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Maskinrestaurering i Leån – 2014
Nedan följer en redovisning av den biotopåprestaurering som Fiskevårdstjänst utfört i Leån, på
uppdrag av Ljusdals Fiskevårsområdesförening. Åtgärderna utfördes i tre separata strömmar under
sommaren 2014. För ändamålet användes en 20 tons larvgrävarmaskin framförd av Anders Englund.
Arbetsledningen sköttes av undertecknad- Peter Hallgren.

Övre Letssjöströmmen
Denna ström hade tidigare biotopvårdats med dåligt resultat. Tre separata, jämnhöga trösklar tvärs
över vattendraget gav ett konstgjort intryck, liksom de ledarmar som fortfarande fanns kvar. Mellan
trösklarna hade man endast lagts ut sparsamt med sten.
Åtgärdsbeskrivning
En ca 200 m lång sträcka restaurerades med en sammanlagd arbetstid på 54 timmar under juni och
juli månad. Flödet var vid tillfället medelhögt.
 Stor blockansamling vid östra strand och land i början av sträckan återfördes till
vattendraget. Den största delen av materialet lades ut uppströms vilket gjorde att strömmen
förlängdes med ytterligare ca 40 m.
 En ca 40 m lång stenkista/ledarm som avskärmade en stor del av vattendraget mot det västra
landet bröts ned. Stenarna och blocken lades ut i huvudströmmen vilket medförde
strömsättning av det växtrika grundområdet som fanns bakom kistan.
 Ungefär mitt på sträckan fanns en till lång stenkista som isolerade den västra strandzonen.
Denna bröts ned och tillfördes till strömmen. En viss del av stenmaterialet lämnades dock
kvar nära stranden i syfte att skapa grundområden lämpliga för yngre stadier av fisk.
 För att ta bort det artificiella intrycket så krossades två av de befintliga trösklarna. Dock så
sparades de till vissa delar i syfte att hålla upp vattnet i detta breda (>30 m) avsnitt av
vattendraget.
 Den tredje tröskeln som fanns i slutet av sträckan sparades, och även tätades. Även detta i
syfte att behålla vattendjupet i den breda ovan liggande strömmen.
 För övrigt så fanns det ovanligt lite upprensade block på land att arbeta med. Undantag
utgjordes dock av en stor stenhög på östra stranden, som troligen utgjort landfäste för en
damm som suttit vid den ovan nämnda tröskeln. Detta material återfördes till den allra
största delen till strömmen, vilken nedströms tröskeln går ganska tung.

Stenkista och isolerat lugnområde till höger.

Del av Danskströmmen före restaurering.

Restaurerad i medelvattenföring.

Stenkista nedbruten och hela fårans bredd strömsatt.

Efter restaurering.

Samma vy i extremt lågvatten och i höstskrud.

Resultat
Sammanfattningsvis så har övre Letssjöströmmen blivit både längre och bredare. Homogenare
strömsättning har gjort sträckan mindre gästvänlig för gädda, och mer anpassad för öring och harr
vilka fått mängder av nya ståndplatser. Det finns även möjlighet till lek- bl. a. i anslutning till de rivna
tröskelkonstruktionerna där det finns gott om grus. Om detta är utlagt eller har spolats fram kring
trösklarna är okänt. Lämpliga uppväxtområden finns i grundlagda strandzoner i främst den övre
halvan av strömmen.

Danskströmmen
Även Danskströmmen hade tidigare biotopvårdats. I den övre delen som var tungt forsande hade
man endast lyckats få ut enstaka block i fåran. Längre ner såg det något bättre ut även om mycket
material låg kvar i pirar och stränder. Man hade heller inte utnyttjat avsnörda sidofåror fullt ut.
Åtgärdsbeskrivning
Den ca 600 m långa Danskströmmen åtgärdades i sin helhet, förutom en ca 25 m lång forsnacke som
finns direkt uppströms en vägbro vid strömmens början. Arbetet utfördes under juni och juli månad
med en sammanlagd arbetstid på 65 timmar. Flödet var under perioden medelhögt till lågt.
 Den översta 150 m sträckningen nedströms vägbron har lugnats upp betydligt. Detta genom
att tre avsnörda sidfåror och en av upprensat material ”dödad strandzon” har öppnats upp
längs den västra stranden- liksom en mindre sidofåra i östra stranden. Därutöver så har
stordelen av material från stenvallarna som fanns längs båda stränderna återförts till fåran,
samtidigt som de tidigare raka stränderna flikades ur.
 I anlutning till ö och en hölja nedströms 150 m sträckan fanns på båda stränder stenhögar
som härrör från gamla dammfästen. Här rev vi ut stenhögarna och breddade utloppet från
höljan där det satt en smal tröskel. En ny mindre tydlig tröskel anlades strax uppströms för
att behålla vattenståndet i höljan, vilken troligen utgör en viktig ”övervintringsplats” för
öring och harr.
 Nedströms den gamla dammplatsen var ån åter tungt strömmande i några hundra m. En
längre avsnörd sidofåra (>50 m) öppnades upp vid östra stranden. Vidare gjordes
konventionell utläggning av det upprensade material som förekom rikligt längs stränderna.
Ambitionen var att både skapa djupa ståndplatser för större fisk, och grunda strandzoner för
yngre stadier.
 Den nedre delen av Danskströmmen är bredare och något lugnare i strömhastighet än
tidigare. I början av sträckan bröt vi ner en stenpir som löpte parallellt med västra stranden,
vilket innebar en avsevärd ökning av vattendragets våta bredd. En liknande manöver gjordes
med en mindre pir vid östra stranden, med följden att ett större strandområde med
”dödvatten” strömsattes direkt nedströms.
 Vid utloppsdelen av strömmen koncentrerades flödet till den största av fyra separata ådror.
Dock tillsågs att vatten har fri lejd i samtliga fåror förutom vid riktigt låga flöden.

Från bro innan åtgärd. Tungt forsande och kanaliserad. Efter åtgärd. Lugnare ström med större variation.

Ett flertal tidigare avsnörda sidofåror öppnades.

Del av Danskströmmen före åtgärd.
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Efter åtgärd

Resultat
De ovan beskrivna åtgärderna har förvandlat Danskströmmen från karaktären av ett gigantiskt dike
med syfte att avleda vatten- till att åtminstone vid lite högre flöden likna en mindre älv. Fåran har
blivit åtskilligt bredare och erhållits en mycket större variation avseende djup och strandlinje mm.
Gott om ståndplatser finns i huvudfåran samtidigt som det finns enorma arealer av uppväxtmråden
vid grundlagda strandzoner och i sidofåror. Ett uppenbart lekområde finns i utloppsdelen av den
beskrivna höljan, men möjlighet för reproduktion finns även på andra platser där naturligt grus har
påträffats vid grävningen.

Krokströmmen
Krokströmmen har biotopvårdats tidigare, med ett resultat som var blandat. Tydligt byggda trösklar,
obearbetade strandzoner samt outnyttjade sidofåror är exempel på mindre lyckade åtgärder. Som
vanligt låg det bitvis fortfarande stora mängder av upprensat material kvar i ledarmar och i
vattendragets kanter.
Åtgärdsbeskrivning
Den ca 900 m långa Krokströmmen restaurerades i sin helhet med undantag för de nedersta ca100
metrarna. Arbetet som pågick under augusti månad tog 85 timmar att utföra. Vattenflödet var under
perioden lågt.

 Den inledande forsnacken i utloppet av ett större sel, breddades och förlängdes i
uppströmsriktningen. Den gigantiska stenvallen som avdelade forsen direkt nedströms
nacken planades ut och materialet återfördes till sitt rätta element. Stora mängder block från
den västra stranden tillfördes till forsen som även breddades, vilket också gjorde den
betydligt lugnare.
 Fram till ett stort kvillområde ca 150 m längre ner, utfördes konventionell
maskinrestaurering. Djupare ståndplatsområden skapades men även grunda strandzoner för
att gynna uppväxande fisk.
 Vid kvillområdet styrdes det mesta vattnet in mot västra landet där man kan förmoda att
huvudflödet ursprungligen haft sin väg. Detta stora område frigjordes genom att en lång (ca
70 m) ledarm revs ut. Det tidigare närmast isolerade lugnvattnet har därmed strömsatts och
integrerats på ett naturligt vis med vattendraget. Dock rinner det fortfarande vatten i den
konstgjorda huvudfåran (flottningsfåra) samt i en större sidofåra som löper längs den östra
stranden.
 Efter kvillområdet följer en längre fors/ström där den föregående biotoprestaureringen nu
fullföljts genom ytterligare återförsel av upprensat material, samt breddning och bearbetning
av strandlinjen. Längst ner i strömmen öppnades även några mindre sidofåror som mynnar i
det efterföljande lilla selets västra strand.
 Det lilla selet och ett till liknande område integrerades med varandra genom att en
konstgjord tröskel däremellan revs ut. Utläggning av ytterligare block från stränderna gjordes
i ambitionen att strömsätta hela selet, vilket lyckades bra.
 Efter selområdet breddades en forströskel betydligt genom att stenmassor från troliga
dammfästen grävdes ur och tillfördes till vattendraget. Vidare nedströms schaktades massiva
stenvallar ur ifrån respektive strand. Vid utläggningen av materialet lades tonvikten på att
lugna ner den relativt tunga forsen. Åtgärden fick på grund av tidsbrist brytas ungefär mitt i
forsen där det nu finns en tydlig biotopavgränsning.

Kraftigt rensad fors i Krokströmmens början.

Efter åtgärd.

Invallad ström där man flottade timret.

Vallar har öppnats upp till förmån för naturliga sidfåror.

Nedersta forsen som var biotopvårdad väldigt försiktigt. Återställdes rejält. Notera skillnaden i bredd.

Resultat
Krokströmmen har genom dessa åtgärder blivit mycket mer homogen. De tidigare aggresiva
forsnackarna har dämpats samtidigt som lugna ”gäddanpassade” områden åter har strömsatts. Man
kan samtidigt förvänta sig att produktionen av harr och kanske främst öring bör öka drastisk. T.ex.
finns det i det stora kvillområdet mitt i Krokströmmen mycket stora arealer av uppväxt områden och
även goda förutsättningar för lek. De enorma mängderna av rensmassor som tillförts på ett
strategiskt vis har även medfört att det längs hela åtgärdssträckan finns gott om ståndplatser, även
för vuxen fisk.
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