Projektering av biotopåterställning i Leån från
Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön,
Ljusdals FVO
Leån har som de flesta större vattendrag använts som flottled och därmed utsatts för
omfattande rensningar av block och sten för att underlätta timrets framfart.
Under 1990 - 94 genomfördes ett större återställningsprojekt i Leån där man enligt
den tidens teknik och kunnande återställde strömsträckorna och renoverade gamla
kulturmiljöer från flottningsepoken.
Återställningen gick till stor del ut på att gräva meandrande lopp i forsarna med
strömkoncentratorer placerade med jämna mellanrum utefter strandregionerna allt för
att förstärka den meandrande strömfåran. Utläggning av lekgrus var en annan viktig
åtgärd som var väl motiverad då de flesta av de ursprungliga lekbottnarna förstördes
vid flottledsrensningarna.
I en naturlig ström - forssträcka utan mänskliga ingrepp finns det inga meandrande
lopp eller koncentratorer utefter stränderna utan man kan likna med att naturen i
vattendragen mer påminner om ett kaos med mycket stora mängder sten och block
och strömmar som går åt alla håll – total strömsättning. Vattendjupet var synnerligen
varierande och strandzonerna var flikiga med gott om skydd för småfisk och inte som
det blev efter flottledsrensningarna raka strandlinjer oftast med för hög
vattenhastighet för yngre fisk och lite ståndplatser.
Biotopåterställningen skall inriktas på att ta bort onaturliga strömkoncentratorer och
meandringar, lägga ut betydligt mer stora block i strömfåran (finns gott om efter
stränderna) och återskapa total strömsättning av hela åbredden, Vidare så skall
strandzonerna öppnas upp och skapa större flikighet med stor variation samt att
säkerställa vattenflöden i dessa viktiga områden som bifåror-kvillersystem mm tillhör.
Effekten blir att produktionsytorna ökar markant mot hur det är i dagsläget.
Fler lekbottnar för främst öring anläggs på ställen där de ligger kvar utan att spolas
bort av högflöden eller turbulent vatten, forsnackar och bifåror är lämpliga miljöer.
Kvarnströmmen samt ålhuskanalen

Utlopp Lostersjön

Utloppet från Lostersjön är minst 30
meter brett och mycket grunt.
Bottensubstratet består av grus och
småsten och hela bredden är
jämngrund – utschaktad förmodligen vid
återställningen från 90-talet. Nedströms
nacken mot gammal damm med
skirbord är det utlagt mindre block men
det är lämnat gott om material utefter
strandzonerna som gör större nytta i
strömmen.
Nedströms dammen blir fallhöjden
kraftigare på strömmen och det finns
större block utlagda men i för liten

omfattning för att återskapa en total strömsättning. I nedre delen utefter vänster
strand finns ett mycket fint område som delvis avskärmas av en uppschaktad
stenarm, ett idealiskt uppväxtområde för yngel och öringsungar upp till två år. Vid
elfiske 2010 fångades en del öring 0+ i
just detta område vilket visar på att det
förekommer viss lek i närområdet!
Strandzonerna utefter hela strömmen är
raka med mycket liten flikighet och det
finns gott om material av skiftande
storlekar upplagt och lättåtkomligt för
grävmaskin.
Denna ström med tillhörande ålhuskanal
har nog största potentialen att bli det
främsta reproduktionsområdet för främst
öring men även harr i hela Leån.
Bakom stenkista vänster strand uppvy

Ålhuskanalen
En grävd kanal som börjar vid utloppet
av Lostersjön och mynnar ut i nederkant
på Kvarnströmmen. 30 meter från
inloppet finns ett gammalt ålhus som sett
sina bästa dagar men är fortfarande ett
effektivt hinder för nedströmsdriftande
gäddor.
Bottensubstratet i kanalen består till stor
del av grus och sten samt liten mängd
större sten (30-40 cm). Utefter hela
kanalen växer det en fantastisk
strandskog och bäddar in kanalen i en
Ålhuskanalen uppströms bron
riktig ”lövsal”. Har förutsättningarna att bli
ett kanonuppväxtområde för öring, det
gäller bara att prägla leåöringen på området. Lämpligaste sätt att lyckas är att
använda metoden med matningsfärdigt yngel men då gäller det att få tag i
föräldrafiskar!

Långströmmen
Vid återställningen på 90-talet så koncentrerade man sig på att gräva stora
meanderslingor i forsen, en parallellt med huvudströmfåran och en annan stor
meanderslinga utefter vänster strand. Lekgrus
är utlagt i båda slingorna på flera ställen men
det saknas lämpliga uppväxtområden i
anslutning till lekbottnarna.
I själva huvudströmmen är det lagt ut lite block
men det blygsamt med tanke på de stora
mängder liggande utefter höger strand. I nedre

Nedvy från huvudfårans nacke

delen av forsen är återställningen betydligt bättre men fortfarande för lite block och
sten i strömfåran och för liten variation i strandzonerna.
Genomgående så är huvudströmmen grund
med få variationer i vattendjup.
Meanderslingorna sväljer mycket vatten vilket
innebär att stora delar av forsens övre vänstra
del är torrlagda vid normalflöde och blir
improduktiva
Då denna fors flottledsrensades
koncentrerade man sig på att rensa upp
forsens högra del och lämnade vänstra delen
så gott som opåverkad. Med andra ord så är
stora arealer naturlig åbotten torrlagda i
Grävd slinga intill huvudfåran
Långströmmen under stor delar av året!
Gråströmmen
Strömsträckan mellan Bäckebosjön och Lostersjön. En gång i tiden har denna ström
innehållit stora mängder sten och block bland
annat en av orsakerna till att en
flottningskanal grävdes från Storsjön till
Lostersjön.
Strömmen är brutalt rensad med stora
mängder uppschaktat material främst utefter
högra strandregion.
Strömfåran innehåller få ståndplatser med
dålig strömsättning och avsaknaden av
lämpliga uppväxtområden för yngre fisk är
mycket stor!

Mindre ström mellan Långströmmen och Krokströmmen
Mindre ström med konstgjort utseende. En
koncentrerad huvudfåra i mitten med upplagd
sten och block utefter sidorna. Strömmen är
grund och flack med få variationer i djup och
struktur. På utsidorna av stenarmarna är
strömsättning svag vid normalflöde.
Verkar vara lite påverkad av 90-talets
återställning.

Uppströmsvy

Krokströmmen
Forssträcka med stor variation, första halvan med bra fallhöjd och smal strömfåra
med stenskoning utefter stränderna. Nedre
halvan flackar forsen ut och blir betydligt
bredare med större variation i biotoperna.I de
övre hårt strömmande partierna finns det inte
så mycket att återställa då all sten utefter
stränderna behövs som erosionsskydd vid
höga flöden.
I nedre delen ser det mycket bra ut med stor
variation och gott om stora block i
strömfåran. Där har återställningen från 90talet varit lyckosam och det finns ingen
Krokforsens nedre del
anledning att gå in med grävmaskin för
kompletterande åtgärderna.
Danskströmmen
Fors med bra fallhöjd påminner om
Krokforsens övre del, mitt på hållet en
mycket väl strömsatt djuphölja som måste
vara en perfekt övervintringslokal för både
öring och harr framförallt i ett vattendrag med
omvänd vattenregim som Leån. De sista 300
metrarna blir forsen bredare och flackar ut
med gott om sten och grova block utefter
strandregionerna. Längst ned har man grävt
meanderslingor i de uppshacktade
stenmassorna främst utefter vänster strand.
Perfekt övervintringslokal för öring och harr
Finns förutsättningar för goda
uppväxtområden för yngre öring i denna del
bl.a så finns avstängda bifåror utefter höger strand.
Märkligt dämme mellan Danskströmmen och Ålockströmmen
Synnerligen märkligt dämme i selet mellan
Danskströmmen och Ålockströmmen. Har
ingen aning om varför detta stendämme
skapats? Kan det vara att man haft någon
form av broförbindelse mellan bosättningen
i Ålock och ängsmarkerna på andra sidan
ån?? Känns som en rimlig förklaring.
Effekten blir att Danskströmmens nedersta
del däms upp och förkortar det
strömförande partiet.
Märkligt dämme

Ålockströmmen

Forsen har ingen benämning enligt
ortsbefolkningen och för att skilja den från
Letssjöströmmen en bit nedströms kan det
vara lämpligt att kalla den för
Ålocksströmmen efter bosättningen på
högra sidan.
En bred mycket grund fors med konstgjord
nacke. Är återställd med 2 meanderfåror
som gör strömbilden i forsen onaturlig. I
nedersta delen finns fina förutsättningar för
uppväxtområden för både harr och öring då
det finns fina grundområden med s.k.
Forsens nedre parti
”kattskallar”. Bör vara ett ypperligt framtida
lek- och uppväxtområde för Letsjöns insjööring.

Letsjöströmmen
Har funnits funderingar på att Letsjööringen leker på nacken i denna fors efter att
man fångat stor öring på sportfisket. Det
var planerat att elfiska området vid
strömnacken under 2010 men det blev
aldrig genomfört utan en lokal i uppströms
belägna Ålocksforsen fiskades i stället
tyvärr utan fångst av öring. Däremot
fångades enstaka harr 0+.
Ligger gott om stora block utefter högra
stranden i början av strömmen se bild och
dessa gör större nytta ute i strömfåran än
som strandskoning. Strömmen är
återställd med några större block och
Nedströmsvy från nacken med upplagd stenarm
onaturliga strömkoncentratorer utefter
stränderna. Längst ned innan utloppet i
Letsjön delas strömfåran av en mindre ö med upplagda block och där har det varit
problem med isdämmen under flera vintrar,
så pass omfattande att en närbelägen
sommarstuga råkat ut för översvämningar.
Området bör åtgärdas lämpligen med att
djupet måste öka i strömmens nedersta
parti och sten och block som ligger i dager
läggs ut i anslutning till utloppet så man
förlänger forsen ut i Letsjön.

Utlopp Letssjön plats för isdämme
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Projektering av återställningsåtgärderna
År 1
Kvarnströmmen
Koncentrera utloppet från Lostersjön till en 10-15 meter bred fåra och öka på djupet
till minst 50-60 cm. Anlägg lekbottnar ex 2 – 3 st och säkerställ dessa så de inte
försvinner med högflöde eller isgång. Lägg ut block och sten direkt nedströms så att
ytan uppströms inte påverkas alltför mycket. Överblivet grus och sten används till
lekbottnar i Ålhuskanalen och innanför stenarmenvänster strand.
Det finns fortfarande gott om stora stenar och block utefter stränderna nedströms
sjöutloppet på båda sidor. Lägg ut för att öka mängden ståndplatser –
vinterståndplatser och variera strandzonerna så att flikigheten ökar och därmed
skyddade uppväxtmiljöer för yngre fisk. Idag så är strandzonerna relativt raka med
liten variation och få skyddade uppväxtmiljöer.
I strömmens nedre del ligger ett suveränt fint uppväxtområde ( opåverkat av
flottningen) bakom den uppschaktade stenarmen utefter vänstra stranden. I dag är
stora delar av detta område torrlagt vid normalflöde. Se till att säkerställa
vattengenomströmningen så att det finns tillräckligt med flöde även under
lågvattenperioder. Anlägg lekbottnar i området, ta grus från sjöutloppet. Grävmaskin
13 – 14 ton lämplig för detta jobb.
Ålhuskanalen
Enligt tidigare beskrivning så har ålhuskanalen idealiska förutsättningar som
uppväxtområde för öring. Det som saknas är ”kattskallar” och lite större sten upp till
30-40 cm. Det finns gott om den varan utefter kanalens högra sida, minne från
kanalgrävningen.
Om det är brist på lekgrus så finns det överskott från återställningen av utloppet från
Lostersjön. Lämpligt att anlägga 3 – 4 lekbottnar i kanalen.

Vid återställningen av kanalen bör en mindre grävmaskin max 5 ton användas för att
inte skada den fina strandskogen och att maskinen kan jobba direkt i vattnet.
Grävmaskin 5-8 ton lämpig för detta jobb.
Kostnadsberäkning: Grävmaskin 13-14 ton 100 tim á 790 := 79 000 kr
Grävmaskin mindre5-8 ton 30 tim á 700:- = 21 000 kr
Trailing med returfrakt
= 10 000 kr
Trailing utan returfrakt
= 20 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 80 tim á 600:-= 48 000 kr
Oförutsett 10%
= 16 000 kr
Totalt ex moms
= 174 000 kr
(184 000 kr)

År 2
Långströmmen
Lägg ut block och sten i själva huvudströmmen för att förbättra strömsättningen och
öka mängden ståndplatser - vinterståndplatser. Finns gott om den varan upplagt
utefter höger strand. Fördjupa där det är möjligt och effekten av mera block i
huvudströmmen blir att vattenytan höjs och mer vatten kommer in på i dagsläget
torrlagda områden på båda sidor. Variera strandzonerna till mer flikighet främst
utefter höger strand och därmed ökad yta för framförallt uppväxande harr och öring.
Meandringen utefter vänstra kanten av huvudströmmen måste grenas ut så mer
vatten tillförs på i dag torrlagda naturbottnar i strömmens vänstra hälft.
Lekbotten anläggs på nacken till den utgrävda fåran som löper utefter vänstra
stranden. Mycket viktigt att torrlagda bottnar nedströms lekbotten blir vattenförande
så yngel har tillgång till lämpliga uppväxtområden.
Ungefär 100 meter innan slutet av strömmen finns ett gammalt dämme som delvis
har öppnats upp, Viktigt där att få vatten innanför dämmet utefter vänster strand då
det finns fina områden för yngel och småfisk i strandzonen.

Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 120 tim á 1 050 := 126 000 kr
Trailing med returfrakt
= 15 000 kr
Trailing utan returfrakt
= 30 000 kr
Lekgrus 30 ton á 150 kr
=
5 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 90 tim á 600:-= 54 000 kr
Oförutsett 10%
= 20 000 kr
Totalt ex moms
= 220 000 kr
( 235 000 kr)

År 3
Gråströmmen
Anlägg lekbottnar i sjöutloppet, finns fina förutsättningar här! Denna ström har
rensats brutalt och för att få någon effekt måste återställningen ske kraftfullt med
återförsel av mesta blocken som ligger uppschaktade. Vidare skall stora arealer
öppnas upp utefter höger strand för att återskapa uppväxtmiljöerna som fanns en
gång i tiden.
Utefter vänstra stranden skall strandzonens flikighet ökas för att skapa lämpliga
miljöer för yngre fisk.
Då strömmen har relativt låg fallhöjd är det mycket viktigt att hela strömbredden får
god strömsättning efter avslutad återställning och inte stora stillastående partier.
Viktigt hur de större stenarna och blocken placeras ut i strömfåran!!!
Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 80 tim á 1 050 := 84 000 kr
Trailing med returfrakt
= 15 000 kr
Trailing utan returfrakt
= 30 000 kr
Lekgrus 30 ton á 150 kr
=
5 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 60 tim á 600:-= 36 000 kr
Oförutsett 10%
= 14 000 kr
Totalt ex moms
= 154 000 kr
( 169 000 kr)

Ström mellan Långströmmen och Krokströmmen
Lägg ut upplagt stenmaterial och strömsätt hela bredden. Fördjupa där det är möjligt
för strömmen är genomgående mycket grund. Skapa flikighet i strandzonerna och
öppna upp bifåra.
Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 25 tim á 1 050 := 26 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 20 tim á 600:- = 12 000 kr
Oförutsett 10%
= 4 000 kr
Totalt ex moms
= 42 000 kr

År 4
Danskströmmen nedre halva
I början av återställningsträckan är strömhastigheten mycket hög. Lägg ut stora block
för att bromsa upp vattnet och samtidigt skapa ståndplatser för större fisk. Öppna upp
liten bifåra som mynnar ut i djuphöljan utefter vänster strand.
Nedersta 150 metrarna är det grävt meanderslingor utefter stränderna. Återskapa en
mer naturlig miljö med jämnare fördelning av vattnet utefter stränderna och därmed
ökade uppväxtytor för yngre fisk.
Öppna upp bifåresystem längst ned utefter höger strand.

Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 60 tim á 1 050 := 63 000 kr
Trailing med returfrakt
= 15 000 kr
Trailing utan returfrakt
= 30 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 50 tim á 600:-= 30 000 kr
Oförutsett 10%
= 11 000 kr
Totalt ex moms
= 119 000 kr
( 134 000 kr)

Dämme mellan Danskströmmen och Ålockströmmen
Fördela ut sten och block och strömsätt och förläng strömmen får ett strykande
utseende. Effekten blir att nivån i selet uppströms sänks och minskar
dämningseffekten mot Danskströmmens nedre del.
Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 10 tim á 1 050:= 11 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 10 tim á 600:- =
6 000 kr
Oförutsett 10%
=
2 000 kr
Totalt ex moms
= 19 000 kr
Ålockströmmen
Anlägg en lekbotten på nacken samt bygg om nacken till ett mer naturligt utseende.
Strömmen är genomgående mycket grund och det förekommer ofta iskravning
vintertid, en effekt av den omvända vattenregimen. Viktigt att fördjupa och gräva ned
sten och block så man mildrar frysskåpseffekten samtidigt som man får en
dämningseffekt och därmed ökat vattendjup. I dag ligger mesta blocken ovanpå
befintlig botten.
Variera strandzonerna för att öka uppväxtområdena för yngel och yngre fisk
Kostnadsberäkning: Grävmaskin större 40 tim á 1 050 := 42 000 kr
Lekgrus 20 ton á 150 kr
=
3 000 kr
Detaljproj, arbetsledning mm 40 tim á 600:-= 24 000 kr
Oförutsett 10%
=
7 000 kr
Totalt ex moms
= 76 000 kr
Från år 2 indexregleras kostnaderna då främst bränslekostnaderna kan förändras.

År 5
Letsjöströmmen
Ja vad göra här lägg ut en del av blocken som ligger utefter höger strand, behåll
vissa för erosionsskydd. Ta bort strömkoncentratorerna nedströms som inger ett
onaturligt intryck.
Längst ned förekommer ofta iskravning med översvämningar som följd för
närliggande fritidshus.
Utloppet måste fördjupas och sten och block läggs ut och förläng strömmen ut i sjön.
Ta bort stenön i innan utloppet i Letsjön. Viktigt att det inte ligger stora mängder block
i dager och ge frysskåpseffekt .

En del av den långsiktiga fiskevården i Leån

Öringyngel som ej matats med foder är klokast att sätta ut om man satsar på långsiktighet och hållbarhet i ett öringbestånd.

L

eån är ett av Hälsinglands sista vattendrag
med potential att ge livsrum åt den storvuxna
insjööringen. En öring som lever i både Storsjön/
Bäckesjön och i Letssjön. Öringtypen är en
predator i de stora sjöarna, där den växer ganska
snabbt. Under hösten letar den sig ut i Leån och Väljeån
för att leka och föra beståndet vidare. Ljusdals FVOF
har ambitioner att stärka storöringens fortplantnings
möjligheter i form av utökade lekområden för den
vuxna lekfisken och fler uppväxtområden för öring
yngel. De åtgärder som är planerade kommer också att
gynna den stationära öringen och harren.
Utsättning av yngel
Efter varje fysisk biotopåtgärd ska utsättning av ej
matningsfärdiga öringyngel genomföras vid varje
åtgärdad sträcka. Detta för att prägla ynglen till
lekområdena och att öka chanserna till att öringynglen
återkommer till platsen för att leka som vuxen fisk.
De här utsättningarna kommer att kompletteras med
romutsättningar. Det är den här typen av fiskevård som
ger resultat på lång sikt och ger bärkraftiga fiskstammar
(men kanske inte tilltalar den otålige som vill ha bra
fiske direkt). Det kommer att ta minst 1015 år innan
arbetet ger dramatiska förändringar i form av flera
öringar på lekplatserna – om vi sätter igång NU.
Under 1990talet satsades en hel del i Leån, men
mycket av åtgärderna var kortsiktiga och med bristande
kunskaper. Dels sattes vuxen öring ut i ån, vilka har
tappat nästan alla unika egenskaper som en vild öring
har med små möjligheter att etablera bestånd.
Nästan all öring försvann också spårlöst.

Ögonpunktad öringrom i kläckeriet i Bäckan.

Unika möjligheter
Ljusdals Energi har byggt ett toppmodernt kläckeri, vars
syfte är att ge Ljusdals FVOF möjlighet att kläcka fram
stora kvantiteter av öringyngel, vilket är en av nyck
larna till att ge satsningen en extra knuff framåt. En unik
möjlighet att bedriva avel på den unika, storväxta öring
som finns i området.
Fiskevård innebär också ett strängare reglemente,
något Ljusdals FVOF jobbar regelbundet och målmed
vetet med för att skydda bestånden av både harr och
öring.
Mikael Hansson, ordförande Ljusdals FVOF

Storöring från Storsjön.

De viktigaste arterna i Leån

Insjööring, Salmo trutta.

Svensk flodkräfta, Astacus astacus.

Harr, Thymallus thymallus.

