshinder. Detta behöver studeras särskilt.    

 

 
Figur 139. Det nya, fina sjöutloppet vid Ejen som vid fototillfället precis hade anlagts. Den nivå-

bestämmande tröskeln är anlagd ett stycke ut i sjön, uppströms det forna dammläget, med en anlagd 

vattendragsfåra nedströms. Fotot är taget från dammkroppen och ut mot sjön. Nu kan fisk återigen fritt 

passera mellan ån och sjön.   

 

Längs med ån finns många vattenanknytna kulturlämningar, varav många är belägna vid 

dammlägena. Längs med ån finns också ytterligare ett gammalt historiskt bruk, 

Brahammars bruk, beläget direkt uppströms Brasjön. Mer detaljerad redogörelse om de 

olika kulturlämningar som finns längs Limåns vattensystem går att finna i Länsstyrelsens 

rapport: 2018-06 Siljans lokala tillflöden – Beskrivning av natur- och kulturvärden samt 

åtgärdsförslag vid dammar och kraftverk (författare: Magnus Hagström, Benedict 

Alexander samt Erika Räf)7.     

 

 

 
7 Rapport 2018-06 kan laddas ned via denna länk: Hållbar vattenkraft i Dalälven - Dalarnas vatten 

(lansstyrelsen.se)  

http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/Sv/hallbar-vattenkraft/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/dalarnasvatten/Sv/hallbar-vattenkraft/Pages/default.aspx
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Nedan följer en översiktlig beskrivning av vattendraget från mynningen i Siljan upp till 

källsjön Oppejen.  

 

Nedströms kraftverket vid Limå bruk, i den ca 250 m långa åfåran ut i Siljan, så man har 

för kraftverket räkning rensat och sänkt åfåran. Från dammen vid Limå bruk upp till 

nästa damm, kraftverket vid Sågkvarn, uppgår vattendragssträckan till ca 1,25 km. Det 

nu avsänkta området direkt uppströms dammen vid Limå bruk har avslöjat ett intressant 

strömparti (de närmaste 200 m uppströms dammläget) som med biotopvårdsåtgärder 

kan bli en mycket bra strömbiotop i direkt anslutning till Siljan (Figur 140). Åfåran 

uppströms detta strömparti, mot Sågkvarn, har idag karaktären av kanal snarare än en 

naturlig åfåra, med stenar tryckta mot stranden.   

 

 
Figur 140. När nivån vid dammen vid Limå bruk sänktes av kom ett intressant strömparti fram som med 

biotopvårdsåtgärder kan optimeras för lek- och uppväxt för Siljansöringen.  
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Figur 141. Sågkvarns kraftverk. 

 

Uppströms Sågkvarns kraftverk finner vi en flottledsrestaurerad sträcka av äldre snitt, 

med återkommande trösklar vilka skapar mellanliggande pooler med lugnvatten (Figur 

142). En del flottledslämningar finns även kvar i form av stenar tryckta mot strand och 

någon stenledare. Detta gäller sträckan hela vägen från utloppet i Siljan upp till St. 

Draggen. Att återställa vattendraget efter denna tidiga återställning är en mycket viktig 

insats för att förbättra strömvattenbiotopen. Helst bör detta ske innan kraftverken rivs 

ut.  

 

Från St. Draggen upp till Oppejen är åfåran påverkad endast i mer begränsad 

omfattning. Gryssån, som är belägen uppströms St. Draggen och som avvattnar Gryssen, 

är ett otroligt fint vattendrag som i mer begränsad omfattning har påverkats av 

människan. Från Gryssen upp till Oppejen har vattendraget mer karaktären av en 

mindre bäck och vattenhastigheten ofta låg (Figur 145). Här bedöms det finnas fina 

skogliga värden.   
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Figur 142. Limån är flottledsrestaurerad enligt äldre snitt med återkommande trösklar tvärs över 

vattendraget. Innan kraftverken rivs ut bör åfåran återställas enligt dagens rådande metodik där man 

återskapar en mer naturliknande åfåra. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Limån upp till Oppejen finns 9 elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade allt från ett 

till 9 tillfällen. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: benlöja, bäcknejonöga, 

elritsa, gädda, lake, mört, stensimpa och öring. Högst täthet av årsungar (öring) som 

fångats vid dessa tillfällen uppgår till 18,50/100m2. 
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Figur 143. Limån nedströms Ejen. Här ett parti med trösklar som sträcker sig halvvägs ut från vardera 

stranden om vartannat.   

 

 
Figur 144. Gryssån, belägen uppströms St. Draggen är ett i stora delar helt opåverkat vattendrag med 

mycket fina biotoper, ofta storblockiga.  
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Figur 145. Bäcken från Oppejen ned till Gryssen är mestadels lugnflytande.  
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Åtgärdsförslag 
Med utgångspunkt från att kraftverken vid Limå bruk och Sågkvarn rivs ut samt 

regleringsdammen vid Brasjön så föreligger följande åtgärdsbehov.    

 

1) Åtgärda de kvarvarande artificiella vandringshindren 
Den tidigare återställda/upptrösklade åfåran nedströms Altsarkvarn behöver en smärre 

justering. Åtgärden vid Altsarkvarn består i en smärre justering av åfåran nedströms 

dammen för att jämna ut fallhöjden över ett litet fall som har bildats (Figur 146).  

 

 
Figur 146. Bäckfåran nedströms Altsarkvarn har tidigare återställts från att ha varit rensad men det finns 

ett fall som syns på bilden som behöver justeras för att underlätta fiskvandringen. 

 

Vid inventeringstillfället var luckorna helt dragna vid både Altsarkvarn och Nykvarn. 

För att säkerställa att dessa inte används i framtiden för att dämma upp ytan sommartid, 

vilket man har gjort för att skapa bättre badmöjligheter, så bör luckorna helt lyftas ur.   

 

Vid Nykvarn behöver dammen och bäckbotten direkt nedströms utskovet studeras 

närmare för att bestämt avgöra om det krävs någon åtgärd för att säkerställa 

fiskvandring vid de flesta vattenföringar. Vid inventeringstillfället var förhållandena 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 167 

 

sådana att fisk eventuellt kunde passera utskovet. Osäkerheten består i att utskovet inte 

kunde studeras i detalj vid inventeringstillfället.  

 

Med fria vandringsvägar, förbi både Altsarkvarn och Nykvarn, så skapar det fria 

vandringsvägar hela vägen från Siljan, ända upp till Gryssen, där det idag finns en 

gammal dammrest som utgör ett vandringshinder. Att åtgärda det hindret är av lägre 

prioritet men hindret bör ändå åtgärdas. Det kan ske genom att det som skapar 

nivåskillnaden rivs ut och fallhöjden i vattendraget jämnas ut. Eventuellt går det att göra 

manuellt vid ett lågflöde. 

 

 
Figur 147. Dammen vid Nykvarn.  
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Figur 148. En gammal dammrest ett stycke nedströms sjön Gryssen. Resterna utgör ett vandringshinder 

som bör åtgärdas.  Eventuellt kan detta hinder åtgärdas manuellt vid ett lågflöde. 

 

2) Biotopvårda Limåns huvudfåra, från Siljan upp till utloppet av Ejen 
Att biotopvårda Limåns åfåra bedöms vara mycket angeläget. Den rensning av 

vattendragsfåran som vidtogs till förmån för flottningen, samt den efterföljande 

”återställningen” med anläggande av trösklar i ån, har skapat ett onaturligt och 

bristfälligt strömvattenhabitat.  

 

Genom att utföra biotopförbättrande åtgärder enligt dagens metodik kan vattendragets 

kvalitéer höjas avsevärt, till stor nytta för det akvatiska livet i ån. Genom att Limån nu 

inom en relativt nära förestående framtid kommer öppnas upp mot Siljan och potentiellt 

kan komma att utgöra en mycket viktig lek- och uppväxtmiljö för Siljansöringen, så är 

detta extra angeläget. Biotopförbättrande åtgärder skapar bättre livsmiljöer för öringen, 

vilket i förlängningen också gynnar beståndet av flodpärlmussla i ån.  
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Figur 149. Efter flottningen ”återställdes” vattendraget genom att man anlade stentrösklar. Dessa trösklar 

försämrar avsevärt det strömhabitat som naturligt annars skulle ha funnits här.     

 

Återställningen ska utföras enligt den metodik man idag arbetar efter vid restaurering.  

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  
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Jobsarboån (från Lång) 

 
Figur 150. Översiktskarta Jobsarboån, del 1 (utlopp Limån-Israelssjön). 
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Figur 151.Översiktskarta Jobsarboån, del 2 (Israelssjön-Lång). 
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Allmän beskrivning 
Jobsarboån är Limåns största biflöde och ån har två grenar, den ena kommer sjön Lång 

(263 möh) och bäcken Långsån och den andra grenen tar sin början vid Vådsjön (351 

möh) och Vådån (har inte inventerats). De båda grenarna förenas i St. och L. Kollsjön 

(176 möh). L. Kollsjön avvattnas av Jobsarboån som med ett lugnt lopp rinner fram ca 

3,2 km innan ån mynnar ut i Limån, strax uppströms Sågkvarns kraftverk. 

Medelvattenföring i Jobsarboån uppgår till 1,68 m3/s. 

 

I Långsån finns ytterligare en sjö, Stora Israelsjön (177 möh), som är belägen strax 

uppströms Kollsjöarna. Vattendraget mellan Stora Israelsjön och Kollsjöarna kallas 

Forsån och har en längd på knappt 400 m. Långsån från sjön Lång ned till Stora 

Israelsjön har en längd på ca 4,7 km. Fallhöjden från Lång ned till Stora Israelsjön 

uppgår till ca 86 m. Fallhöjden mellan Stora Israelsjön ned till Kollsjöarna är ca 1 m. 

Från Kollsjöarna ned till utloppet i Limån faller vattendraget ca 3 m.  

 

Ett dammhaveri inträffade vid sjön Lång under april månad 2018 med mycket stora 

erosionsskador som följd längs stora delar av Långsån. Det var i princip endast den sista 

kilometern ner mot Stora Israelsjön som klarade sig. Dammägaren Fortum valde att inte 

återuppbygga dammen och rev ut resterna permanent. I och med dammhaveriet sänktes 

nivån i sjön av ca 1 m. Även fast regleringsamplituden var större än så blev inte 

avsänkningen större tack vare att den naturliga sjötröskeln var opåverkad och som var 

belägen ett stycke ut i sjön. Längs med åsträckningen har man återställt/justerat åfåran i 

syfte att försöka skapa en så god bäckmiljö som möjligt.  

 

Men på grund av de mycket stora erosionsskadorna, till följd av dammhaveriet, har det 

nedströms Killingbackslygnen, skapats stora fall där vattnet eroderar sig ned alltmer 

(Figur 152). Att åtgärda detta problem bedöms i princip inte vara möjligt utan sannolikt 

något man får acceptera. Alternativet är att helt leda om vattnet en helt ny väg.  
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Figur 152. Det syns dåligt på bilden men här faller vattnet lodrätt minst ett par meter rätt ner (längst till 

vänster i bild). Att stoppa dessa erosionsprocesser idag bedöms i princip inte vara möjligt. Det enda 

uppenbara alternativet är att i princip leda om vattnet om man ska stoppa detta.     

 

 
Figur 153. Dammhaveriet gav upphov till nästan ofattbart stora erosionsskador. Detta på grund av en liten 

damm i en sjö, allra längst upp i ett avrinningsområde. 

 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 174 

 

 
Figur 154. Men det finns även mindre påverkade områden längs Långsån. 

   

I den knappt 400 m långa Forsån som förbinder sjöarna Stora Israelsjön och Kollsjöarna 

så rinner vattnet i huvudsak, trots namnet, lugnt fram (Figur 155).  Även Jobsarboån 

som avvattnar Kollsjöarna är ett lugnflytande vattendrag (Figur 156) med undantag för 

en kortare, knappt 200 m långt strömparti. På den strömmande sträckan har man rensat 

ån på sten (Figur 157).  

 

 
Figur 155. Forsån.  
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Figur 156. Jobsarboån, i huvudsak lugnflytande längs hela sträckan från utloppet i L. Kollsjön ned till 

sammanflödet med Limån.  

 

 
Figur 157. Ett kortare strömparti (knappt 200 m) finns längs Jobsarboån. Här är också vattendraget rensat 

på sten. 
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Dammen vid utloppet ur L. Kollsjön existerade vid inventeringstillfället. Samtidigt som 

sträckan inventerades höll Fortum på att etablera väg ned till dammen för att riva ut den. 

Så dammen i bilden nedan existerar inte längre utan är nu ersatt av ett nytt passerbart, 

självreglerande sjöutlopp. 

 

 
Figur 158. Dammen vid utloppet av L. Kollsjön som numera är ett minne blott.  

 

Genomförda provfisken 

Längs med Jobsarboån upp till sjön Lång finns fem elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade 

allt från ett till 21 tillfällen. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: abborre, 

bäcknejonöga, elritsa, gädda, lake, mört, stensimpa och öring. Högst täthet av årsungar 

(öring) som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 25,70/100m2. 
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Åtgärdsförslag 
Några direkta åtgärder i Långsån föreslås inte då erosionsprocesserna i ån fortfarande 

kommer pågå, sannolikt ett antal år till vilket kommer omdana vattendraget. Uppstår det 

mindre vandringshinder eller andra problem så kan dessa åtgärdas när vattendraget 

”satt” sig lite mer. Inventering visar att det idag har uppkommit några sådana mindre 

vandringshinder som skulle behöva åtgärdas. Huruvida de större vandringshindren som 

uppstått nedströms Killingbackslygnen ska försöka åtgärdas eller inte får andra bedöma.  

 

1) Biotopvårda strömsträckan i Jobsarboån 
Det ca 200 m långa strömpartiet i Jobsarboån är kraftigt rensat och skulle behöva 

återställas. För eventuellt vandrande fisk så kan strömpartiet utgöra en tillfällig refug på 

väg upp i vattensystemet. Den upprensade stenen ska återföras vattendragsfåran så att 

åfåran får ett naturliknande, opåverkat utseende.  
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Yxbäcken 

 
Figur 159. Översiktskarta Yxbäcken. 
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Allmän beskrivning 
Yxbäcken avvattnar sjön Yxen (311 möh) och rinner på Långsån, ca 0,8 km uppströms 

Stora Israelsjön (177 möh). Vid sammanflödet har ån fallit ca 133 m på 4,3 km vilket ger 

en medellutning på över hela 3 %.  

 

Vattendragets åfåra är i huvudsak opåverkat av mänskliga ingrepp med några undantag. 

Bäcken är stenrik, har gott om död ved och erbjuder ett varierat och bra 

strömvattenhabitat. På något enstaka ställe förefaller man ha skjutit sten mot stränderna. 

Längst ned i bäcken finns en intagskanal som leder in en del av vattnet till några 

dammar. Anläggningarna förefaller vara övergivna. Längs ån finns några vägpassager 

men inga som utgör ett hinder. Ca 0,8 km upp i Yxbäcken finns det första naturliga 

vandringshindret av flera (Figur 162).  

 

 
Figur 160. Yxbäcken är ett mycket fint vattendrag med i huvudsak opåverkad åfåra.  
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Sjön Yxen är odämd och öring 

kan leka nedströms i Yxbäcken. I 

bäckfåran har man på några 

ställen tillfört externt lekgrus 

(Figur 163).  

 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 162. Ett naturligt fall, över ett hällparti, ca 800 m upp i Yxbäcken. Bedöms mest troligt vara ett 

definitivt vandringshinder.    

 

 

Figur 161. Externt lekgrus har tillförts bäckfåran nedströms 

Yxen. 
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Genomförda provfisken 

Längs med Yxbäcken finns sex elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade allt från ett till 16 

tillfällen. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: abborre, bäckröding, elritsa, lake, 

stensimpa och öring. Högst täthet av årsungar (öring) som fångats vid dessa tillfällen 

uppgår till 52,10/100m2 (lokalen nedströms sjöutloppet). 

 

 

Åtgärdsförslag 

1) Lägga igen intagskanalen 
För att undvika att vatten leds in till dammarna, framför allt i samband med lågflöden då 

vattnet behövs i huvudfåran, så bör intagskanalen läggas igen (Figur 163).  

 

 
Figur 163. Grävd intagskanal till vänster i bild. Kanalen leder in till några grävda dammar.  
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Saluåns avrinningsområde 

 
Figur 164. Översiktskarta Saluåns avrinningsområde. 
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Övergripande 
Saluån och dess 27 km2 stora avrinningsområde är beläget på östra sidan om Siljan, 

söder om Rättvik samhälle. Saluån slingrar sig längs med kommungränsen Leksand-

Rättvik.  Avrinningsområdet har endast en sjö, Salutjärnen. Avrinningsområdet består 

mestadels av skogsmark och en del jordbruksmark.  Saluån mynnar ut i Siljan och kan 

utgöra en mindre lek- och uppväxtbiotop för fisk från Siljan, t ex för Siljansöringen.  

 

Flöden 
Vid Saluåns mynning vid Siljan uppgår medelvattenvattenföringen till 0,33 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,04 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 4,02 m3/s.  

 
Tabell 17. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 12358. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid mynning till Siljan 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 4,02 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 2,05 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,33 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,04 m3/s 

Nederbördsområde 27,06 km2 

Avrinning 388 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 0,67 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Saluån ligger på gränsen mellan två fiskevårdsområdesföreningar, Rättvik-Boda fvof och 

Bjursås-Leksands fvof. Om de förvaltar vattendraget tillsammans eller om ansvaret ligger 

hos endera föreningen är okänt för rapportförfattaren. 
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Ekologisk status 
I Tabell 18 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Saluåns avrinningsområde.    

 
Tabell 18. Sammanställning över vattenförekomster inom Saluåns avrinningsområde som inventerats. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Saluån SE674624
-146104 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 
 

-Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel. 
-Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
-Våtmark, fosfor-
damm. 
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Saluån 

 
Figur 165. Översiktskarta Saluån. 
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Allmän beskrivning 
Saluån är ett mindre vattendrag med en medelvattenföring på 0,33 m3/s. Ån mynnar 

direkt i Siljan och vattendraget blir på så vis extra intressant, såsom möjlig lek- och 

uppväxtbiotop för Siljansöringen. Avrinningsområdet är sjöfattigt med endast en 

mindre sjö inom nederbördsområdet, Salutjärnen (247 möh). Från Salutjärnen faller 

vattendraget ca 85-87 m ned till Siljan (160-162 möh). Inventerad sträckan är från 

Riksväg 70 ned till Siljan, en sträcka på ca 2,7 km. På den sträckan faller vattendrag ca 36 

m.   

 

Saluån är mest svagt 

strömmande ned mot Siljan 

och det finns ett parti lite 

längre uppströms där bävrar 

hjälpt till att skapa ett 

våtmarksområde. Allra längst 

ned strömmar vattnet på lite 

mer och med tillförsel av lite 

externt lekgrus skulle fina 

lekplatser kunna skapas.  

 

Uppströms våtmarksområdet 

blir vattenhastigheten mera strömmande och det är väl framför allt här det finns 

potentiella lek- och uppväxtmiljöer för t ex Siljansöringen. Bottensubstratet är lite stenigt 

med inslag av finare material. Ska öring från Siljan kunna ta sig hit behöver fåran vid 

området där bävrarna huserar åtgärdas. 

 

Spår efter mänskliga ingrepp i åfåran finns på några ställen. Lite längre uppströms i ån 

har man erosionsskyddat några ytterkurvor och på något annat ställe har man tryckt sten 

ut mot stränderna. När man kommer mer upp mot riksväg 70 finns också några 

dammrester.   

 

Figur 166. Saluån längre nedströms, lugnflytande med mycket 

finkornigt bottensubstrat. 
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Figur 167. Ett fint strömmande parti lite längre uppströms.  

 

 
Figur 168. Ett mer strömmande parti där man tryckt sten mot stränderna. 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 188 

 

 
Figur 169. Historiska lämningar efter någon typ av vattenanknyten verksamhet. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Saluån finns tre elfiskelokaler. Lokalerna är fiskade allt från ett till fem 

tillfällen. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: stensimpa och öring. Högst täthet 

av årsungar (öring) som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 54,6/100m2 (en lokal 

direkt uppströms riksväg 70). 
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Åtgärdsförslag 

1) Biotopvårdsarbete
På de platser där sten knuffats åt sidan eller där ytterkurvor har erosionsskyddats så bör 

dessa ingrepp återställas. Om man vill främja lekmöjligheterna för Siljansöringen så kan 

man t ex tillföra lekgrus i bäckfåran allra längst ned mot Siljan där vattnet strömmar på 

lite mer. Vill man också bättre bereda väg för t ex Siljansöringen upp i Saluån behöver 

bäverdämmen rivas/åfåran justeras.  
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Rönnäsåns avrinningsområde 

 
Figur 170. Översiktskarta Rönnäsåns avrinningsområde. 
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Övergripande 
Rönnäsån mynnar ut i Insjön, på dessa norra sida. Insjön utgör en sjö som är en del av 

Österdalälven, belägen ca 7,5 km nedströms utloppet ur Siljan. Avrinningsområdets yta 

uppgår till ca 35 km2 och består i huvudsak av skogsmark samt några procent 

jordbruksmark. Avrinningsområdet är sjöfattig och består av endast två sjöar, Skvin och 

Histjärnen.  

 

Rönnäsån och de två sjöarna är centrala i avrinningsområdet. Från Insjön kan fisk idag 

endast vandra upp ett litet stycke i ån innan det första artificiella vandringshindret av 

flera dyker upp. Att åtgärda dessa vandringshinder bör vara prioriterat då vattendraget 

hyser goda strömvattenbiotoper och kan utgöra en viktig lek- och uppmiljö för fisk 

levande i Insjön/Österdalälven/Siljan.   

 

Flöden 
Vid Rönnäsåns mynning vid Insjön uppgår medelvattenvattenföringen till 0,44 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,04 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 5,31 m3/s.  

 
Tabell 19. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11962. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid mynning till Insjön 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 5,31 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 2,72 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 0,44 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,04 m3/s 

Nederbördsområde 35,42 km2 

Avrinning 394 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 1,04 % 

 

 

Förvaltning av fisket 
Fisket i Rönnäsåns vattensystem förvaltas av Leksand-Insjöns fvof. 
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Ekologisk status 
I Tabell 20 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Rönnäsåns avrinningsområde.    

 
Tabell 20. Sammanställning över vattenförekomster inom Rönnäsåns avrinningsområde som inventerats. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Skvissån 
(Rönnäs-
ån mellan 
Insjön-
His-
tjärnen) 

SE673305
-146452 

God GES 2021    -Möjliggöra upp- 
och 
nedströmspassage. 
-Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel. 
-Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
-Våtmark, fosfor-
damm. 

Skvissån 
(Histjärn 
och 
Skvin) 

SE673576
-146399 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 

-Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
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Rönnäsån 

 
Figur 171. Översiktskarta Rönnäsån 
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Allmän beskrivning 
Rönnäsån mynnar i Insjön och är ett vattendrag med en medelvattenföring på 0,44 m3/s. 

Rönnäsån är ett mycket intressant vattendrag men som dessvärre idag hyser ett antal 

dammar som utgör vandringshinder. Vattendraget rinner söderut från sjön Skvin (245 

möh) i ca 1,25 km ned till Histjärnen (223 möh), på den sträckan faller vattendraget ca 

22 m. Från Histjärnen rinner vattendraget sedan vidare i ca 3,8 km innan det når Insjöns 

norra strand vid Östra Rönnäs (160-162 möh). Från Histjärnen ned till Insjön faller 

vattendraget ca 63 m. 

 

 
Figur 172. Utloppet i Insjön som skymtas mellan träden. Vattendraget strömmar hela vägen ut i Insjön 

med mycket fina strömbiotoper.  
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Uppvandrande fisk i Rönnäsån stöter på ett vandringshinder redan efter 250 m i form av 

ett dämme anlagt vid en tomt (Figur 175). Fördelen är att hindret är lätt åtgärdat. Hela 

vägen från utloppet i Insjön upp till vägöverfarten i byn Östra Rönnäs är det mycket fina 

strömbiotoper. Här finns också flera kulturlämningar (Figur 175). 

 

 

 
Figur 174. Mycket fin strömbiotop ett stycke nedströms vägen genom Östra Rönnäs. 

Figur 173. Första vandringshindret i ån, ca 250 m uppströms utloppet i Insjön. Vattnet rinner här i två 

fåror varav det andra hindret är lite lägre än det andra.  
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Figur 175. En av flera kulturlämningar, denna belägen knappt 200 m uppströms utloppet i Insjön.    

 

Direkt uppströms byvägen vid Östra Rönnäs finns nästa vandringshinder, en gammal 

dammrest. Fördelen med detta hinder är att det också är lätt åtgärdat. Upp till Histjärnen 

finns flertalet artificiella vandringshinder som redovisa i följande figurer: Figur 176, 

Figur 177 och Figur 178. Med undantag för ”privatdammarna” så förefaller alla dessa 

dammar/dammrester vara övergivna.    

 

I och med att det funnits mycket vattenanknyten verksamhet längs med Rönnäsån så har 

också fysiska ingrepp gjorts i själva åfåran. Ca 200 m uppströms vägen genom Östra 

Rönnäs så tippas det också diverse avfall ned mot ån.    
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Figur 176. Gammal dammrest belägen direkt uppströms vägen genom Östra Rönnäs. Ett definitivt 

vandringshinder som lätt kan åtgärdas. 

 

 
Figur 177. Ytterligare en ”privatdamm”, belägen ca 550 m uppströms vägen genom Östra Rönnäs. Ett 

definitivt vandringshinder som också lätt kan åtgärdas men med konsekvensen att den uppdämda 

vattenspegeln försvinner. 
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Figur 178. Vid Vånnvara finns en gammal damm med hög fallhöjd. Allt är förfallet och dammen verkar 

övergiven. Det finns ingen bebyggelse direkt vid den uppdämda vattenspegeln vilket skulle kunna 

underlätta vid en eventuell utrivning. Skulle denna damm gå till brott så kan det få negativa konsekvenser 

nedströms. 

 

Vid Skvins utlopp finns en mycket liten 

dämmanordning. Utloppet är troligtvis 

passerbart för alla fiskar men skulle 

sannolikt kunna åtgärdas manuellt för att 

ännu bättre säkerställa fiskvandringen. Det 

förekommer inget vandringshinder i ån 

mellan Skvin och Histjärnen.  

   
Figur 179. Fin strömbiotop mellan Skvin och 

Histjärnen. 
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Figur 180. Dammen vid utloppet av Histjärnen. Liknar den vid Vånnvara (se Figur 178). Dammen 

förfaller vara övergiven. Skulle denna damm gå till brott så kan det få negativa konsekvenser nedströms. 

 

 
Figur 181. Rensad åfåra nedströms dammen vid Vånnvara. 
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Genomförda provfisken 

Längs med Rönnäsån finns sex elfiskelokaler. Alla lokalerna är fiskade vid ett tillfälle 

förutom en lokal som fiskats två gånger. Vid dessa tillfällen har följande arter fångats: 

bäckröding, elritsa, gädda, lake, regnbåge, stensimpa och öring. Högst täthet av årsungar 

(öring) som fångats vid dessa tillfällen uppgår till 2,1/100m2. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärdande av vandringshinder 
Dammarna bör åtgärdas i riktningen från Insjön och uppströms. De dammar som är 

belägna nedströms Vånnvara bedöms vara enkla insatser. Privatdammarna bör knappast 

hysa något kulturvärde medan dammresten direkt uppströms vägen genom Östra 

Rönnäs bedöms hysa ett kulturvärde. För att bevara den resten så mycket som möjligt 

men ändå skapa fria vandringsvägar så kan betong skäras upp i de utskov där vattnet 

rinner idag (Figur 176).  

 

Dammen vid Vånnvara kräver en större insats och ett större ingrepp. Dammen hyser 

mest troligtvis ett högre kulturvärde men samtidigt så utgör dammen en säkerhetsrisk. 

Här krävs mest troligtvis en mer fullständig utrivning av dammen då fallhöjden är så 

stor.   

 

Dammen vid utloppet ur 

Histjärnen hyser också mest 

troligtvis ett högre 

kulturvärde. I likhet med 

dammen vid Vånnvara så 

förefaller den vara övergiven 

(Figur 180). Damm-

säkerhetsrisken är påtaglig. 

Ingen bor runt Histjärn 

vilket skulle kunna 

underlätta en utrivning 

utifall det blir aktuellt.  

 

 

  

Figur 182. Det var länge sedan någon visade någon omsorg om 

dammen vid utloppet av Histjärnen. 
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2) Biotopvårdsarbete 
Då man på olika sätt gjort ingrepp i åfåran, bland annat tryckt stenar mot stränderna, så 

behöver man biotopvårda vattendraget. Detta blir extra angeläget för det fall man 

åtgärdar vandringshindren. Biotopvårdsarbetet sker enligt samma metodik som idag 

gäller vid flottledsrestaureringar.  

 

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 

Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

 
Figur 183. Exempel på sträcka där man tryckt sten ut mot stranden. 
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Årbosjöns avrinningsområde 

 
Figur 184. Översiktskarta Årbosjöns avrinningsområde. 
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Övergripande 
I Årbosjöns avrinningsområde finns mycket intressanta strömvattenbiotoper. Här finns 

också ett av länets största bestånd av flodpärlmussla. Det ca 133 km2 stora 

avrinningsområdet är beläget i kommunens östra del och korsar flera kommungränser. 

Avrinningsområdet är sjörikt, nästan 14 % utgörs av sjöar och vattendrag. I övrigt är det 

i huvudsak skogsmark samt 4 % tätort.  

 

Uppströms Årbosjön finner vi bland annat sjöarna Hyttsjön och Rällsjön. 

Vattendragsträckan från Säpptjärn (ca 261 möh) ned till Hyttsjön (230 möh) och vidare 

ner till Årbosjön (200 möh) är inventerad inom ramen för detta arbete samt det till 

Årbosjön tillrinnande vattendraget Bjurtjärnsån. Här återfinner vi både dammar och 

kraftverk men också mycket fina strömvattenbiotoper.  

 

Flöden 
Vid utloppet av Årbosjön uppgår medelvattenvattenföringen till 1,65 m3/s och 

medellågvattenföringen (MLQ) till 0,25 m3/s. 50-årsflödet (HQ50) uppgår till 13,7 m3/s.  

 
Tabell 21. Hydrologiska data hämtat från SMHI, Vattenwebb S-Hype Digitalt planeringsunderlag. 

Delavrinningsområde SUBID 11941. [2021-11-26]. 

Karaktäristiska flödesdata vid utloppet av Årbosjön 

HQ50 (Högsta högvattenföring 50 år) 13,7 m3/s 

MHQ (Medelhögvattenföring) 7,25 m3/s 

MQ (Medelvattenföring) 1,65 m3/s 

MLQ (Medellågvattenföring) 0,25 m3/s 

Nederbördsområde 133,39 km2 

Avrinning 388 mm/år 

Andel sjö och vattendrag 7,04 % 

 

 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 205 

 

Förvaltning av fisket 
Inom Årbosjöns avrinningsområde förvaltas fisket i de inventerade vattendragen av 

Bjursås-Leksands fvof. 

 

Ekologisk status 
I Tabell 22 nedan så finns en sammanställning av uppgifterna från VISS (2021-11-26) 

gällande de inventerade vattendragen inom Årbosjöns avrinningsområde.    

 
Tabell 22. Sammanställning över vattenförekomster inom Årbosjöns avrinningsområde som inventerats. 

Vatten ID 
(EU_CD:) 

Ekologisk 
status 

Miljö-
kvalitets- 
norm 
(senaste 
beslutade) 

Biologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Fysikalisk-
kemiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och 
har sämre än 
god status) 

Hydro-
morfologiska 
kvalitets-
faktorer 
(anges om de är 
bedömda och har 
sämre än god 
status) 

Möjliga åtgärder 
(åtgärdskategorier) 

Utter-
forsen. 

SE674263
-147076 

God GES 2021   -Konnektivitet 
i vattendrag. 

-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 

 SE673938
-147078 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Minimitappning 
-Biotopvård. 
-Upp- och 
nedströmspassage. 

Hytt-
kvarnsån. 

SE673638
-147060 

Måttlig GES 2021 -Fisk  -Konnektivitet 
i vattendrag. 
-Hydrologisk 
regim i 
vattendrag. 

-Biotopvård. 
-Möjliggöra upp- 
och nedströms-
passage. 

Bjurtjärns
-ån. 

SE673558
-146920 

God GES    -Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark. 
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Hyttkvarnsån 

 
Figur 185. Översiktskarta Hyttkvarnsån (Hyttsjön-Årbosjön). 
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Figur 186. Översiktskarta Hyttkvarnsån (Säpptjärn-Hyttsjön). 
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Allmän beskrivning 
Hyttkvarnsån från Säpptjärn via Hyttsjön ned till Årbosjön är inventerad inom ramen 

för detta arbete. Från Säpptjärn (261 möh) ned till Hyttsjön (230 möh) benämns 

vattendraget Utterforsen och från Hyttsjön ned till Årbosjön (200 möh) Hyttkvarnsån.  

 

Utterforsen faller ca 31 m på en sträcka av ca 2,6 km, varav 1 km utgörs av ett uppdämt 

selområde, Löttjärnen (247 möh). Till Löttjärnen tillrinner också Rällsjöån som 

avvattnar Rällsjön belägen i Falu kommun. Vid Löttjärnen avleds vatten från 

huvudfåran, via en grävd kanal och en tub ned till ett kraftverk, Rällsjöfors kraftverk, 

beläget vid Hyttsjöns strand (Figur 192). Vid inloppet till kanalen finns en reglerdamm. 

Vid utloppet till Utterforsens ursprungliga vattendragsfåra i Löttjärn finns också en 

regleringsdamm. Längre ned i ursprungsfåran hittar vi Risdammen som även den har en 

regleringsdamm vid utloppet.      

 

 
Figur 187. Utterforsen, ett fantastiskt fint vattendrag!  
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Från Hyttsjön ned till Årbosjön kallas vattendraget för Hyttkvarnsån. Ån faller här ca 30 

m på en sträcka av ca 2,7 km. Medelvattenföringen vid inloppet till Årbosjön uppgår till 

1,34 m3/s. Vid utloppet av Hyttsjön finns två utloppsfåror där en mindre 

regleringsdamm är belägen i den östra fåran och en överfallsdamm i den västra (Figur 

191). Ca 200 m nedströms regleringsdammen rinner de båda utloppsfårorna ihop.  

 

Utterforsen och Hyttkvarnsån är två mycket fina strömvattendrag. I Hyttkvarnsån finns 

ett av länets största bestånd av flodpärlmusslor vilket vittnar om mycket höga kvalitéer. I 

Hyttkvarnsån där det har bedrivits mycket vattenanknyten verksamhet har man också 

gjort många ingrepp i åfåran. Precis som vattendragsnamnet avslöjar, så finns här 

kulturlämningar längs med hela vattendraget i form av gamla kvarnar och hyttor (Figur 

190).   

 

 
Figur 188. Hyttkvarnsån, även det ett fantastiskt fint vattendrag. Åtgärdsbehovet är dock större i 

Hyttkvarnsån än i Utterforsen som är mer opåverkad. 

 

Utterforsens vattendragsfåra är i stort sett opåverkad även fast det finns några enstaka 

platser där ingrepp har gjorts. Med stora stenar och block i en bred vattendragsfåra så 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 210 

 

skapas ett otroligt fint strömvattendrag. I varken Hyttkvarnsån eller Utterforsen finns 

några naturliga vandringshinder, utan de som finns, är de dammar som nämnts.   

 

För att stärka öringbeståndet och därmed flodpärlmusslan så bör det vara en mycket 

prioriterad åtgärd att biotopvårda vattendraget och säkerställa fria vandringsvägar för 

fisk, hela vägen från Årbosjön upp i systemet mot Utterforsen. Det är ett vattensystem 

som med biotopvårdsåtgärder och säkerställda fria vandringsvägar, kan hysa mycket 

stora naturvärden.  

 

 
Figur 189. Stora block i Hyttkvarnsån som tryckts åt sidan. 
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Figur 190. En av många kulturlämningar i Hyttkvarnsån, här en stensatt grävd kanal. 

 

 
Figur 191. Vänster: Mindre regleringsdamm belägen i den västra fåran vid Hyttsjöns utlopp. Höger: En 

överfallsdamm i den östra fåran. 
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Figur 192. Vänster: Rällsjöfors kraftverk vid Hyttsjöns strand. Tuben skymtas bakom huset. Till höger: 

Regleringsdamm vid Utterforsens ursprungliga vattendragsfåra vid Löttjärnen. Ingen tappning till åfåran 

sker vid inventeringstillfället. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Hyttkvarnsån finns två elfiskelokaler (båda belägna i själva Hyttkvarnsån, 

nedströms Hyttsjön). Båda lokalerna är fiskade vid ett tillfälle 2008. Vid det tillfället har 

följande arter fångats: bäcknejonöga, elritsa, stensimpa och öring. Högst täthet av 

årsungar (öring) som fångades vid detta tillfälle uppgick till 7,0/100m2. 
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Åtgärdsförslag 

1) Åtgärdande av vandringshinder 
För att stärka öringbeståndet i systemet så behöver det anordnas fria vandringsvägar vid 

dammarna i Hyttsjöns utlopp och i Utterforsens utlopp ned mot Hyttsjön. I Hyttsjöns 

utlopp kan befintliga dammar förslagsvis ersättas av nya, självreglerande sjötrösklar som 

medger fria vandringsvägar för fisk i båda riktningarna. Motsvarande sjötrösklar som nu 

har anlagts i Limåns vattensystem.     

 

Fria vandringsvägar från Hyttsjön upp i Utterforsen (och Rällsjöån), samtidigt som 

kraftverket är i drift, kan anordnas på följande vis. En större mintappning tappas i 

ursprungsfåran för att skapa en tillräckligt bra anlockningseffekt nere vid utloppet i 

Hyttsjön. Storleken på mintappningen behöver vara stor för att fisken som cirkulerar 

framför kraftverket, och det utloppsvatten som kommer därifrån, ska ha en chans att 

känna av vattnet från ursprungsfåran och därmed ges en chans att hitta upp den åfåran. 

Vid Risdammen och dammen uppe vid Löttjärn anläggs omlöp där fisken fritt kan 

passera hindren. Vid Risdammen och Löttjärn är sannolikt vattennivån relativt stabil 

och omlöp funkar i sådana fall bra. Alternativet är att kraftverket stänger ned och allt 

vatten tappas i urspungsfåran. I ett sådant scenario så rivs förslagsvis dammarna ut och 

intagskanalen läggs igen/pluggas.  

 

2) Biotopvårdsarbete i Hyttkvarnsån (och Utterforsen)  
För att stärka öringbeståndet och därmed flodpärlmusslorna så är det angeläget att 

Hyttkvarnsån biotopvårdas. Biotopvårdsarbetet ska enligt den senaste restaurerings-

metodiken.   

 

Dagens metodik kan kortfattat sägas gå ut på att återföra bortrensad sten till åfåran på ett 

naturtroget sätt där man beaktar de naturgivna förutsättningarna på varje plats. Man 

öppnar också upp igenstängda sidofåror och tillför död ved utifall det saknas. 

Anläggande av lekbottnar är en annan mycket viktig del då lämpligt leksubstrat (grus 

och mindre sten 0,5-8 cm) ofta eroderat bort till följd av ökad vattenhastighet när 

vattendraget rensades. Det har gjort att det idag ofta är brist på lämpliga lekområden. 
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Inför genomförandet av restaureringsföretaget så behöver samråd ske med 

kulturmiljöintresset där avvägningar mellan intressena behöver göras.  

 

På några ställen i Utterforsen, relativt koncentrerat, har man gjort ingrepp i 

vattendragsfåran. Här har man har tryckt sten mot stranden, erosionsskyddat en 

ytterkurva i sidofåra (Figur 193) samt uppfört en stenledare. Dessa åtgärder bör också 

återställas. 

 

 
Figur 193. I en sidofåra i Utterforsen har man erosionsskyddat en ytterkurva. 
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Bjurtjärnsån 

 
Figur 194. Översiktskarta Bjurtjärnsån. 
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Allmän beskrivning 
Bjurtjärnsån är ett mycket fint, i huvudsak opåverkat vattendrag. Bjurtjärnsån mynnar i 

likhet med Hyttkvarnsån, i Årbosjön. Den 1,3 km långa ån avvattnar Bjurtjärn (215 

möh) som ligger väster om Årbosjön (200 möh). Ån faller 15 m på den sträckan och har 

en medelvattenföring på 0,21 m3/s.   

 

Bjurtjärnsåns vattendragsfåra är i huvudsak opåverkad av mänskliga ingrepp med några 

få undantag. Åfåran är mestadels grovblockiga och erbjuder en fantastisk 

strömvattenbiotop för t ex öring. Åns nedersta 400 m är lugnflytande samt den sista 

sträckan upp mot sjön men däremellan strömmande eller starkt strömmande. Ungefär 

mitt på sträckan finns ett partiellt vandringshinder där vattnet forsar på kraftigt (Figur 

196).  

 

 
Figur 195. Bjurtjärnsån erbjuder ett mycket fint strömhabitat.  

 



 

 

 

Vatten- och fiskevårdsprogram Leksands kommun                                                                                                                                          • 217 

 

En gammal dammrest (ej vandringshinder) finns vid ett historiskt hyttområde. Från det 

gamla dammläget finns en intagskanal.   

 

Om man inte har inventerat vattendraget efter flodpärlmussla så kan det vara en idé med 

tanke på vilket vattensystem det ligger inom och dess närhet till Hyttkvarnsån. 

 

 
Figur 196. Ett forsande parti som bedöms utgöra ett partiellt vandringshinder. 

 

Genomförda provfisken 

Längs med Bjurtjärnsån finns en elfiskelokal (belägen upp mot sjön Bjurtjärn). Lokalen 

har fiskats vid ett tillfälle 1989. Vid det tillfället fångades följande arter: elritsa, gädda och 

stensimpa.  
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Figur 198. En gammal dammrest vid ett forna hyttområde. 

 

  

Figur 197. Bjurtjärnsåns opåverkade vattendragsfåra, ett fantastiskt fint vattendrag!   
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Åtgärdsförslag 

1) Biotopvårdsarbete 
På två platser har man gjort ingrepp i själva åfåran och rensat undan sten. I övrigt är 

åfåran opåverkad. Kan man genomföra dessa åtgärder manuellt med t ex motordrivet 

vajerspel och spett så kan det vara motiverat att genomföra dessa åtgärder. Annars är det 

tveksamt om det är värt att ta in en maskin för dessa små punktinsatser när biotopen i ån 

i övrigt är så bra.  

 

 
Figur 199. En av två platser där man rensat åfåran.  
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Figur 200. Den andra platsen: en kort stenledare/sten som skjutits åt sidan.  
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Bilagor 

1) Översiktskarta Leksands kommun med inventerade vattendrag och deras aro 

2) Samlat kartunderlag inventerade vattendrag.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1



Bilaga 2






























































	Inledning
	Syfte och mål
	Metod
	Vattenförvaltningen - Statusklassning och miljökvalitetsnormer
	Försurning
	Nationella planen
	Redovisning vattensystem och vattendrag
	Flatåns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Flatån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag Flatån

	Sävån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag Sävån

	Amsån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag Amsån

	Från Abborrtjärn till Siksjön inkl. Skäppsjön och Långtjärnen
	Allmän beskrivning
	Abborrtjärn -St. Åskaken
	Åtgärdsförslag
	St. Åskaken – Ösjön
	Åtgärdsförslag
	Skäppsjön – Ösjön
	Åtgärdsförslag
	Långtjärnen – Djupsjön
	Åtgärdsförslag
	Djupsjön – St. Snesen
	Åtgärdsförslag
	St. Snesen - Skålsjön
	Åtgärdsförslag
	Skålsjön - Siksjön
	Åtgärdsförslag

	Mögsjöån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Gönans avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Inom Gönans avrinningsområde förvaltas fisket av Leksand-Insjöns fvof.
	Ekologisk status
	Gönan
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Rentjärnsbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Sångåns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Sångån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Gysjöbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	”Digertjärnsbäcken”
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Saras bäck
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Gravtjärnsbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Gäddtjärnsbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	”Gröntjärnsbäcken”
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Djuråns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Skebergsån-Djurån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Gyllingsbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Rältåns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Rältån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Våtån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	”Styrsjöbäckens” avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	”Styrsjöbäcken”
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Limåns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Limån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Jobsarboån (från Lång)
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Yxbäcken
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Saluåns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Saluån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Rönnäsåns avrinningsområde
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Rönnäsån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Årbosjöns avrinningsområde
	Övergripande
	Flöden
	Förvaltning av fisket
	Ekologisk status
	Hyttkvarnsån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag

	Bjurtjärnsån
	Allmän beskrivning
	Åtgärdsförslag


	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2



