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Biotoprestaurering i Väljeån – 2015         Rapport 2015-09-20

  

I följande rapport redovisas den biotoprestaurering som Fiskevårdstjänst- Peter Hallgren har 

utfört i Väljeån på uppdrag av Ljusdal Energi AB 2015. Huvudsyftet med arbetet som 

genomfördes mellan 12 e augusti och 11 e september var att återställa det 

regleringspåverkade vattendraget från flottledsskador och samtidigt anpassa biotopen till en 

minimivattenföring på 1-1,5 m3/s. Särskild målart är vandringsöring från Storsjön. För en 

vidare beskrivning av restaureringen vilken kommer att fortgå 2016, hänvisas till förstudie 

”Biotoprestaurering i Väljeån” (Fiskevårdstjänst rapport 2015:1).  

I åtgärderna 2015 ingick fyra separata åtgärdsområden med en sammanlagd längd av 980 m. 

De maskinella resurserna som krävts är två olika larvgrävare för biotopvård, samt en mindre 

hjullastarmaskin för framkörning av lekgrus till arbetsplatserna. För arbetsledning ansvarade 

Peter Hallgren.  

Karta. Väljeån med åtgärdssträckor (röda). 

 

Övre strömmen 
Den övre strömmen som börjar nedströms regleringsdammen i Hennansjöns utlopp är 430 m 

lång. Restaureringen pågick under tiden 12-20 augusti med en sammanlagd arbetstid på 52 

timmar. För arbetet användes en 21 tons larvgrävare. 

Höga ledarmskonstruktioner från äldre biotopåtgärder revs ut till förmån för en mer naturlig ström. Stora 

Mängder av sten och block från åkanter och stränder återfördes till ån som breddades markant.  
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Två rejäla lekbottnar som täcker hela vattendragsbredden anlades med hjälp av 63 m3 framkört naturgrus. 

Leknackarna är belägna direkt nedströms landsvägen, samt ca 50 m nedströms (över en nedgrävd 

vatten/avloppsledning).  

 

 

I den nedre delen av sträckan revs två strandstenkistor på ömse sidor av vattendraget som även här blev mycket 

bredare. Områdets grunda bottnar luckrades upp i syfte att få fram naturligt grus och mer rörliga bottnar. Gott 

om rensningsmaterial från kanter fördes ut i ån som numera utgör ett utmärkt uppväxtområde.  

 

Bergmansströmmen 
Bergansströmmen är 330 m lång och startar i anslutning till tomtmarker i Tomtebo. I den övre 

delen av sträckan har det suttit en damm som vid tidigare åtgärder rivits ut och ersatts av en 

konstgjord ström. Restaureringen av sträcka pågick under tiden 24 augusti-2 september med 

en 21 tons larvgrävare. Den sammanlagda arbetstiden var 56 timmar. 

 

Uppströms f.d. Bergmansdammen fanns två artificiella trösklar med fall som bedömdes vara svårpasserade för 

andra fiskarter än öring. Bilderna ovan visar hur den övre av passagerna gjorts helt vandringsbar och fått ett 

naturligare utseende. Noterbart är att vi samtidigt tillsåg att vattennivån i höljan uppströms inte avsänktes 

eftersom den används för bad av lokalt boende. 
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Hela den konstruerade strömmen genom Tomtebo har getts ett naturligare utseende. Notera att de onödigt 

tilltagna erosionsskydden som tidigare har hindrat strandväxtlighet, nu brutits ner. Passagen har dessutom fått 

en fullständigare strömsättning och en betydligt ökad produktionsyta.  

Mitt i Bergmansströmmen fanns ett kraftigt fall över en delvist sprängd häll. Fallet eliminerades lätt genom 

borttagning av sprängskärvor och vattenhöjande stenutläggning nedströms. Biotopvården kompletterades bl.a. 

med utläggning av träd i fåran. 

 

Även Bergmansströmmen förseddes med en ordentlig leknacke av utkört grus (17 m3). Denna anlades ungefär 

mitt i åtgärdssträckan en bit nedströms den gamla dammplatsen. 
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Den avslutande delen av strömmen innehöll redan innan åtgärd gott om grus och småsten. Genom 

bottenuppluckring och stenutläggning skapades en mycket mångformigare åsträcka. Här finns nu närmast 

optimala förutsättningar för både lek och uppväxt av öring.  

 

Kortströmmen 
Kortströmmen är endast 70 m lång och belägen mellan två djupa och lugnflytande partier 

mitt i Väljeån. Objektet åtgärdades av en 14 tons bandgrävare den 9 e september- 8 arb.tim. 

Den rensade strömmen hade släta strukturlösa bottnar och ingav ett allmänt sterilt intryck. Upprensat material 

återfördes till åfåran som nu uppvisar en betydligt större variation. Stor vikt lades på att behålla strandzoner 

grunda och gynnsamma för yngre stadier av öring. 

 

Nedre strömmen 
Den nedre strömmen är den längsta och mest variationsrika åtgärdssträckan i Väljeån. 

Längden på sträckan är 800 m varav 150 m återställdes under 2015 års projekt. Med en 14 

tons bandgrävare genomfördes åtgärden 10-11 september under 16 arbetstimmar. 

Strömmen inleds i utloppet av en stor, djup hölja där det sannolikt funnits en damm. Här återfördes 

rensningsmaterial samtidigt som nacken breddades. Längst upp i den andra bilden syn inloppet till en tidigare 

avsnörd sidofåra som nu öppnats upp. 
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Den tidigare torrlagda sidofåran har nu vattenfyllts och fått liv. Biotopen i denna är i stort sett intakt och kommer 

i framtiden att utgöra ett viktigt uppväxtområde för Väljeåns öringar. 

 

Den första bilden visar hur åns strandmiljö, fortfarande 50-100 år efter flottledsrensning saknade kontakt med 

vattnet. Efter att stordelen av stenmaterialet återförts till strömmen kommer nu ett skuggande bukskikt och 

annan strandflora att etableras. Något som förväntas gynna både plankton och insektsproduktion i ån.  

 

Det fanns gott om rensmaterial att arbeta med i detta åtgärdsområde. Den sista bilden visar hur ån ser ut efter 

återställning. Gott om sten, block och ved i fåran, samt grunda flikiga strandzoner. 

 

 

Ljusne 2015-09-20 Peter Hallgren 
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