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FÖRORD 

Diskussioner mellan företrädare förfisket, Sandvikens kommun och Länsstyrelsensfiskeenhet 
om att upprätta enfiskeplan har pågått under ett antal år. Försommaren 1996 framtogs ett 
projektjörslag till en kommuntäckandefiskeplanför kommunen. 

Under sommaren 1996 förankrades ideerna hos Sandvikens kommuns politiska ledning och 
hos länsstyrelsensfiskeenhet. För den beräknade kostnaden, 360 000 kronor, beviljades ett 
anslag med 50 % (180000,-) från vardera kommunen och Länsstyrelsen. 

Den 23 oktober 1996, hölls ett informationsmöte med Sandvikens kommun, Länsstyrelsen och 
samtligafiskevårdsområdesföreningar ochfiskeklubbar. En arbetsgrupp bildades bestående 
aven representant jrån respektive fiskevårdsområde vilka skulle ha ett nära samarbete med 
projektets utredare. 

Bertil Eriksson, Länsstyrelsen och Rolf Holgersson, Sandvikens kommun, hade utsetts till 
ansvariga för fiskeplanens igångsättande. Båda har dock under projektets gång gått i 
pension. I februari 1997 anställdes Johan åholm som projektets ansvarige utredare och 
projektet påböljades. 

Fiskeplanens syfte har varit att ta fram underlag, beskrivningar och förslag till 
utvecklingsåtgärder för befintliga fiskevatten som bedömts intressanta förfritidsfiske. 
Målsättningen med åtgärderna är att bevara och utveckla de förutsättningar som finns för 
fisket i komnlllllen.jör såväl kommuninnevånare som Illrister. M ed utgångspunkt från 
naturligaförlIIsättningar ska ett bra fiske kunna erbjudas i kommunens alla delar och fisket 
ska också vara tillgängligt för de som harfunktionshinder. En grundtanke har också varit att 
värna om den biologiska mångfalden samt att fisket ska vara uthålligt och bygga på naturliga 
förutsättningar. 

Efter en slutgenomgång med samtliga fiskevårdsområdesföreningar och involverade 
fiskeklubbar tog fiskeplanen form till ett förslag innehållande inventeringsresultat och 
åtgärdsförslag. 

Förslaget till jiskeplall för Sandvikens kommun remitterades sedan, under jalluari 1998, till 
ell referensgrupp bestående av företrädare för fiskevårdsorgallisationerna, Salldvikens 
kommun ,Ockelbo kommull, Gävle kommull, Hofors kommull, Lällsstyrelsell, 
Fiskevårdsförbundet, skogsbolag, Skogsvårdsstyrelsell, Sportfiskarna, vattellkraftilltressellter, 
LRF och Naturskyddsföreningen i X-läll. RemissvarelI var överlag positiva ochförallledde 
inte lIågra störreförälldrillgar i dell slutliga produkten . Samtliga inkomna remissvar 
redovisas i planen som bilagor. 

Projektet har drivits i samarbete mellan Sandvikens kommuns kulIlIr ochjritidskontor, 
Länsstyrelsens jiskeenhet och företrädare förfiskerättsägare ochfiskeförvaitare. Ett stort 
tack till alla som på ett eller allnat sätt varit delaktig vidjramtagandet av dennafiskeplan. 
Inte minst gäller det UlfStridsberg och Magnus Andersson som har varit ALU-anställda 
under perioden 1 maj - 31 oktober 1997 och på ett mycket bra sätt medverkat i 
inventeringsarbeteI. Likaså kall mall säga om de två fiskevårdsutbildade praktikanter, 
Robert Norman och Jeny Forsberg, som ullder jUli i - december 1997 lånades från 
Arbetsmarklladscentrums miljökonsultenhet. 



Det är viktigt att poängtera att jiskeplanens intentioner endast kan genomföras i den 
utsträckning som berörda mark- och jiskerättsägare önskar. Fiskeplanen redovisar förslag 
vars genomförande slutligen avgörs av jiskerättsägare och förvaltare. 

Vi hoppas till sist att jiskeplanen ska vara ett värdejilllt dokument som bidrar till att öka 
kunskapen och intresset för våra sjöar och vattendrag. Förhoppningen är också att 
jiskeplanen ska utgöra en god grund för det fortsatta jiskevårdsarbetet inom kommunen. 
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SAMMANFATTNING 

• Inom Sandvikens kommun finns ca 115 sjöar med en yta över 1 ha. Den sammanlagda ytan 
på samtliga sjöar uppgår till ca 19 000 ha. 

• Inom kommunen rinner också, förutom ett stort antal bäckar, delar av Dalälven och ett 
tjugotal större och mindre åar. 

• Sjöarna och vattendragen högst upp och i vattensystemen är i allmänhet svagbuffrade och 
näringsfattiga med högt fårgtal, med undantag för ett fåtal klarvatten sjöar. Omgivningarna 
består mestadels av barrskog och gles bebyggelse, ofta fritidshusbebyggelse. Högst upp i 
systemen består problemen i allmänhet av försurningsskador och fysiska skador från 
skogsbruk och vattenkraftsutbyggnad. Påverkansgraden varierar från måttlig till mycket 
kraftig. 

• Vidare neråt i systemen är sjöarna och vattendragen välbuffrade och näringsrika där 
omgivningen i mycket beslår av odlingsmark och mer eller mindre tätortsbebyggelse. 
Problemen övergår från försurningsskador till ökad närsaltbelastning och de fysiska 
skadorna härrör främst från jordbruk och vattenkraftsutbyggnad. Påverkansgraden varierar 
från måttlig till mycket kraftig. 

• Av kommunens samtliga sjöar har 81 sjöar inventerats varav 69 sjöar beskrivs i planen. 
Av dessa sjöar har 41 stycken blivit föremål för olika typer av åtgärdsförslag. 

• Av kommunens strömmande vatten har sammanlagt ca 330 km inventerats och för ca 60 km 
fmns förslag till återställnings- och förbättrings åtgärder. 

• De i planen föreslagna återställnings- och utvecklingsåtgärderna syftar till att: 

- Återställa, förbättra och bevara förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart sportfiske 
på de naturliga fiskbestånden. Att skydda och bevara värdefulla fiskbestånd och stammar är 
också viktigt ur naturvårdssynpunkt, inte minst för bevarandet av biologisk mångfald. 

- Utöka och förbättra utbudet av fiskevatten med inplanterad ädelfisk, för att tillgodose ett 
ökat sportfiskeintresse och därmed ett ökat fisketryck. 

- Öka tillgängligheten och förbättra servicen för sportfiskaren, inte minst för fiskeintresserade 
med funktionshinder. 

• Sammantaget leder åtgärderna till utökade och förbättrade sportfiskemöjligheter till förmån 
för såväl närboende som turister. 

• Den sammanlagda kostnaden för i planen föreslagna åtgärder uppgår till 15 miljoner kronor. 
Kostnaden för åtgärder i strömmande vatten är beräknad till 10 miljoner kronor och 
åtgärder i sjöar beräknas uppgå till 5 miljoner kronor. 

• Den beräknade tidsåtgången för genomförandet av föreslagna åtgärder är 3 - 5 år, beroende 
på medelstillgången. 
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1. FISKEPLANENS SYFTE 

Avsikten med fiskeplanen är att så långt det är möjligt, länka samman alla de sjöar och 
vattendrag inom samma avrinningsområde som egentligen har naturlig förbindelse. I grunden 
innebär det att förstörda biotoper restaureras, att vattendrag görs tillgängliga för fiskvandring 
både uppströms och nedströms sjöar, eller från ett vattendrag till ett annat. Ett varaktigt 
återställt avrinningsområde har de bästa förutsättningarna för t e x stabila öringbestånd med 
naturlig reproduktion och förmåga att på egen hand kolonisera nya och nygamla områden. 
Dessa åtgärder utgör grunden för ett hållbart fiskbestånd som klarar av ett långsiktigt 
nyttjande. 

Målsättningen med fiskeplanen är också, som ett led i återställningsarbetet, att utveckla och 
förbättra möjligheterna till sportfiske för fiskaren, d v s närboende och turister. Dels genom att 
utveckla servicen kring fisket genom anläggande av vindskydd, kastbryggor, spänger runt 
tjärnar och dels genom att förbättra tillgängligheten. Fisket ska också vara tillgängligt för 
människor med funktionshinder. 

Begreppet fiskevård har i planen två betydelser: "Fysisk återställning" och "traditionell 
fiskevård". 

Den traditionella fiskevården å ena sidan, skapar nya fiskevatten och utvecklar servicen för att 
förbättra och utöka möjligheterna till fiske. Effekten av dessa åtgärder är direkta d v s de kan 
utnyttjas direkt, men kräver också underhåll för fortsatt effekt. 

Fysisk återställning å andra sidan, där avsikten är att restaurera sjöar och vattendrag, syftar till 
att möjliggöra tillväxt och reproduktion av fisk i naturlig omfattning. Effekten av dessa 
åtgärder är långsiktiga d v s de tar tid, men kräver å andra sidan inget direkt underhåll. 

Den traditionella fiskevården har bäst effekt på det enskilda objektet t ex genom massiva 
fiskutsättningar vid en ~äm eller en vattendragssträcka. Traditionell fiskevård kan också sägas 
vara ett nödvändigt komplement till fysisk återställning eftersom den bidrar till att skapa fler 
fisketillfållen. 

Fysisk återställning däremot, når bästa effekt genom åtgärder i hela vattensystem d v s från 
"källan till havet". Fysisk återställning är ett långsiktigt projekt som avser olika typer av 
åtgärder mot olika typer av miljöpåverkan och bör också ses som en totalåtgärd för hela 
avrinningsområden, även om enskilda åtgärder naturligtvis gagnar enskilda objekt. 

Fysisk återställning i detalj, handlar främst om att återställa dikade, kanaliserade och 
flottledsrensade vattendrag eller att tillåta eller anlägga skyddande vegetationsbårder längs 
vattendragen etc. Sarnt att ta bort, eller bygga fiskvägar förbi, vandringshinder i form av 
dammbyggnader, skibord och felaktigt anlagda vägtrummor etc. 

För att lyckas är det viktigt att arbeta parallellt med traditionell fiskevård. D v s att man vid 
sidan av arbetet med att långsiktigt återställa hela vattensystem, även ser över möjligheterna att 
använda enskilda mindre sjöar och tjärnar, sarnt kanske även delar av större vattendrag, för 
utsättning av fångstfårdig fisk från odling. På det sättet kan man svara mot ett ökat fisketryck 
med högt fångstuttag. 

6 



Kalkning i försurningsskadade vatten och en tillfredsställande vattenkvalitet i övrigt, utgör en 
grundförutsättning för fysisk återställning. Likaväl är kalkningen, åtminstone med avseende på 
fisk, i stort sett verkningslös utan fysisk återställning. Fisken simmar omkring i ett vatten av 
god kvalitet men har ingenstans att söka skydd eller finna föda, än mindre har fisken möjlighet 
att reproducera sig. 

Fiskeplanens förslag till såväl fysisk återställning, som förslag till utvecklingen av sportfisket i 
allmänhet, förutsätter att de vattenkemiska förhållandena är tillfredsställande. God vattenkemi 
gynnar naturligtvis även annat än fiskfaunan, exempelvis bottenfaunan som ju i högsta grad 
utgör fiskens näring. 

Fiskeplanens syfte är alltså i första hand att verka för fysisk återställning. Det i sin tur ska leda 
till långsiktigt och hållbart sportfiske efter naturligt reproducerande fisk. Samtidigt som 
fiskeplanen med traditionell fiskevård, ska utöka, utveckla och förbättra möjligheterna till 
sportfiske. Dels med avseende på service omkring fisket, men framförallt med avseende på 
ökat fisketryck. 
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2. NEGATIV PAVERKAN PA SJOAR, VATTENDRAG OCH DESS 
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FISKBEST AND ·METODER FOR ATER ST ALLNING 

Sarntliga nedan nämnda "onaturliga" påverkansfaktorer utgör var och en begränsningar för 
fiskbestånden och det biologiska livet i övrigt. Ju fler faktorer tillsammans ju sämre är 
förutsättningarna för ett fungerande fiskbestånd. 

FÖRSURNING 

Huvudorsaken till försurningen är luftföroreningar i form av försurande ämnen, främst 
svavelutsläpp, som vid förbränning av fossila bränslen i luften ombildas till syra och via 
nederbörden hamnar i mark och vatten. När sur nederbörd hamnar i sjöar och vattendrag 
sjunker alkaliniteten, som är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera försurande ämnen, 
och sjöns motståndskraft minskar. När motståndskraften försvunnit uppstår försumingsskador 
och utarmning hos växter, fisk och fisknäringsdjur. Skador hos fisk visar sig bl a genom 
utebliven reproduktion. Sjöar och vattendrag kan också vara naturligt svagbuffrade (låg 
alkalinitet) och sådana vatten är naturligtvis särskilt känsliga för sur nederbörd. 
Försurningen kan också bidra till utlakning av tungmetaller med stora miljö- och hälsorisker 
som följd. 

Ett sätt att motverka försurningen är att sprida kalk i sjöar och vattendrag. Tillförsel av kalk 
ökar vattnets buffertkapacitet och därigenom förmågan att neutralisera den sura nederbörden. 
I sjöarna sker kalkning antingen direkt i sjön, i strandzonen eller via sjöns tillrinning. 
Vattendrag kalkas via kalkdoserare, bäckzonkalkning eller genom kalkning i uppströms 
liggande sjö. Kalkeffekten förbrukas emellertid varför vattnet måste omkalkas . Omkalkning av 
sjöar beror på sjöns omsättningstid medan vattendrag kalkas kontinuerligt under 
högvattenflöde. Det enda sättet att långsiktigt komma tillrätta med försurningsproblematiken 
är genom att ytterligare begränsa utsläppet av luftföroreningar, både i Sverige och utomlands. 

NÄRSALTPÅVERKAN 

Utsläpp av näringsämnen, främst kväve och fosfor, till vatten sker via enskilda fastigheter, 
industrier och reningsverk samt via gödsling i jord- och skogsbrukssammanhang. 
Det sker också genom naturlig utlakning av näringsämnen direkt från marken. Nedfall av 
luftföroreningar, via utsläpp från trafiken och industrier etc, bidrar också till ökad 
närsaltbelastning. Ökade utsläpp i sjöar och vattendrag leder till ökad näringsrikedom med 
övergödning, algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd som följd. 

Minskning av utsläppen sker genom minskad användning av växtnäringsämnen vid jord- och 
skogsbruk, förbättrade reningsprocesser vid enskilda avlopp, reningsverk och industrier. 
Minskade luftutsläpp uppnås genom förbättrade reningsprocesser hos fordonstrafik och 
industrier etc. 

Minskad utlakning till vatten från jord- och skogsbruksmark sker också genom att lämna eller 
anlägga skyddande vegetationszoner, s k kantzoner, längs sjöar och vattendrag. Kantzonen 
fungerar som näringsfålla och minskar därigenom utflödet av näringsämnen. Diken från 
jordbruksmark och skogsmark som utmynnar i sjöar och vattendrag förses med sedirnentfållor. 
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MILJÖGIFTER 

Cesium 
Gävleborgs län var ett av de hårdast drabbade länen vid nedfallet av radioaktivt cesium från 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Sandvikens kommun klarade sig dock relativt väl med undantag 
för kommunens östra delar, särskilt området omkring Öjaren, där det radioaktiva nedfallet var 
kraftigast. Cesiurnnedfallet hamnade i sjöama antingen direkt via nederbörden eller indirekt via 
sj öamas tillrinning. 

Fiskens upptag av cesium sker via födan. Cesiumet anrikas sedan i fiskkroppen p g a sin likhet 
med kalium som utgör ett viktigt mineralärnne för alla organismer. Cesiumhalternas storlek i 
fisken beror bl a på fiskens födoval, nedfallets storlek, sjöns storlek, omsättningstid och 
näringsförhållande etc. Fisk i näringsfattiga miljöer har i allmänhet högre och mer långsamt 
avtagande halter av cesium än fisk i näringsrika miljöer, där cesiumhalterna, i det biologiska 
kretsloppet, avtar snabbare. Cesiumets fysikaliska halveringstid uppgår dock till 30 år. 

Kvicksilver 
Kvicksilver är den metall som bedöms utgöra det allvarligaste miljöproblemet i Gävleborgs län 
där kvicksilver i framförallt insjöfisk utgör en betydande hälsorisk (Länsstyrelsen, 1995). 
Kvicksilvret härrör från nedfall av luftföroreningar och utsläpp direkt i vattensystemen. 
Höga kvicksilverhalter förekommer i mark, vatten och sjöars bottensedirnent. 
Kvicksilverhalterna är i allmänhet högst i näringsfattiga och humösa sjöar samt i sjöar som är 
försurningspåverkade. Kvicksilvret tas sedan upp och anrikas i levande organismer, däribland 
fisk. Höga halter i insjöfisk märks främst hos rovfiskar som abborre, gädda, gös, lake och ål. 
Fiskens upptag av kvicksilver sker i likhet med cesium främst via födan . 

Tidigare svartlistades sjöar med kvicksilverhalter överstigande 1 mg/kg fiskkött. 
Svartlistningen har numera upphört och ersatts med kostrekommendationer från 
Livsmedelsverket. Gränsvärdet för försäljning av insjöfisk som abborre, gös och lake m fl är 
0,5 mg kvicksilver{kg. För gädda och ål är dock gränsvärdet 1,0 mg/kg. Gravida kvinnor samt 
kvinnor som ammar eller planerar att skaffa bam bör helt undvika att äta ovannämnda fiskarter 
(Livsmedelsverket, 1995). 

För att kvicksilvret hos fisken ska minska måste utläckaget från marken minska. För att nå det 
målet krävs en kraftig minskning av kvicksilvernedfallet. I Gävleborgs län måste nedfallet 
minska med omkring 70-80% (Länsstyrelsen, 1995). 

Gävleborgs län ingick under åren 86-90 i det nationella forskningsprojektet Kalkning
Kvicksilver-Cesium, där även ett antal sjöar inom Sandvikens kommun ingick. Avsikten med 
projektet var att se om man med hjälp av olika kalkningsmetoder kan sänka kvicksilverhalterna 
hos fisk. Projektet påvisade att även om projektsjöama reagerade olika, så minskades 
kvicksilverhalterna hos fisk med i genomsnitt 20 procent. Kalkning direkt i sjön visade sig vara 
den effektivaste metoden. 
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REGLERING AV SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Sedan långt tillbaka har sjöar och vattendrag utnyttjas för utvinning av vattenkraft. Vid 
vattendragen har anlagts kvarnar, sågverk och smedjor etc. I anslutning till dessa anlades 
dammar vilket möjliggjorde en bättre vattenhushällning där flödet kunde regleras efter behov. 
Ä ven flottningsdammar anlades för att underlätta flottning av timmer. 
I modern tid har det främst handlat om reglering av vattensystem för elproduktion. 
Förutom onaturliga flödesvariationer, har anläggandet av kraftverk och regleringsdammar 
inneburit att fiskens vandrings möjligheter är kraftigt begränsade. De flesta kraftverks- och 
reglerings anläggningar som idag är i drift utgör definitiva vandringshinder. 

Reglering 
Idag är större delen av våra vattensystem mer eller mindre påverkade av vattenreglering. 
Hela eller delar av vattensystem regleras till följd att strömsträckor och mellanliggande sjöar 
förvandlats till vattenmagasin. Vattenmagasinen fylls på när energibehovet är lågt och töms när 
energibehovet ökar vilket leder till kraftiga vattenståndsvariationer, ibland även torrläggning. 
Vid korttidsreglerade strömsträckor kan vattenståndet variera kraftigt mellan dygnen. 

Vattenståndsvariationen, främst i magasinens strandzon, leder till utarmad näringsproduktion 
och därmed minskad näringstiUgång för fisk. Strömvattenlevande fiskarter konkurreras ut av 
mer typiskt sjölevande fiskarter dels p g a förstörda lek- och uppväxtområden men också 
p g a näringskonkurrens där de utpräglat sjölevande arterna har stora fördelar. 

Vandringshinder 
Förutom regleringseffekten har också kvarn-, såg- och flottningsdammarna samt 
kraftverksutbyggnaden, lett till utebliven fiskvandring. Fiskar som leker i strömmande vatten, 
t e x lax, havslevande öring, sjölevande öring och harr, utestängs från sina lekområden. 
Och hela eller delar av stationära fiskbestånd i vattendrag, ex harr och bäcköring, stängs in och 
isoleras från utbyte med uppströms eller nedströms förekommande bestånd. Fiskbestånd som 
isolerats från sina lekområden kommer på sikt att slås ut och en naturlig återkolonisation kan ej 
ske. Särskilt drabbade är lax och havsöring vars möjligheter att idag nå sina lek- och 
uppväxtområden på naturlig väg är mycket begränsade. Stora delar av vårt totala lax- och 
havsöringbestånd härstammar från kompensationsodlingar. 

Flertalet av äldre kvarn- och sågverksdammar är idag nedlagda. En del dammar är helt eller 
delvis raserade eller utrivna varför regleringseffekten har upphört. En stor mängd gamla 
dammar utgör dock fortfarande vandringshinder. I möjligaste mån elimineras dammarna för att 
möjliggöra fiskvandring och återkolonisation. I vissa fall är det varken praktiskt eller juridiskt 
möjligt att få till stånd en utrivning då dammar av olika slag kan vara av kulturhistoriskt 
intresse eller då en utrivning kan innebära negativa förändringar för ex närboende, markägare 
och jordbruk etc. I sådana fall anläggs fiskvägar eller fiskfållor där fisk fångas för vidare 
transport upp- eller nedströms. 

Beträffande anläggningar som är i drift, främst kraftverk och tillhörande regleringsdammar, bör 
man verka för en mer utjämnad och anpassad reglering där extrema låg- och högvattenflöden 
undviks och ett minimiflöde garanteras. Gamla vattendomar som tillåter s k noll tappning, med 
torrläggning som följd, bevakas och vid omprövning av dessa ska ett minimiflöde säkerställas. 
För att möjliggöra fiskvandring anläggs fiskvägar eller fiskfållor. 
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SKOGSBRUK 
Gamla tiders flottledsrensningar och på senare tid modem a skogsbruksåtgärder som 
kalavverkning, dikning, gödsling och anläggande av vägtrummor vid skogsbilvägar etc, har 
gjort att många vattendrag idag är mer eller mindre påverkade såväl fysiskt som kemiskt. Det i 
sin tur leder till negativa konsekvenser för det biologiska livet. Skogsbruket, genom uttaget av 
skog, kan också indirekt bidra till försurning. Skogsbruket arbetar dock idag med att ta frarn 
metoder för en ökad miljöhänsyn och för en minskning av de negativa miljöeffektema. 

Flottledsrensning 
Längre tillbaka användes vattendragen som flottled för timmer. Vattensystemen tjänstgjorde 
som vattenvägar på vilka man transporterade timret till nedströms liggande sågverk och 
pappersbruk. Flottningsdarnmar anlades för kunna flotta timret på högvattenflöde. För att 
ytterligare underlätta flottningen rensades och kanaliserades vattendragen. Till en början 
gjordes rensningarna för hand men man blev alltmer effektiv och med hjälp av dynamit 
sprängdes stora block som sedan avlägsnades från vattendragen. Under 1950 och 1960 talet 
användes även bandtraktorer för att snabbt och effektivt rensa strömmarna från sten och block. 
För att samla vattnet stängdes förgreningar som därmed blev torrlagda och för att kunna styra 
timret i önskad riktning anlades stenkistor och ledarmar. Där terrängen var alltför kuperad eller 
på annat sätt svårrensad anlades flottningsrännor. 

Flottningsepoken medförde att vattendragen, förutom påverkan av regleringseffekten, 
förvandlades, från att ha varit varierat grovblockiga och flergrenade med inslag av forsar och 
fall , till att vara veritabla kanaler med släta bottnar. Fiskens ståndplatser för såväl födosök som 
skydd och övervintring förstördes. Rensningarna medförde också att näringsproduktionen 
minskade vilket i sin tur försämrade fiskens tillväxtmöjligheter. Även fiskens lek- och 
uppväxtområden försämrades eller förstördes med minskad reproduktion som följd. 

Återställning sker genom att maskinellt eller manuellt återföra sten till vattendraget samtidigt 
som stenkistor och ledarmar tas bort och förgreningar öppnas. En förutsättning för 
återställning är att åtgärderna inte strider mot allmänt eller enskilt intresse. Samråd ska ske 
med Länsstyrelsen beträffande miljöhänsyn och hänsyn till kulturminnesmärken etc. 

Kalavverkning 
Skogen längs vattendragen avverkas till följd att den för vattendragens strandzon så viktiga 
vegetationsbården, kantzonen, försvinner. Vattendragen påverkas genom ökad solinstrålning, 
minskad näringstillförsei och ökad uttransport av oorganiskt material. Initialt kan dock 
näringstillförseln öka. 

Förhållandena för fisk- och bottenfauna förändras drastiskt genom stigande vattentemperaturer 
och minskad näringstillgång. Minskad näringstilIgång är särskilt påtaglig i mindre vattendrag 
och källflöden där merparten av näringstillförseln härrör från organiskt material från land. 
När kantzonen, med sin skuggning och överhängande grenar, tas bort försvinner också mycket 
av fiskens skydd och ståndplatser. Därtill kommer en ökad uttransport av oorganiskt material 
som sedimenterar över och täcker lekbottnar till följd att fiskens reproduktionsmöjligheter 
försvinner. Följden blir att fiskens tillväxt- och reproduktionsmöjligheter kraftigt försämras. 

En skyddande kantzon är temperaturutjämnande, tillför näring och utgör erosionsskydd. 
Kantzonen fungerar också som närsalt- och sedimentationsfålla samtidigt som den bidrar till 
skydd och ståndplatser för fisk. 
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En skyddande kantzon bör därför alltid lämnas kvar vid avverkning längs vattendragen, särskilt 
vid små och medelstora vattendrag. Ä ven källflöden och mindre bäckar utan fiskförekomst ska 
skyddas, också sådana som tidvis torkar ur. Dessa mindre vattendrag utgör grunden för 
nedströms liggande vatten då de tillsammans verkar temperaturutjämnande och utgör basen för 
den näringsproduktion som råder vidare nedströms. 

Dikning 
Dikning i skogliga sammanhang görs för att sänka grundvattennivån till förmån för en högre 
virkesproduktion. Dikningsåtgärderna brukar vanligtvis delas in i markavvattning och 
skyddsdikning eller hyggesdikning. Markavvattning utförs när avsikten är att permanent sänka 
grundvattennivån medan skyddsdikning utförs för att förhindra en tillfällig ökning av 
grundvattennivån direkt efter avverkning. För att avleda vattnet från skogsmarken grävs diken 
som sedan utmynnar direkt eller i anslutning till sjö eller vattendrag. Dikning kan också ske 
direkt i vattendraget, ofta vid permanent markavvattning då vattendraget breddas och uträtas 
för att därigenom åstadkomma en snabbare avrinning. 

Felaktigt utförda åtgärder, särskilt diken som är direktrnynnande, leder till kraftigt försämrade 
förhållanden för fisk och fisknäringsdjur. Efter dikning sker kraftiga vattenståndsförändringar 
med extrem lågvattenföring och höga vattentemperaturer sommartid eller med risk för 
bottenfrysning vintertid. Snösmältning och långvariga regnperioder leder till extrema 
högvattenflöden med ökad erosion och förhöjt utläckage av närsalter och oorganiskt material. 
Förhöjda närsalthalter kan leda till igenväxning medan oorganiskt material sedimenterar över 
och förstör fiskens lek- och ståndplatser. Dikning kan också, vid högvattenflöden, innebära en 
ökad risk för surstötar. Dikning eller markavvattning direkt i befintliga vattendrag är att likna 
vid äldre tiders flottledsrensningar där bottnarna rensas från sten och block med förstörda 
fiskbiotoper som följd. 

Diken som utmynnar direkt i en sjö eller ett vattendrag förses med sedirnentationsfällor varefter 
vattnet sedan tillåts rinna fritt över vegetationsbeklädd mark, s k svämbädd, innan det slutligen 
når vattendraget. Därigenom minskar utläckaget av närsalter och oorganiskt material. Vid nya 
utdikningar bör man om möjligt försöka avleda vattnet mot naturliga våtmarksområden. Vid 
utflöde i sjö eller vattendrag ska dikena alltid avslutas med sedirnentationsfållor och 
svämbäddar. Dikningsåtgärder direkt i befintliga vattendrag med naturliga fiskbestånd kräver 
tillstånd och ska prövas enligt vattenlagen. 

Vägdiken och vägtrummor vid anläggande av skogsbilvägar 
Vid anläggande av skogsbilvägar och andra vägbyggen där vägen korsar ett mindre vattendrag 
anläggs ofta vägtrummor. Och för att vägen ska kunna dräneras anläggs diken. Vägdikenas 
effekt på det biologiska livet är det samma som för övriga typer av utdikningar och bör 
naturligtvis undvikas på samma sätt. Felaktigt anlagda trummor, i regel trummans lutning och 
eller att ett fall har skapats vid trummans utlopp, innebär ett definitivt vandringshinder för såväl 
fisk som fisknäringsdjur på sarruna sätt som andra typer av vandringshinder. 

Vid omläggning och nyanläggning av vägtrummor bör man i första hand eftersträva att 
använda sig av träbroar eller halvtrummor och därigenom bibehålla en intakt bäckbotten. 
I annat fall ska vägtrumman överdimensioneras och grävas ner, dels för att bibehålla en naturlig 
bäckbotten men också för att minimera trummans lutning och därmed undvika uppkomsten av 
fall vid trummans utlopp. 
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JORDBRUK 

Dikning och närsaltpåverkan 
Jordbruket har sedan långt tillbaka i tiden påverkat sjöar och vattendrag genom sjösänkningar, 
kanaliseringar och utdikningar. Avsikten med dessa åtgärder är, att i likhet med skogsbruket 
dränera odlingsbar mark till förmån för en ökad produktivitet. Ä ven i jordbrukssarnmanhang 
används termer som skyddsdikning och markavvattning och dess negativa effekter på 
vattenlivet är likartade. Utläckaget av närsalter från jordbruket är dock i allmänhet betydligt 
större än närsaltläckaget från skogsbruket. 

I likhet med åtgärder i skogsmark ska diken, från jordbruksmark, som utmynnar direkt i en sjö 
eller ett vattendrag, förses med sediment- och näringsfållor för att minska utläckaget av 
organiskt och oorganiskt material. Kanaliserade vattendrag ska restaureras och vattendrag som 
angränsar motjordbruksmark ska också förses med skyddande vegetationsbårder, s k 
skydds zoner. Befintliga vegetationsbårder skyddas från avverkning och lämnas att utvecklas 
fritt samtidigt som användningen av växtnäringsämnen bör minskas. 

HÅRT.FISKETRYCK 

Förutom att de naturliga fiskbestånden drabbas negativt av miljöförstöring löper de också 
risken att försvagas p g a ett alltför hårt fisketryck. Ett ökat fiskeintresse och därmed ett ökat 
fisketryck, främst med avseende på ädelfisk, innebär att många fiskevatten idag är 
överutnyttjade. D v s ett alltför hårt eller selektivt bedrivet fiske kan innebära att fångstuttaget 
av exempelvis öring och harr i ett vatten är för högt i förhållande till den mängd fisk som 
vattnet förmår att producera. 

Fiskens reproduktion och tillväxt i ett vatten beror på en mängd olika faktorer. Naturligt 
begränsande faktorer är bl a vattnets näringstillgång, näringskonkurrens mellan och inom arter 
samt predationstryck etc. Vattnets storlek,läge i avrinningsområdet och dess vattentemperatur 
över året etc är också faktorer som påverkar storleken hos fiskbestånden. Fiskproduktion och 
tillväxt hos t ex stationära harr- och öringbestånd i vattendrag är i allmänhet sämre än 
produktionen och tillväxten hos bestånd som delvis lever i sjö eller hav. Fiskproduktionen och 
tillväxten är också sämre, och därmed känsligare för utfiskning, i näringsfattiga vatten kontra 
mer näringsrika vatten. 

För att de naturliga fiskbestånden, främst ädelfiskbestånden, ska tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag krävs åtgärder som reglerar fisketrycket. 

Genom övergången till ny fiskelagsstiftning vid årsskiftet 1993-1994 har fiskevattenägama idag 
själva ansvaret för reglering av fisket i sjöar och vattendrag. Krav ställs därmed på aktiva 
insatser från fiskevårdsorganisationerna för att motverka ett oreglerat fiske med svåra 
konsekvenser för fiskbestånden. 

Fisket i sjöar och vattendrag bör fångstbegränsas med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet baseras på medelstorleken hos vuxen fisk i det aktuella vattenområdet. I sjöar 
kan i vissa fall nätförbud införas och i vattendrag kan fiskeförbud införas på vissa lokaler, dels 
reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen 
fisk kan alterneras från år till år. 
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3. AKTUELLA PROBLEM I KOMMUNEN 

FLODKRÄFTANS TäLBAKAGÅNG 
Flodkräftan var tidigare vanlig med goda bestånd i ett stort antal sjöar och vattendrag inom 
Storsjöns tillrinningsområde. Idag är den nästan utslagen och orsakerna till utslagningen är inte 
helt fastställd . I Vallbyän har man dock kunnat konstatera kräftpest, i andra områden har man 
funnit kräftor som av okända anledningar blivit stressade och därmed utsatta för parasit- och 
svamp angrepp (G. Andersson muntligen 1997). I Storsjön har man också påträffat 
signalkräftor vilka är bärare av kräftpestsporer och möjligen kan vara en bidragande orsak. 

För närvarande pågår ett projekt där berörda fiskevårdsområden, inom Storsjöns 
tillrinningsområde, tillsammans med Fiskeriverket försöker fmna orsakerna till flodkräftans 
försvinnande. I fiskeplanen utgör flodkräftan inget direkt föremål för åtgärder då det är ytterst 
osäkert i vilken utsträckning den framledes kommer att finnas kvar. Dock kan sägas att 
åtgärder i fiskeplanen, som syftar till att restaurera förstörda biotoper, naturligtvis även gynnar 
flodkräftan. 

ALGBLOMNING I STORSJÖN 
Storsjön är en s k slättsjö och därmed naturligt näringsrik. Den naturliga näringsrikedomen 
tillsammans med kraftig närsaltbelastning, p g a mänskliga aktiviteter sedan längt tillbaka i 
tiden, frän jordbruk, reningsverk, industrier, enskilda avlopp etc, har lett till att Storsjön under 
senare tid årligen drabbas av mer eller mindre omfattande algblornningar. Den kraftiga 
belastningen medför också att delar av Storsjön under senvinter och sensommar drabbas av 
syrebrist. 

För närvarande pågår ett projekt, det s k Storsjöprojektet, där avsikten är att kartlägga de 
huvudsakliga faktorer som bidrar till sjöns övergödning. Dessa undersökningar ska sedan ligga 
till grund för åtgärder som möjliggör en minskning av den mänskliga närsalttillförseln. 

14 

L 



4. FÖRVALTNINGEN A V SJÖAR OCH VATTENDRAG INOM 
KOMMUNEN 

I kommunen finns åtta stycken bildade fiskevårdsområdesföreningar som var och en förvaltar 
ett fiskevårdsområde. Dessa fiskevårdsområden är: Borrsjöåns fvo, Färnebofjärdens fvo, 
Gysinge fvo, Järbo fvo, Ottnarens fvo, Storsjöns fvo, Vallbyåns fvo och Öjarens fvo. 

Järbo, Öjaren och Vallbyåns fiskevårdsområdesföreningar har en eller flera av sina sjöar 
utarrenderade till sportfiskeklubbar och personalklubbar. Flertalet av dessa vatten är dock ändå 
tillgängliga för allmänheten genom fiskekortsförsäljning. 

Fiskevårdsområdesgränsema sträcker sig i vissa fall över kommun gränsen vilket innebär att en 
del vatten, helt eller delvis, ligger i andra kommuner. Fiskevårdsområdesföreningama förvaltar 
dock tillsammans ca 70 % av de totala antalet sjöar och vattendrag som är belägna inom 
kommunen. Nästan samtliga vatten är tillgängliga för allmänheten genom fiskekortsförsäljning. 

Resterande sjöar och vattendrag inom kommunen är belägna söder om Storsjön, mestadels 
inom Dalälvens vattensystem, och ingår ej i någon områdesbildning. Dessa sjöar och 
vattendrag förvaltas av fiskerättsägama själva i form av skogsbolag och privata markägare. 
En del av dessa vatten är tillgängliga för allmänheten genom fiskekortsförsäljning. 

I området ligger bl a Skammor-Långsjön och Skammorsjön där ett skogsbolag är markägare. 
Dessa två sjöar arrenderas av UWX laxfiske som gör utsättningar av ädelfisk och säljer 
fiskekort till allmänheten. 
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5. FISKESERVICE 

Ett gott serviceutbud innefattar både infonnation och sådant som praktiskt förenklar och 
förbättrar tillgängligheten till och vid fiskevattnen. Den idag befmtliga servicen varierar mycket 
mellan respektive fiskevårdsområde, en del områden har väl utvecklad service medan andra 
områden har ett lågt serviceutbud. 

Framkomligheten till många fiskevatten bör förbättras och vid fiskevattnen anläggs vindskydd, 
grillplatser, kastbryggor och spänger etc. Detta gäller särskilt vid s k put and take- sjöar med 
stort besökarantal men också vid de populäraste gädd- och abborrsjöama. Fisket vid många 
vatten ska också vara tillgängligt för människor med funktionshinder. 

Det finns också fiskevatten som inte bör exploateras, dessa marknadsförs istället som 
fiskevatten där just orördheten är det viktiga. 

Fiskeservice handlar också om att nå ut med information. Information om fisket i kommunen 
bör samordnas mellan samtliga fiskevårdsområden vilket borgar för ett större utbud och en 
högre kvalitet på innehållet. En gemensam fiskebroschyr ges ut med uppgifter om sjö- och 
strömvattenfiske, fiskarter, serviceutbud, fiskekortsförsäljare och möjligheter till guidat fiske 
etc. Med infonnation finns också möjligheter att öka insikten till hänsyn mot fiskbestånden 
bland de som fiskar. Genom broschyrer eller fiskekort o s v ges infonnation och motiv till de 
fiskeregler som gäller för olika fiskevatten och fiskarter etc. 

För att ytterligare utveckla fiskeservicen upprättas ett fiskecenter/fiskeforum exempelvis vid 
Högbo bruk, som ju har en central roll beträffande friluftslivet inom kommunen i övrigt. 

Fiskecentret utgör en kanal för sportfiske och fiskevård inom hela kommunen där man kan få 
infonnation om sportfiske och fiskevård i allmänhet eller information om enskilda fiskevatten . 
Här samordnas och anordnas olika typer av fiskepaket mellan fiskevårdsområdena i samarbete 
med campingplatser, turistbyrå etc. 

Fiskepaketen kan varieras på en mängd olika sätt, exempelvis fiskepaket som ger möjlighet till 
fiske på egen hand eller guidat fiske, enskilt eller i grupp, i såväl de större sjöama som tjärnar 
och vattendrag. T ex turister vid Strandbadens camping erbjuds möjligheten till ett varierat 
fiske efter gös, grov gädda och abborre i Storsjöns, Ottnarens och Färnebofjärdens fvo, varvat 
med fiske efter ädelfisk i bäckar, åar och tjärnar inom Järbos, Borrsjöåns och Vallbyåns fvo. 
Därtill kommer strörnfiske efter harr och öring i Gysingeforsamas fvo. 
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6. FRAMTAGANDE AV FISKEPLAN 

Följande moment har ingått vid framtagandet av fiskeplanen för Sandvikens kommun: 

1. Planering och faktainsamling. 
2. Intervjuer och samråd med respektive fvof. 
3. Inventeringsarbete. 
4. SammanstälIning och kostnadsberäkning. 
5. Utskick på remiss till berörda instanser. 
6. Färdigställande och rapportering. 

Under arbetets gång har löpande möten skett i en arbetsgrupp bestående av representanter från 
respektive fiskevårdsområdesföreningar. 

Totalt har 71 stycken vattendrag inventeras. Den sammanlagda längden på inventerade 
vattendrag uppgår till ca 330 km. 

Inventeringen längs vattendragen är gjord med avseende på fysisk påverkan och möjligheterna 
till återställning som på sikt ska leda till ett förbättrat sportfiske. I princip har varje vattendrag 
inventerats "meter för meter" varefter protokoll har upprättats för varje inventerad delsträcka. 
Utgångspunkten har varit att i första hand inventera sådana vatten som hyser eller har hyst 
laxartad fisk eller som på annat sätt bedömts ha betydelse för det aktuella avrinningsområdet. 

I beskrivningen av vattendragen anges emellanåt höger och vänster. All angivning av höger och 
vänster är konsekvent och utgår ifrån att man står med ryggen mot källan och tittar nedströms. 

I texten sarnt i tabellerna nämns vattendragslängder. Vattendragslängderna avser längden på 
vattendraget inom respektive fiskevårdsområde. Längderna baseras ofta på det kartmaterial 
som användes vid inventeringarna och bör därför inte betraktas som exakta. 

Av kommunens ca 115 sjöar över l ha har 81 stycken inventerats. Alla dessa sjöar har besökts 
och bedömts okulärt med avseende på tänkbara objekt för utökade sportfiskemöjligheter och 
förbättrad service. 
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7.1. JARBO FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Järbo fiskevårdsområdesförening och omfattar Jädraån och delar av dess 
avrinningsområde från gränsen mellan Ockelbo och Sandvikens kommun ner till gränsen mot 
Öjarens fiskevårdsområde. 

I området finns sammanlagt tjugotre sjöar med en yta över en hektar. En av dessa sjöar, 
Gullsjön, ligger utanför Jädraåns avrinningsområde och avvattnas av Borrsjöån. 

I området, förutom Jädraån och ett stort antal mindre källflöden, rinner omkring tjugotalet 
större bäckar och mindre åar, däribland Lillån som också är områdets största biflöde. 

I Järbo fvo har 21 sjöar och 19 vattendrag inventerats. Den sammanlagda ytan på inventerade 
sjöar uppgår till 319,5 hektar, varav Hålldammen är den största på 74 hektar. 

Den sammanlagda längden på inventerade vattendrag uppgår till ca 91 km , varav Jädraån inom 
Järbo fvo är det längsta enskilda vattendraget med 23,S km 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

Il. Björnbackån Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
B jömbackån utgör Lillåns övre del och har sin början väster om länsgränsen i Dalamas län. 
Vidare rinner ån genom Ockelbo kommun för att avsluta inom Sandvikens kommun där den 
slutligen övergår till att heta Lillån. Björnbackåns bredd varierar mellan 3-15 m och djupet är i 
allmänhet omkring 0,3 m, i lugnpartierna djupare. Här beskrivs ån från konunungränsen mellan 
Ockelbo och Sandviken. Från kommun gränsen ner till sammanflödet med Sörjabäcken faller ån 
ca 70 meter. 

Från kommungränsen söder om Björnbacksmuren rinner ån forsande fallande över hällar och 
grova block, följt av djupa höljor och förgreningar. Omgivningen utgörs av hällmark med tall 
och granskog som bitvis är ganska grov. 

I höjd med Stormuren övergår ån till strömmande och långsamflytande, bitvis genom våtmark. 
Ans vildmarksprägel grumlas en aning då det på en sträcka är avverkat på båda sidor och ända 
ut mot vattendraget. 

Efter Stormuren rinner ån ut i en mindre hölja från vilken den delar sig i två grenar och rinner 
forsande fallande runt en blockrik tallskogsklädd höjd, för att åter rinna ihop och övergå till 
bred och lugnflytande genom våtmark. Björnspillning längs vattendraget ökar den känsla av 
orördhet och vildmark som redan präglar ån. 

Ater rinner ån mer omväxlat från forsande fallande över hällar och grova block, följt av djupa 
lungflytande och breda höljor, till flackt strömmande och förgrenad med inslag av mindre 
block och sten. Omgivningen är mestadels grovblockig med bitvis grov och tät granskog. 
Mot slutet av denna sträcka tillrinner Pengerbäcken. 
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Vidare efter Tjärfabriken är ån omväxlande smal och bred, forsande och fallande med höljor 
och förgreningar vilket ger upphov till flera fina reproduktionslokaler för öring. 
Bottensubstratet är varierat med allt från grova block till sten, grus och sand. Terrängen är 
kraftigt sluttande med tät och grov granskog vilket ytterligare understryker känslan av 
orördhet. 

Sedan planar ån ut och övergår till långsamt rinnande och kraftigt meandrande genom 
igenvuxna gamla inägor. Här utgörs botten av sand och grus där gamla växtdelar utgör fiskens 
ståndplatser. 

Avslutningsvis ökar vattenhastigheten och grovblockigheten något, vilket ger upphov till fina 
lekområden där ån vid sammanflödet med Sörjabäcken övergår till att heta Lillån 

Fiskfauna 
B jörnbackån elfiskades 1994 och 1995 av Sandvikens kommun samt 1997 i samband med 
inventeringsarbetet för fiskeplanen. Samtliga elfisken, särskilt 1997 års elfiske, påvisar god 
förekomst av öring med väl fungerande reproduktion. I övrigt förekommer abborre, gädda och 
enligt uppgift även harr. 

Fysisk pil verkan 
Björnbackån är flottledsrensad men ingreppen är måttliga. 

Kommentar 
Björnbackån är med sin orördhet och vildmarksprägel mycket fin, både genom sitt lopp och sin 
omgivning. Ån tillsammans med omgivningen är vildmarksartad och inbjuder till fiske längs 
hela vattendraget. Ån lämpar sig utmärkt för exempelvis lätt flugfiske. Som öringbiotop torde 
den höra till de allra främsta inom Sandvikens kommun. 

Björnbackån är också en av länets s k referensvattendrag och ingår i både ett nationellt och ett 
regionalt miljöövervakningsprogram. I miljöövervakningsprogrammen ingår biologiska och 
vattenkemiska undersökningar och syftet är att långsiktigt studera effekten av bl a 
luftföroreningar och skogsbruk i vattendragen och dess tillrinningsområden. 

Förslag tilll1tgärder 
Ån bör elfiskas för att utröna öringbeståndets storlek och tillstånd. Om behov föreligger görs 
stödutsättning av fisk, främst årsyngel, hämtad från tillrinnande vattendrag. 

Måttlig återställning av upprensad sten vid tjärfabriken samt ca 150 meter uppströms. 
Vid Tjärfabriken öppnas också en gammal igenstängd förgrening. 

För att fisket i Björnbackån på det naturliga öringbeståndet ska vara uthålligt, och tåla ett 
långsiktigt sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket bör vara fångstbegränsat med antal fiskar 
och minimimått. Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i 
Björnbackån och Lillån. Vidare införs fiskeförbud på vissa lokaler, dels reproduktionslokaler 
och dels lokaler för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen fisk kan alterneras från 
år till år. 

Vid framtida avverkningar längs vattendraget lämnas skyddande kantzoner. 
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12. Pengerbäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Pengerbäcken har sin början i Pengersjön ca 500 meter väster om länsgränsen (Dalarnas län). 
Pengerbäcken är omkring 2 m bred och 0,3 m djup. Här beskrivs Pengerbäcken från 
länsgränsen ner till inflödet i Björnbackån. Från länsgränsen ner till Björnbackån faller bäcken 
ca 60 meter. 

Från länsgränsen är bäcken långsarnt rinnande och meandrande där ett längre avsnitt längs 
bäckens vänstra sida är kalavverkad. Bottensubstratet domineras av sand och döda växtdelar 
vilka utgör fiskens ståndplatser. Emellanåt står flodpärlmusslor tätt i mindre s k musselbankar. 
Bäcken fortsätter sedan under en skogsbilväg där en vägtrumma är nedlagd. Vägtrumman är 
tveksam då den under högvattenflöden kan utgöra vandringshinder. 

Vidare ökar vattenhastigheten till strömmande med inslag av små forsar och fall som avslutas 
med djupa höljor. Bottensubstratet domineras av block och sten. Omgivningen utgörs av 
granskog, bitvis grov och tät. 

Åter planar bäcken ut för att rinna igenom Nakanittimyren där man vid ett tillflille har utfört 
våtrnarkskalkning. Ingen ytterligare kalkning har bedömts nödvändig. Vid Nakanittimyrens 
utlopp finns en damm som utgör vandrings hinder. Vid dammens utlopp och vidare ca 20 meter 
nedströms är bäcken torrlagd då vattnet leds via en gammal flottningsränna. 

Från Nakanittimyren fortsätter bäcken varierat från strömmande till bitvis forsande fallande 
med inslag av djupa lugnflytande partier, för att slutligen mynna ut i Björnbackån. 
Bottensubstratet är varierat med sand, grus, sten och block. Omgivningen utgörs av tall- och 
granskog, bitvis avverkad på höger strand. 

Fiskfauna 
Pengerbäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Vid e1fisket fångades enstaka öringar i 
olika ärsklasser, dock inga ärsyngel. Tätheten på lokalen var således låg och ingen 
reproduktion kunde konstateras. I övrigt förekommer abborre, gädda, lake samt sten simpa. 

Särskilda naturvärden 
I Pengerbäcken uppströms Nakanittimyren förekommer rikligt med flodpärlmussla. Bitvis står 
musslorna mycket tätt i s k musselbankar. Det är dock osäkert i vilken omfattning musslorna 
reproducerar sig (Länsstyrelsen 1997). Nakanittimyren som en gång i tiden dämdes för 
flottning står också med som objekt i Länsstyrelsens naturvärdsprogram (1997) då den utgör 
"ett förnämligt viltvatten med rik sjöfågelfauna". 

Fysisk pIlverkan 
Pengerbäcken är flottledsrensad men ingreppen är måttliga. Dammen vid Nakanittimyren samt 
en felaktigt placerad vägtrumma utgör vandrings hinder. 

Kommentar 
Bottenfaunaprovtagning utfördes i Pengerbäcken 1992. Provtagningen utfördes av 
Länsstyrelsen och motivet var att utläsa effekterna av kalkning. Av bottenfaunan kunde dock 
ingen påtaglig kalkningseffekt utläsas (Länsstyrelsen 1995). 
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Förslag tiUlltgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna förutsättningarna för fängst och flyttning av öringyngel 
nedströms till B jörnbackånjLillån. 

En fiskväg anläggs förbi dammen vid Nakanittimyrens utlopp. Antingen i fonn av fisktrappa i 
eller bredvid timmerrännan, eller genom att stänga helt vid timmerrännan och istället låta 
vattnet rinna över ca 50 m till höger om ordinarie utlopp. Det senare alternativet innebär en fri 
vandringsväg med i princip bibehållen vattennivå, då det nya utloppet ligger i samma nivå som 
det gamla. Det innebär också att timmerrännan blir kvar intakt. Det nya utloppet ansluter till 
den gamla bäckfåran efter ca 50 meter vilket ger en konstgjord fåra om ca 25 meter, som i sig 
skulle kunna utgöra ytterligare reproduktionsområde. 

Vägtrumman uppströms Nakanittimyren åtgärdas. Vägtrumman sänks ytterligare, eller ersätts 
mot halvtrumma eller träbro. Nedströms trumman utförs även återställning efter 
flottledsrensning / vägbygge ca 30 meter. 

Pengerbäcken är en mycket fin bäck som inbjuder till bäckmete. För att fisket på 
öringbeständet ska vara uthålligt, och tåla ett långsiktigt sportfiskeuttag, krävs dock 
restriktioner. Fisket bör vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. Minimimåttet 
ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Lilläns tillrinningsområde. Dessutom 
införs fiskeförbud uppströms Nakanittimyren. Dels för att säkerställa reproduktion men också 
för att skydda det svaga flodpärlmusselbeständ som finns i bäcken. En viktig förutsättning för 
flodpärlmusslornas föryngring är att det finns öring i lägre årsklasser. 

Vid avverkning längs vattendraget lämnas skyddande kantzoner. 
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13. Sörjabäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Sörjabäcken är Lillåns största enskilda biflöde och har sin början i Kopparbergs län. Bäckens 
tillkomst består i en mindre källsjö samt flera mindre källflöden. Bäcken är i allmänhet 4 m bred 
och 0,3 m djup. Här beskrivs bäcken från länsgränsen där den långsamt rinner genom våtmark. 
Från länsgränsen ner till utflödet i Lillån faller bäcken ca 35 meter. 

Öster om länsgränsen övergår bäcken till forsande fallande. Strömavsnitten är långa och raka 
och domineras av sten och mindre block. Större block är upprensade för flottning av timmer 
och ligger efter båda sidor av bäcken. Emellanåt är stränderna stensatta som stenkistor. Ä ven 
rester av timmerlänsar, skibord och nedrullningsramper för timmer, vittnar om tidigare 
flottningsverksarnhet. Strömavsnitten avbryts emellanåt av djupa lugnflytande och bitvis svagt 
meandrande sträckor där sand dominerar. På två av dessa lugnpartier har också fördämningar 
bildats genom losslitna timmerlänsar som fastnat där bäcken kröker, och påbyggts av diverse 
hyggesrester. Från länsgränsen ca 700 meter nedströms är skogen på bäckens vänstra sida 
kalavverkad ända ner till bäcken, endast en svag löv bård ger skydd åt vattendraget. Höger sida 
domineras av ungtallskog men med inslag av grov tallskog som bitvis är gallrad. 

Vidare ner mot Mombyvägen blir terrängen flackare och strömhastigheten och längden hos 
strömmarna avtar successivt. Bottensubstratet utgörs av sand grus och sten. Ä ven här finns 
rikligt med upprensade stenar och block efter stränderna. Omgivningen domineras av 
ungtallskog med undantag av ett mindre område där det växer tät granskog. 

Från Mombyvägen ner till utflödet i Lillån rinner bäcken strömmande till forsande fallande med 
inslag av större höljor och mer djupflytande sträckor. Strömmarna är rensade med stenkistor 
längs stränderna. Graden av flottningspåverkan avtar dock något mot slutet av bäcken. 
Bottensubstratet i strömmarna består av sten, grus och block där blockigheten ökar något mot 
utflödet i Lillån. I de mer lugnflytande partierna dominerar sand. Omgivningen utgörs av tall
och granskog med ett avverkat parti strax uppströms Jockara fäbod. Från Jockara fåbod växer 
gammal tät granskog. 

Fiskfaulla 
Sörjabäcken är elfiskad 1994 av Sandvikens kommun samt 1996 genom Länsstyrelsen och 
1997 i samband med inventeringsarbetet för fiskeplanen. Med utförda elfisken som underlag, 
kan sägas att det lokalt i bäcken finns relativt gott om öring med fungerande reproduktion. 
Förutom öring förekommer abborre, elritsa, gädda, lake och sten simpa. 

Fysisk ptlverkon 
Sörjabäcken är flottledsrensad i hela sin sträckning. Bitvis är den kraftigt rensad där vissa 
sträckor är kanaliserade med stensatta strandkanter. 

Kommentar 
Sörjabäcken har, trots flottledsrensning, förhållandevis gott om fina öringbiotoper och skulle 
återställd hysa både fler och bättre biotoper för såväl tillväxt som reproduktion. 

Sörjabäcken är i likhet med Björnbackån ett s k referensvattendrag och ingår i de nationella 
och regionala miljöövervakningsprogrammen. 
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Förslag tiUlitgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av öringyngel nedströms till Lillån. 

Återställning efter flottledsrensning med maskin längs hela vattendraget, med undantag från 
den nedersta delen. Innan åtgärd ska bäcken ytterligare rekognoseras, dels i syfte att se över 
möjligheterna för skonsam åtkomst med maskin, och dels i syfte att detaljera arbetsinsatserna 
inom varje delsträcka. Samråd beträffande åtgärder ska också ske med Länsstyrelsen då 
Sörjabäcken är ett referensvattendrag för nationell miljöövervakning. 

Sörjabäcken är en bäck som i likhet med Pengerbäcken inbjuder till bäckrnete. För att fisket i 
bäcken ska vara uthålligt krävs en reglering av fisketrycket Fisket bör fångstbegränsas med 
antal fiskar och minimimått. Minimimåttet relateras till medellängden hos vuxen öring i Lillåns 
tillrinningsområde. På vissa sträckor införs fiskeförbud för att trygga öringens återväxt. 

Vegetationen närmast vattendraget lämnas att utvecklas fritt och skyddas från framtida 
avverkningar. 
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14. Rojärvibäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Rojärvibäcken börjar som källflöde norr om Mombyåsen, ca 2 km uppströms AK- vägen. 
Bäcken innefattar även delarna nedströms Rojärvi och vidare förbi Mörtsjöarna ner till Lillån. 
Bäcken är omkring l m bred och ca 0,2 m djup. Från Mombyåsen ner till utflödet faller bäcken 
ca 90 meter. 

Vid Mombyåsen är bäcken omkring en halvmeter bred och rinner svagt strömmande med 
inslag av något forsande parti. Bottensubstratet domineras av sand och grus med enstaka sten 
och block. Bäcken är bitvis rensad och utdikad där diken ansluter vinkelrätt mot bäcken. Runt 
om växer mestadels granskog. Skogen är bitvis tät men längs ett längre avsnitt är den 
kalavverkad på båda sidor om bäcken. Vid hygget har man också anlagt en vägtrumma som 
utgör vandringshinder. Vidare passerar bäcken AK-vägen där en kalkdoserare står utplacerad. 
Från kalkdoseraren rinner bäcken flackt mestadels omgiven av våtmark och avverkad skog. 
En mindre bäck från Lilla Rojärvi sammanflödar strax innan bäcken rinner in i Rojärvitjärnen. 

Från tjärnen som hyser ett naturligt bestånd av öring, faller bäcken brant och rinner forsande 
fallande över sten och block, där mindre fall avbryts av små höljor. Sträckan är mycket fin men 
landskapsbilden grumlas en aning då taIl- och granskogen på bäckens högra sida är 
kalavverkad. En skogs bilväg korsar bäcken där vägtrumman utgör vandringshinder. Vidare 
planar bäcken ut tilllångsarnt rinnande ner mot St Mörtsjön. Här domineras botten av sand och 
finsedirnent där det bitvis växer rikligt med övervattensvegetation. 

Efter St Mörtsjön kallas bäcken Mörtsjöbäcken och rinner omväxlat strömmande till forsande 
fallande över sten och block. Vid AK-vägen och ner till L Mörtsjön, planar bäcken ut till 
långsamt rinnande över ljus sandbotten där flodpärlrnusslor står nedbäddade. Omgivningen 
består av tät granskog och igenvuxna gamla inägor. 

Från L Mörtsjön rinner bäcken svagt strömmande över sandbotten. Emellanåt med inslag av 
kortare fors sträckor för att slutligen mynna ut i Lillån. Bäcken rinner här genom gamla inägor 
där det växer tall och gran med inslag av björk. 

Fiskfallna 
Elfisken utfördes av Sandvikens kommun 1994 på en lokal nedströms St Mörtsjön sarnt 1995 
på en lokal nedströms kalkdoseraren. Mot bakgrund av utförda elfisken kan sägas att 
Rojärvibäcken hyser ett gott bestånd av öring med väl fungerande reproduktion. Uppströms 
Rojärvi utgör bäcken frärnst reproduktions lokal för Rojärviöringen. 

Särskilda naturvärden 
Mellan St Mörtsjön och Lillån förekommer rikligt med flodpärlmussla som också reproducerar 
sig. Mörtsjöbäcken är ett av de vattendrag som har den högsta reproduktionen av 
flodpärlrnussla i inventerade vattendrag inom Gävleborgs län (Länsstyrelsen 1997). 
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Fysisk plJverkan 
Rojärvibäckens övre delar är påverkad genom dikning och rensning för markavvattning. 
Mellan St Mörtsjön och AK-vägen finns rester aven gammal damm som periodvis kan utgöra 
vandringshinder. Vidare finns det längs bäcken tre vägtrummor, varav en utgör hinder för 
fiskvandring. 

Kommentar 
Bäcken är fin och hyser fina reproduktionslokaler för öring. Bäcken är väl liten för bäckrnete 
och bör ses som reproduktionsomräde för Lillän, Mörtsjöarna och Rojärvi. 
På hela sträckan mellan St Mörtsjön och Lillän förekommer flodpärlmusslor. 

Förslag tilllJtgärder 
Elfiske nedströms St Mörtsjön för fångst och flyttning av öringyngel nedströms till Lillän 
och/eller till uppströms belägna sjöar. 

Manuell återställning längs delar av vattendraget samt eliminering aven gammal vägtrumma. 
Åtgärderna ska föregås av noggrann rekognosering för att undvika påverkan på bl a 
flodpärlmusselbeständet. 

Fiskeförbud bör införas längs hela vattendraget då det kan sägas utgöra reproduktionsområde 
för Lillån, Mörtsjöarna och Rojärvi. Bäckens nedre del utgör också reproduktionslokal för 
flodpärlmusslor. 

Kantzonen längs bäcken sparas vid framtida avverkningar. 
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15. Lommilammibäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Lommilammibäcken rinner från Lommilammi, en liten tjärn väster om Kungsberget. 
Vattendragsbredden är ca 1 m och djupet ca 0,2 m. Från Lommilamm ner till utflödet i LiIlån 
faller bäcken ca 60 meter. 

Vid utloppet från Lommilammi växer rikligt med övervattensväxter och bäcken har ett 
långsamt lopp igenom våtmark. Bottensubstratet domineras av finsediment. 

En skoterled passerar bäcken där en trumma är ilagd. Trumman är i dåligt skick men utgör 
inget hinder. Sedan övergår bäcken till strömmande, forsande och fallande där botten består av 
sand, grus, sten och block där block dominerar. Omgivningen utgörs mestadels av ungskog 
med inslag av gammal tall- och granskog i blockig terräng. 

Åter efter ca 1,5 km planar bäcken ut till lugnflytande genom ängsmark för att efter 
sammanflöde med en mindre bäck från Bot järn, slutligen mynna ut i LiIlån. 

Fiskfau1Ia 
Enligt uppgift förekommer öring 

Fysisk pdverkan 
Inget påtagligt. 

Kommentar 
Bitvis finns fina öringbiotoper, särskilt i bäckens mellersta delar. 

Förslag till d/gärder 
Bäcken elfiskas för att utröna eventuell öringförekomst och förutsättningar för fångst och 
flyttning av öringyngel till LiIlån. 

Om bäckmete är tillåtet, bör fisket vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i LiIlåns tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkningar längs vattendraget lämnas en skyddande kantzon. 
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16. Åsbäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Åsbäcken är en källbäck med början i våtmarker på gränsen mellan Ockelbo och Sandvikens 
kommun. Bäcken är ca 0,5 m bred och 0,2 m djup. Åsbäcken är totalt ca 3,5 km lång och faller 
ca 120 meter. 

Bäcken upprinner ur tre mindre källflöden väster om Åsen och rinner sedan oavbrutet 
strömmande över sand-, grus- och stenbotten, ända ner till sammanflödet med Sjukällebäcken. 
Bäcken omges av grov granskog som sedan övergår till ängs- och betesmark med inslag av 
lövskog. 

Fisk/auna 
En elfiskeundersökning genomfördes 1994 av Sandvikens kommun. Den totala öringtätheten 
på provlokalen var låg men elfisket indikerade ändå att bäcken hyser öring med fungerande 
reproduktion. 

Fysisk pil verkan 
Inget påtagligt. 

Kommentar 
Åsbäcken hyser en del fina öringbiotoper, men enligt uppgift kan bäcken emellanåt torka ut. 
Bäcken bör ses som ett viktigt komplement till öringreproduktion i Lillån. 

Förslag tilll1tgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna möjligheterna till fångst och flyttning av öringyngel till Lillån. 

Bäckmete bör förbjudas då bäcken kan ses som reproduktionsområde för Lillån. 

En skyddande kantzon sparas vid framtida avverkning. 
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17. Sjukällebäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Sjukällebäcken som är ca 0,5 m bred och 0,2 m djup, har sin början söder om Åsen precis där 
GästrikeIeden passerar. Efter sammanflöde med ÅSbäcken, mynnar Sjukällebäcken i 
Storängesbäcken. Bäcken är totalt ca 3 km lång och faller ca 135 meter. 

Bäcken börjar precis vid GästrikeIeden där en cementtrumma är nedlagd. Bäckens lopp är i 
huvudsak strömmande över sand-, grus- och stenbotten. Bäcken omges av granskog som bitvis 
är avverkad eller gallrad. Ett skotarspår går över bäcken där man lagt ut ris som nu dämmer 
och delvis förstör den annars fina öringbiotopen. 

Efter sammanflöde med Åsbäcken fortsätter bäcken genom ängs- och betesmark. Loppet är 
fortsatt strömmande över sand,- grus-, och stenbotten. Vidare nedströms är bäcken delvis fylld 
med diverse bråte, bland annat järnskrot. Här finns också två mindre trösklar som delvis kan 
utgöra vandringshinder. Avslutningsvis sammanflödar bäcken med Storängesbäcken. 

Fiskfauna 
Det finns inga uppgifter angående fiskförekomst men förekomst av öring torde vara möjlig. 

Fysisk pil verkan 
Bäcken är något skogsbrukspåverkad genom överkörning med skotare. Två vägtrummor ligger 
felaktigt och utgör vandringshinder. Vidare finns mycket skrot i bäcken samt två mindre 
stentrösklar som kan utgöra vandringshinder. 

Kommentar 
Sjukällebäcken hyser mänga fma öringbiotoper, inte minst med avseende på reproduktion. 
Därför kan bäcken ses som viktigt reproduktionsområde för Lillån. 

Förslag till dtgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna möjligheterna till fångst och flyttning av öringyngel till Lillän. 

En vägtrumma läggs om, tas bort eller ersätts mot träbro. En vägtrumma avlägsnas. 

Bäcken rensas frän risbråten som dämmer. Ä ven rensning från diverse skrot i bäckens nedre del 
samt borttagande av mindre stentrösklar. 

Bäckmete bör förbjudas då bäcken kan ses som reproduktionsområde för Lillån. 

Vegetationen vid strandkanten i anslutning till ängs- och betesmarken bör lämnas att utvecklas 
fritt. 
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Is. Storängesbäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Storängesbäcken är en källbäck som har sin början söder om Gruvåsen. Bäcken är 0,5-1,5 m 
bred och 0,15 m djup. Storängesbäcken rinner rakt söderut ner mot Kungsberg där den efter 
sammanflöde med Åsbäcken, Sjukällebäcken och Laxforsbäcken mynnar ut i Lillån. Från källan 
ner till Lillån faller bäcken ca 100 meter. 

Bäcken börjar smal och långsamt rinnande genom tall- och granskog. Längs en sträcka är 
skogen avverkad och bäcken har på flera ställen korsats med skotare. Hyggesrester täcker 
botten som annars består av sand, grus och sten. 

Sedan ökar strömhastigheten över fin sand och grusbotten med inslag av sten och block. Rör 
ilagda i bäcken samt en vägtrumma utgör vandringshinder. 

Efter sammanflöde med Åsbäcken och Sjukällebäcken ökar vattendragsbredden och bäcken 
fortsätter lugnflytande till strömmande genom lövskog och ängs- och betesmark, för att efter 
sammanflöde med Laxforsbäcken mynna ut i Lillån. 

Fiskfauna 
Öring förekommer enligt uppgift. 

Fysisk pdverkan 
Ilagda rör samt vägtrumma utgör vandringshinder. Vidare är bäcken något utdikad. 

Kommentar 
Bäcken är i allmänhet smal och grundflytande. Dock förekommer partier med fin botten för 
öringreproduktion. Bäcken bör ses som viktigt reproduktionsområde för Lillån. 

Förslag till dtgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna möjligheterna till fångst och flyttning av öringyngel till Lillån. 

Borttagande av ilagda rör samt omläggning av vägtrumrna. Alternativt ersätts trumman mot 
träbro. 

Om bäckmete är tillåtet, bör fisket vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Lillåns tillrinningsområde. 

Vegetationen närmast vattendraget lämnas att utvecklas fritt och sparas vid framtida 
avverkning. 
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19. Laxforsbäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Laxforsbäcken är den bäck som ligger längst österut bland Åsbäcken, SjukäIlebäcken och 
Storängesbäcken. Samtliga dessa bäckar är källflöden med gemensamt utflöde i Lillån. 
Laxforsbäcken har sitt ursprung ur flera mindre källflöden som rinner upp i området kring 
Långmuren, Åsen och Gruvåsen. Laxforsbäcken är ca I m bred, 0,2 m djup och den totala 
fallhöjden är ca 130 meter. 

Laxforsbäcken börjar strömmande över varierad grus, sten- och blockbotten. Bitvis vackert 
meandrande och med många fina öringbiotoper. Två mindre trätrösklar utgör vandringshinder. 
Därefter rinner bäcken under en väg där vägtrumman vid högvattenflöde kan utgöra 
vandringshinder. Omgivningen består av granskog med inslag av lövträd närmast bäcken. 

Bäcken är sedan fortsatt strömmande men delvis med inslag av lugnare partier. 
Bottensubstratet domineras av sand och grus med inslag av sten och block. Omgivningen 
övergår till ängs- och betesmark med löv bård närmast bäcken. En anhopning av diverse bråte 
samt en mindre tröskel vid fritidshus utgör vandringshinder. Vidare finns två dammar där det 
finns regnbåge och bäckröding. Regnbågen kan inte rymma vilket innebär att båda dammarna 
är definitiva vandringshinder, såväl upp som nedströms. 

Avslutningsvis rinner bäcken ihop med Storängesbäcken och mynnar ut i Lillån. 

Fiskfauna 
Bäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Mot bakgrund avelfisket kan sägas att 
bäcken hyser ett gott öringbestånd med fungerande reproduktion. 

Fysisk plJ.verkan 
Tre stycken trätrösklar, en vägtrumma samt två större dammar utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Laxforsbäcken hyser många fina öringbiotoper för såväl årsyngel som äldre fisk. 
Laxforsbäcken är den av bäckarna med gemensamt utflöde i Lillån, som har de bästa 
förutsättningarna för öringreproduktion. I bäckens nedre del finns det dessvärre två 
fiskdammar som båda omöjliggör lekvandring från Lillån. 

Förslag tilllJ.tgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av öringyngel till Lillån. 

Vägtrumman läggs om eller ersätts mot träbro. 

Eliminering av tre trätrösklar för att underlätta fiskvandring. I bäcken finns ytterligare två 
större dammar som bör utredas med avseende på rättsliga förhållanden. Därefter vidtas 
åtgärder som möjliggör fiskvandring. 

Om bäckrnete är tillåtet, bör fisket vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Lillåns tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning lämnas skyddande kantzoner. 
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110. Sandsjöbäcken Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Sandsjöbäcken avvattnar Övre Sandsjön och rinner vidare ner igenom Nedre Sandjön för att 
slutligen mynna i Lillån. Bäcken är ca l m bred, 0,2 m djup och den totala fallhöjden är ca 40 
meter. Här beskrivs bäcken från Nedre Sandsjön. 

Från Nedre Sandsjön börjar bäcken omväxlat lugnflytande till strömmande forsande genom 
tall- och granskog. Bitvis meandrande och djupt skuren i bäckraviner. Botten domineras av 
sand och fin sediment 

Bäcken fortsätter under Kungsbergsvägen där en mindre tröskel utgör vandringshinder. Sedan 
rinner bäcken svagt strömmande över mestadels sandbotten, och djupt skuren genom lövskog 
där ytterligare en dammtröskel är belägen. Avslutningsvis rinner bäcken genom ängs- och 
hagmark där bäcken också mynnar i Lillån. 

Fiskfauna 
Vid elfiske 1994 fångades ingen öring, däremot gädda. Öring förekommer dock enligt uppgift. 

Fysisk pil verkan 
Vid Kungsbergsvägen och ca 500 meter nedströms, finns två dammtrösklar vilka utgör 
vandringshinder. Den nedre dammen är delvis raserad. 

Kommentar 
Bäckens värde som öringbiotop är ringa. Inte minst då bäcken emellanåt torkar ut, särskilt i 
dess övre delar. 

Förslag till iltgärder 
Eliminering av dammtröskeJ. Åtgärden har dock låg prioritet. 
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111. Lillån J ädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Lillån har sitt ursprung ur Björnbackaån som efter sammanflöde med Pengerbäcken och 
Sörjabäcken övergår till att heta Lillån. Lillåns vatten är jonsvagt, humöst och känsligt för 
surstötar. Vattenkemin är ändå förhållandevis stabil då en kalkdoserare står placerad i biflödet 
Rojärvibäcken samt genom sjökalkning i flertalet tillrinnande sjöar. Lillån, som är Jädraåns 
största biflöde inom Järbo fiskevårdsområde, avvattnar en mängd mindre källflöden samt några 
mindre sjöar och tjärnar på sin väg mot Jädraån. Lillåns bredd varierar mellan 4-8 m och djupet 
är omkring 0,6 m, i lugnpartierna djupare. Från sammanflödet med Sörjabäcken och ner till 
Jädraån faller ån ca 60 meter. 

Från sammanflödet mellan Björnbackån och Sörjabäcken ner till AK·vägen rinner ån djup och 
lugnflytande till svagt strömmande med inslag aven kortare strömsträcka. 
Bottensubstratet domineras av sand. I forspartiet, som också är påverkat av flottledsrensning, 
ökar inslaget av grus, sten och enstaka block. Ån kantas av tall- och granskog med inslag aven 
tät lövbård ända intill ån. På sträckan ansluter några mindre bäckar däribland 
Rojärvi/Mörttjärnsbäcken. 

Vid AK-vägen är terrängen brantare och ån rinner strömmande till forsande med inslag av 
lugnflytande partier. Bottensubstratet är varierat med sand, grus, sten och block, vilket ger 
upphov till fina öringbiotoper trots att sträckan är flottledsrensad. Ån grenar sig på några 
partier där en del smalare grenar är avsnörda och torrlagda. Vidare finns två stycken skibord 
varav det ena utgör vandringshinder. Ån kantas av ta11- och granskog där ett mindre 
grovskogsparti är avsatt som naturvårdsområde. Vid Brosveds tillrinner Lornrnilammibäcken, 
där det också finns en mindre badplats. Vid badplatsen finns en mindre dammtröskel som 
åtgärdats med fisktrappa. En fiskväg som dock bör förbättras. 

Från Brosveds där en vägtrumma utgör vandringshinder är Lillån i huvudsak strömmande över 
sand och grusbotten, bitvis förekommer där en del sten och block. Mycket sten och block 
ligger även upprensat på land. Ån grenar sig men den ena fåran är avsnörd och torrlagd. Vidare 
är ån mycket fin där den fortsätter strömmande och omges av tät lövskog. Vid Kungsberg 
finns en sten- och betongdamm som utgör definitivt vandrings hinder. Vidare nedströms finns 
rester aven raserad damm som delvis utgör vandringshinder. Sedan ökar vattenhastigheten och 
ån rinner strömmande och forsande över sten och block. Ån grenar sig något och vissa grenar 
är avsnörda och torrlagda. Ån kantas delvis av ängs- och betesmark där rester av 
taggtrådsstängsel ligger i vattendraget. Här finns också en stendamm som utgör 
vandringshinder. Strax uppströms Kungsbergets skidanläggning tillrinner Storängesbäcken. 
Här är en kohage inhägnad och ån rinner inne i hagen. 

Vid skidanläggningen blir loppet flackare och ån rinner svagt strömmande till lugnflytande över 
sandbotten. Ett avlopp med grumligt avloppsvatten mynnar från skidanläggningen. Ån omges 
av lövskog, ängs- och betesmark och är särskilt fin där den rinner genom ett mindre 
naturreservat. Slutligen mynnar ån ut i Jädraån. 

32 



Fisk/auna 
Lillän är elfiskad 1987 och 1989 genom Länsstyrelsens försorg samt 1994 genom Sandvikens 
kommun. 1987 och 1989 års elfisken indikerade båda öringförekomst med fungerande 
reproduktion om än med relativt låg populationstäthet. 1994 års elfiske indikerade en god 
öringpopulation med såväl årsyngel som äldre individer. 

Förutom öring förekommer abborre, gädda, bäcknejonöga, stensimpa, harr och flodkräfta 

Särskilda naturvärden 
Lillän är en av de lokaler i Jädraän som hyser permanent förekomst av utter. Lillän utgör därför r 
i likhet med delar av Jädraån, Borrsjöän och VaIlbyän en mycket viktig och skyddsvärd 
utterbiotop (Länsstyrelsen 1996). 

Delar av Lillån angränsar mot ett naturvårdsområde bestående av gammal barrskog. På vissa 
ställen i bäckslänten växer fjälltolta (Länsstyrelsen 1997). Vid Kungsberget rinner ån genom ett 
mindre naturreservat. 

Fysisk pli verkan 
Lillän är flottIedsrensad och har torrlagda bäckförgreningar längs hela sin sträckning. Bitvis är 
ingreppen kraftiga. Vidare finns vandringshinder i form av tre dammar och en vägtrumma. 
Ä ven rester av skibord utgör hinder för fiskvandring. 

Kommentar 
Lillån som är flottIedsrensad i hela sin sträckning, bitvis kraftigt, skulle återställd kunna utgöra 
ett utmärkt strömfiskevatten för exempelvis flugfiske. I viss mån har man genomfört biologiskt 
återställningsarbete genom förbättrande av lekområden, eliminering av vandringshinder och 
anläggande av fiskväg. 

En bottenfaunaprovtagning i Lillån genomfördes 1987. Syftet var att avläsa eventuella 
försurningseffekter och proverna visade då på låga art- och individtätheter med endast 
försurningståliga arter (Länsstyrelsen 1992). 

Förslag tiUlitgärder 
Elfiske för att utröna öringbeständets tillstånd och omfattning. Vid behov görs stödutsättning 
av öringyngel hämtad frän tillrinnande vattendrag .. 

Återställning efter flottledsrensning längs hela vattendraget. 

För att möjliggöra fiskvandring elimineras en raserad damm samt ett skibord. Den befintliga 
fiskvägen förbättras och tre nya anläggs, bl a i en vägtrwnma. 

En undersökning görs beträffande vattenkvaliten från avloppet vid Kungsbergets 
skidanläggning. 

För att fisket efter öring i Lillån ska vara uthålligt, och tåla ett längsiktigt uttag, krävs hårda 
restriktioner. Fisket bör vara fängstbegränsat med antal fiskar och minimimått. Minimimåttet 
ska relateras till medellängden hos vuxen öring i Lillån och Björnbackån. Vidare införs 
fiskeförbud på vissa lokaler, dels reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda vuxen 
fisk. Skyddade lokaler för vuxen fisk kan alterneras frän år till år. 
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112. Laxbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Laxbäcken avvattnar Holmsjön, Kroksjön och Hämen för att slutligen mynna i Jädraån. 
Holmsjön och Kroksjön kalkas regelbundet vilket borgar för en stabil vattenkemi. Med 
Laxbäcken avses även den del som rinner mellan Holmsjön och Kroksjön. Bäcken är 0,5-1 m 
bred och 0,25 m djup. Totalt faller Laxbäcken ca 135 meter på sin väg från Holmsjön ner till 
Jädraån. 

Från Holmsjön (240 m ö h) rinner bäcken mestadels långsamt och bitvis något meandrande 
med mindre inslag av små fall med höljor. Här är bäcken ca l meter bred och bottensubstratet 
är mestadels sand, finsediment och enstaka grövre block. Mot inloppet till Kroksjön ökar 
vattendrags bredden och bäcken planar ut till långsamt rinnande genom en mindre våtmark, där 
även en mindre tjärn bildats. Omgivningen består av tät mestadels grov skog där gran 
dominerar. 

Efter Kroksjön rinner bäcken omväxlat grovblockig, forsande fallande, bitvis avsmalnande och 
meandrande över ljus sand och grusbotten. Flodpärlmusslor står nedbäddade i sandbottnen. De 
mer strömmande partierna ger emellanåt upphov till väldigt fina reproduktionslokaler för öring. 
Omgivningen består av tallskog som bitvis är ganska grov. 

Vidare tillrinner ett biflöde från Hämen som i sig rinner strömmande och bitvis forsande 
fallande genom tät granskog. Biflödet hyser fina öringbiotoper och torde utgöra 
reproduktionsområde för öringen i Hämen. 

Efter sammanflödet från Hämen är Laxbäcken mycket fin och rinner varierat från svagt 
strömmande och kraftigt meandrande till forsande fallande och bitvis djupt nedskuren i raviner 
med omgivande tät grov skog. Bottensubstratet utgörs av sand, grus, sten och block. 
Efter Gruvberget övergår bäcken till långsamt rinnande genom jordbruksmark, där den delvis 
är påverkad genom dikning, för att slutligen mynna i Jädraån. 

Fiskfauna 
Laxbäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Vid elfisket fångades enstaka äldre öringar 
samt sten simpa. 

Särskilda naturvärden 
Laxbäcken är upptagen som objekt i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997) och betraktas 
som extra skyddsvärd för sitt bitvis kraftigt meandrande lopp och för sitt djupt nedskurna lopp 
genom en brant bäckravin. I bäcken förekommer dessutom flodpärlmussla. 

Fysisk pl1verkan 
Laxbäcken är delvis påverkad av dikning. Vid Holmsjöns utlopp finns ett mindre 
vandrlngshinder. 

Kommentar 
Laxbäcken är mycket fin i hela sin sträckning, särskilt där bäcken rinner djupt skuren i raviner. 
Laxbäcken är också ett av få vattendrag med öringreproduktion som har en direkt förbindelse 
med Jädraån utan vandrlngshinder. 
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Förs/ag tiUd/gärder 
Bäcken elfiskas för att utröna möjligheterna till fångst och flyttning av öringyngel till Jädraån. 

Eliminering av vandringshinder vid Holmsjöns utlopp. 

Vidare ska det om bäckmete är tillåtet, vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Laxbäcken och liknande 
bäckar i Lillåns tillrinningsområde. Uppströms sammanflödet med Hämen införs fiskeförbud då 
detta utgör reproduktionsområde både för bäcken och för uppströms liggande sjöar. Sträckan 
utgör också reproduktionslokal för flodpärlmusslor. 

Skyddande kantzoner bör sparas vid avverkning längs vattendraget. 
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113. Vettåsbäcken J ädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Vettåsbäcken har sin början i Långmuren, en våtmark strax söder om kommungränsen mot 
Ockelbo. Vettåsbäcken avvattnas av Hålldamrnen och har en total fallhöjd på ca 90 meter. 
Bäcken är i allmänhet l m bred och ca 0,3 m djup. 

Vid Långrnuren är bäcken mindre än en meter bred och lugnflytande över sand och 
finsedimentbotten. Omgivningen består av tall och granskog på våtmark i vilken bäcken 
emellanåt försvinner. Bäcken passerar under väg där vägtrumman utgör vandringshinder. Ett 
mindre kalhygge angränsar utan skyddande kantzon. Bäcken är också påverkad av dikning. 

I höjd med Vettåsen ökar vattenhastigheten och bäcken är mycket fin där den rinner 
strömmande med inslag av mer lugnflytande partier. Emellanåt är bäcken något meandrande 
och djupt skuren där strandkanterna bildar överhäng och bidrar till fina ständplatser för öring. 
Bottensubtratet domineras av sand med varierat inslag av grus, sten och block, vilket också 
ger upphov till mycket fina öringbiotoper för såväl ärsyngel som äldre öring. Bäcken omges av 
mestadels fin granskog som bitvis är gallrad och avverkad. På vissa partier är skogen avverkad 
ända intill bäcken vilket förtar något av bäckens fina karaktär. 

Från FäbodIeden börjar bäcken omväxlat strömmande till forsande fallande genom fin 
granskog. Botten utgörs av sand och grus med inslag av sten och block i fallpartierna. Vid 
Pallarnuren övergär bäcken till lugnflytande genom myrmark där den emellanåt också 
försvinner. Här är bäcken också dikningspåverkad. 

Från Pallarnuren ner till Hälldamrnen är bäcken mestadels lugnflytande till svagt strömmande 
över sandbotten. Bäcken omges av våtmark och granskog. Sista biten ner till Hälldamrnen 
dominerar lövskog och här är bäcken mer eller mindre igenväxt. 

Fiskfauna 
Bäcken el fiskades 1994 av Sandvikens kommun. Mot bakgrund av utfört elfiske kan sägas att 
bäcken hyser ett reproducerande öringbestånd. Dock var beståndet vid elfiskelokalen relativt 
glest med avseende på ärsyngel. Förutom öring förekommer bäcknejonöga. 

Fysisk pdverkan 
Vettåsbäcken är dikningspåverkad men ingreppen totalt är måttliga. En felaktigt anlagd 
vägtrumrna utgör hinder för fortsatt vandring uppströms. Vidare längs vissa avsnitt är skogen 
avverkad med ingen eller endast en smal kantzon närmast bäcken. 

Kommentar 
Vetläsbäcken är mycket fin i hela sin sträckning. Bäcken hyser många fina öringbiotoper för 
såväl ärsyngel som äldre fisk. 
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Förslag till dtgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av års yngel till Jädraån. 

För att fisket i Vettåsbäcken ska vara uthäJligt krävs hårda restriktioner. Fisket ska vara 
fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått Minimimåttet kan relateras till medellängden 
hos vuxen öring i Vettåsbäcken, Lenåsbäcken och liknande bäckar i Lillåns tillrinningsområde. 

Vid avverkning längs vattendraget lämnas en skyddande kantzon. 
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114. Lenåsbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Lenåsbäcken är en källbäck med början söder om Lenåsberget på gränsen mellan Ockelbo och 
Sandvikens kommun. Bäcken uppstår ur flera mindre flöden som efter sammanflöde kallas 
Lenåsbäcken. Bäcken är 1-2 m bred och 0,3 m djup. Från källflödena ner till Hällt järnen faller 
bäcken ca 75 meter. 

Vid kommungränsen är bäcken ca 1 meter bred och rinner lugnflytande till svagt strömmande 
över varierad grus-, sten·, block- och hällbotten. Omgivningen domineras av granskog, 
emellanåt mycket tät och fin, men bitvis också gallrad och avverkad. Vid en gammal körväg 
finns en vägtrumma som utgör vandrings hinder. Här finns också spår efter överkörning med 
skotare till följd att djupa hjulspår går vinkelrätt från land ut i bäcken. Från dessa hjulspår 
spolas finsediment ut och täcker botten, som ursprungligen består av sand och grus . 

Från jaktstugan ökar vattendragsbredden och bäcken övergår till mestadels strömmande genom 
granskog. Bitvis är skogen avverkad där hyggesrester ligger i bäcken och bildar bråten. Botten 
domineras av sand och grus, med inslag av sten och block i de mest strömmande avsnitten. En 
mindre tröskel ligger i bäcken som delvis utgör vandringshinder. Vidare har man vid övergång 
med skotare lagt ut vägtrummor som även de utgör vandringshinder. 

Sedan passerar bäcken under väg där vägtrumma utgör vandringshinder. Här rinner bäcken 
genom ung tallskog och loppet är strömmande och forsande över block och häll. Därefter 
planar bäcken ut och övergår till svagt strömmande och vackert meandrande genom grov 
granskog. Bäcken rinner över ljusa sandbottnar där döda växtdelar utgör fiskens skydd och 
ståndplatser. Bäcken fortsätter sitt meandrande lopp över ett större hygge där man inte lämnat 
någon skyddande kantzon. 

Fortsättningsvis rinner bäcken mestadels genom våtmark. Här är bäcken utdikad och uträtad 
sedan gammalt Avslutningsvis rinner bäcken genom tallskog och kalhygge för att mynna i 
Hällt järnen. Ä ven här är bäcken dikad och uträtad. En vägtrumma är felaktigt anlagd och utgör 
vandringshinder. 

Fisk/auna 
Bäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Såväl årsyngel som äldre fiskar av både öring 
och bäckröding påträffades, bäckrödingen dominerade kraftigt. Vidare förekommer 
bäcknejonöga. 

Fysisk ptlverkan 
Bäcken är påverkad genom rensning/utdikning men ingreppen totalt är måttliga. Vidare finns 
tre vägtrummor och några mindre trösklar som utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bitvis finns fina öringbiotoper för såväl årsyngel som äldre fiskar. Bäcken är särskilt fin och 
inbjuder till bäckmete där den meandrar vackert genom tät och grov granskog. 
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Förslag till dtgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av årsyngel till Jädraån. 

Borttagande av fyra st mindre trösklar och en vägtrurnrna. 

Två vägtrurnrnor läggs om eller ersätts mot halvtrummor eller träbroar. 

För att fisket i Lenåsbäcken ska vara uthålligt krävs hårda restriktioner. Fisket ska vara 
fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. Lenåsbäcken, Vettåsbäcken och liknande 
bäckar i Lillåns tillrinningsområde. 

Kantzonen sparas vid avverkning längs vattendraget. 
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115. Hälltjärnsbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Hällt järns bäcken, som utgör fortsättningen på Lenåsbäcken, avvattnar Hällt järn och mynnar 
efter ca 2 km ut i Hålldammen. Bäcken är 1-2 m bred och 0,4 m djup. Frän Hällt järn ner till 
Hålldammen faller bäcken ca 4 meter. 

Vid Hällt järnen där en stensatt damm utgör vandringshinder, är bäcken lugnflytande. Här är 
övre delen av bäcken rensad med sten upplagd längs stränderna. Bäcken fortsätter under väg 
där trätrösklar nedströms vägtrumman utgör vandringshinder. 

Vidare ökar vattenhastigheten vilket ger upphov till några mindre sträckor där loppet delvis är 
strömmande. Bottensubstratet domineras av sand och finsediment, i strömmarna ökar inslaget 
av sten och block. 

Avslutningsvis ner till Hälldammen rinner bäcken lugnflytande genom våtmark där 
vattenväxtJigheten bitvis är riklig. Omgivningen längs bäcken består av flack tall- och 
granskogsterräng med inslag av lövträd närmast bäcken. 

Fiskfauna 
Enligt uppgift förekommer öring i bäcken. 

Fysisk pl1verkan 
Damm vid Hällt järnens utlopp samt trätrösklar nedströms vägtrumma utgör vandringshinder. 
Vidare är bäckens övre delar upprensad på sten. 

Kommentar 
Hälltjärnsbäckens lopp är mestadels lugnflytande. Bäckens betydelse som öringbiotop är ringa. 
Däremot kan bäcken tillsammans med Hälldammsbäcken, ses som en möjlig 
fiskvandringsförbindelse mellan Jädraån och Lenåsbäcken. 

Förslag tilll1tgärder 
Återställning efter rensning. 

Borttagande av damm vid Hällt järnens utlopp samt två mindre trätrösklar. 
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116. Hålldammsbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Hålldammsbäcken avvattnar Hålldammen och mynnar efter ca 2 km i Jädraån. 
Från HåIldarnmen ner till Jädraån faller bäcken ca 15 meter. Bäcken är 1,5-4 m bred och 
omkring 0,4 m djup. 

Från HåIldarnmens utlopp ner till Lertaget rinner bäcken mestadels långsamt med inslag av 
kortare ström- och forspartier. Vid Lertaget finns en trätröskel som utgör vandringshinder. 

Från Lertaget övergår bäcken till mestadels strömmande forsande över grus, sten- och 
blockbotten. På de sista trehundra metrama ner till Jädraån finns en damm och en kraftig 
stentröskel, båda utgör vandringshinder. Hålldammsbäcken omges av tall- och granskog med 
inslag av lövträd närmast bäcken. Bitvis följer järnvägen alldeles intill. 

Fiskfauna 
Enligt uppgift finns öring i bäcken, men vid elfiske 1994 (Sandvikens kommun) påträffades 
inga öringar. Vidare förekommer gädda, abborre, stensimpa och bäcknejonöga. Ä ven 
flodkräfta förekommer i bäcken. 

Fysisk pli verkan 
Längs vattendraget finns en damm, en trä- och en sten tröskel, samtliga utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken hyser bitvis fina öringbiotoper och kan dessutom, tillsammans med Hälltjärnsbäcken, 
ses som betydelsefull fiskvandringsförbindelse mellan Jädraån och Lenåsbäcken. 
Hålldammsbäcken är det enda biflöde som mynnar i Jädraån på sträckan mellan Hammarfallets 
och Järbo Sågfalls kraftstationer. 

Förslag tiUlitgärder 
Eliminering aven damm och två mindre trätrösklar. 
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117. Vettsjöbäcken Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Vettsjöbäcken rinner från Vettsjön (116,5 m ö h) och vidare ner till Vällingen (103 m ö h), en 
sträcka pä ca 2 km. Vattnet är förhällandevis klart med stabil vattenkemi genom kalkpäverkan 
från Vettsjön. Bäcken är omkring 1-2 m bred, ca 0,3 m djup och från Vettsjön ner till 
Vällingen är fallhöjden ca 14 meter. 

Frän Vettsjön där stendamm utgör vandringshinder, är bäcken strömmande genom mestadels 
granskog. Sedan övergär bäcken tilllångsarnt flytande genom sump granskog för att slutligen 
mynna i Vällingen. Bottensubstratet i bäcken domineras av sand och grus, bitvis med inslag av 
sten och block. 

Fiskfauna 
Det är oklart vilka fiskarter som förekommer. Bäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. 
Vid elfisket päträffades ingen fisk. Troligen förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Fysisk pl1verkan 
Vettsjöbäcken är päverkad genom dikning. Vid Vettsjön finns en damm som utgör 
fiskvandringshinder. 

Kommentar 
Bäckens värde som öringbiotop är ringa. 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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118. Jädraån Gavleån 

Beskrivning 
Jädraån utgör Gavleåns egentliga förlängning och har sina källflöden i Dalarnas län. Jädraåns 
totala avrinningsområde omfattar 888 km2 och har en medelvattenföring på 6,5 m3/s . Vattnet i 
Jädraån är svagbuffrat, humöst och därmed känsligt för surstötar. Här beskrivs Jädraån från 
gränsen mellan Ockelbo och Sandvikens kommun och ner till gränsen mellan Järbo och Öjarens 
fvo. Inom Järbo fiskevårdsområde är Jädraån omkring 23 km lång, över 10m bred och 
omkring 0,5 m djup, i lugnpartiema djupare. 

Från kommungränsen ner till Kungsfors är Jädraån mycket fin där den rinner mestadels 
strömmande, bitvis mycket djupt skuren och omgiven av branta raviner och nipor. Strömmarna 
är omväxlat lugna och snabba över sand-, grus- och stenbotten med inslag av flacka 
grovbloclciga forsar och mindre fall. Forsarna är påverkade av flottIedsrensning men ingreppen 
är i regel måttliga. Ån grenar sig på några ställen vilket ger upphov till några mindre 
trädbevuxna öar. I branterna växer granskog med inslag av lövträd närmast vattnet. Vid 
Kungsfors planar ån ut och övergår till bred och lugnflytande. Här är ån uppdämd och utgör 
regleringsmagasin till Kungsfors kraftstation. Dammen utgör definitivt vandringshinder. 

Mellan Kungsfors och Järbo är loppet inledningsvis strömmande och forsande men övergår 
efter hand till mestadels lugnflytande, bitvis vackert meandrande och djupt skuren genom 
jordbrukslandskap. Närmast vattendraget växer dock täta lövridåer. Strax uppströms Järbo 
ökar fallhöjden och loppet blir åter strömmande. Här ligger också Hammarfallets kraftstation. 

Hammarfallets kraftstation följs sedan av Järbo sågfalls, Djupdals, och Kvarnåkers 
kraftstationer. Alla fyra kraftstationer ligger inom en sträcka på ca 3,5 km och utgör definitiva 
vandringshinder. 

Avslutningsvis ner till Öjarens fvo rinner ån relativt rak och lugnflytande genom odlingsmark. 
Närmast ån kantar täta lövridåer. 

Fisk/auna 
Jädraån är elfiskad 1994 och 1995 (Sandvikens kommun). Samtliga elfisken indikerade låg 
förekomst av harr och öring. Inga årsungar påträffades. I övrigt förekommer elritsa, stensirnpa, 
bäcknejonöga, abborre, gädda och vitfisk. I Jädraån förekommer också flodkräfta. 

Särskilda naturvärden 
Delar av Jädraån inom Järbo fvo utgör område av riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket 
1992). BI a utgör Jädraån tillsammans med Vallbyån och Borrsjöän ett av länets säkra 
uttertillhåll (Länsstyrelsen 1996). 

Fysisk pliverkon 
I Jädraån inom Järbo fiskevårdområde finns S st kraftverk. Samtliga kraftverk utgör 
vandringshinder med fallhöjder som överstiger S meter. Jädraån är också flottledsrensad men 
ingreppen totalt är måttliga. 
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Kommentar 
Jädraån inom Järbo fiskevårdsområde är inte tillgängligt för öring från Storsjön. Möjligheterna 
för fungerande fisktrappor är små då fallhöjden vid samtliga dammar överstiger 5 meter. 
Hög fallhöjd innebär också mycket höga anläggningskostnader. Anläggande av fiskvägar i 
Jädraån har därför en låg prioritet i dagsläget. På sikt är det dock önskvärt att fiskvandring 
möjliggörs förbi Kungsfors och vidare uppåt i Jädraåns vattensystem. 

F örs/ag till dtgärder 
Elfiske för att utröna harr- och öringbeståndets tillstånd och omfattning. 

Utsättning av öringyngel hämtad från Lenås- och Vettåsbäcken. 

Återställning efter flottning främst vid Kungsfors, Uppströms Yllefabriken och nedströms 
Djupdals kraftstation. 

Anläggande av fem fiskvägar. Dessa åtgärder har dock en låg prioritet idag. 

Fisket i Jädraån regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Jädraån. Vidare kan fiskeförbud införas på vissa lokaler, dels 
reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen 
fisk kan alterneras från år till år. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

12. Djupt järn (5 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Djupt järnen (127 m ö h) ligger ca 5 km nordost om Järbo. Djupt järnen är en källsjö och 
avvattnas av Jädraån via Hällt järnen och Hålldammen. Den synliga tillrinningen utgörs av två 
mindre källbäckar. Tjärnen är svagbuffrad men stabil vattenkemi upprätthålls genom 
sjökalkning. 

Tjärnens omgivning består mestadels av tallskog på fastmark ända ner mot strandkanten. 
Endast i väster där två mindre källbäckar ansluter finns ett mindre våtrnarksparti med mjuka 
strandkanter. Förutom två mindre tillflöden finns ett mindre utlopp som övergår i våtmark. 

Växtligheten i tjärnen är sparsam med bladvass, mestadels i anslutning till in- och utloppet. 

Runt tjärnen finns två toaletter åtta vindskydd och sex kastbryggor varav två är 
handikappanpassade. Vidare finns även spänger runt tjärnens våtare partier. 

Fisk/auna 
I tjärnen görs kontinuerlig utsättning av regnbåge och emellanåt även öring. Vidare finns även 
gädda, abborre och mörl 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättillgänglig då en bilväg följer längs den södra sidan. 

Kommentar 
Djupt järn som förvaltas av Järbo sportfiskeklubb är mycket populär put and take- tjärn. 
Servicen är väl utbyggd och dessutom anpassad för rörelsehindrade. 

Förslag till dtgärder 
Ytterligare en av kastbryggoma, i väster, görs om och anpassas för rörelsehindrade. 
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13. Gullsjön (5 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Gullsjön (122 m ö h) är en källsjö och ligger väster om vattendelaren mellan Jädraåns och 
Borrsjöåns avrinningsområde, vilket innebär att sjön avvattnas via Borrsjöån. 

Sjöns omgivning består i väst och i söder av granskog. I öst och väst växer en tät lövbård 
närmast sjön. Bakom lövbården västerut är skogen avverkad. I norr gränsar sjön mot 
jordbruksmark. Från jordbruksmarken mynnar också en liten källbäck. Sjöns utlopp finns i 
söder. Vattenväxtligheten i sjön är riklig och består främst av bladvass 

Fiskfauna 
I sjön förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig från väg i söder. 

Kommentar 
Sjön som ligger inom Borrsjöåns avrinningsområde har ingen större betydelse ur 
fiskesynpunkt. 

Förslag tiUlltgärder 
Inga. 
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14. Hacktjärnarna (4 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Hacktjärnarna (108 m ö h) är en källsjö och ligger mellan Vettsjön och Vällingen. Tjärnarna 
avvattnas av Vällingen via Vettsjöbäcken inom Högboåns vattensystem. Hacktjärnarna är 
svagbuffrad med högt färgtal, men kalkas inte. 

Hacktjärnarnas norra del omges av tallskog ända fram till strandkanten, i väst ungskog. Den 
södra delen omges av tallskog på våtmark som dessutom delar tjärnarna. Avståndet mellan 
tjärnarna är endast några meter varför tjärnarna kan betraktas som ett. 

Runt tjärnarna finns inga synliga tillopp. Ett utlopp finns i norr som mynnar i Vettsjöbäcken. 

Vatten växtligheten är ringa med en svag bård främst vid utloppet. 

Fiskjauna 
I Hacktjärnarna finns abborre, gädda och mört. 

Tillgänglighet 
Tjärnarna är lättåtkomliga då en bilväg leder fram till sjön. 

Kommentar 
Hacktjärnarna och dess omgivning har en typisk "Norrlands" karaktär och är mycket trivsam. 

Förslag tilllJ.tgärder 
Utsättning av regnbåge och/eller öring för put and take- fiske. 

Anläggande av vindskydd i norr och i väster. 

Spänger anläggs runt våtmarkspartierna. 

En mindre bro mellan tjärnarna restaureras. 

Informationstav la med infonnation om fisket etc. 
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Is. Holmsjön (6,S ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Holmsjön (240 m ö h) ligger ca 3 km sydväst om Kungsberget och är en av de högst belägna 
sjöarna inom Järbo fiskevårdsområde. Holmsjön som är en källsjö avvattnas av Laxbäcken via 
Kroksjön och vidare ut i Jädraån. Holmsjön med ett maxdjup omkring 11 meter är svagbuffrad 
och näringsfattig med måttligt siktdjup. Färgtalet är högt, vilket påverkas av humusämnen och 
gör att sjön betecknas som dystrof. Sjön är känslig för surstötar men stabiliseras med hjälp av 
sjökalkning. 

Sjön ligger högt men näromgivningen består mestadels av flack tallskog som övergår i våtmark 
närmast sjökanten. Mot sjökanten i söder finns dock en mindre sluttning med fastmark ända 
ner mot vattnet. 

Växtligheten består runt hela sjön av ett bladvassbälte som bitvis breder ut sig, särskilt i väster 
sarnt vid utloppet. 

Runt sjön finns två vindskydd samt några kastbryggor men dessa är i dåligt skick. 

Fisk/auna 
Sjön hyser ett naturligt öringbestånd. Förutom öring förekommer abborre. Vidare görs 
kontinuerliga utsättningar av både regnbåge och öring. 

Tillgänglighet 
Längs södra sidan följer en väg vilket gör sjön lättåtkomlig. 

Kommentar 
Holmsjön, tillsammans med Kroksjön och Hämen, är med sin förekomst av naturligt 
öringbestånd särskilt intressant. Det mot bakgrund av den låga förekomsten av liknande sjöar i 
kommunen i övrigt. 

Sjön som förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb är populär bland sportfiskare och endast 
flugfiske är tillåtet. 

Förslag tilllitgärder 
Då det i sjön finns ett naturligt bestånd av öring bör man, för att skydda dessa, överväga 
fortsatt utplantering av odlad öring. Däremot fortsätter man med utsättning av regnbåge då 
dessa, trots näringskonkurrens och i viss mån kanske även predation, ändå på lång sikt är 
skonsammare mot det naturliga öringbeståndet. Regnbågen kan dessutom bidra till avlastning 
av fiske trycket på öring. 

Anläggande av spänger runt sjöns våtmarkspartier. 

Restaurering av 3 kastbryggor och rastplatser. 

Ett vindskydd anläggs vid stranden i söder. 

Informationstavla. 
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16. Hålldammen (74 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Hälldammen (119,7 m ö h) avvattnar Rödtjärn, Djupt järn, Svarttjäm, Hälltjäm och 
Vettåsbäcken. Tillrinningen från sjöarna sker genom Hälltjämsbäcken. Avrinningen sker till 
Jädraån via Hålldammsbäcken. Hälldammen med ett maxdjup på 6,4 meter kalkades senast 
1997. 

Hålldammen omges av relativt flack terräng med gott om fritidshusbebyggelse, främst i 
nordost I sydost finns en mindre badplats. I övrigt kantas sjön av tall- och granskog. Ett 
mindre våtmarksparti angränsar i norr där Vettåsbäcken tillrinner. 

Vattenväxtligheten i sjön är bitvis riklig och domineras av bladvass. 

Fiskfauna 
I sjön finns abborre, gädda och vitfisk. Ä ven flodkräfta förekommer. Vidare förekommer 
utsättning av öring och gös. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig då det finns många vägar som leder ända frarn till sjön. 

Kommentar 
Hålldammen är en populär sjö för såväl bad som fiske, vilket påtagligt märks genom all 
fritidsbebyggelse. Vidare passerar en vandringsled längs hela södra sidan. 

F örs/ag till dtgärder 
Fortsatt utsättning av öring. Beträffande fortsatt gösutsättning bör tidigare utsättningar först 
utvärderas. Utvärderingen ska visa om den utsatta gösen finns kvar och om den tillväxer och 
eventuellt också reproducerar sig. Om det visar sig att förutsättningarna för gös är goda, kan 
det vara aktuellt med fortsatt utsättning och anläggande av lek- och uppväxtområden. 

För att utveckla servicen anläggs ett vindskydd med toalett vid badplatsen i sydost. 

I anslutning till vindskyddet anläggs också en handikappanpassad fiskebrygga. 

Båtar upplåts till uthyrning då det bitvis kan vara svårt att fiska från land. 

Vassröjning vid sjöns utlopp. 

Infonnationstavla med uppgifter om sjön, fisket etc. 
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17. Hällt järn (21 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Hällt järnen (123 m ö h) avvattnar Rödtjärn, Djupt järn och Svarttjärn via Lenåsbäcken. Tjärnen 
avvattnas i sin tur av Hålldarnmen och vidare ut i Jädraån. Hällgärnen kalkades senast 1994 
och vattenkvaliteten bedöms fortfarande som tillfredsställande. 

Tjärnens omgivning består av tallskog, i söder på fastmark, i norr och väster på våtmark. I 
söder fmns fritidsbebyggelse. 

Vattenväxtligheten är sparsam. 

Fiskfauna 
I tjärnen finns abborre, gädda och vitfisk. Möjligen förekommer även bäckröding då den 
tidigare är inplanterad. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig från väg. 

Kommentar 
Vid Hällt järnen ligger det s k Hälltjärnsprojektet. Där man efter gamla metoder byggt en 
järnbläster och med hjälp av vattenkraft framställer järn ur myrmalm. 

Förslag tilllltgärder 
Om bäckröding fortfarande sätts ut ska tillopp- och utlopps bäck åtgärdas för att förhindra 
utvandring. I annat fall bör den ersättas mot öring eller regnbåge. 

Inforrnationstavla. 
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Is. Härnen (6,2 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Härnen (158 m ö h) är en källsjö belägen ca l km söder om Kungsberget. Den synliga 
tillrinningen består av tre mindre källflöden. Härnen avvattnas i sin tur av Laxbäcken och 
vidare ut i Jädraån. Härnen är svagbuffrad med högt färgtal och därmed känslig för surstötar. 
Härnen kalkas regelbundet. 

Omgivningen utgörs av tall- och granskog samt lövträd där fastmark övergår i våtmark 
närmast strandkanten. I öster passerar GästrikeIeden alldeles intill sjökanten. 

Vattenväxtligheten består av gäddnate och ett bladvassbälte som sträcker sig runt hela sjön. 
Bitvis är bältet kraftigt, särskilt kring utloppet. 

Runt sjön finns fyra kastbryggor varav en är anpassad för rörelsehindrade. 

Fisk/auna 
I Härnen finns ett naturligt öringbestånd samt även abborre och ruda. Vidare görs kontinuerlig 
utsättning av regnbåge. 

Tillgänglighet 
Härnen är mycket lättåtkomlig då en bilväg följer längs sjöns södra sida. 

Kommentar 
I systemet Laxbäcken med sjöama Holmsjön, Kroksjön och Härnen finns ett naturligt 
öringbestånd med reproduktion i bäcken och tillväxt i sjöarna. Detta vattensystem är ett av få 
inom Sandvikens kommun där öring i sjöar förekommer naturligt. 

Härnen som förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb, är en populär "put and take" - sjö och är i 
viss mån anpassad för rörelsehindrade. 

Förslag till Iltgärder 
Fortsatt utsättning av regnbåge. Utsättning av regnbåge trots konkurrens och predation 
gentemot naturligt förekommande öringar, torde på sikt vara skonsammare mot naturbeståndet 
än stödutsättning av odlad öring. Regnbåge kan också bidra till avlastning av fisketrycket på 
den naturligt förekommande öringen. 

Anläggande av vindskydd vid sjöns södra strand, tre kastbryggor och spänger runt sjöns 
våtaste partier. 

I anslutning till den handikappanpassade bryggan anläggs också en handikappanpassad toalett. 

Vassröjning utförs vid sjöns utlopp samt längs den södra stranden. 

Informationstavla med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. Utöver detta även information 
om samtliga sjöar tillhörande Sandvikens sportfiskeklubb. 
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19. Kalvsjön (11 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 

Kalvsjön (106 m ö h) är en källsjö belägen ca 6 km öster om Järbo. Sjön har ej några synliga 
tillopp. Avrinningen sker till Vällingen via en mindre utloppsbäck. 

Sjöns näromgivning utgörs av flack terräng, i väster våtmark och i öster tall- och granskog. 
I söder och sydost angränsar ett kalhygge. 

Vattenväxtligheten är riklig med täta vassbårder runt sjön. 

Fisk/auna 
I sjön förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön ligger ca 750 meter från närmaste väg och är relativt svårtillgänglig. 

Kommentar 
Sjön är relativt svårtillgänglig och dessutom svårfiskad från land. Sjön har ingen betydelse för 
sportfiske. 

Förs/ag tilll1tgärder 
Inga. 
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110. Kroksjön (1,7 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Kroksjön (199 m ö h) är belägen ca 2 km söder om Kungsberget. Kroksjön avvattnar 
Holmsjön och avvattnas i sin tur av Laxbäcken vidare ut till Jädraån. Kroksjön är likhet med 
övriga sjöar i området, svagbuffrad med högt fårgtal och därmed känslig för surstötar. 
Sjön kalkas inte men kalkpåverkas från uppströms liggande Holmsjön. 

Omgivningen består av tallskog. I väster delvis på fastmark ända ner mot strandkanten. I öster 
samt vid inloppet omges sjön av våtmark där sjökanten bitvis är mycket blöt och sank. 

I strandzonen växer bladvass och rikligt med nate, särskilt vid inloppet. 

Fiskfauna 
I sjön finns ett naturligt öringbestånd samt abborre och ruda. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god då en bilväg leder ända fram till sjöns västra sida. 

Kommentar 
I systemet Laxbäcken med sjöarna Holmsjön, Kroksjön och Hämen finns ett naturligt 
öringbestånd med reproduktion i bäcken och tillväxt i sjöarna. Detta vattensystem är ett av få 
inom Sandvikens kommun där öring i sjöar förekommer naturligt. 

Kroksjön förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb. 

Förslag till dtgärder 
Stödutsättning av öring fångad i Laxbäcken. 

Anläggande av vindskydd i väster samt spänger kring in- och utlopp. 

Röjning och rensning av vass och nate, främst vid sjöns inlopp. 

Informationstavla. 
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In. L Mörtsjön (1 ha) Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
L Mörtsjön (185 m ö h) är en genomloppssjö som avvattnar St Mörtsjön och som i sin tur 

avvattnas av Lillän via Rojärvibäcken/Mörtsjöbäcken. Sjön är i likhet med övriga sjöar i 
området svagbuffrad och försumingskänslig. Sjön är tidigare sjö- och våtmarkskalkad, men 
kalkas numer via kalkdoserare i Rojärvibäcken. 

Sjöns omgivning utgörs av tall- och granskog. I väster något sluttande på fastmark, i övrigt 
omges sjön närmast strandkanten av våtmark. Vid inloppet är det mycket mjukt. 

Vattenväxtligheten är bitvis mycket tät där bladvass dominerar, främst vid utloppet i söder. 

Fisk/auna 
I sjön finns förutom ett naturligt öringbestånd, även abborre, gädda och lake. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig frän AK-vägen. 

Särskilda naturvärden 
I tillopp- och utloppsbäcken förekommer flodpärlmussla. 

Kommentar 
Lilla Mörtsjön förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb. L Mörtsjön tillsammans med 
St Mörtsjön, Rojärvi och LomrniIanune inom LilIåns vattensystem, hyser ett naturligt 
öringbeständ, vilket bör ses som särskilt skyddsvärt mot bakgrunden av den ringa förekomsten 
av liknande sjöar i hela Sandvikens kommun. 

Förslag till litgärder 
Stöd utsättning av öring fångad i RojärvijMörtsjöbäcken. 

Anläggande av vindskydd i norr samt kastbryggor i norr och söder. I söder även spänger. 

Vassröjning längs sjöns östra sida. 

lnfonnationstavla. 
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112. Lommilamme (2,8 ha) Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Lommilamme är en högt belägen källsjö (216 m ö h) och avvattnas av Lillån via 
Lommilammbäcken. Sjön som inte har några synliga tillflöden är humös svagbuffrad och 
försurningskänslig, i likhet med övriga sjöar i området. Sjön kalkas dock regelbundet vilket ger 
en stabil vattenkemi även under högvattenflöden. 

Sjön som känns ensligt belägen omges runt om av tallskog på fastmark, som övergår i våtmark 
närmast strandkanten. Växtligheten i sjöns strandzon är riklig och domineras av näckrosor och 
bladvass. 

Fisk/auna 
Sjön rotenonbehandlades 1959 och hyser ett reproducerande öringbestånd samt abborre. 

Tillgänglighet 
Sjön är relativt svårtillgänglig med ca 400 meter till närmaste bilväg. 

Kommentar 
Sjön förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb. Lomrnilamme tillsammans med Rojärvi, 
St Mörtsjön och L Mörtsjön inom Ullåns vattensystem, hyser ett självreproducerande 
öringbestånd, vilket bör ses som särskilt skyddsvärt mot bakgrund av den låga förekomsten av 
liknande sjöar i kommunens övriga delar. 

Förslag tilllltgärder 
Stödutsättning av öring fångad i utloppsbäcken. 

Anläggande av vindskydd vid sjöns södra strand. Vidare även kastbryggor i söder och i norr 

Röjning av stig till sjön. 

Informationstavla. 
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113. Långsjön (6,5 ha) Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Längsjön (243 m ö h) är en källsjö och den högst belägna sjön inom Järbo fiskevårdsområde. 
Längsjön har inget synligt tillopp och avvattnas av Lillän via Rojärvibäcken och 
Mörtsjöbäcken. Sjön med ett maxdjup omkring ca 5,5 meter är svagbuffrad och näringsfattig 
med måttligt siktdjup. Vattenfårgen påverkas i huvudsak av humusämnen vilket gör att sjön 
betecknas som dystrof. 

Sjöns omgivning består av tallskog på fastmark vid sjöns södra och östra sida. Längsjöns norra 
och västra stränder utgörs av våtmark. Längs sjöns norra sida finns kastbryggor men dessa är i 
dåligt skick. Ett vindskydd står trevligt placerat där sjön smalnar av i en mindre vik. Vid sjöns 
östra strand finns ytterligare ett vindskydd. 

Fiskfauna 
Längsjön rotenonbehandlades 1962 och effekten kvarstår. I sjön förekommer kontinuerlig 
inplantering av öring, röding och regnbåge. Förutom dessa arter förekommer även elritsa. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig då vägen följer längs sjöns norra sida med ett avständ omkring 50-100 
meter 

Kommentar 
I Längsjön som förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb, finns det sedan några år tillbaka 
planer på att anlägga lekgrund, för att få till stånd självreproduktion av röding. 

Längsjön är också en av länets s k kaIkreferenssjöar. Referenssjöarna kallas numera 
tidseriesjöar och ingår i ett nationellt provtagningsprogram. I programmet ingår 
vattenkemiprovtagning 4 ggr/år där en provtagningsomgäng är utökad med växtplankton och 
bottenfaunaprovtagning. Programmet går i huvudsak ut på att långsiktigt studera effekten av 
försurande och förorenande ämnen. Det innebär att sjön inte kalkas trots tidvis relativt låga pH 
och alkalinitetsvärden. Längsjöns pH värde har dock aldrig understigit 5,6 under de år sjön har 
varit s k referenssjö. 
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Förslag tilll1tgärder 
Fortsatt utsättning av fångstfardig och även yngre årsklasser av öring och röding. 

Anläggande av lekgrund för röding kan kanske anses överflödigt då sjöns vattenkerni inte 
motsvarar de förhållanden som krävs för rödingreproduktion. Förutom att sjön är svagt sur kan 
höga vattentemperaturer under sommaren medföra att rödingen får problem. Framförallt gäller 
detta de lägre årsklasserna. Avkastningen från eventuell rödingreproduktion kommer nog att 
vara ringa, och för fortsatt fiske efter röding torde utsättning av äldre årsklasser vara 
nödvändig. 

Om man ändå avser att försöka ska lekgruset utplaceras vid sjöns östra strand där strandzonen 
består av hårdbotten och är vindexponerad. Lekgruset läggs ca 1-2 meter djupt. 

Stigen ner till sjön bör handikappanpassas. I anslutning till stigen anläggs också ett vindskydd 
samt en handikappanpassad fiskebrygga. 

Vid sjön anläggs fyra nya kastbryggor. Spängerna längs sjöns norra och västra strand repareras 
och förlängs. 

En inforrnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. 
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114. Nedre Sandsjön (lO ha) Lillåns vattensystem 
BeskrivlIillg 

Nedre Sandsjön (199 m ö h) är en genomloppssjö som avvattnar Övre Sandsjön och vidare 
rinner ut i Lillån via Sandsjöbäcken. Sjön kalkas ej men har ändå en stabil vattenkemi som i 
viss mån påverkas av kalkning i Övre Sandsjön. 

Sjöns omgivning består i norr av tallskogsklädd myrmark medan den i öst, väst och söder 
omges av tallskog på fastmark. I öster flOns två fritidshus. 

Vattenväxtligheten runt sjön är ganska kraftig och domineras av bladvass. 

Fiskfaulla 
Sjön hyser fiskarterna abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgällglighet 
Sjön är lättiUgänglig då väg följer både i söder och öster. 

KommelItar 
Sjöns vattenväxtlighet är riklig, och för att förhindra vidare igenväxning har Järbo fvof påböIjat 
arbete med vassröjning. 

Förslag till dtgärder 
Informationstavla samt fortsatt vassröjning. 
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115. Rojärvi (9,2 ha) Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Rojärvi (231 m ö h) är en av Ullåns högst belägna sjöar. Rojärvi avvattnas av Lillån via Stora 
och Lilla Mörtsjön. Förutom en bäck från Långsjön ansluter tre källflöden. i ett av källflödena 
står en kalkdoserare placerad. Doseraren borgar för stabil vattenkemi i sjön som annars är 
svagbuffrad och därmed försurningskänslig. 

Sjöns omgivning utgörs i öster av tall- och granskog med sluttande fastmark ända ner mot 
sjökanten. I väster är terrängen flack med delvis avverkad tallskog som övergår i våtmark mot 
sjökanten. Vid utloppet i norr angränsar ett kalhygge. 

Vattenväxtligheten är bitvis riklig och utgörs av bladvass samt nate och näckrosor. 

Fiskfauna 
I sjön finns ett naturligt bestånd av öring samt abborre. lake och ruda . 

Tillgänglighet 
Sjön som känns ensligt belägen är förhållandevis svårtillgänglig då det från AK-vägen går en 
stig som efter ca 400 meter leder fram till sjön. 

Kommentar 
Rojärvi som förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb. är inte upplåten till fiske för allmänheten. 
Rojärvi är också avstängd för fiske tillsvidare då Sandvikens sportfiskeklubb bedriver försök 
som ska bidra till en bättre tillväxt på förekommande öringbestånd. Det sker delvis med hjälp 
av decimeringsfiske efter abborre. 

Rojärvi tillsammans med Stora och Lilla Mörtsjön. samt Lonunilanune inom Lillåns 
vattensystem. hyser ett självreproducerande öringbestånd. vilket bör ses som särskilt 
skyddsvärt mot bakgrunden av den ringa förekomsten av liknande sjöar i kommunen i övrigt. 
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Förslag till dtgärder 
Att öka tillväxten hos förekommande öringbestånd genom att decimera abborrbeståndet är 
mycket tveksamt. Näringskonkurrens mellan arter samt predation har säkert betydelse, men en 
trolig förklaring till långsam tillväxt hos öringen är nog främst sjöns totala näringsproduktion 
samt abiotiska faktorer som sjöns vattentemperatur över året och sjöns storlek och läge i 
avrinningsområdet etc. 

Sjön ligger högt upp i avrinningsområdet och är näringsfattig. Vidare är vattentemperaturen 
över året sådan, att endast några månader under sommarhalvåret ger möjlighet till tillväxt hos 
öringen. 

Om en decimering av abborrbeståndet skulle bidra till ökad öring täthet, skulle detta i sin tur 
förmodligen bidra till ökad inomartskonkurrens hos öring. Näringskonkurrensen skulle alltså 
fortfarande vara densamma. 

Det är också möjligt att vissa öringar idag övergår till fiskdiet och därmed har möjlighet att öka 
i vikt. Öringens bytesfisk torde då kunna vara abborre. 

Ett projekt av det här slaget med utfiskning av abborre är mycket kostsamt och har dessutom 
en oviss utgång. För att kunna utläsa eventuella effekter, bör undersökning av bottenfaunan, 
provfiske och märkning av öring genomföras innan åtgärd. 

Som ett alternativ till planerade åtgärder kan Rojärvi istället marknadsföras som en fin sjö med 
endast naturlig Rojärviöring. I sjön förekommer gott om öring kring 3-4 hekto, men det finns 
även grövre exemplar på 6-7 hekto upp till kilosfiskar. 

För att fisket på det naturliga öringbeståndet ska vara uthålligt, och tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket bör fångstbegränsas med antal fiskar och 
minimimått Minimimåttet baseras på medelstorleken hos vuxen Rojärviöring. 

För att utveckla och förbättra servicen anläggs vindskydd vid sjöns östra och västra strand 
samtidigt som stigen till sjön förbättras (spänger) . 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fiskarter och fisket etc. 

Fisket upplåts åter till allmänheten. 
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116. Rödtjärn (4,4 ha) Hålldammsbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Rödtjärn (130 m ö h) avattnas av Lenåsbäcken / Hålldammsbäcken som slutligen via Hällt järn 
och Hålldammen mynnar i Jädraån. Tjärnens vattenkemi betecknas som tillfredsställande. 

Terrängen runt tjärnen är förhållandevis flack där omgivningen mestadels består av 
tallskogsklädd våtmark med mjuka kanter ända intill strandkanten. I sydost finns ett mindre 
parti med tallskogsbevuxen hällmark. 

Tjärnens synliga tillopp består av två mindre källflöden som mestadels rinner genom våtmark. 
Det finns två utlopp vilka båda mynnar i Lenåsbäcken. 

Vattenväxtligheten är riklig, särskilt i norr där bladvass dominerar. 

Fiskfauna 
I Rödtjärn förekommer abborre gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är relativt dålig då tjärnen ligger ca 700 meter från närmaste bilväg. Dock 
leder en tydlig stig ända ner till vattnet. 

Kommentar 
En ordinär gädd- och abborrsjö. Sjön har ingen allmän betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag till dtgärder 
Informationstavla. 
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117. Skräddartjärn (2 ha) Jädraåns vattensystem m ö h) 

Beskrivning 
Skräddartjärn (131 m ö h) är belägen ca 1 km norr om Vettsjön. Tjärnen har inga synliga till
och utlopp och dess vattenkemiska förhållanden är oklara då tjärnen inte är undersökt. 

Tjärnen omges av tallskog med något inslag av gran- och lövträd. Terrängen är flack mestadels 
våtmark, i norr finns ett mindre fastrnarksparti. 

Vattenväxtligheten frärnst näckrosor och starr är sparsam. 

Fiskfauna 
I tjärnen förekommer abborre och gädda. 

Tillgänglighet 
En mindre bilväg går alldeles intill och gör sjön lättillgänglig. 

Kommentar 
Tjärnen är trivsam men intresset för sportfiske på tjärnens abborre och gädda torde vara 
tämligen lågt. 

Förslag tilll1tgärder 
Skräddartjärnen undersöks beträffande djup- och syrgasförhällanden. Om förutsättningar finns 
görs kontinuerliga utsättningar av regnbåge. 

Vid fortsatt utveckling anläggs vindskydd och kastbryggor samt spänger runt sjöns våta 
partier. 

I övrigt inforrnationsskylt med uppgifter om fisket etc. 
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118. St Mörtsjön (1,5 ha) LillAns vattensystem 

Beskrivning 
St Mörtsjön (210 m ö h) är belägen mellan Rojärvi och L Mörtsjön inom Lillåns vattensystem. 
Sjön är svagbuffrad och näringsfattig med högt fårgtal. St Mörtsjön sjökalkades tidigare men 
kalkas idag via kalkdoserare i Rojärvibäcken. 

Sjöns omgivning domineras av tallskog. I öster på våtmark, i väster på något sluttande 
fastmark. I anslutning till utloppet i norr är skogen avverkad. 

Vattenväxtligheten i sjön är ringa, främst växer bladvass. 

Fiskfauna 
I St Mörtsjön gjordes tidigare utsättningar av harr, men av detta finns troligtvis inget kvar. 
Sjön hyser annars ett naturligt öringbestånd samt abborre, gädda och lake. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god med ca 250 meter till närmaste bilväg. 

Kommentar 
St Mörtsjön förvaltas av Sandvikens sportfiskeklubb. St Mörtsjön tillsammans med Rojärvi, 
Lilla Mörtsjön och Lommilarnme inom Lillåns vattensystem, hyser ett självreproducerande 
öringbestånd. Det bör ses som särskilt skyddsvärt mot bakgrunden av den ringa förekomsten 
av liknande sjöar i kommunen i övrigt. 

Förslag till dtgärder 
Stödutsättning av fisk hämtad från Rojärvi/Mörtsjöbäcken. 

Anläggande av vindskydd i nordost samt spänger i norr. 

Röjning av befintlig stig till sjön. 

En informations tavla sätts upp med uppgifter om sjön, fiskarter och fisket etc. 
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119. Svarttjärn (2,2 ha) J ädraåns vattensystem 

BeskrivlIillg 
Svarttjärn (126 m ö h) är belägen 3,5 km norr om Järbo. Tjärnen avvattnas av Lenåsbäcken / 
Hålldammsbäcken via en diffus utIoppsbäck. Svarttjärns vattenkemiska tillstånd bedöms enligt 
Sandvikens kommuns vattenvårdsplan 1996 som tillfredsställande. 

I norr, öst och väst omges tjärnen av tallskog på våtmark närmas strandkanten. I söder är 
terrängen något sluttande med gallrad tallskog. 

Vattenväxtligheten runt yärnen är sparsam. 

Fiskfaulla 
Genom Järbo sportfiskeklubbs försorg sker kontinuerliga utsättningar av regnbåge och 
emellanåt öring. I övrigt förekommer abborre, gädda och mört 

Tillgällglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig då bilväg leder ända fram till vattnet. 

KommelItar 
Tjärnen som förvaltas av Järbo sportfiskeklubb, är en populär put and take- sjö. Servicen är väl 
utbyggd och dessutom anpassad för rörelsehindrade. Runt tjärnen finns två toaletter, tre 
handikappbryggor och fyra vindskydd. I tjärnen är endast flugfiske tillåtet. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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120. Vettsjön (82 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Vettsjön (116,5 m ö h) är belägen ca 3 km öster om Järbo. Sjön avvattnas av Vettsjöbäcken 
inom Högboåns vattensystem. Sjöns synliga tillopp utgörs av två mindre källflöden. Vettsjön är 
svag buffrad och känslig för surstötar men stabiliseras genom sjökalkning. 

Vettsjön omges av mestadels tall- och granskog på kuperad terräng. Delvis är terrängen 
sluttande ända ner mot sjön. I anslutning till sjön finns också fritidshus, främst i nordost där det 
ligger ett mindre fritidshusområde. Vattenväxtligheten totalt sett är sparsam, dock i några vikar 
är växtligheten riklig. 

Fisk/auna 
Sjön hyser abborre, gädda och vitfisk. Röding sätts ut och tidigare även öring. Inom Järbo fvof 
finns också planer på att få till stånd naturlig rödingreproduktion genom anläggande av 
lekgrund. 

Tillgänglighet 
Vettsjön är lättillgänglig då bilväg leder ända fram till sjön. 

Kommentar 
Runt sjön finns många fritidshus, främst i öster vilket bidrar till att sjön är välbesökt och 
populär. Sjöns flikighet gör den trevlig och varierad. Längs sjöns västra sida följer en 
vandringsled. 

I Vettsjön finns planer på att anlägga lekgrund för att få till stånd naturlig rödingreproduktion. 
Vettsjön har ett maxdjup omkring 3 meter och ett medeldjup omkring 1,8 meter. Det torde 
innebära att sjöns medeltemperatur under sommaren är tämligen hög. Det är också troligt att 
temperaturen är densamma såväl vid botten som vid ytan och överstiger vad som är 
acceptabelt för ett reproducerande rödingbestånd. Hög vattentemperatur torde vara en av flera 
begränsande faktorer beträffande rödingreproduktion i Vettsjön. En eventuellt lyckad åtgärd 
där man får i gång en naturlig produktion torde inte ge någon större avkastning och kan bara 
ses som kuriosa där fortsatt utsättning av fångstfårdig fisk är ett måste. 

Förslag tilll1tgärder 
Fortsatt utsättning av fångstfärdig röding med inriktning på vinterfiske. 

Anläggande av vindskydd i nordost och i söder. 

I anslutning till det nordöstra vindskyddet anläggs också en handikappanpassad fiskebrygga. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fiskarter och fisket etc. 
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/21. Vällingen (57 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Vällingen (l03 m ö h) inom Högboåns vattensystem hör till de mera svagbuffrade sjöarna inom 
Järbos fvo. Sjön med ett maxdjup omkring 2 m är också en av de brunaste med ett färgtal på i 
genomsnitt 200 mg PI/l. Vällingen är kalkad, senast 1994. 

Sjön omges av mestadels tallskog, i öster delvis på myrmark, i väster mestadels på något 
sluttande fastmark. 

Vattenväxtligheten i sjöns vikar är riklig, främst förekommer bladvass och näckrosor. 

Fiskfauna 
I sjön förekommer abborre, gädda, mört och ål. 

Tillgänglighet 
Sjön ligger ca 500 meter från närmaste bilväg. Dock följer FäbodIeden intill sjön i söder. 

Särskilda naturvärden 
Vid Vällingens nordöstra strand kallad Vällingudden är ca 2 ha mark undantaget som 
naturreservat. Marken utgörs av 200-300 år gammal tallskog med grova tallar och många 
torrfuror. 

Kommentar 
Vällingen har en trevlig karaktär som genom några smala sund och långa vikar ger en känsla av 
"flera sjöar i en". Sjöns omgivning särskilt i norr vid Vällingudden är trivsam med 
vildmarkskaraktär. 

Vällingen ingick under åren 86-90 inom ramen för Länsstyrelsens projekt "kalkning 
kvicksilver". Avsikten med projektet var att se om man bl a med hjälp av olika 
kalkningsmetoder kan sänka kvicksilverhalterna hos fisk. Projektet påvisade att även om 
projektsjöarna reagerade olika, så minskades kvicksilverhalterna hos fisk med i genomsnitt 20 
procent. Kalkning direkt i sjön visade sig vara den effektivaste metoden. 

F örs/ag till dtgärder 
Vid sjön anläggs ett vindskydd. 

Gångstigen till sjön bör röjs upp och förbättras. 

Informationstavla. 
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123. Övre Sandsjön (6,5 ha) Lillåns vattensystem 

Beskrivning 
Övre Sandsjön (161,5 m ö h) är belägen norr om Kungsfors vid gränsen mot Ockelbo 
kommun. Sjön avvattnas av Lillån via Sandsjöbäcken och Nedre Sandsjön. Sjön som är 
svagbuffrad och känslig för surstötar är kalkad. 

I öster passerar vägen mellan Järbo och Jädraås. I sluttningen mellan vägen och sjön står 
fritidshus längs hela sidan och bitvis ända ner mot sjökanten. I norr och nordväst är terrängen 
något sluttande med tallskog på fastmark ner mot sjökanten. I väster och söder är terrängen 
flackare med fin sandstrand, särskilt i söder. 

Vattenväxtligheten runt sjön är sparsarn. 

Längs sjöns västra sida finns några kastbryggor utplacerade men dessa är i dåligt skick. 

Fisk/auna 
Sjön rotenonbehandlades 1963, och utsättningar gjordes av öring, regnbåge och bäckröding. 
Idag har abborre och gädda återkoloniserat och utsättningarna av öring har minskats till endast 
någon gång per år. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig med landsvägen tätt intill. 

Kommentar 
Sjön är trevlig med fina sandstränder och relativt klart vatten. 

Förslag tilllltgärder 
Ökad utsättning av fångstfärdig öring och regnbåge. 

Restaurering av kastbryggor och anläggande av vindskydd vid södra stranden. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fiskarter och fisket etc. 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

JÄRBO FISKEVARDSOMRADE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI· Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till St räcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap 
(km) I II III totalt 

1 Björnbackån 13G NO 52-11:2 4,1 A, G, H, O EI-94, 95, 97 Elfiske 5 
Biotopåtgärder 0,45 13 
StödutsättninQ 18 

2 Pengerbäcken 13G NO 52-11:2 4,8 A,G,O EI-94 Elfiske 5 5 5 
Sn Biotopåtgärder 0,5 24 
2Vh Fiskväg 130 

Oml. vägtrumma 11 
Flyttn. fisk 180 

3 Sörjabäcken 13G NO 52-1 1-1:1 3,2 A,G,O B-95,96 Elfiske 5 5 5 
EI-94, 96, 97 Biotopåtgärder 2,06 75 
Sn Flyttn. fisk 90 

4 Rojärvlbäcken 13G NO 52-1 1 :1 4,7 O EI-94,95 Elfiske 5 5 5 
Vh Biotopåtgärder 2,65 136 
Sn El. V-hinder 3 

Flyttn. fisk 154 
5 Lommllammlbäcken 13G NO 52-1 1 :1 1,5 O? Elfiske 5 5 5 

Flyttn. fisk 15 
6 Asbäcken 13G NO 52-1 1 :1 1,9 O EI-94 Elfiske 5 5 5 

Flyttn. fisk 15 
7 Sjukällebäcken 13GNO 52-11 :1 3,3 O 2Vh Elfiske 5 5 5 

Biotopåtgärder 1,5 80 
Oml. vägtrumma 11 
El. V-hinder 3 
Flyttn. fisk 109 

8 Storängesbäcken 13GNO 52-11 :1 2,0 O Vh Elfiske 5 5 5 
Biotopåtgärder 0,6 30 
Oml. vägtrumma 11 
Flyttn. fisk 56 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

JÄRBO FISKEV ÄROSOMRÄOE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrigt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etapp 
(km) I II III totalt 

9 Laxforsbäcken 13G NO 52·11:1 3,4 O EI·94 Elfiske 5 5 5 
5 Vh Biotopåtgärder 0,6 29 

Oml. vägtrumma 11 
El. 2 V-hinder 20 
Flyttn. fisk 75 

10 Sandsiöbäcken 13G NO 52·11:1 3,1 O EI-94, Vh El. V ·hinder 3 3 
11 Llllån 13G NO 52·11:1 7,5 A,G,H, K,O B-87 Elfiske 5 5 

EI·87, 89, 94 Biotopåtgärder 4,5 137 
5Vh El. 2 V-hinder 5 
Sn 3 Fiskvägar 455 

Stödutsättning 607 
12 Laxbäcken 13G NO 52:10 10,7 A,O B-96 Elfiske 5 5 5 

EI·94 Biotopåtgärder 0,25 13 
Sn Flyttn. fisk 28 

13 Vettåsbäcken 13G NO 52·10:1 5,5 O EI·94 Elfiske 5 5 5 
Flyttn. fisk 15 

14 Lenåsbäcken 13G NO 52·10:1 6,0 O EI·94 Elfiske 5 5 5 
4Vh Biotopåtgärder 1,8 90 

Oml. 2 vägtr. 41 
Flyttn. fisk 146 

15 Hälltjärnsbäcken 13G NO 52-10:1 2,0 O 3 Vh Biotopåtgärder 0,2 10 
El. 3 V ·hinder 8 18 

16 Hålldammsbäcken 13G NO 52·10:1 1,5 K,O EI-94, 3 Vh El. 3 V ·hinder 15 15 
17 Vettsjöbäcken 13G NO 52·9:3 2,0 Okänt EI·94 Vh Inga O 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

JÄRBO FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrigt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etapp 
(km) I II III totalt 

18 Jädraän 13GNO 52:9,10,11 23,5 A,G,H,K,O,V B-87 Elfiske 5 5 
EI-94,95 Biotopåtgärder 6,2 157 
5 Vh Fiskvägar 3000 
Sn, Ri Stödutsättning 3167 

Totalt Inom fvo 90,7 - 21,3 1072 566 3073 4711 
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INVENTERADE SJÖARfT JÄRNA R MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

JÄRBO FISKEV ÄROSOMRÄOE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etap 
(m) I II III totalt 

2 Djupt järn Järb sIk 13G NO 5 127 A, G, Rb,O, V Br, H, II, L, R-65 Inga O 
3 Gullsjön 13GNO 5 122 A,G,V L Inga O 
4 Hacktjärnarna 13GNO 4 108 A,G,V L 2 Vindskydd 18 18 

Bro 13 
Spång runt sjön 79 
Informationstavla l 
Fiskutsättning 19 148 

5 Holmsjön 13G NO 6,5 240 A,Rb,O II Vindskydd 18 
L 3 Kastbryggor 37 
V Spång runt sjön 79 

Informationstavla l 
Fiskutsättning 135 

6 Hålldammen 13GNO 74 119,7 A, G, Gö, K, O, V Br Vindskydd 18 
Ig Handikappanp. brygga 40 
II Vassröjning 18 
L Båtuthyrning 32 

Fiskutsättning 
Informationstavla l 109 

7 Hällt järn 13G NO 21 123 A,B,G, V L Informationstavla l l 
8 Härnen 13G NO 6,2 185 A,Rb,O, V II Vindskydd 18 

L 3 Kastbryggor 37 
Handikappanp. toalett 18 

H Spång runt sjön 106 
Br Vassröjning 18 

Fiskutsättning 
Informationstavla l 198 

9 Kalvsjön 13GNO 11 106 A,G, V Inga O 
-
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INVENTERADE SJÖARJTJÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

JÄRBO FISKEVAROSOMRADE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag t ill Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

10 Kroksjön 13G NO 1,7 199 A.O.V L Vindskydd 18 
Spång runt sjön 33 
Vassröjning 18 

I 

Stödutsättning 
Informationstavla l 70 , 

11 L Mörtsjön 13GNO l 185 A. G. L, O L Vindskydd 18 
2 Kastbryggor 25 
Spång runt sjön 20 
Vassröjning 18 
Stödutsättning 
Informationstavla l 82 

12 LommIlamme 13G NO 2,8 216 A. O R-59 Vindskydd 18 
L 3 Kastbryggor 37 

Röjn. stig till sjön 3 
Stödutsättning 
Informationstavla l 59 

13 Långsjön 13G NO 6,5 243 E. Rb. R. O Ref Vindskydd 18 
R-65 4 Kastbryggor 49 
Pf-92 Handikappanp. stig 27 
II Handikappanp. brygga 40 
L Biotopåtgärder 18 

Spång runt sjön 79 
Fiskutsättning 
Informationstavla l 232 
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INVENTERADE SJÖARfTJÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

JÄRBO FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

14 Nedre Sandsjön 13GNO 10 199 A,G,V L Vassröjning 18 
Informationstavla 1 19 

15 Rojärvl 13G NO 9,2 231 A.LO.V L, Pf·93, F. förbi 2 Vindskydd 18 18 
Spång runt sjön 73 
Informationstavla 1 110 

16 Rödtjärn 13G NO 4,4 130 A,G,V L Informationstavla 1 1 
17 Skräddartjärn 13G NO 2 131 A,G Vattenprov1agning 1 

Vindskydd 18 
3 Kastbryggor 37 . Spång runt sjön 66 
Fiskutsättning 19 
Informationstavla 1 142 

18 St Mörtsjön 13GNO 1,5 210 A, G,L, O L Vindskydd 18 
Röjn. stig till sjön 3 
Spång runt sjön 33 
Stödutsättning 
Informationstavla 1 55 

19 Svarttjärn Järbo sik 13G NO 2,2 126 A, G, Rb, O, V II, H, V Inga O 
20 Vettsjön 13G NO 82 116,5 A,G,R.V II, L 2 Vindskydd 18 18 

Handikappanp. brygga 40 
Fiskutsättning 
Informationstavla 1 77 

21 Vällingen 13H NV 57 103 A,G,A, V L Röjn. stig till sjön 3 
Sn Vindskydd 18 

Informationstavla 1 22 
.. _-- -
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INVENTERADE SJÖARfTJÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

JÄRBO FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över FIskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

totalt I 

karta (ha) havet åtgårder per etapp 
(m) I II III 

23 Ovre Sandsjön 13G NO 6,5 161,5 A,G,O,V II Vindskydd 18 
L 3 Kastbryggor 37 
Sr Fiskutsättning 
R-63 Informationstavla 1 56 

Totalt Inom Ivo 319,5 734 679 103 1516 
-
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SJÖREGISTER 

JÄRBO FISKEVARDSOMRADE 
Nr Namn Topo- X-koord Y-koord SMHI-nr Storlek Metar Fiskarter ÖVrigt KaJkad Vatt enkemi 

karta (ha) /!Ner år Ar pH Alkalinitet Konduktivitet Färg 
havet (mekvn) (mS/m) (mgPtII) 

1 Bälgmursjön 13G NO 673582 154133 52:10 1,7 108 A,G,V L 950321 6,1 0,183 5,1 226 
2 Djup~ärn 13GNO 673786 154482 52-10:1 5 127 A,G, Rb,Ö, V L. Br, H, II, R-65 1994 971030 6,4 0,191 4,2 154 
3 Gullsj6n 13GNO 673349 153993 52-8-1 :1 5 122 A,G,V L 950323 5,95 0,167 5,5 165 
4 Hacktjärnama 13GNO 673329 154877 52-9:3 4 108 A,G,V L 950323 5,45 0,07 3,9 301 
5 Holmsjön 13GNO 673564 153521 52:10 6,5 240 A,Rb,Ö II, L, V 1997 971103 7 0,057 9,8 214 

6 Hålldammen 13GNO 673492 154483 52-10:1 74 119,7 A,G,Gö,K,Ö,V Br,lg,lI, L 1997 971030 6,9 0,413 6,0 122 
7 Häll~ärn 13GNO 673673 154597 52-10:1 21 123 A,B,G,V L 1994 971030 6,4 0,138 3,9 175 
8 Härnen 13GNO 673631 153708 52:10 6,2 185 A , Rb,Ö,V II, L. H, Br 1997 971103 6,7 0,791 7,3 174 
9 KaJvsj6n 13GNO 673489 154972 52-9:3 11 106 A,G, V 941107 6,5 0,123 3,7 158 
10 Kroksj6n 13GNO 673576 153651 52:10 1,7 199 A,Ö, V L 950320 6,2 0,137 4,0 145 

11 L Mörtsjön 13G NO 673768 153420 52-11 :1 1 185 A,G, L. Ö L K-dos. 971103 6,3 0,114 4,7 194 
12 Lommilamme 13G NO 673694 153565 52-11:1 2,8 216 A,Ö L. R-59 1997 971103 5,4 0,057 4,2 142 
13 Långsjön 13G NO 673534 153381 52-11 :1 6,5 243 E, Rb, R, Ö PI-92,R-62,Rel,1I 971103 6 0,079 3,3 89 
14 Nedre Sandsjön 13GNO 674025 153925 52-11 :1 10 151 A,G,V L 1994 961028 5,28 0,09 3,1 75 
15 Rojärvi 13GNO 673636 153400 52-11 :1 9,2 231 A, L. Ö, V L, PI-93 F.förbl K-dos. 971103 6,5 0,08 3,7 145 

16 Röd~ 13GNO 673687 154518 52-10:1 4,4 130 A,G,V L 950323 6,05 0,132 4,0 84 
17 Skräddartjärn 13G NO 673585 154712 52-10:1 2 131 A,G,V 
18 St Mörtsj6n 13GNO 673707 153419 52-11 :1 1,5 210 A, G, L. Ö L K-dos. 971103 6,3 0,136 4,7 214 
19 Svart1järn 13G NO 673750 154507 52-10:1 2,2 126 A,G, Rb,Ö, V II, H, V 971030 6,4 0,286 4,4 200 
20 Vettsj6n 13G NO 673398 154783 52-9:3 82 116,5 A,G,R,V II, L 1997 971113 7 0,435 7,2 115 

21 Vällingen 13H NV 673387 155022 52-9:3 57 103 A,G,A. V L. Sn 1994 950323 5,65 0,095 4,0 265 
22 Ängsjön 13GNO 672987 154540 52:9 2,5 76 A, G, L. V Sn 
23 övre Sandsjön 13GNO 674128 153917 52-11 :1 6,5 161,5 A,G,Ö,V Br, R-63. II, L 1994 971030 6,3 0,096 3,1 97 
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7.2. OJARENS FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Öjarens fvof och omfattar delar av Jädraån och dess avrinningsområde 
mellan Storsjöns och Järbos fiskevårdsområde. Fiskevårdsområdet sträcker sig även in i Gävle 
kommun. Sjöar och vattendrag som är belägna inom Gävle kommun har ej inventerats. 

I området finns 17 sjöar över 1 ha. Av dessa är 10 sjöar inventerade till en sammanlagd yta av 
ca 2 500 ha. 

Av områdets vattendrag är 9 stycken inventerade till en sammanlagd sträcka av ca SO km. 
Jädraån, inom området, är det längsta enskilda vattendraget med sina 21 km. I området rinner 
också Säverängsån/Högboån som utgör det största bi flödet 

Inom Öjarens fiskevårdsområde rinner också den s k Kanalen. Vattenkvaliteten i Kanalen torde 
vara tillräcklig för utsättning av regnbåge. Fiskutsättning i Kanalen är inte intressant ur 
sportfiskesynpunkt men kan rent allmänt vara ett trevligt inslag i kommunen. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Hällsjöbäcken Högboåns vattensystem 

BeskrivlIillg 
Hällsjöbäcken som är omkring 3 m bred och 0,3 m djup har sin början i Hällsjön inom Ockelbo 
kommun. Vidare efter ca 3 km mynnar bäcken i Öjaren. Från Hällsjön ner till Öjaren faller 
bäcken ca 8 meter. 

Hällsjöbäcken är i allmänhet lugnflytande över finsedimentbotten. Vatten växtligheten är riklig 
och bitvis är bäcken helt igenväxt. Längs bäcken finns några strömmande partier varav en är 
något forsande. Strömpartiema är rensade och bottnarna domineras av grus och enstaka block, 
delvis är bottnarna täckta av finsediment, hyggesavfall och sjunktimmer. 

Bäcken kantas av tallskog på våtmark med inslag av tallskog på blockmark, efter hand övergår 
tallskogen till blandskog. 

FiskjauIIa 
Enligt uppgift förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Fysisk pdverkall 
Bäcken är kanaliserad, uträtad och rensad i strömpartiema. 

Kommell/ar 
Bäcken är nästan torr sommartid och saknar betydelse för sportfiske och fiskproduktion. 

Förslag till d/gärder 
Inga. 
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12. Vällingbäcken Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Vällingbäcken avvattnar Vällingen för att vidare rinna ut i Säverängsån. Bäcken är ca 1-2,5 m 
bred och ca 0,3 m djup, i de lugnare partierna djupare. Från Vällingen ner till Säverängsån 
faller bäcken ca 13 meter. 

Från Vällingen rinner bäcken långsamt genom lövskog på våtmark. Därefter ökar 
vattenhastigheten och bäcken är fin där den övergår till strömmande över blockbotten med 
inslag av sten och grus. Omgivningen övergår till fastmark med blandskog. 

Sedan rinner bäcken åter lugnflytande och något meandrande över finsedimentbotten. Bäcken 
är bitvis igenväxt och omges av tallskogsbevuxen myrmark. 

Vattenhastigheten ökar åter och bäcken övergår till strömmande med inslag av mindre forsar, 
fall och kortare lugnpartier. Strömmama är rensade men botten substratet domineras ändå av 
block med inslag av sten, grus, sand och finsediment. Bäcken omges av blandskog på 
mestadels våtmark. Emellanåt växer täta gran- och lövbårder alldeles intill bäcken. 

Vidare ner till Säverängsån är bäcken lugnflytande, mestadels genom våtmark och blandskog. 
På vissa partier är bäcken i det närmaste igenväxt. 

Fiskfauna 
Vällingbäcken elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Ingen fisk fångades eller observerades. 
I bäcken ska det dock förekomma abborre, gädda och vitfisk. Det finns inga uppgifter på att 
öring förekommer eller har förekommit. 

Fysisk ptlverkan 
Bäckens strömpartier är rensningspåverkade. 

Kommentar 
I vattendraget finns en del finare strömpartier som trots rensning utgör potentiella 
öringbiotoper. 

F örsmg till tltgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna eventuell öringförekomst. Om öring förekommer kan det vara 
aktuellt att återställa rensade strömpartier. 
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13. Säverängsån Högboåns vattensystem 

Beskrivl/il/g 
Säverängsån har sin början från Islingen i Ockelbo kommun. Vidare rinner ån genom 
Medskogssjön och därefter genom Långsjön och Järvsjön som delvis ligger inom Sandvikens 
kommun. Ån fortsätter ner till Öjaren varifrån den övergår till att heta Högboån och slutligen 
mynnar ut i Jädraån. Ån är 3-7 m bred och omkring 1 m djup. Från Järvsjön ner till Öjaren 
faller ån ca 17 meter. 

Från Järvsjön rinner ån bred och lugnflytande genom våtmark. Ån är bitvis igenväxt, enstaka 
block bryter vattenytan där den passerar Vällingbäckens inflöde. 

Där Gästrikeieden passerar ökar vattenhastigheten och ån blir omväxlat lugnflytande till 
strömmande, forsande med inslag av mindre fall. Strömmarna är grovblockiga med mindre 
inslag av sand, grus och sten. I lugnpartiema växer rikligt med vattenvegetation. Ån kantas av 
granskog och kalhygge, dock växer en tät löv bård närmast vattendraget. 

Ån rinner under väg 272 och blir åter lugnflytande och svagt meandrande, bitvis genom riklig 
vattenvegetation och emellanåt med något inslag av kortare strömmar. Avslutningsvis mynnar 
ån i Öjaren där sista biten är kraftigt igenväxt. Ån kantas av blandskog mestadels på våtmark. 

Fiskjaul/a 
Säverängsån elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Ingen fisk varken fångades eller 
observerades. Dock förekommer abborre, gädda, vitfisk och enligt uppgift även ål. 
I ån förekommer också flodkräfta. 

Fysisk pdverkal/ 
Inget påtagligt. 

Kommel/tar 
Ån är bitvis fin och förekomsten av ål och flodkräfta gör ån särskilt intressant. Ån bör ses som 
mycket värdefull och skyddsvärd mot bakgrund av att flodkräftan i stora delar av Storsjöns 
tillrinningsområde är på kraftig tillbakagång. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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14. Lövtjärnsbäcken Högboäns vattensystem 

Beskrivning 
Lövtjämsbäcken är omkring 0,5 m bred, ca 0,2 m djup och rinner från Lövtjärn och vidare ner 
till Lillsjön. Den totala fallhöjden är ca 13 meter. 

Bäcken har ett stillastående vatten och är rikligt bevuxen av främst fräken och starr, bitvis helt 
igenväxt. Bäcken rinner genom flack terräng, mestadels gransumpskog som bitvis är fin. 

Fisk/auna 
Det finns inga uppgifter på eventuell fiskförekomst. Möjligen förekommer abborre, gädda och 
vitfisk, i anslutning till utloppet i Lillsjön. 

Fysisk pl1verkan 
Inget påtagligt. 

Kommentar 
Bäcken är igenväxt och stillastående. Bäcken har ingen större betydelse för sportfiske eller 
fiskproduktion. 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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15. Högboån Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Högboån utgör fortsättningen på Säverängsån och rinner från Öjaren vidare ner till Jädraån. 
Övre delarna kallas Hammardammen och beskrivs i planen som sjö. Från Öjaren ner till 
utflödet i Jädraån faller ån omkring 5 meter. 

Nedströms Öjaren är ån bred, sjöliknande och kallas också Ålhusdammen. Dammen i sig utgör 
vandringshinder. Därefter smalnar ån av men vidgas åter där den kallas för Hammardammen. 
Vidare från Hammardammen där ett fiskgaller och en damm utgör vandringshinder, är ån 
lugnflytande och rinner genom Högbo bruk. Vattenvegetationen är riklig där ån rinner genom 
fina parkområden i bruksmiljö. 

Igenom Högbo bruk och avslutningsvis ner mot Jädraån, passeras ytterligare en damm samt ett 
antal mindre trätrösklar, där den i sitt fortsatt lugna lopp rinner genom park-, ängs- och 
åkermark, bitvis med täta buskskikt längs strandzonen. 

Fisk/auna 
I Högboån, vid Hammardammen, sker kontinuerlig utsättning av regnbåge. I övrigt 
förekommer abborre, gädda, vitfisk och enligt uppgift ål. Enligt uppgift förekommer även 
flodkräfta . 

Fysisk pIlverkan 
I Högboån finns tre dammar och ett antal trätrösklar som utgör vandringshinder. Vidare finns 
järngaller vid Ålhusdammens och Hammardammens utlopp för att avsiktligt hindra fisk från att 
vandra. 

Kommen/ar 
Högboån och övriga vattendrag inom delavrinningsområdet har ett ringa värde med avseende 
på ädelfiskproduktion. Däremot bör området ses som en mycket värdefull refug för flodkräfta. 
Vidare har Högboån ett högt värde för sportfiske, inte minst för fiske efter utsatt regnbåge i en 
trivsarn men annorlunda fiskemiljö. 

Förslag tiUIl/gärder 
Fortsatt kontinuerlig utsättning av fångstfärdig fisk. 
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16. Lomsbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Lomsbäcken är ca 2,2 km lång och rinner från Lomsen vidare ner i Jädraån. Bäcken är 2 m 
bred och omkring 0,5 m djup. Från Lomsen ner till Jädraån faller bäcken ca 6 meter. 

Från Lomsen rinner bäcken lugnflytande. Vattenvegetationen är riklig och bäcken omges av 
låglänt tallskog och en tät lövbård i strandzonen. Tallskogen övergår i granplantering och 
loppet är fortsatt lugnflytande. Vidare ökar hastigheten till strömmande över sand, sten och 
enstaka block. Bäcken är påverkad av rensning, rikligt med upplagd sten ligger efter 
stränderna. 

Sedan är bäcken åter lugnflytande och omgiven av åker- och betesmark. Ett antal mindre diken 
ansluter vinkelrätt mot bäcken och en damm utgör vandringshinder. 

Avslutningsvis ner till Jädraån är bäcken emellanåt fin där den rinner genom tät lövskog. 
Loppet är långsamt strömmande över sand- och grusbotten. 

Fiskfauna 
Det finns inga uppgifter angående fiskförekomst, troligen förekommer abborre, gädda och 
vitfisk. 

Fysisk pIlverkan 
Bäcken är bitvis kraftigt påverkad av rensning och dikning. Dessutom finns en mindre damm 
som utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken är i allmänhet lugnflytande och dess betydelse för sportfiske är ringa. Bäckens nedre 
del kan dock betraktas som betydelsefull då den i anslutning till Jädraån hyser potentiella 
lekområden. 

F örs/ag tiUlltgärder 
Inga. 
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17. Råbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Råbäcken börjar vid Landtjärnen och efter tillrinning från en mängd mindre källflöden mynnar 
den slutligen i Jädraån. Råbäcken är omkring 0,5 m bred, 0,1 m djup och faller totalt ca 40 
meter. 

Från Landtjärnen där en stentröskel utgör vandringshinder, rinner bäcken långsamt till svagt 
strömmande genom granskog. Bottensubstratet domineras av sand och finsediment. 

Vid Drottmuren rinner bäcken genom tallskogsbevuxen myrmark. Loppet är här diffust och det 
är svårt att avgöra vad som är huvudflöde. 

Efter Drottmuren och vidare ner till Jädraån ökar vattenhastigheten då bäcken övergår till 
mestadels strömmande med inslag av mindre fors- och fallpartier. Bäcken är bitvis urgrävd och 
muddrad. Strax uppströms utloppet i Jädraån finns en vägtrumma som utgör vandringshinder. 
Bäcken omges av granskog som efter hand övergår i blandskog. Emellanåt kantas bäcken av 
jordbruksmark. 

Fisk/auna 
Det finns inga uppgifter angående eventuell fiskförekomst. 

Fysisk pdverkan 
Bäcken är påverkad av rensning. Vidare finns en vägtrumma som utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken är liten, smal och kan tidvis torka ur. Bäcken saknar betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag tilldtgärder 
Inga. 
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Is. Prästtjärnsbäcken Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Prästtjärnsbäcken avvattnar Prästtjärnen och utmynnar i Jädraån strax söder om Jäderfors. 
Prästtjärnsbäcken är omkring 1,5 m bred, 0,3 m djup och den totala fallhöjden är ca 20 meter. 

Vid Prästtjärnen är vattnet stillastående och bäcken är kraftigt igenväxt där den omges av tät 
granskog ända intill strandkanten. Därefter ökar vattenhastigheten och bäcken övergår till 
strömmande över sand- och grusbotten. Bäcken kantas här av tallskog som bitvis är avverkad. 

Efter Bovalien, där en vägtrumma utgör vandringshinder, är bäcken åter lugnflytande och 
bitvis igenväxt. Bäcken är kanaliserad och uträtad där den rinner genom låglänt terräng med 
lövskog och jordbruksmark för att slutligen mynna ut i Jädraån. 

Fiskfauna 
Eventuell fiskförekomst är okänd, troligen förekommer abborre och vitfisk i anslutning till 
Prästtjärnen. 

Fysisk pIlverkan 
Bäcken är påverkad av rensning och är bitvis kanaliserad och uträtad. En vägtrumma är 
felaktigt anlagd och utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken är mestadels lugnflytande och igenväxt. Bäcken har ingen större betydelse för 
sportfiske eller fiskproduktion. 

Förslag tilllltgärder 
Inga. 
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19. Jädraån Gavleån 

Beskrivning 
Jädraån utgör Gavleåns förlängning och är det största vattendraget i Storsjöns 
tillrinningsområde. Ån har sin böljan i Dalarnas län och fortsätter genom Ockelbo kommun för 
slutligen rinna genom Sandvikens kommun. På sin väg genom kommunen passerar ån genom 
tre fiskevårdsområden. Här beskrivs Jädraån från områdesgränsen mellan Järbo och Öjarens 
fvo ner till gränsen mot Storsjöns fvo. 

Vid områdesgränsen har Jädraån ett rakt lopp och rinner lugnflytande, skarpt nedskuren och 
omgiven av öppet odlingslandskap. Strax uppströms Jäderfors holme ökar vattenhastigheten 
och ån är fin där den rinner omväxlat lugnflytande till strömmande och forsande över blockrik 
botten. Emellanåt är ån också strömmande över hällmark. Ett par mindre holmar mitt i ån gör 
att ån förgrenar sig. Strömmarna är flottledsrensade men ändå relativt blockrika. 

Vidare rinner ån åter lugnflytande över sandbotten. Ån vinklar kraftigt och övergår från sitt 
sydostliga lopp till att rinna mot norr. Vid Kvarnströmmen ökar vattenhastigheten och ån är 
mycket fin där den djupt skuren rinner strömmande över sten och grusbotten. Här finns en 
rastplats anlagd vid strandkanten. 

Nedströms Kvarnströmmen är ån lugnflytande med inslag av små korta forspartier. Efter 
Högboåns inflöde vinklar ån åter kraftigt och återgår till att rinna i sydlig riktning. Slutligen 
rinner ån in i Storsjöns fiskevårdsområde. 

Ån kantas till största delen av odlingsmark som emellanåt avbryts av mindre skogspartier. I de 
ofta branta sluttningarna ner mot ån växer i allmänhet en tät löv bård. 

Fiskfauna 
I Jädraån förekommer öring, harr, abborre, gädda, lake, ål, gärs, elritsa, mört ,braxen sarnt 
flodkräfta. Vidare har även utsättning av regnbåge förekommit. 

Särskilda naturvärden 
Kvarnströmmen är ett populärt utflyktsmål. Här rinner Jädraån strömmande genom en djupt 
skuren ravin, vilken också står upptagen i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997). 
Jädraån är också ett av få vattendrag i hela Gästrikland där harr och flodkräfta förekommer. 

Fysisk pl1verkan 
Åns strömsträckor är flottledsrensade. Totalt sett är dock ingreppen måttliga. 

Kommentar 
Jädraån inom Öjarens fvo är mestadels lugnflytande genom odlingslandskap. Dock förekommer 
en del fina strömpartier som är särskilt intressanta då dessa är tillgängliga från Storsjön. 
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Förslag till Il/gärder 
Jädraån elfiskas för att utröna harr- och öringbeståndets tillstånd och omfattning. 

Maskinell återställning efter flottledsrensning längs vissa delar av vattendraget. 

Om behov föreligger görs stödutsättning av öring hämtad i ti11rinningsområdet och/eller 
utsättning av mUad ögonpunktad öringrom varvat med öring i olika årsklasser. Ä ven utsättning 
av harryngel. 

Om utsättning av regnbåge fortfarande sker bör det upphöra. Öringens och i synnerhet harrens 
utbredningsområde är starkt begränsat och konkurrens från regnbåge torde begränsa 
möjligheterna ytterligare. 

För att fisket efter harr och öring i Jädraån ska vara uthålligt. och klara ett långsiktigt uttag. 
krävs restriktioner. Fisket bör regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet 
relateras till medelstorleken hos vuxen öring i Jädraån. Vidare kan fiskeförbud införas på vissa 
lokaler. dels reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler 
för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

Il. Braxentjärn (20 ha) Hällsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Braxentjärn (70,05 m ö h) är belägen inom Gävle kommun men ingår Öjarens fvo. Tjärnen 
avvattnas av Öjaren via Hällsjöbäcken och en mindre utloppsbäck. I tjärnen förekommer fisk 
med höga cesiumvärden. 

Braxentjärn omges till största delen av flack terräng med lågvuxen tallskog på våtmark. 
I sydost växer dock tallskog på fastmark som delvis är blockrik. 

Vattenvegetationen är riklig med en tät vassbård runt tjärnen. 

Fisk/auna 
I tjärnen förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig då en väg följer i söder och sydost. 

Kommentar 
Braxentjärn har ingen större betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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14. Järvsjön (38,4 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Järvsjön (87,6 m ö h ) är belägen vid Krogen, precis på gränsen mellan Ockelbo och 
Sandvikens kommun. Järvsjön avvattnar Långsjön och avvattnas i sin tur av Öjaren via 
Säverängsån. Järvsjön med ett maxdjup på 2 m är svagbuffrad med högt fårgtal. Järvsjön har 
kalkats vid ett flertal tillfällen, senast 1994. 

Järvsjön omges av flack terräng. I norr, söder och väster mestadels våtmark med inslag av 
lövskog, i öster jordbruksmark. I öster följer också väg 272. 

Vattenväxtligheten runt sjöns stränder är riklig. 

Fisk/auna 
I Järvsjön förekommer abborre, gädda , lake, mört, braxen, sarv, sutare och enligt uppgift även 
ål. 

Tillgänglighet 
Väg 272 följer längs sjöns östra sida men ett antal bostadshus och angränsande jordbruksmark 
gör att tillgängligheten är begränsad. 

Kommentar 
Sjön är svårtillgänglig trots närheten till väg. Därtill är sjön svårfiskad från land vilket gör att 
båt är ett måste. I sjön finns relativt många fiskarter, däribland fin abborre I sjön har 
fiskevårdsområdet en båt för uthyrning. 

Järvsjön ingick under åren 86-90 inom ramen för Länsstyrelsens projekt "kalkning kvicksilver". 
Avsikten med projektet var att se om man med hjälp av olika kalkningsmetoder kan sänka 
kvicksilverhalterna hos fisk. Projektet påvisade att även om projektsjöarna reagerade olika, så 
minskades kvicksilverhalterna hos fisk med i genomsnitt 20 procent. Kalkning direkt i sjön 
visade sig vara den effektivaste metoden. 

F örs[ag till dtgärder 
Inga. 
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15. Lillsjön (42 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Lillsjön (70,4 m ö h) också kallad Lill-Öjaren, är belägen väster om Öjaren. Endast väg 272 
skiljer de båda sjöarna. Lillsjön med ett maxdjup på 2,8 m har två mindre tillflöden. Ett 
källflöde och ett mindre tillflöde från Lövtjärn. Lillsjön avvattnas i sin tur av Öjaren. Lillsjön i 
likhet med Öjaren torde ha höga halter av såväl kvicksilver som cesium. Sjön kalkades 1989. 

Terrängen runt sjön är flack, i öster ligger Öjaren sarnt väg 272, i väst och nordost omges sjön 
av fritidshus. I övrigt omges sjön av granskog mestadels på fastmark. I söder fmns en fm 
sandstrand, i övrigt är strandzonen stenig och blockig. 

Vattenväxtligheten runt sjön är sparsam. 

Fiskfauna 
I Lillsjön förekommer abborre, gädda, lake, vitfisk och enligt uppgift även ål. 

Tillgänglighet 
Sjön är· lättåtkomlig från väg 272. 

Kommentar 
Lillsjön betraktas av många som en del av Öjaren. Lillsjön tillsammans med Öjaren sarnt delar 
av Jädraån torde utgöra det viktigaste och mest utvecklingsbara området för sportfiske och 
frilutftsliv inom Öjarens fiskevårdsområde. Dock ligger sjöarna i det område inom Sandvikens 
kommun som fick ta emot mest cesiurrmedfall i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, 
vilket lett till höga cesiumhalter hos fisk. I Öjaren har också fisk fångats med höga 
kvicksilverhalter. 

Förslag tilllitgärder 
I sjön, tillsammans med Öjaren, görs kontinuerliga utsättningar av grov fångstfårdig öring och 
regnbåge. För att effekten av utsättningar i Lillsjön och Öjaren ska vara märkbar krävs stora 
insatser. Dessa insatser är kostsamma och kräver ett gott underlag i form av besökande 
sportfiskare. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om fiskarter, fiskekortsförsäljning, båtuthyrning 
etc. 
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16. Lomsen (11 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Lomsen (76 m ö h) är belägen ca 2 km nordväst om Högbo. Tjärnen har ett tillopp och 
avvattnas av Jädraän via Lomsbäcken. Sjön kalkades 1994 men kommer inte att omkalkas. 

Lomsen omges till största delen av fuktig granskog med inslag av lövträd som växer ända fram 
till sjökanten. I norr är terrängen något sluttande och i söder angränsar ett kalhygge. 
Runt tjärnen finns fyra fritidshus. 

Vattenväxtligheten är riklig med täta vass- och näckrosbälten i strandzonen. 

Fiskfauna 
I tjärnen förekommer abborre, gädda, lake, mört och sutare. 

Tillgänglighet 
En mindre bilväg fmns i anslutning till tjärnen. Den är dock privat och troligen inte tiUgänglig 
för allmänheten. 

Kommentar 
Förekomsten av sutare torde kunna intressera de sportfiskare som främst ägnar sig åt mete. 
Dock är båt ett måste då den rikliga vattenvegetationen gör tjärnen svårfiskad från land. 

Förs/ag tiUdtgärder 
Inga. 
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17. Långsjön (73 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Längsjön (90,7 m ö h) är den näst högst belägna sjön inom Öjarens fiskevårdsområde. Sjön är 
belägen öster om väg 272 mitt på gränsen mellan Ockelbo och Sandvikens kommun. Längsjön 
med ett maxdjup på drygt fyra meter är svagbuffrad och näringsfattig med ett relativt lågt 
färgtal. Sjön kalkas, senaste kalkning utfördes 1994. 

Väster om Längsjön passerar väg 272. I sluttningen mellan vägen och sjön växer tallskog, 
bitvis ända ner mot sjökanten. I norr och nordost är terrängen flackare och domineras av 
relativt grov och fin tallskog på fastmark. I söder ligger ett mindre fritidshusområde. Några 
mindre tallskogsbevuxna öar ger sjön en trivsam prägel. 

Vattenvegetationen är sparsam och utgörs främst av bladvass. 

Fiskfauna 
I sjön förekommer årlig utsättning av regnbåge. I övrigt förekommer abborre, gädda, lake, 
mört, braxen, sarv och enligt uppgift även ål. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig då väg följer längs hela den östra sidan. 

Kommentar 
Sjön är med sitt relativt låga färgtal en av de klaraste sjöarna inom Öjarens fiskevårdsområde. 
Längsjön med sina små skogsbevuxna öar ger ett trivsamt och varierat intryck. I sjön har 
fiskevårdsområdet en båt för uthyrning. 

Längsjön ingick, tillsammans med Järvsjön, under åren 86-90 i Länsstyrelsens projekt 
"kalkning kvicksilver". Avsikten med projektet var att se om man med hjälp av olika 
kalkningsmetoder kan sänka kvicksilverhalterna hos fisk. Projektet påvisade att projektsjöarna 
reagerade olika. Men genomsnittligt minskades dock kvicksilverhalterna hos fisk med ca 20 
procent. Kalkning direkt i sjön visade sig vara den effektivaste metoden. 

Förslag till/itgärder 
Fortsatt och ökat antal utsättningar av fångstfärdig fisk, varierat öring och regnbåge. 

För att utöka servicen anläggs kastbryggor i norr, söder och öster. I norr och öster anläggs 
även vindskydd. 

För att förbättra tillgängligheten runt sjön röjs en stig mellan vindskydden och längs hela östra 
och norra sjökanten. 

Båtar anskaffas och upplåts till uthyrning, dels då det bitvis är svårt att fiska från land men 
också för att göra öarna tillgängliga. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om fisket, fiskarter, fiskekortsförsäljning, 
båtuthyrning etc. 
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In. Nybonstjärn Fiskängstjärnen (10 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Nybonstjärnen eller Fiskängstjärnen (68 m ö h) är belägen strax väster om Klangberget. 
Tjärnens egentliga tillrinning består aven mindre källbäck. Tidigare kom tillrinning även från 
Jädraån via en konstgjord kanal. Tjärnen avvattnades av Kanalen som rinner genom centrum 
och tidigare fortsatte in genom Järnverket, för att slutligen utmynna i Storsjön. Idag slutar 
Kanalen vid DaI-Britas damm och tillrinningen från Jädraån ner till Nybonstjärn är avstängd. 
Vattnet pumpas nu från en pumpstation vid Jädraån ner till DaI-Britas damm och därifrån, 
tillsammans med dagvatten, rinner vattnet in i Nybonstjärn och åter tillbaka till Jädraån. På det 
sättet bibehåller man idag vattennivån i Kanalen och Nybonstjärn. 

Tjärnen omges av våtmark och igenväxt gammal betesmark på vilken det växer fin lövskog 
med inslag av tall och gran. Runt ~ärnen går också en gång- och cykelväg. 

VattenväxtJigheten är riklig med tät bladvassbård runt kanterna. 

Fiskfauna 
I Nybonstjärn förekommer abborre, gädda och mört. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger i ett strövområde och är lättåtkomlig. 

Kommentar 
Tjärnen ligger i ett populärt strövområde. I området kring tjärnen finns rik växtlighet och 
därtill ett rikt fågelliv. Nybonstjärn utgör också undervisningsområde för skolornas 
biologiundervisning. Tjärnens betydelse för fiske och fiskproduktion är ringa. 

I anslutning till Nybonstjärnen finns idag planer på att bygga en dagvattenanläggning med syfte 
att rena kanalens dagvatten innan det utmynnar i Jädraån. Idag leds vattnet via Fiskängstjärn 
direkt ut i Jädraån. Det nya förslaget innebär att dagvattnet, istället för nuvarande utlopp, leds 
in i ett våtmarksområde och därefter mynnar ut i Jädraån. Uppehållstiden på kanalens vatten 
förlängs och anläggningen fungerar som ett filter vilket därigenom ska rena vattnet från 
näringsämnen, tungmetaller och bakterier. 

Förslag till dtgärder 
En infonnationstavla sätts upp med uppgifter om sjötyp, fiskarter, omgivning etc. 
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114. Tunasjön (30 ha) Jädraåns vattensystem 

Beskrivning 
Tunasjön (68 m ö h) är belägen vid Bredrnossen strax väster om Nybonstjärn. Sjön har 
tillrinning från två mindre källflöden och avvattnas av Kanalen via en mindre utlopps bäck. 

Sjön omges av våtmark och fuktig lövskogsterräng med inslag av tall och gran. 
VattenväxtIigheten är riklig och domineras av bladvass. 

Fisk/auna 
I sjön förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Till sjön finns inga vägar, en mindre stig följer längs sjöns östra sida. Sjön nås även från 
promenadstigen som följer längs kanalen. 

Kommentar 
Vid Tunasjön i likhet med Nybonsyärn finns ett rikt fågelliv. Sjön har ingen större betydelse för 
sportfiske eller fiskproduktion. 

Förslag tiUlltgärder 
En inforrnationstavla sätts upp med uppgifter om sjötyp, fiskarter, omgivning etc. 
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115. Åtulen (18 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Åtulen (71 m ö h) är belägen vid Säveränge väster om Öjaren. Tillrinningen bestAr av ett antal 
mindre källflöden och tjärnen avbördas av Öjaren via Finnbäcken. Tjärnen med ett maxdjup 
omkring två meter, är svagbuffrad och näringsfattig med högt färgtal. Tjärnen kalkas 
regelbundet, senast 1997. 

Åtulen ligger i flack terräng, mestadels våtmark med tallskog ända intill strandkanten. I väster 
angränsar ett kalhygge. 

I tjärnens strandzon som delvis är grovblockig, är vattenvegetationen bitvis riklig och 
domineras av bladvass. 

Fisk/auna 
I Åtulen förekommer abborre, gädda, ål, mört och braxen. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättillgänglig då vägar följer längs sydväst och sydost. 

Kommentar 
Tjärnen och dess omgivning är trivsam och lättillgänglig. 

F örs/ag till IJtgärder 
Åtulen undersöks med avseende på sjöns temperatur- och syrgasförhållanden, för att utröna 
eventuella förutsättningar för put and take- fiske. 

Om förutsättningarna är goda görs kontinuerlig utsättning av fångstfårdig fisk . 

För att utöka möjligheterna till fiske från land anläggs fyra kastbryggor; tre i väst och en i 
sydost. 

Vid sjön anläggs även vindskydd, förslagsvis i öst och väst. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om sjötyp, fiskarter etc. 
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116. Öjaren (2264 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Öjaren (70,3 m ö h) är den tredje största sjön inom Sandvikens kommun. Sjön som utgör 
dricksvattentäkt för Sandviken kalkades 1987. Sjön mottar också kalkeffekt frän tillrinnande 
sjöar och tjärnar, vilket borgar för en stabil vattenkemi. I sjön förekommer dock höga cesium
och kvicksilverhalter hos det naturliga fiskbeståndet Öjaren ligger i det område inom 
Sandvikens kommun som drabbades hårdast av radioaktivt nedfall frän kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl. 

Öjaren är mosaikartad med sina skogs bevuxna öar och holmar där Digerön är den största. 
Sjön omges till största delen av tallskog på fastmark med inslag av våtmark i norr, öster och 
sydost. I väster mot Lillsjön växer grov tallskog närmast sjökanten. I väster finns också en del 
fritidshus samt två mindre badplatser. Omgivningen i öster och nordost är mer enslig och 
mycket fin där det växer tallskog på blockrik mark. I söder och sydost finns ytterligare en del 
fritidshus. 

Vattenväxtligheten totalt sett är ringa, bitvis i mindre vikar kan dock växtligheten vara riklig 
främst bladvass. 

Fiskfauna 
I Öjaren gjordes tidigare utsättningar av regnbåge. Utsättningarna har idag upphört och 
troligen finns ingen regnbåge kvar. Naturligt förekommande fiskarter är abborre, gädda, 
siklöja, lake, ål och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Längs den sydvästra sidan följer väg 272 vilket gör sjön mycket lättillgänglig. 

Kommentar 
Öjaren har stor betydelse för sportfiske och friluftsliv i övrigt Sjön med sina mänga öar är 
varierad och inbjuder till en mängd olika aktiviteter bl a fiske, kanoting och bad etc. 
Vid sjön finns en raststuga öppen för allmänheten samt ett antal vindskydd. 
Problemet med höga cesium- och kvicksilverhalter hos fisk gör dock att fisketrycket är lågt. 

Förslag till Iltgärder 
Utsättning av fängstfärdig grov öring samt regnbåge. Utplanterad fångstfärdig ädelfisk har inga 
halter av kvicksilver och cesium när den sätts ut. Vidare är ädelfiskens förmåga att ta upp 
kvicksilver och cesium, via födan, längsammare jämfört med naturligt förekommande fisk, 
särskilt utpräglad rovfisk. Delvis beroende på ett annat födoval än t e x abborre och gädda. 
För att effekten av utsättningar i Öjaren ska vara märkbar krävs stora insatser. Dessa insatser 
är kostsamma och kräver ett gott underlag i form av besökande sportfiskare. 

Båtar upplåts till uthyrning, dels då det bitvis i öster kan vara svårt att fiska från land men 
också för att göra öarna tillgängliga. Vid några av dessa öar kan även vindskydd anläggas. 
Dessa åtgärder ska kopplas till eventuella fiskutsättningar. 

Informationstavlor sätts upp i anslutning till badplatserna med uppgifter om sjön, fiskarter, 
fiskekortsförsäljning, båtuthyming etc. 
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117. Övre Hammardammen (2 ha) Högboåns vattensystem 

Beskrivning 
Övre Hammardammen (70 m ö h) är egentligen en utvidgning av Högboån som vidare rinner 
igenom Högbo bruk för att slutligen mynna i Jädraån. 

Övre Hammardammen ligger inom Högbo bruks friluftsområde. Dammen omgärdas av 
parkområde sarnt partier med grov barr- och lövskog. Vid dammen finns en badplats, 
kanotuthyming och på en del ställen runt dammen fmns iordningställda fiskeplatser med 
eldstad. Fiskebryggor finns också iordningställda för rörelsehindrade. Runt dammen fmns 
naturstigar och motionsslingor, även en kiosk fmns i anslutning till dammen. Vid kiosken finns 
en fiskekortautomat uppsatt. 

Fisk/auna 
I Övre Hammardammen sker kontinuerlig utsättning av regnbåge och öring. I övrigt 
förekommer abborre, gädda, ål, mört, braxen och sutare. Enligt uppgift finns också flodkräfta. 

Tillgänglighet 
Övre Harnmardammen som en del av Högbo bruks friluftsOImåde är mycket lättillgängligt. 

Kommentar 
I Övre Hammardammen sätts regnbåge ut kontinuerligt. För att förhindra regnbågen från att 
vandra finns fiskgaller vid dammens in- och utlopp. Som sportfiskesjö i gängse bemärkelse är 
Övre Hammardammen annorlunda, då sportfisket endast utgör en del aven mängd olika 
friluftsaktiviter i området. Som sportfiskesjö är den mycket väl lämpad för barnfamiljer, dels 
för lättillgängligheten men också för serviceutbudet och möjligheten att ägna sig åt annat än 
sportfiske. Vintertid är Hammardammen populär för sitt pimpelfiske. 

Förslag till dtgärder 
Fortsatt utsättning av regnbåge. 

96 



Schematisk karta över inventerade sjöar och vattendrag 

N 

1 
-V-hinder 

s 
Öjarens fvo 

, · 
Långsjön :Hällsjöbäcken 

·52-9-1: 1 
73 ha - · .. · 90.7 m öh ...... ............. Braxentjäm .. 
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--,- -- .. . . . . . --- .. .. --- .............. -
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2264 ha .. ........ 
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Lillsjön 
42ha 

" 
52:9:2············ .... · .. ··· 

70.4 m ö h " ·.\ ... ~bäcken " .. 
" ". .....: 

" Lomsen 
........ 

" ___ ~ _ .. _I- ----Hammardammen " 11 ha 
" " 7ti m ö h .... 

.. .. · ........... ~~~sbäcken __ _ I- -HögboAn 52-9: 1 . ....... 
" -, ... ,., " i······ ............. ,. __ .". .". .' " '. • frnsttjämsbäcken ....... 4. 

" -- • .... 
" -,.. - • . 

" .' Jädraån "A" -- • Jädraän 52:8 .' 
52:9 -.' .' " -- , 

r' Tunasjön " - , .' " -.... 30 ha .. - ~ -"- - Nybonstjäm tiR m ö h • 10 ha • Till Storsjön 
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97 



INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

ÖJARENS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrigt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap 
(km) I II III totalt 

1 Hällsjöbäcken 13H NV 52·9-1 :1 3,3 A,G, V Inga O 
2 VällIngbäcken 13H NV 52·9:3 4,8 A,G, V EI·95 Elfiske 5 5 5 

Flyttn. fisk 15 
3 Säverängsån 13H NV 52·9:3 5,9 A, G, K, A,V EI·95 Inga O 
4 Lövtjärnsbäcken 13H NV 52·9:2 1,1 Okänt Inga O 
5 Högboån 13H NV 52-9:1,2,3 2,7 A,G,K,Rb,A,V 4Vh Fiskutsättning O 
6 Lomsbäcken 13H NV 52:9 2,2 Okänt Vh IflRa O 
7 Råbäcken 13H NV 52:9 3,9 Okänt Vh Inga O 
8 Prästtjärnsbäcken 13H NV 52:9 2,9 Okänt Vh Inga O 
9 Jädraån 13H NV 52:8,9 21,0 A,G,O,H,K,Rb Sn Elfiske 5 5 

A,v Biotopåtgärder 5,9 151 
Stödutsättning 161 

Totalt Inom Ivo 47,8 5,9 161 5 10 176 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

ÖJARENS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etap~ 
(m) I II III totalt 

1 Braxentjärn 13H NV 20 70,5 A,G,V Inga O 
4 Järvsjön 13HNV 38,4 87,6 A. G, L, A, V InQa O 
5 LllIsjön 13HNV 42 70,4 A, G, L, A, V L Fiskutsättning 61 

Informationstavla 1 62 
6 Lomsen 13H NV 11 76 A. G, L, V L InQa O 
7 Långsjön 13H NV 73 90,7 A, G, Rb, L, A, V II, L 2 Vindskydd 18 18 

6 Kastbryggor 73 
Röjning stig 3 
Båtuthyrning 32 
Fiskutsättning 
Informationstavla 1 145 

11 Nvbonst järn (FlskänQstj) 13HSV 10 68 A, G, V L Informationstavla 1 1 
14 Tunasjön 13HSV 30 68 A, G,V L Informationstavla 1 1 
15 Atulen 13H NV 18 71 A, G, L, A, V L Vattenprov1agning 1 

2 Vindskydd 18 18 
4 Kastbryggor 49 
Fisku1sättning 47 
Informationstavla 1 134 

16 Ojaren 13H NV 2264 70,3 A, G, L, SI, A, V L, V, Sn 2 Vindskydd 36 
Båtuthyrning 48 
Fiskutsättning 61 
Informationstavla 1 146 

17 Ov Hammardammen 13H NV 2 70 A, G, Rb, V H, II, V, Vh Fiskutsättning O 
Totalt Inom 'vo 2508,4 245 244 O 489 
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SJÖREGISTER 

ÖJARENS FISKEVARDSOMRADE 
Nr Namn Topa- X-koord Y-koord SMHI-nr Storlek Meter FiSkarter Övrigt Kalkad Vattenkemi 

kar1a (ha) /':Ner år Ar pH Alkalinitet Konduktivitet Färg 
havet JmekvA) (mS/m) (mgPtt1) 

l Braxentjärn 13H NV 673869 155758 52-~ 1 :1 20 70,5 A, G,V Gävle 
2 Fäbodtäman 13H NV 673066 155903 52-9:2 2,5 71 A,G,L.V L, Gävle 1992 
3 Igelljärnen 13H NV 673284 155150 52:9 2 102 G, V 
4 Järvsjön 13H NV 673784 155146 52-9:3 39,4 87,6 A, G, L, A, V 1994 960507 6,1 O,1og 3,5 178 
5 Lillsjön 13H NV 673118 155525 52-9:2 42 70,4 A, G, L, A, V L,Gävle 1989 970123 5,9 0,183 6,4 129 

6 Lomsen 13H NV 672961 155362 52:9 11 76 A, G,L.V L 1994 961030 6,05 0,22 5,1 260 
7 Långspn 13H NV 673993 155114 52-9:3 73 90,7 A, G, Rb, L. A. V II, L 1994 971030 6,8 0,3 5,2 43 
8 Lövtjärn 13H NV 673114 155404 52-9:2 11 84 B,Ö, V R-62, II , L 1994 971030 6,4 0,24 4,7 170 
9 Marstrandstäman 13H NV 673319 155975 52-9:2 9,5 74 A,G,V Gävle 
10 Mörttärnan 13H NV 673532 156053 52-9:2 9 73 A,G,V Gävle 

11 Nybonsljärn Fiskängslj 13HSV 672444 155303 52:9 10 68 A,G,V L 950327 6,4 0,475 14,8 200 
12 Präst1järnen 13GNO 672534 154694 52:9 4,7 89 A, V 
13 Stortärnan 13H NV 673168 155898 52-9:2 7 71 A,G,V Gävle 
14 Tunasjön 13H SV 672468 155250 52:9 30 68 A,G, V L 950327 6,3 0,414 13,1 194 
15 Atulen 13H NV 673560 155553 52-9:2 18 71 A,G,L.A.V L 1997 971030 6,6 0,35 8,4 349 

16 Djaran 13H NV 672883 155647 52-9:2 2264 70,3 A, G, L. SI, A, V L. V, Sn 1987 971030 6,5 0,26 5,4 48 
17 ÖV Hammardammen 13HNV 672820 155505 52-9:2 2 70 A, G, Rb, V H,II, V, Vh 
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7.3. BORRSJOANS FISKEV ARDSOMRADE 

Borrsjöåns fiskevårdsområde omfattar Borrsjöåns avrinningsområde från länsgränsen ner till 
områdesgränsen mot Storsjöns fiskevårdsområde. 

Området förvaltas av Borrsjöåns fvof. I området ingår sammanlagt 20 sjöar med en yta över en 
hektar. I området, förutom Borrsjöån, rinner bl a Storån som är Borrsjöåns största biflöde. 

I Borrsjöåns fvo har 15 sjöar och 13 vattendrag inventerats. Den sammanlagda ytan på 
inventerade sjöar uppgår till 145,1 hektar, varav Fäbodsjön vid Hagmuren är den största på 45 
hektar. 

Den sammanlagda längden på inventerade vattendrag uppgår till ca 88 km , varav Borrsjöån 
inom fiskevårdsområdet är det längsta med sina ca 25 km. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Gammelhusbäcken Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Gammelhusbäcken är en källbäck som har sin början söder om Midsommarberget inom 
Dalarnas län. Bäcken är från länsgränsen drygt 2 km lång och utmynnar i Borrsjöån. 
Gammelhusbäcken är drygt 1 m bred och 0,15 m djup. Från länsgränsen ner till Borrsjöån faller 
bäcken ca 40 meter. Här beskrivs bäcken från länsgränsen. 

Från Gammelhusmyran vid länsgränsen ner till Borrsjöån rinner bäcken mestadels genom 
gallrad tall- och granskog. Bäcken har i allmänhet ett ganska rakt lopp, bitvis djupt skuren och 
med mindre inslag av meandrande partier. 

Gammelhusbäcken från länsgränsen ner till Amsterdamsvägen är kraftigt rensad och förstörd. 
Bottensubstratet utgjordes ursprungligen av varierat sand, grus, sten och block, bitvis grova 
block med fina djupa höljor som följd. Idag utgörs botten av sand och grus där sandflykten 
emellanåt bildar sandbankar som bryter vattenytan. Den kraftiga sandflykten torde delvis bero 
på att all den sten och block som tidigare fanns i bäcken, idag ligger uppgrävd i stora högar på 
bägge sidor längs bäcken, hela vägen ner mot Amsterdamsvägen. Med jämna mellanrum 
mynnar också grävda diken rakt ut i bäcken. 

Vattenhastigheten var tidigare varierad från svagt strömmande och något meandrande, till 
strömmande forsande mellan grova block med inslag av mindre fall och djupa höljor. Idag är 
vattenhastigheten i allmänhet flackt strömmande över sand och grusbotten där vattendjupet 
sällan överstiger 1,5 decimeter. Emellanåt ligger omkullfallna träd vinkelrätt över bäcken där 
sandflykten gör att sanden täpper till och bildar små överfallsdammar. Dessa bråten är det enda 
som idag utgör något djupare höljor för vuxen fisk. 
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Först nedströms Amsterdarnsvägen, där en felaktigt nedlagd vägtrumma utgör 
vandringshinder, upphör rensningen. Här övergår bäcken till omväxlat strömmande med inslag 
av små forsar, fall och djupare höljor. Bottensubstratet är varierat med sand, grus, sten och 
block. Även här finns spår efter rensning, men det sedan långt tillbaka och mycket måttligt vid 
en jämförelse med den rensning som gjorts ovanför Amsterdarnsvägen. Slutligen efter ca 200 
meter mynnar bäcken i Borrsjöån. 

Fiskfauna 
Garnmelhusbäcken var tidigare en mycket fin bäck där det fanns gott om relativt storvuxen 
öring. Öringbeståndet idag torde vara svagt till följd av den omfattande förstörelse som 
rensningen inneburit. 

Fysisk pIlverkan 
Bäcken är mycket kraftigt påverkad genom rensning för markavvattning. Vidare finns ett 
vandringshinder i form av felaktigt anlagd vägtrumma. 

Kommentar 
De sista 200 metrarna är det enda som är kvar av Gammelhusbäcken, som tidigare var mycket 
fin. Öringen i bäcken var enligt uppgift förhållandevis storväxt, vilket också kunde konstateras 
när bäcken inventerades. Gammelhusbäcken med sina tidigare fina reproduktionsområden för 
öring, utgjorde ett viktigt bi flöde till Borrsjöån. 

Förslag till Iltgärder 
Elfiske före återställningsåtgärd för att bedöma öringbeståndets storlek och tillstånd. Om 
föryngringen är stabil flyttas årsyngel till Borrsjöån. 

Återställning efter rensning med maskin längs hela bäcken, med undantag för sträckan mellan 
Amsterdarnsvägen och BOITsjöån där återställning sker manuellt. 

Vägtrumman läggs om eller ersätts mot träbro eller halvtrumma för att möjliggöra 
återkolonisation och lekvandring av öring från BOITsjöån. 

Om bäckmete är tillåtet krävs hårda restriktioner. Fisket ska vara fångstbegränsat med antal 
fiskar och minimimått. Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i 
Borrsjöåns tillrinningsområde. Fiskeförbud kan införas på vissa lokaler, dels 
reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen 
fisk kan alterneras från år till år. 

Vid framtida avverkning sparas en skyddande kantzon. 
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12. Laxbäcken Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Laxbäcken är en källbäck med början i Dalarnas län. Bäcken är 0,5-2 m bred och ca O, 2 m 
djup. Från länsgränsen ner till Borrsjöån är bäcken ca 8 km lång. Den totala fallhöjden är ca 
100 meter. Här beskrivs bäcken från länsgränsen. 

Från länsgränsen är bäcken omkring en halvmeter bred och rinner grund och flackt 
strömmande genom granskog i kuperad och blockig terräng. Ca 500 m från länsgränsen är 
bäcken kraftigt påverkad av rensning. Botten utgörs av grus och sten, större sten och block 
ligger upprensat på båda sidor längs bäcken. Endast en mindre sträcka är lämnad orensad vilket 
ger upphov till fina öringbiotoper. 

Vidare rinner bäcken omväxlat strömmande och forsande med inslag av några mindre fall med 
åtföljande höljor. Ä ven här är bäcken kraftigt upprensad, och att döma av alla block som ligger 
uppgrävda längs bäcken, har här tidigare varit mycket fina öringbiotoper. De höljor som nu 
finns består mestadels av hyggesavfall som dämmer då skogen omkring är gallrad och 
kalavverkad. Endast bitvis har man lämnat skyddande kantzoner. I övrigt är det kalavverkat 
ända intill bäcken. 

Efter kalhygget ner mot AK-vägen rinner bäcken in i vacker gammal granskog. Här är bäcken 
fin och relativt opåverkad där den rinner svagt strömmande och något meandrande över sand
och grusbotten, bitvis med inslag av block som täcker hela vattendragsbredden. Sedan ökar 
vattenhastigheten och bäcken blir strömmande forsande. Åter är skogen längs bäcken avverkad 
och bäcken kraftigt upprensad. 

Från AK-vägen fortsätter bäcken strömmande och forsande genom granskog, bitvis ungskog 
och bitvis gallrad. Bottensubstratet består av varierad sand, grus, sten- och blockbotten, där 
graden av rensningspåverkan varierar från måttlig till kraftig. Vidare ner mot Lövåker övergår 
bäcken till mestadels lugnflytande över sand och grusbotten. Vid Lövåker finns en damm som 
utgör vandringshinder. 

Från Lövåker ner till utflödet i Borrsjöån är bäcken omväxlat lugnflytande till strömmande med 
inslag av mer forsande sträckor. Omgivningen utgörs av mestadels blandskog. Bäcken rinner 
delvis genom våtmark där ett nygrävt dike ansluter utan sedirnentfälla. Strax uppströms 
utflödet i Borrsjöån finns en delvis raserad damm som utgör vandringshinder. 

Fiskfauna 
Laxbäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Då påträffades öring av såväl års yngel 
som äldre individer. Mot bakgrund av utfört elfiske kan sägas att det lokalt i bäcken finns 
relativt gott om öring med fungerande reproduktion. I övrigt förekommer bäckröding. 

Fysisk ptlverkan 
Större delen av Laxbäcken är kraftigt påverkad genom rensning. Vidare finns två dammar som 
förhindrar fiskvandring. 
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Kommentar 
Laxbäcken som tidigare var mycket fin är nu kraftigt påverkad genom rensning. På vissa ställen 
finns sträckor som ännu är relativt orörda. Dessa orörda sträckor ger också en bild av hur 
bäcken tidigare såg ut i hela sin sträckning. 

F örswg tilll1tgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av öringyngel till Borrsjöån. 

Återställning efter rensning längs hela vattendraget. 

Eliminering av två vandringshinder samt diverse bråtesansamlingar. 

Laxbäcken är en bäck som i likhet med Garnmelhusbäcken inbjuder till bäckrnete. För att fisket 
i bäcken ska vara uthålligt krävs hårda restriktioner. Fisket fångstbegränsas med antal fiskar 
och minimimått. Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Borrsjöåns 
tillrinningsområde. På vissa sträckor införs fiskeförbud för att trygga öringens återväxt. 

Vid avverkning längs vattendraget lämnas en skyddande kantzon. 
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13. Österbergsbäcken Hötjärnsbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Österbergsbäcken är ett källflöde med början i nägra mindre källbäckar vid Moms fåbodar. 
Bäcken är ca 5,9 km läng, 0,5-2 m bred och omkring 0,3 m djup. Österbergsbäcken rinner ner i 
Hötjäm där den sedan övergär till att heta Hötjämsbäcken. Vattendraget är svagbuffrat och 
kalkas kontinuerligt via kalkdoserare. Frän källflödet ner till Hötjäm faller bäcken ca 90 meter. 

Frän AK- vägen ner till kalkdoseraren är bäcken smal och lugnflytande där rester aven 
trädamm och utlagda timmerstockar kan utgöra vandringshinder. Sedan rinner bäcken 
omväxlat lugnflytande med inslag av strömpartier som bitvis är forsande fallande. Omgivningen 
utgörs av tall- och granskog med inslag av löv och bitvis tät lövbärd närmast bäcken. 
Bottensubstratet i lugnpartierna är mestadels finsediment och enstaka block, medan 
strömmarna domineras av grus och block. 

Frän kalkdoseraren ökar vattendragsbredden och bäcken fär ett längt sammanhängande lopp 
med strömmar, forsar och mindre fall, som avbryts av djupa meandrande höljor. Bäcken omges 
av tall- och granskog som delvis är kalavverkad ända ut mot vattendraget. Mot slutet av 
sträckan rinner bäcken genom fin grov skog. Bottensubstratet bestär av grus, sten och block i 
strömmarna, och sand i höljorna. 

Vidare förbi Erikssonskojan planar bäcken ut och övergär till lugnflytande och svagt 
strömmande över sandbotten. Därefter strömmande och forsande över sand grus och 
stenbotten. Här är bäcken nägot urgrävd och rinner genom ungskog där diken mynnar utan 
sedimentfållor. 

Frän Fridhernsvägen är bäcken strömmande forsande mellan stora block och djupa höljor. 
Dessvärre är skogen kalavverkad pä bäda sidor av vattendraget, utan nägon skyddande bärd 
närmast bäcken. Bäcken passerar en nybruten väg, där vägtrumman utgör vandringshinder, och 
fortsätter sedan genom grov granskog för att slutligen plana ut till lugnflytande över fin 
sandbotten ner mot Höt järn 

Fiskfauna 
Österbergsbäcken elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Ingen fisk fängades och enligt 
uppgift ska öringen ha försvunnit. Idag förekommer endast bäckröding. 

Fysisk ptlverkan 
Längs bäcken finns tvä mindre trösklar och vägtrumma, samtliga utgör vandringshinder för 
fisk. Bäcken utdikad, men ingreppen totalt sett är mättliga. Längs en sträcka är skogen 
kalavverkad pä bäda sidor om bäcken utan skyddande trädbärd. 

Kommentar 
Bäcken är i sin helhet mycket fin . Dock grumlas intrycket en aning dä omgivningen bitvis är 
härt avverkad. 
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Förslag till dtgärder 
Elfiske för att utröna förekomst av öring. 

Eliminering av två trätrösklar. 

Vägtrumrnan grävs om eller ersätts av träbro. 

Om bäckmete är tillåtet, bör fisket vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Borrsjöåns 
tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning sparas en skyddande kantzon. 
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14. Hötjärnsbäcken Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Hötjämsbäcken rinner från Hötjäm (136 m ö h) och kan sägas vara fortsättningen på 
Österbergsbäcken. Bäcken är omkring 2,4 km lång, 1-3 m bred och 0,3 m djup. Från Hötjäm 
ner till Borrsjöån faller bäcken ca 15 meter. 

Från Hötjäm börjar bäcken lugnflytande genom tallbevuxen myrmark och fortsätter sedan 
genom gallrad granskog där den rinner omväxlat strömmande och lugnflytande. 
Bottensubstratet i de strömmande partierna utgörs av några större block samt sand, grus och 
sten. I de lugnare partierna dominerar finsediment. 

Därefter ökar vattenhastigheten och bäcken övergår till forsande fallande bitvis längs kalhygge 
på höger strand. Sedan omväxlat strömmande forsande med inslag av lugnare partier, där 
omgivningen består av gammal tät granskog. Bottensubstratet domineras av sten, grus och 
block. 

Söder om Åmotanvägen [mns fina lokaler för öringIek. Här är bäcken strömmande över sten 
och grusbotten med inslag av några mindre block. Emellanåt djup och lugnflytande, även något 
meandrande genom igenvuxna inägor där lövträd dominerar. Vid Bäckens fäbodar finns en 
damm som utgör definitivt vandrings hinder för fisk. Hundra meter nedströms vid ett fritidshus 
finns ytterligare en liten damm, som även den utgör vandringshinder. Den mindre dammen är 
en tröskel som möjligen är gjord för att dämma upp en liten badplats i anslutning till 
fritidshuset. 

Fortsättningsvis rinner bäcken djup lugnflytande och meandrande, med inslag av kortare 
strömmar för att slutligen mynna i Borrsjöån. Botten domineras av sand med inslag av block 
och sten i strömpartiema. Omgivningen består mestadels av ungskog och kalhygge. 

Fiskfauna 
Höt jäms bäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Vid elfisket påträffades ingen öring, 
endast gädda och stensimpa. 

Fysisk pIlverkan 
Hötjämsbäcken är utdikad och rensad men ingreppen totalt är måttliga. Två dammar finns vid 
Bäckens fäbodar som båda utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken hyser många fina reproduktionslokaler och torde återställd utgöra ett viktigt 
reproduktions område för öringen i Borrsjöån. 
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Förslag tiUlltgärder 
Elfiske för att utröna öringbeståndets storlek och tiUst!tnd. 

Manuell återställning efter rensning längs hela vattendraget. 

Eliminering av två vandringshinder vid Bäckens fäbodar för att möjliggöra återkolonisation och 
lekvandring av öring från Borrsjöån. 

Om bäckmete är tillåtet, bör fisket vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Borrsjöåns 
tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning sparas en skyddande kantzon. 
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15. Grundsjöbäcken Storåns vattensystem 

Beskrivni1/g 
Grundsjöbäcken som också kallas Finnbäcken är ca 1,5 km lång och faller totalt ca 65 meter. 
Bäcken är 0,5-1 m bred och 0,2 m djup. Bäcken avrinner från Grundsjön och vidare ut i 
Borrsjöån via Storån (Vattsjöama). Bäckens vattenkemiska kvalitet är tveksam då uppströms 
liggande Grundsjön ej har någon buffrande förmåga och sjöns pH-värde överstiger ej 5,0. 

Bäckens övre del är mestadels lugnflytande genom granskog. Emellanåt förekommer kortare 
strömsträckor över grus och stenbotten med inslag av enstaka block. Nedre delen är 
strömmande forsande och något blockrikare än tidigare. Omgivningen utgörs av vacker grov 
granskog. Mot slutet rinner bäcken genom gamla hagmarker där den sedan mynnar ut i 
Vattsjöama. 

Fiskjau1/a 
Det finns inga konkreta uppgifter på att öring förekommer. Om öring förekommer torde det 
vara sporadiskt och endast äldre fisk. Öringreproduktion torde vara tveksam då bäcken under 
högvattenflöden är mycket sur. 

Komme1/tar 
Grundsjöbäckens nedre del är mycket fin och hyser fina öringbiotoper. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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16. Storån Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Storån har sin början väster om Lumsheden i Dalarnas län och samman flödar med Borrsjöån 
vid Dalfors, nordväst om Åshammar. Storåns bredd varierar mellan 3-7 m och djupet i 
strömmarna ligger omkring 0,3 m. Från Dalgränsen ner till Borrsjöån faller ån ca 45 meter. 

Från Dalgränsen ner till AK-vägen har ån ett rakt lopp och rinner djupt skuren och 
lugnflytande till svagt strömmande över ljus sandbotten. Ån är något upprensad från sten, men 
emellanåt förekommer ändå inslag av grus, sten och enstaka mindre block. Högre 
vattenvegetation och döda växtdelar är det som främst ger fisken skydd och ståndplatser. Ån är 
här kraftigt solexponerad då omgivningen främst består av ängs- och åkermark. Endast ett 
lägre buskskikt kantar närmast ån, med undantag för en kort sträcka vid länsgränsen och nere 
vid AK-vägen, där det växer en tätare lövbård av asp och björk. 

Vid AK-vägen finns rester aven gammal damm som utgör vandrings hinder. Här ökar också 
vattendragsbredden och ån ändrar karaktär. Här börjar ån strömmande och forsande över sten 
och block där block också ligger upprensade längs stranden. En tät lövbård växer på båda sidor 
om ån. Därefter rinner ån strömmande över sand och grusbotten, sedan omväxlat svagt 
strömmande, lugnflytande och något meandrande. På ett parti finns några stora block mitt i 
åfåran som också grenar sig. Här har man sågat ner alla aspar på den södra stranden, till följd 
att den fina öringbiotopen inte längre har någon beskuggning. 

Vid Lövåker meandrar ån och rinner genom branta grässlänter med tät lövskog som bildar tak 
över ån. Botten utgörs av mestadels sand och grus där träd ligger över ån och bildar skydd och 
ståndplatser för fisken. Sträckan är mycket fin där den meandrar som kraftigast. 

Från Småsjöarna är loppet strömmande och forsande genom tät löv- och granskog. 
Bottensubstratet utgörs av sten, grus och block. Sedan planar ån ut och övergår till svagt 
strömmande och lugnflytande genom ängs- och betesmark. En delvis raserad bro utgör 
vandrings hin der. 

Från Fäbodsjön börjar ån lugnflytande men övergår snart till omväxlat strömmande och 
forsande, med inslag av mindre fall som följs av kortare lugnpartier. Loppet är fortsatt 
strömmande forsande ända ner till utflödet i Borrsjöån. Ån är här mycket fin och trots rensning 
är ån relativt stenig och blockrik. I omgivningen växer tät och grov granskog, i de fuktigare 
partierna dominerar tät lövskog. 

Fiskfauna 
Storån elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Vid elfisket fångades öring, såväl äldre fiskar 
som årsyngel. I övrigt förekommer abborre, gädda, stensimpa, bäcknejonöga och vitfisk. 
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Fysisk pdverkan 
Storån är flottledsrensad längs hela vattendraget. Storån är också i viss mån påverkad av 
markavvattningsföretag gällande Fäbodsjön och på vissa partier är ån uträtad och kanaliserad. 
Vid bron vid AK-vägen [mns rester aven gammal damm som utgör vandringshinder. En 
raserad vägtrumma samt några mindre trä- och stentrösklar kan också utgöra hinder för 
fiskvandring. An som omges av ängs- och åkermark har emellanåt täta lövbårder längs 
strandkanten. Lövbården är dock på vissa ställen avverkad till följd att vattendraget på långa 
sträckor saknar skyddande kantzoner. 

Kommentar 
Storån är med sina långa sammanhängande strömsträckor och relativt få vandringshinder, ett 
av de viktigaste vattendragen inom Sandvikens kommun. An med fungerande 
öringreproduktion och hög tillväxt hos vuxen fisk, utgör den viktigaste refugen för Borrsjöåns 
öring. 

Förslag till dtgärder 
Elfiske för att utröna öringbeståndets storlek och tillstånd. 

Flottledsrestaurering längs hela vattendraget. Graden av rensning är på en del sträckor måttlig, 
varför vissa sträckor undantas då dessa är svåråtkomliga. 

Eliminering av raserad damm, gammal vägtrumma samt ett antal mindre trösklar. 

Fisket i Storån ska regleras. Fisket ska vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Storån och Borrsjöån. 
Vidare införs fiskeförbud på vissa sträckor, dels på reproduktionslokaler och dels lokaler för 
att skydda vuxen fisk . Lokaler för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 

Vid framtida avverkning sparas skyddande kantzoner. 
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17. Älgshornsån Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivfliflg 
Älgshornsån avvattnar Älgshorn (198 m ö h) och övergår sedan att heta Halvstensån innan den 
sammanflödar med Långbobäcken och rinner ut i Digerbäcken. Älgshornsån är omkring 0,5-
1,5 m bred och 0,2 m djup. Från Älgshorn ner till sammanflödet med Långbobäcken faller ån 
ca 90 meter. 

Bäcken som har ett ensartat lopp är omkring l meter bred och rinner rakt och mestadels flackt 
Omgivningen består av tall- och granskog, bitvis tät ungskog som är svårframkomlig, och ofta 
på våtmark närmast bäcken. Några sträckor omges också av fin hällmarkstallskog. 
Vattenhastigheten är i allmänhet svagt strömmande med inslag av några korta strömmar som är 
mer eller mindre rensade och kanaliserade. Botten domineras av sand med något inslag av sten, 
grus och mindre block i strömpartierna. Först i bäckens nedre del ökar strömhastigheten vilket 
ger upphov till några fina öringbiotoper där öring enligt uppgift förekommer. 

FiskjaUfIa 
Älgshornsån elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Vid elfisketillfållet rådde mycket lågt 
vattenstånd och endast bäcknejonögon påträffades. Öring förekommer dock enligt uppgift. 

Fysisk pIlverkafI 
Ån är bitvis kraftigt påverkad genom rensning och kanalisering. Många av åns strömpartier är 
upprensade på sten och block. Vidare finns vägtrummor p"å två ställen som båda är felaktigt 
anlagda och utgör vandringshinder. Ä ven ett fiskgaller vid Älgshorns utlopp utgör 
vandringshinder. 

KommefItar 
Bäckens strömpartier är i allmänhet korta. Först i bäckens nedre del finns några längre 
sammanhängande strömsträckor. Som återställningsobjekt ges bäcken en låg prioritering, då 
den liksom de flesta övriga bäckar i området är kraftigt påverkad av jord- och skogsbruk. 

Förslag tilll1tgärder 
Elfiske för att utröna eventuella förutsättningar för fångst och flyttning av öringyngel till 
Borrsjöån. 

Rensade strömpartier återställs. 

Två vägtrummor läggs om eller ersätts mot träbroar. 

Fisket i bäcken regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Borrsjöåns tillrinningsområde. 

Skyddande kantzoner sparas vid framtida avverkningar längs vattendraget. 
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18. Titjärnsbäcken Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskriv1/i1/g 
Titjärnsbäcken är ca 1,5 km lång, omkring I m bred och ca 0,25 m djup. Titjärnsbäcken 
avvattnar Titjärn (137 m ö h) för att vidare sammanflöda med Långbobäcken. Bäcken är 
försumingskänslig och stabil vattenkemi upprätthälls genom bäckzonkalkning, senast 1997. 
Från Titjärn ner till Långbobäcken faller bäcken ca 12 meter. 

Bäcken börjar lugnflytande delvis utdikad genom granskog. Vidare ökar vattenhastigheten till 
strömmande med inslag av forsar och mindre fall , följt av ett lugnare parti där också en mindre 
bäck från Getögat sarnmanflödar. Åter övergår bäcken till strömmande forsande och är särskilt 
fin där bäcken korsar Gästrikeieden. 

Avslutningsvis, ner till Långbobäcken, övergår bäcken till långsamt strömmande och bitvis 
meandrande och något bredare och djupare än tidigare. Ä ven här är bäcken utdikad. 
Bottensubstratet utgörs i strömmarna av sand, grus , sten och block. I de lugnare partierna 
dominerar fmsediment 
Omgivningen utgörs mestadels av ungskog och mindre kalhyggen med undantag av övre och 
nedersta delen där det växer äldre tall- och granskog. 

Fiskfau1/a 
Titjärnsbäcken elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Ingen öring fångades vid 
elfisketillfället vilket också avbröts p g a lågt vattenstånd. Öring förekommer dock enligt 
uppgift. 

Fysisk plJverka1/ 
Bäcken är påverkad genom rensning och utdikning. 

Komme1/tar 
Bäcken är bitvis mycket fm och hyser fina öringbiotoper för såväl tillväxt som reproduktion. 

Förslag tilldtgärder 
Elfiske för att utröna eventuella förutsättningar för fångst och flyttning av öringyngel till 
Borrsjöån. 

Fisket i bäcken regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Borrsjöåns tillrinningsområde. 

Skyddande kantzoner sparas vid framtida avverkningar längs vattendraget. 
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19. Långbobäeken Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Längbobäcken är ett källflöde som rinner upp frän Krokmossen norr om Längbodarna. Bäcken 
är ca 7,5 km lång och sammanflödar med Digerbäcken, för att vidare rinna ut till Borrsjöän via 
Ginsjöbäcken. Längbobäcken är 0,5-2,5 m bred och 0,3 m djup och frän källan ner till 
Digerbäcken faller bäcken ca 110 meter. 

Frän Krokmossen ner till Längbodarna är bäcken omkring en halv till en meter bred, omväxlat 
lugnflytande till svagt strömmande med inslag av forsar och fall. Pä ett ställe rinner bäcken 
under väg där vägtrumman utgör vandringshinder. Bottensubstratet domineras av sand och 
grus. I de lugnare partierna växer rikligt med vattenväxter. Omgivningen utgörs av taIl- och 
granskog, bitvis pä myrmark och på vissa ställen kalavverkad med dåligt skyddande kantzon. 

Vid Längbodarna ökar vattendragsbredden och bäcken böljar forsande fallande över sten och 
block, för att sedan plana ut till svagt strömmande och meandrande över sandbotten. 
Vid ett parti rinner bäcken genom gammal grov granskog. Sedan svagt strömmande med ett 
ganska rakt lopp för att äter rinna forsande fallande och därefter sammanflöda med 
Digerbäcken. 

Fiskfauna 
Längbobäcken elfiskades 1994 av Sandvikens kommun. Ingen öring fångades, däremot elritsa 
och bäcknejonöga. 

Fysisk pil verkan 
Bäcken är påverkad genom utdikning. Vidare finns tvä vägtrummor som utgör 
vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken är tilltalande med fina öringbiotoper. 

Förslag tilllltgärder 
Elfiske för att utröna förutsättningarna för fängst och flyttning av öringyngel till Borrsjöän. 

Vägtrummorna grävs om eller ersätts mot halvtrummor eller träbroar. 

Fisket i bäcken regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimättet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Borrsjöåns tillrinningsområde. 

Skyddande kantzoner sparas vid framtida avverkningar längs vattendraget. 
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110. Digerbäcken Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Digerbäcken upprinner från Ivartjärnen (138 m ö h). Digerbäcken sammanflödar med 
Långbobäcken och Älgshomsån/Halvstensån och rinner sedan vidare ner i Ginsjön, där den 
övergår till att heta Ginsjöbäcken. Bäcken är i allmänhet 2 m bred och 0,2-1 m djup. Från 
Ivartjärn ner till Ginsjön faller bäcken ca 55 meter. 

Från Ivartjärn ner till sammanflödet med Älgshornsån är bäcken mindre än en halvmeter bred 
och rinner svagt strömmande genom våtmark. Efter sammanflödet ökar vattendragsbredden 
och bäcken övergår från lugnflytande och djup genom våtmark, till strömmande forsande 
genom kuperad tall- och granskogsterräng. Sedan fortsatt strömmande och forsande men med 
inslag av långa lugnflytande sträckor. Bitvis är bäcken kraftigt kanaliserad och uträtad. 

Från järnvägen ner till landsvägen rinner bäcken mestadels lugnflytande med inslag av kortare 
ström- och fors sträckor. Bäcken omges av omväxlat gran- och blandskog, bitvis med inslag av 
ängs- och hagmark. 

Från landsvägen ner till Ginsjön börjar bäcken strömmande och övergår sedan till lugnflytande 
ner till Ginsjön. Bäcken är rensad och diken ansluter vinkelrätt mot vattendraget. Bäcken 
kantas av omväxlat gran- och blandskog. Mot slutet omges bäcken av åkermark. 

Fiskfauna 
Bäcken elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Vid elfisket fångades såväl årsyngel som äldre 
öring. Dock var den samlade fångsten liten, vilket åtminstone lokalt kan tyda på ett svagt 
öringbestånd. 

Fysisk pdverkan 
Bäcken är kraftigt påverkad av jord- och skogsbruk, bl a markavvattning, liksom många andra 
bäckar inom Ginsjöbäckens avrinningsområde. 

Kommentar 
Bäcken är bitvis uträtad och kanaliserad för markavvattning och har totalt sett ett ringa värde 
som öringbiotop. Dock förekommer emellanåt några fina partier för öring. 

Förslag till dtgärder 
Elfiske för att utröna förutsättningarna för fångst och flyttning av öringyngel till Borrsjöån. 

Fisket i bäcken regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Borrsjöåns tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning sparas skyddande kantzoner. 
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111. Offsjöbäcken Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivllillg 
Offsjöbäcken avvattnar Offsjön och rinner vidare ner till Digerbäcken. Bäcken är ca 2 m bred 
och omkring 0,3 m djup. Offsjöbäcken är ca 2,5 km lång och faller totalt ca 25 meter. 

Från Offsjön rinner bäcken lugnflytande över finsedimentbotten. Bäcken är utdikad och omges 
av gles tallskog på våtmark, som sedan övergår till sumpgranskog. Rester aven fördämning 
som delvis byggts av takplåt utgör vandringshinder. 

Sedan övergår bäcken till omväxlat strömmande forsande över sten och block, med inslag av 
små fall och djupare höljor. En vägtrumma och resterna aven raserad vägbro utgör 
vandringshinder. Därefter avtar vattenhastigheten och bäcken övergår till något meandrande 
över sandbotten, där den rinner genom en gammal inäga som numer är bevuxen med grov 
björk. 

Åter ökar vattenhastigheten och bäcken rinner genom gallrad granskog och gammal 
odlingsmark för att sedan utmynna i Digerbäcken. 

Fisk/aulla 
Bäcken elfiskades 1995 av Sandvikens kommun. Vid elfisket påträffades ingen öring, däremot 
abborre och mört. 

Fysisk pIlverkall 
Rester aven plåtdamm, en raserad träbro och en felaktigt anlagd vägtrumma utgör 
vandringshinder. Bäcken tillsammans med övriga bäckar inom Ginsjöbäckens 
avrinningsområde är sedan gammalt påverkad av både jord- och skogsbruk. Nästan samtliga 
bäckar inom Ginsjöbäckens avrinningsområde är kraftigt påverkade av rensnings- och 
markavvattningsföretag. 

KommelItar 
Bäcken hyser en del fina partier men totalt sett har den ett ringa värde som öringbiotop. 
Som återställningsobjekt ges bäcken en låg prioritering. 

Förslag till I1tgärder 
Eliminering av plåtdamm och raserad träbro. 

Vägtrumman läggs om eller ersätts mot träbro. 
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112. Ginsjöbäcken/Lillån Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Ginsjöbäcken kallas även LilIån och utgör fortsättningen på Digerbäcken. Ginsjöbäcken 
avvattnar en mängd mindre sjöar, tjärnar och bäckar på sin väg ner till Borrsjöån. Bäcken är 
2-4 m bred och 0,3-1 m djup. Från Ginsjöarna ner till Borrsjöån faller bäcken ca 20 meter. 

Från Ginsjöarna börjar bäcken lugnflytande. Området närmast bäcken är försumpat och fällda 
björkar vittnar om bäverförekomst. Vidare ökar vattenhastigheten något till svagt strömmande 
genom granskog. Här är bäcken kraftigt rensad. höga vallar och stenrösen följer längs den 
kanaliserade bäckfåran. Bäcken fortsätter svagt strömmande och är fin där den rinner något 
meandrande, omgiven aven mindre gräsäng med täta vitsippsmattor och grova björkar. 

Därefter övergår bäcken till lugnflytande genom äker- och betesmark. En tät löv bård kantar 
närmast vattendraget som är uträtat och kanaliserat. Ä ven en del bostadshus förekommer längs 
bäcken. Emellanåt ökar vattenhastigheten vilket ger upphov till en del strömmande partier som 
är mer eller mindre rensade. 

Sedan fortsatt lugnflytande till svagt strömmande och meandrande genom jordbrukslandskap 
för att slutligen mynna ut i Borrsjöån. Vid Norrberg finns rester aven raserad damm men den 
utgör inget vandringshinder . 

Fiskfauna 
Enligt uppgift förekommer öring. Gädda. abborre och vitfisk torde också förekomma. 

Fysisk pdverkan 
Ginsjöbäcken är påverkad av flera markavvattningsföretag, bl a sänkning av Ginsjöama. Det 
har medfört att stora delar av vattendraget är uträtat och kanaliserat. Bäcken är även påverkad 
av jord- och skogsbruk i övrigt. Längs vattendraget finns ett antal mindre trätrösklar som utgör 
vandringshinder. 

Kommentar 
Ginsjöbäcken och många av dess tillrinnande biflöden, är påverkad av jord- och skogsbruk, bl a 
markavvattningsföretag. En sänkning av Ginsjön 1927, medförde att delar av Digerbäcken och 
Ginsjöbäcken uträtades och kanaliserades. Detta område ges därför en lägre prioritet i 
jämförelse med andra större biflöden till Borrsjöån. Dock förekommer en del finare partier, i 
såväl huvudbäcken som i flera av biflödena. På sikt bör därför området återställas för att 
möjliggöra fiskvandring från Borrsjöån och Storsjön. 
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Förslag tiUlltgärder 
Elfiske för att utröna förutsättningarna för fångst och flyttning av öringyngel till Borrsjöån. 

Återställning efter rensning och eliminering av ett antal mindre trätrösklar. 

Upprensning av raserad damm vid Norrbergssågen. 

Fisket i bäcken regleras med fångstbegränsning och minimimått. Minimimåttet relateras till 
medelstorleken hos vuxen öring i Borrsjöåns tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning sparas skyddande kantzoner. 
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113. Borrsjöån Gavleån 

Beskrivning 
Borrsjöån har sina källflöden i Dalarnas län. Åns totala avrinningsområde omfattar ca 260 km2 

vilket gör Borrsjöån till ett av de största biflödena till Gavleån. Borrsjöåns vatten är 
svagbuffrat och därmed försurningskänsligt. För att motverka surstötar står därför en 
kalkdoserare utplacerad vid Jägarstugan. 

Borrsjöåns bredd varierar mellan 3 och 15 m och ån är ca 0,2-0,5 m djup i strömpartierna. I 
lugnpartierna är ån djupare. Här beskrivs Borrsjöån från länsgränsen ner till områdesgränsen 
mellan Borrsjöåns och Storsjöns fiskevårdsområde. Från länsgränsen ner till Storsjön faller 
vattendraget ca 170 meter. 

Från länsgränsen och förbi Jägarstugan ner till Laxbäckens utflöde är ån mycket fin där den 
rinner omväxlat strömmande forsande med inslag av fall över hällmarker, som följs av fortsatt 
ström eller djupare lugnvattenhöljor. Emellanåt rinner ån strömmande och djupt skuren mellan 
branta sluttningar, emellanåt flack och lugnt flytande genom kortare myrs tråk. Bottensubstratet 
i strömmarna utgörs av grus, sten och block, i de mer lugnflytande partierna dominerar sand 
och finsediment med inslag av enstaka block. Ån är påverkad av flottledsrensning men graden 
av påverkan varierar och trots behovet av återställning, finns ändå gott om fina öringbiotoper. 
Rester av timmerlänsar, skibord, trätrösklar och mindre stenkistor vittnar om den verksamhet 
som en gång pågick. På sträckan tillrinner bl a Gammelhusbäcken. Ån och dess omgivning är 
vildmarksartad där den rinner genom tall- och granskog som bitvis är både grov och tät. 

Från Laxbäckens utflöde och ner till Åttersta sågverksdamm är loppet fortsatt omväxlat, men 
längden på de mer lugnflytande partierna ökar. Graden av flottningspåverkan varierar från 
måttlig till kraftig, men även här finns fina öringbiotoper. Omgivningen är i allmänhet något 
fuktigare än längre uppströms och domineras av gran- och lövskog som bitvis är både tät och 
grov. Vältrampade viltväxlar korsar och följer längs vattendraget vilket ytterligare stärker 
intrycket aven fin omgivning. På sträckan tillrinner förutom Laxbäcken bl a Höt järns bäcken. 

Vid Åttersta sågverksdamm, där dammen är ett definitivt vandringshinder, är loppet 
strömmande. Ån svänger kraftigt och är särskilt fin där Storån mynnar ut. Strömsträckan är 
lång och sammanhängande. Sträckan är rensad men dess övre del är ändå relativt blockrik, den 
nedre delen domineras av grus och mindre sten. Ån omges av sågverket och en del fritidshus , 
närmast ån växer en tät lövbård. 

Därefter övergår ån till långsamt flytande, bred, djup och relativt vegetationsrik. Ån omges av 
jordbruksmark, en del mindre industrier och annan bebyggelse. Närmast ån växer en tät 
lövridå. Från Storåns utflöde och ner till områdesgränsen rinner ån genom tre kraftverk och en 
verksdamm. I anslutning till dammarna, som är definitiva hinder, finns en del kortare 
strömsträckor men dessa är i allmänhet kraftigt rensade och kanaliserade. Avslutningsvis är ån 
lugnflytande där den rinner in i Storsjöns fiskevårdsområde. 
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Fiskfaulla 
BOITsjöån elfiskades 1986 av länsstyrelsen samt 1994 av Sandvikens kommun. 1986 elfiskades 
tre lokaler, vid två lokaler påträffades ett fåtal vuxna öringar. 1994 elfiskades en lokal längre 
nedströms. Där påträffades såväl årsyngel som äldre öringar. I övrigt förekommer abborre, 
gädda, lake, ål, stensimpa, elritsa, bäcknejonöga och vitfisk. 

Särskilda lIaturvärdell 
BOITsjöån utgör tillsammans med Vallbyån och Jädraån ett av länets säkra lokaler för 
permanent förekomst av utter (Länsstyrelsen, 1996). 

Fysisk pIlverkall 
I BOITsjöån finns tre mindre kraftverk, en gammal regleringsdamm samt en sågverksdamm. 
Samtliga dammar utgör definitiva vandringshinder. Ån är flottledsrensad i hela sin sträckning 
och graden av påverkan varierar från måttlig till kraftig. En del gamla skibord och mindre 
trätrösklar kan delvis utgöra vandringshinder. Förutom fysisk påverkan torde ån, nedströms 
Åttersta sågverk, vara kraftigt jordbrukspåverkad. 

KommelItar 
Nedanför strömmarna vid Åttersta är kostnaderna för återställningsåtgärder, främst för 
fiskvandring, mycket stora i relation till vad som idag kan uppnås. Åtgärder i BOITsjöån från 
Åttersta ner till Storsjön bör därför ges en lägre prioritet i jämförelse med Borrsjöån uppströms 
Åttersta. På samma sträcka uunynnar också Ginsjöbäcken med sina biflöden, vilket gör att 
även Ginsjöbäckens avrinningsområde bör prioriteras lägre. Dock är det viktigt att man på sikt 
ser över möjligheterna att göra ån tillgänglig från Storsjön. 

Förslag tilll1tgärder 
Elfiske för att utröna öringbeståndets storlek och tillstånd. Även elfiske i två mindre namnlösa 
tillflöden för eventuell fångst och flyttning av öringyngel. 

Flottledsrestaurering längs hela vattendraget. 

Eliminering av ett antal mindre trösklar längs hela vattendraget. 

Byggande av fiskväg vid Åttersta Sågverk för att möjliggöra fiskvandring till och från Storån. 

Stödutsättning av fisk fångad i tillrinnande vattendrag. 

För att fisket på det naturliga öringbeståndet ska vara uthålligt, och tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket bör vara fångstbegränsat med antal fiskar och 
minimimått. Minimimåttet relateras till medellängden hos vuxen öring i ån. Vidare införs 
fiskeförbud på vissa sträckor, dels på reproduktionslokaler och dels lokaler för att skydda 
vuxen fisk. Lokaler för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 

Vid avverkning längs vattendraget sparas skyddande kantzoner. 
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Beskrivningar och förslag tiII åtgärder i inventerade sjöar 

11. Alsjön (8,7ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Alsjön (87,7 m ö h) är belägen nordost om Åshammar strax intill vägen mellan Kungsgården 
och Järbo. Sjön avvattnas av Ginsjöbäcken/Lillån via Ginsjön och vidare ut i Borrsjöån. 

Omgivningen förutom väg i öster utgörs i norr och i väster av blandskog på fastmark. I söder 
omkring utloppet angränsar våtmark. Bitvis växer en tät löv bård närmast sjökanten. 
I norr finns ett mindre fritidshusområde samt badplats. 

Vattenväxtligheten är riklig och domineras av vass. 

Fiskfauna 
I sjön fmns abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig då vägen mellan Kungsgården och Järbo går alldeles intill. 

Kommentar 
Sjön har ingen allmän betydelse ur sportfiskesynpunkt men är populär som badsjö. 

Förslag tilllltgärder 
Informationstavla. 

121 



12. Alsjön Åsh (13 ha) Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Alsjön (93, l m ö h) är en källsjö belägen strax väster om Åshammar. Sjön avvattnas av 
Storsjön/Gavleån via Alsjöbäcken. Sjökalkning är utförd 1982, 1989 och 1992. 

Alsjöns omgivning förutom Åshammar i öster, utgörs i söder av något sluttande fastmark med 
mestadels tallskog. I söder är en badplats belägen. I norr, nordost och i väster är marken något 
våtare där det bitvis växer gles björkskog närmast stranden. I väster följer järnvägen. 

Vattenväxtligheten är riklig runt om och domineras av vass och näckrosor. 

Fisk/auna 
Alsjön hyser fiskarterna abborre, gädda, lake, mört och sutare. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig med väg ända fram. 

Kommentar 
Alsjön är en populär badsjö och förekomsten av sutare gör den intressant för mete. 

Förslag till dtgärder 
Informationstavla. 
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14. Fäbodsjön (2 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Fäbodsjön (142 m ö h) är en källsjö belägen ca 6 km nordväst om Åshammar. Sjön har inga 
synliga tillopp och avvattnas via utloppsbäcken av Borrsjöån. Sjön, som är svagbuffrad och 
därmed känslig för surstötar, kalkades senast 1994. 

Sjön omges av gles tallskog, i väster på våtmark, i öster på något sluttande fastmark. 
I strandzonen växer en tunn vassbård. 

Fisk/auna 
I sjön finns abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig från väg via en väl trampad stig på ca 400 meter. 

Kommentar 
Sjön är trivsam och lättfiskad från land, särskilt i söder och öster. 

Förslag till dtgärder 
Fäbodsjön ses över med provtagning av sjöns syrgasförhållanden för att utröna eventuella 
förutsättningar för put and take- fiske. 

Vid fortsatt utveckling anläggs vindskydd i öster och kastbryggor längs västra sidan. 

Röjning av stig till sjön från söder och anläggande av spänger runt sjöns våta partier. 

I övrigt infonnationsskylt med uppgifter om fisket etc. 

Kontakt tas med fritidshus ägaren för eventuella synpunkter. 
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15. Fäbodsjön Hagm (45 ha) Storåns vattensystem 

Beskrivning 
Fäbodsjön (117,9 m ö h) är en genomloppssjö belägen vid Hagmuren väster om Åshammar. 
Sjön avvattnas av Borrsjöån via Storån. Förutom Storån tillrinner en mindre bäck från Idsjön. 

Sjön omges i öster av mestadels lövskog och våtmark. I väster jordbruksmark och våtmark 
med tät löv bård närmast sjön. I sydväst finns ett mindre granskogsparti som utgör 
naturvårdsområde. 

Vatten växtligheten är riklig och domineras av vass. 

Fiskfauna 
I sjön finns abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön är relativt svåråtkomlig då sjön omges av våtmark och jordbruksmark. 

Särskilda naturvärden 
Sydväst om Fäbodsjön ligger ett naturvårdsområde beslående av äldre granskog med grå- och 
klibbal närmast sjökanten, delvis på gammal sjöbotten. 

Kommentar 
Fäbodsjön är sänkt vid två tiUfållen, senast i böljan av 1900-talet. Sjön omges av täta 
vassbårder och är svärfiskad från land. Sjön saknar betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förs/ag tilll1tgärder 
Inga. 
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16. Getöga (0,7 ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Getöga (140 m ö h) är en liten tjärn belägen ca l km väster om Långbodarna. Tjärnen som inte 
har några synliga till- eller utlopp, är svagbuffrad och näringsfattig. 

Tjärnen är liten, nästan cirkelrund och omgiven av tallskog på våtmark. I öster är området 
närmast stranden trädfri, i övrigt når skogen delvis ända ut till strandkanten, som bitvis är 
något sank. 

Vattenväxtligheten i tjärnen är ringa. 

Fiskfauna 
För cirka tio år sedan gjordes ett försök med utsättning av röding. Av utsättningen torde inget 
finnas kvar och det finns inga uppgifter på eventuell återfångst Idag förekommer endast 
abborre. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger ca 500 meter från närmaste bilväg. 

Kommentar 
Tjärnen med sin runda form är trivsam och har goda förutsättningar att utvecklas för sk put 
and take-fiske. 

Förslag till dtgärder 
Undersökning av tjärnens syrgasförhåIlanden för att utröna dess förutsättningar för 
fiskutsättning. 

Vid fortsatt utveckling anläggs ett vindskydd i öster. 

Röjning av stig till tjärnen samt spänger runt tjärnens våta partier. 

Informationsskylt. 
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17. Getögat (1,5 ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Getögat (130 m ö h) är en mindre tjärn utan synliga tillopp. Tjärnen är belägen ca 2 km sydost 
om Nybodarna och avvattnas av Titjärnsbäcken via en mindre utloppsbäck. Tjärnen är 
svagbuffrad och den korta omsättningstiden försvårar en varaktig kalkningseffekt Tjärnen är 
kalkad 1991, 1994 och 1997. 

Tjärnen omges av tallskog som når ända fram till strandkanten. Terrängen är något kuperad 
men planar ut och övergår till våtmark i tjärnens näromgivning. 

Tjärnens vattenvegetation är sparsam. 

Fisk/auna 
I tjärnen förekommer abborre, gädda, lake och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger drygt 500 meter från närmaste bilväg. Det finns ingen egentlig stig till tjärnen 
vilket gör den svårtillgänglig. 

Kommentar 
Tjärnen är lättfiskad från land och dess omgivning är trivsam. 

Förslag till dtgärder 
Undersökning av tjärnens syrgasförhållanden för att se över möjligheterna till utsättning av 
fisk. 

Vid fortsatt utveckling anläggs ett vindskydd i sydost. 

Röjning av stig längs tjärnens utlopps bäck. 

Spänger anläggs runt tjärnens våta partier. 

Informationsskylt. 
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Is. Ginsjön (5,2ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Ginsjön eller Ginsjöarna (82 m ö h) är belägen ca 1,5 km söder om Styttingarna. Sjön som är 
påverkad av sjösänkning avvattnas av Ginsjöbäcken som i sin tur mynnar ut i Borrsjöån. 

Sjön omges av våtmark och gallrad granskog. Närmast sjökanten som bitvis är mycket sank, 
växer en tät lövbård. Rikligt med fåIIda lövträd längs stränderna vittnar om bäverförekomst. 

Vattenväxtligheten i sjön är riklig med en tät och bred vassbård runt om. 

Fiskfauna 
I sjön förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Ginsjön är lättåtkomlig, en bilväg från nordost når ända fram till sjön. 

Kommentar 
Sjön, som är en ordinär gädd- och abborrsjö, är svårfiskad från land och har ingen allmän 
betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag fil/d/gärder 
Inga. 
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110. Höt järn (1,7 ha) Hötjärnsbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Höt järn (136 m ö h) är belägen ca 1 km öster om Nybodama. Höt järns enda tillopp utgörs av 
Österbergsbäcken, som sedan som utloppsbäck övergår till att heta Höt järns bäcken. Vidare 
mynnar Hötjärnsbäcken ut i Borrsjöån. 

Höt järnen omges av våtmark och lågvuxen tallskog ända fram till strandkanten. Bitvis är 
strandkanten mycket sank. Vattenvegetationen är riklig och täcker nästan hela vattenytan. 

Fiskjauna 
I Höt järn förekommer abborre, gädda, lake och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen omges av myrmark och är svårtillgänglig. 

Kommentar 
Höt järnen, som är utdikad och nästan igenväxt, saknar betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förs/ag tilldtgärder 
Inga. 
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113. Ned Acktjärn (2,5 ha) Storåns vattensystem 

Beskrivning 
Nedre Acktjärn (132 m ö h) är belägen ca 5 km väster om Åshammar. Tjärnen som avvattnas 
av Storån har inga synliga tillopp. 

Tjärnen ligger i något kuperad terräng och omges av tall- och granskog. Närmast strandkanten 
omges tjärnen av våtmark som bitvis är mycket sank. 

Vattenvegetationen är bitvis riklig och utgörs frärnst av bladvass och starr. 

Fisk/auna 
I tjärnen förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger ca 200 meter från närmaste bilväg men en vältrampad stig leder ända fram till 
tjärnen. 

Kommentar 
Tjärnen ger ett trivsamt intryck och att döma av stigarna runt den torde ett visst sportfiske 
förekomma. 

Förslag till dtgärder 
Anläggande av vindskydd i norr. 

Anläggande av kastbryggor samt spänger runt sjöns våtaste partier. 

Informationstavla. 
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115. Småsjöarna (13 ha) Storåns vattensystem 

Beskrivning 
Småsjörna (135 m ö h) är det gemensamma namnet för dessa två genomloppssjöar. 
Medeldjupet i sjöarna ligger omkring l meter och förutom att Storån rinner rakt igenom finns 
inga synliga tillopp. Småsjöarna utgör mer eller mindre en utvidgning av Storån. 

Sjöarna ligger i något kuperad omgivning. Näromgivningen är dock flack, med våtmark 
närmast sjökanten. I söder dominerar ungskog, i övrigt växer blandskog som bitvis är tät ända 
fram till sjökanten. 

Vattenväxtligheten är riklig, sjöarna är nästan igenväxta. 

Fiskfau1Ia 
I Småsjöarna förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Småsjöarna ligger i anslutning till väg men är ändå svårtillgängliga då sjöarna omges av 
sankmark. 

Särskilda naturvärden 
Småsjöarna utgör tillhåll för många sjö- och vadarfåglar och beskrivs av Sandvikens 
Naturskyddsförening (1984) som en "slättsjöliknande sjötyp i kuperat område". 

Kommentar 
Småsjöarna är svårtillgänglig och svårfiskad med sankmark och riklig vattenvegetation. 
Sjön har ingen allmän betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag tilllltgärder 
Inga. 
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116. Stensjön (19 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Stensjön (141,1 m ö h) är belägen ca l mil nordväst om Åshammar. Sjön som kalkades 1982 är 
vattenkemiskt stabil och har ett relativt klart vatten. Sjön avvattnar Övre Acktjärn och 
avvattnas i sin tur av Borrsjöån via en mindre utlopps bäck. 

Sjöns omgivning domineras av tallskog på fastmark. I norr där det också finns ett 
fritidshusområde samt i öster, är terrängen sluttande ner mot sjön. Sjön, med ett maxdjup 
omkring 7 meter, har fina sand- och stenstränder och i väster sticker ett större block upp över 
vattenytan. 

Vatten växtligheten, främst bladvass är måttlig. 

Fiskfauna 
Stensjön rotenonbehandlades 1961 för utsättning av röding och harr. Idag har utsättningarna 
upphört och abborre, gädda och vitfisk har återkoloniserat. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig med bilväg längs östra stranden. 

Kommentar 
Stensjön är en populär och välbesökt sjö, inte minst genom alla stugägare på sjöns norra sida. 

Förslag till dtgärder 
Utsättning av fångstfärdig fisk för put and take fiske. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om fiskarter, fiskekortsförsäljning etc. 
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117. Titjärn (10,5 ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Titjärn (137 m ö h) är belägen ca l km öster om Nybodarna. En mindre källbäck utgör tjärnens 
synliga tillopp och tjärnen avvattnas av Titjärnsbäcken inom Ginsjöbäckens 
delavrinningsområde. Titjärn med ett maxdjup omkring 4 meter är svagbuffrad och 
näringsfattig, och för att undvika surstötar är sjön kalkad vid ett flertal tillfållen, senast 1997. 

Titjärnen omges av grov tallskog på fastmark ända fram till strandkanten. Terrängen är 
blockrik och bitvis kraftigt sluttande, särskilt i sydväst. I norr, vid tjärnens tillopp, angränsar ett 
mindre våtmarksparti. 

Vattenväxtligheten är sparsam. 

Fiskjauna 
I Titjärnen förekommer abborre, gädda, lake och vitfisk. Enligt uppgift ska ål ha förekommit 
längre tillbaka. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig via en vältrampad stig. 

Särskilda naturvärden 
Sydväst om Titjärn finns ett parti med urskogs artad tallskog. Området bedöms enligt 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997) som särskilt värdefullt och skogen bör undantas 
skogsbruk och lämnas åt fri utveckling. 

Kommentar 
Titjärnen och dess omgivning är mycket fin, den delvis urskogsartade gammelskogen ger en 
känsla av "vildmark". Titjärnen torde ha ett visst intresse ur sportfiskesynpunkt, inte minst på 
grund av sin omgivning. 

Förslag till dtgärder 
Anläggande av ett vindskydd i söder. 

Inforrnationstavla. 
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118. Vattsjön (13 ha) Storåns vattensystem 

Beskrivl/il/g 
Vattsjön (136,1 m ö h) med ett maxdjup på 1,5 m och ett medeldjup på 0,6 m kan ses som en 
utvidgning av Storån. Förutom att Storån rinner rakt igenom tillrinner två mindre bäckar, den 
ena är en källbäck medan den andra bäcken avvattnar Grundsjön. 

Vattsjön omges in norr av flacktjordbrukslandskap. I söder är omgivningen mer kuperad och 
domineras av granskog. Närmast sjön växer en tät lövbård. 

Vatten växtligheten är riklig runt om och bitvis mycket kraftig. 

Fisk/aul/a 
I Vattsjön förekommer abborre, gädda och vitfisk. Enligt uppgift har också ål förekommit. 

TilIgäl/glighet 
Trots närhet till bilväg är sjön svåråtkomlig då sjön omges av ett tätt vassbälte. 

Kommel/tar 
Sjön är en ordinär gädd- och abborrsjö och svårfiskad från land. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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119. Älgshorn (5,8 ha) Ginsjöbäckens vattensystem 

Beskrivning 
Älgshorn (198 m ö h) är en källsjö och en av de högst belägna sjöarna inom Borrsjöåns 
fiskevårdsområde. Sjön med ett maxdjup på 12,5 m har inga synliga tillopp och avvattnas av 
Älgshornsån inom Ginsjöbäckens avrinningsområde. 

Omgivningen runt Älgshorn domineras av tallskog. Terrängen är mestadels grovblockig och 
sluttande ända ner mot sjökanten. I öst och i väst finns två äldre kastbryggor varav den östra är 
raserad. 

Vattenvegetationen runt sjön är sparsam. 

Fisk/auna 
Älgshorn rotenonbehandlades 1972 och idag sker en kontinuerlig utsättning av öring och 
röding. I övrigt förekommer elritsa. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig och ligger ca 300 m från nännaste bilväg. 

Kommentar 
Älgshorn är lättfiskad från land och sjön och dess omgivning är allmänt trivsam. 

Förs/ag tilllltgärder 
Fortsatt utsättning av fångstfärdig fisk. 

Anläggande av vindskydd i öst och väst. 

Restaurering av befintliga bryggor samt anläggande av tre st nya. 

Infonnationstavla. 
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120. Övre Acktjärn (3,5 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Övre Acktjärn (150 m ö h) är belägen sydväst om Stensjöns fritidshusområde. Tjärnen har inga 
synliga tillopp och avvattnas av Stensjön via en mindre utloppsbäck. Tjärnen med ett maxdjup 
omkring 6 m är svagbuffrad och har kalkats vid tre tillfällen. 

Tjärnen omges av flack tallskogsbevuxen myrmark. Runt tjärnen finns ett antal kastbryggor 
men dessa är i dåligt skick. I nord- och sydväst finns några mindre fritidshus. 

Vattenväxtligheten frärnst näckrosor är sparsam. 

Fisk/auna 
Tjärnen rotenonbehandlades 1964 och idag sker en kontinuerlig utsättning av bäckröding. 
I övrigt förekommer abborre. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig från väg. 

Kommentar 
Tjärnen är allmänt trivsam och lättfiskad från land. 

Förslag till dtgärder 
Översyn av fiskgaller vid tjärnens utlopp. 

Eventuella möjligheter att ersätta bäckröding mot regnbåge eller öring bör diskuteras. 
Bäckrödingen med sin förmåga att reproducera sig och kolonisera nya områden har en negativ 
inverkan på inhemska stationära öringbestånd. 

Anläggande av vindskydd i norr och i söder. 

Restaurering och nyanläggande av kastbryggor. 

En informationstavla sätts upp med uppgifter om fiskarter, fiskekortsförsäljning etc. 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

BORRSJöANS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag t ill Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

I karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap 
(km) I II III totalt 

1 Gammelhusbäcken 13G NO 52·8:4 2,2 O EI-94 Elfiske 5 5 5 
Vh Biotopåtgärder 2,2 62 

Oml. vägtrumma 11 
Flyttn fisk 88 

2 Laxbäcken 13G NO 52-8:4 8,0 B, O EI-94 Elfiske 5 5 5 
2Vh Biotopåtgärder 3,6 193 

El. 2 V-hinder 20 
Flyttn fisk 228 

3 Osterbergsbäcken 13G NO 52-8-3 :1 5,9 B Kalkdoserare Elfiske 5 5 
EI-95 Biotopåtgärder 0,3 13 
Vh Oml. väQlrumma 11 34 

4 Hötjärnsbäcken 13G NO 52-8-3:1 2,4 O B-95 Elfiske 5 5 
EI-94 Biotopåtgärder 0,7 33 
2Vh El. 2 V-hinder 20 63 

5 Grundsiöbäcken 13G NO 52-8-2:1 1,6 O? In\la O 
6 Storån 13G NO 52-8-2:1 10,8 A,G, V,O EI-94 Elfiske 5 5 

2Vh Biotopåtgärder 3,4 100 
El. 2 V-hinder 24 134 

7 Algshornsån 13G NO 52-8-1 :1 5,7 O EI-95 Elfiske 5 5 5 
3Vh Biotopåtgärder 0,7 33 

Oml. 2 vägtr. 22 
Flyttn fisk 70 

8 Tltjärnsbäcken 13G NO 52-8-1 :1 1,5 O EI-95 Elfiske 5 5 5 
Flyttn fisk 15 

9 Långbobäcken 13G NO 52-8-1 :1 7,7 O EI-94 Elfiske 5 5 5 
2Vh Oml. 2 vägtr. 22 

Flyttn fisk 37 
---- -

Sida 137 



INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

BORRSJöANS FISKEVARDSOMRADE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att ätg. per etapp 
(km) I II III totalt 

10 Digerbäcken 13G NO 52-8·1 :1 9,4 O EI·95 Elfiske 5 5 5 
Flyttn fisk 15 

11 Offsjöbäcken 13G NO 52-8-1 :1 2,4 O?,A, V EI·95 Biotopåtgärder 1,0 53 
2Vh Oml. vägtrumma 11 64 

12 GInsjöbäcken (LIllån) 13G NO 52·8-1:1 5,2 O Elfiske 5 5 5 
I 

Biotopåtgärder 1,7 47 
Flyttn fisk 62 

13 Borrsjöån 13GNO 52-8:1,2,3,4 24,8 O, A, G, L, E, V Kalkdoserare Elfiske 5 5 
B·86, EI·B6, 94 Biotopåtgärder 6,6 191 
Sn Fiskväg 163 1600 
5Vh Stödutsättning 1964 

Totalt Inom Ivo 87,6 20,0 606 513 1655 2774 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

BORRSJöANS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

1 Alsiön 13G NO 8,7 87,7 A, G, V L Informationstavla 1 1 
2 Alsjön (Ash.) 13GSO 13 93,1 A, G, L, V L Informationstavla 1 1 
4 Fäbodsjön 13G NO 2 142 A, G, V L Vatten provtagning 1 

Vindskydd 18 
3 Kastbryggor 37 
Spänger 40 
Röjning stig 3 
Fiskutsättning 19 
Informationstavla 1 119 

5 Fäbodsiön (HaQm) 13GNO 45 117,9 A,G,V L,Sn I~a O 
6 Getöga 13G NO 0,7 140 A Vattenprovtagning 1 

Vindskydd 18 
Spänger 53 
Röjning stig 3 
Fiskutsättning 19 
Informationstavla 1 95 

7 Getögat 13G NO 1,5 130 A,G, L, V L Vattenprovtagning 1 
Vindskydd 18 
Spänger 53 
Röjning stig 3 
Fiskutsättning 19 
Informationstavla 1 95 

8 Glnsiön 13G NO 5,2 82 A, G,V Inga O 
10 Höt järn 13GNO 1,7 136 A, G, L, V L Inga O 

Sida 139 



INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

BORRSJöANS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrigt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

13 Ned Acktjärn 13G NO 2,5 132 A,G, V L Vindskydd 18 
2 Kastbryggor 25 
Spänger 92 
Inlormationstavla 1 136 

15 Småsj:na 13G NO 13 135 A, G,V L,Sn In!:la O 
16 Stensjön 13G NO 19 141 A, G, V L, R-61 Fiskutsättning 47 

Inlormationstavla 1 48 i 

17 Tltjärn 13G NO 10,5 137 A, G, L, A, V L,Sn Vindskydd 18 I 

Inlormationstavla 1 19 
18 Vattsjön 13G NO 13 136,1 A, G, L,_A, V L Inga O , 

19 Algshom 13G NO 5,8 198 E,R, O Br, R-72, II, L 2 Vindskydd 18 18 
I 

5 Kastbryggor 61 
Fiskutsättning 
Inlormationstavla 1 98 , 

20 Ovre Ackljäm 13GNO 3,5 150 B,A R-64, II, L 2 Vindskydd 36 I 

4 Kastbryggor 49 
Fiskutsättning 
Inlormationstavla 1 86 

Totalt Inom Ivo 145,1 316 382 O 698 --
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SJÖREGISTER 

BORRSJöANS FISKEVARDSOMRADE 
Nr Namn Topo- X-koord Y-koord SMHI-nr Storlek Me1Bf FlSkarter övrigt Kalkad Vattenkemi 

karta (ha) IN", år Ar pH Alkåinitet Konduktivitet Färg 
havet (mekvA) (mS/m) (mgPtII) 

1 Alsjön 13GNO 672572 154398 52-8-1:1 8,7 87,7 A, G,V L 950315 6,2 0,379 8,4 287 
2 Alsjön (Ash.) 13GNO 672459 154117 52:7 13 93,1 A, G, L. V L 1992 971106 6,3 0,096 5,0 144 
3 Flysjön 13GNO 673032 153413 52-8:4 1,5 135 A, G,V 931118 5,85 0,098 4,7 91 
4 Fäbodsjön 13GNO 673072 153619 52-8:3 2 142 A, G,V L 1994 951130 6,5 0,61 6,5 382 
5 Fäbodsjön Hagm 13G NO 672536 153666 52-8-2:1 45 117,9 A,G,V L, Sn 1981 950315 5,5 0,102 3,9 218 

6 Gelöga 13G NO 673205 153870 52-8-1:1 0,7 140 A 
7 Gelögat 13G NO 673054 153805 52-8-1 :1 1,5 130 A,G, L, V L 1997 971103 7,1 0,191 4,7 258 
8 Ginsjön 13G NO 672568 154548 52-8-1 :1 5,2 82 A,G,V 
9 Grundsjön 13G NO 672728 153040 52-8-2:1 10,5 201,4 A, G, L. V 950323 4,7 O 3,9 231 
10 Höljäm 13G NO 673119 153507 52-8-3:1 1,7 138 A,G, L.V L 941107 5,5 0,05 5,5 128 

11 Igelljärnoo 13GSO 672502 154374 52-8-1:1 2,5 86 A,G,V 
12 Ivar1jäman 13GNO 673173 153939 52-8-1:1 3 138 A, G 
13 Ned Ack1jäm 13GNO 672705 153803 52-8-2:1 2,5 132 A, G,V L 971106 6,2 0,162 4,0 86 
14 Offsjön 13GNO 673058 154166 52-8-1:1 13,5 115 A, G,L.V 950327 5,7 0,073 4,4 207 
15 Småsj:na 13GNO 672748 153346 52-8-2:1 13 135 A, G,V L. Sn 950315 6,15 0,163 5,4 100 
16 Stensjön 13GNO 672914 153388 52-8:4 19 141 A, G,V L. R-61 1862 971106 6,4 0,19 4,1 52 

17 TIljärn 13GNO 673087 153757 52-8-1:1 10,5 137 A, G, L,A. V L. Sn 1997 971103 6,4 0,068 3,5 224 
18 Vattsjön 13G NO 672830 153198 52-8-2:1 13 136,1 A, G, L,A. V L 950315 6,55 0,195 5,4 92 
19 Algshorn 13G NO 6673449 153725 52-8-1:1 5,8 198 E,R,Ö Br, R-72, II, L 950320 6,35 0,129 3,5 90 
20 Övre Acktjärn 13G NO 672889 153306 52-8:4 3,5 150 B,A R-64,II, L 1987 971106 6,6 0,156 4,2 142 
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7.4. V ALLBYANS FISKEV ARDSOMRADE 

Området förvaltas av Vallbyåns fvof och omfattar Vallbyån och dess avrinningsområde från 
länsgränsen ner tillområdesgränsen mot Storsjöns fiskevårdsområde. 

I området fmns 16 sjöar över I ha. Av dessa är 15 sjöar inventerade till en sammanlagd yta av 
ca 630 ha. 

Av områdets vattendrag är Il inventerade till en sammanlagd sträcka av ca 47 km där 
Vallbyån är det längsta med sina 9,3 km. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Fräkenån Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Fräkenån som även kallas Lugnetån utgör Vallbyåns övre del och rinner från Hällsjön 
(Dalarnas län 191 möh) ner till Gäddtjärnen (180,8 möh), en sträcka på ca 1,3 km. Ån är 
föreslagen som ny plats för kalkdoseraren som idag står ca 1,5 km uppströms Fäbodsjön. 
Förslaget innebär att i princip hela Strömsholmsån och Vallbyån får ta del av kalkeffekten. 
Fräkenån är omkring 2 m bred, 0,4 m djup och faller totalt ca 10 meter. 

Från Hällsjön rinner ån i två grenar. Den ena grenen är uppdämd och torrlagd. Vid det andra 
utloppet finns en damm som utgör vandringshinder. Ån är i allmänhet svagt strömmande över 
sten och grusbotten med inslag av enstaka block. Där strömhastigheten ökar något är ån mera 
grovblockig. Strömmarna är rensade, bitvis kraftigt Ån omges mestadels av tallskog på 
myrmark. 

Fisk/auna 
Abborre och gädda förekommer enligt uppgift i ån, däremot är det oklart angående eventuell 
öringförekomst. 

Fysisk pdverkan 
Vid Hällsjöns utlopp fmns en damm som utgör definitivt vandringshinder. Ån är också 
påverkad av rensning där påverkansgraden varierar från måttligt till kraftigt. 

Kommentar 
I ån förekommer en del fma strömpartier. Totalt sett har dock vattendraget ett ringa värde som 
öringbiotop. 

Förslag till dtgärder 
Uppställning av kalkdoserare som flyttas från Strömsholmsån. 
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12. Lövåssjöbäcken Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Lövåssjöbäcken rinner upp från Lövåssjön (203,6 m ö h) och utmynnar efter ca 1,3 km i 
Gäddtjärnen. Lövåssjön är kalkad vilket borgar för en stabil vattenkvalitet även i bäcken. 
Bäcken är omkring 1 m bred och 0,2 m djup. Från Lövåssjön ner till utflödet i Gäddtjärnen 
faller bäcken ca 22 meter. 

Vid Lövåssjön, där en trädamm vid utloppet utgör vandringshinder, rinner bäcken lugnflytande 
och nästan igenväxt. Efter hand ökar vattenhastigheten och bäcken övergår till strömmande 
och forsande i princip hela vägen ner till Gäddtjärnen. Bäcken rinner över finsediment-, sand
och grusbotten med mer eller mindre inslag av sten och block. Omgivningen utgörs av ett 
mindre parti gammal granskog och i övrigt barrblandskog som bitvis är kalavverkad. Oftast 
fmns endast en svag kantzon närmast bäcken. Ett mindre hygge utgör ett undantag, där har 
man sparat en omkring 30 meter bred kantzon närmast bäcken. 

Fiskfauna 
Det fmns inga uppgifter angående fiskförekomst. 

Fysisk pliverkan 
Vid utloppet från Lövåssjön finns ett vandringshinder i form aven trädamm. Dammen tjänstgör 
som fiskvandringshinder då sjön är en s k "put and take"-sjö med bl a regnbåge. 

Kommentar 
I bäcken fmns gott om strömsträckor med goda förutsättningar för öring, såväl tillväxt som 
reproduktion. 

Förslag tiUlitgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna eventuellt öringbestånd. Om öring förekommer och tätheterna är 
goda flyttas årsyngel till Vallbyån längre nedströms. Om öring däremot inte förekommer kan 
det vara aktuellt att introducera öring då det i bäcken finns goda förutsättningar för 
öringreproduktion. 
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13. Galmsjöbäcken Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Galmsjöbäcken rinner från Galmsjön (197 m ö h) och ansluter efter ca 3 km till 
Strömsholmsån, vilken i sin tur längre nedströms övergår till att heta Vallbyån. GaJmsjöbäcken 
är kaJkpåverkad från uppströms liggande Galmsjön. Galmsjöbäcken är l m bred och 0,3 m 
djup. Från GaJmsjön ner till utflödet i Strömsholmsån faller bäcken ca 45 meter. 

Från GaJmsjön rinner bäcken omväxlat strömmande och stundtals forsande fallande över fm 
grus-, sten- och blockbotten. Bäcken kantas av tall- och granskog. Bitvis är skogen 
kalavverkad utan skyddande kantzon närmast bäcken. 

Vid Älgmuren planar bäcken ut till lugnflytande genom fuktig granskog. Skogen är gallrad och 
diken mynnar ut i bäcken på ett flertal ställen. Där dikena mynnar sedimenterar mer eller 
mindre grovt hyggesavfall över fin sandbotten. 

Därefter ökar åter vattenhastigheten och loppet är strömmande genom ungskog som övergår 
till tät granskog. Bäcken är särskilt fm där den rinner svagt meandrande över sand-, grus- och 
stenbotten, kantad av tät granskog. 

Vidare ner till Strömsholmsån är bäcken fortsatt strömmande till forsande, mestadels omgiven 
av ungtallskog. 

Fiskjauna 
Det är oklart beträffande öringförekomst men det har enligt uppgift funnits öring längre 
tillbaka. Likaså har bäckröding förekommit tidigare. Bäcken elfiskades 1995 men varken öring 
eller bäckröding fångades. Endast några enstaka abborrar fångades. 

Fysisk pdverkan 
Ett flertal mindre diken ansluter direkt i bäcken utan sedimentationsfållor. 

Kommentar 
Bäcken är i sin helhet mycket fin. Tidigare var skogen kalavverkad långa sträckor längs 
bäcken. Bäcken var då hårt exponerad och utsatt för påverkan av dikning och hyggesavfall. 
Idag är skogen på väg att växa upp, vilket torde öka förutsättningarna för en återetablering av 
öring. 

Förslag till dtgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna eventuellt öringbestånd. Om öring förekommer och tätheten är 
god flyttas årsyngel till Strömsholmsån och Vallbyån längre nedströms. I annat fall ska öring 
återintroduceras. 

Vid framtida avverkning längs bäcken sparas skyddande kantzoner. 
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14. Strömsholmsån Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Strömsholmsän rinner frän Gäddtjäm (180,8 m ö h) och vidare ner till Fäbodsjön, 
(118,1 m ö h) där den sedan övergår till att heta Vallbyån. I Strömsholmsån ca 1,5 km 
uppströms Fäbodsjön står en kalkdoserare. Planer fmns på att flytta doseraren längre 
uppströms vilket innebär att än kalkpåverkas på en längre sträcka. Strömsholmsån är omkring 
7,5 km läng, 4-5 m bred och 0,2-0,8 m djup. Frän Gäddtjäm ner till Fäbodsjön faller än ca 62 
meter. 

Vid Gäddtjäms utlopp finns en dannm som utgör vandringshinder. Strax nedströms dammen 
passerar än under en väg där även vägtrumman utgör vandringshinder. Efter vägtrumman 
rinner än omväxlat strömmande till forsande fallande och omgiven av brant granskogsterräng 
ända ner mot åkanten. Bottensubstratet är varierat och ger upphov till fina lek- och 
uppväxtområden för öring. En mindre trätröskel utgör vandringshinder. 

Ån planar ut något genom våtmark men återgår snart till strömmande forsande och fallande 
över block och häll. Ån grenar sig något och är mycket fin där den rinner genom fortsatt branta 
sluttningar med tall och granskog. Rester av ett gammalt skibord vittnar om tidigare flottning. 
Strömmarna är också rensade men ingreppen är måttliga. Ett större kalhygge angränsar utan 
skyddande kantzon. 

Loppet är fortsatt strömmande och forsande men omgivningen övergår till flack 
granskogsterräng. Efter Galmsjöbäckens inflöde är ån svagt strömmande, djup och grovblockig 
vilket ger upphov till fina ständplatser för äldre öring. Sedan blir ån åter strömmande forsande 
men nu genom ung och gallrad äldre granskog. Graden av flottledsrensning är högre än 
tidigare och vid Föttersbergsvägen är än också rensad på senare tid. Ån är kanaliserad och all 
större sten och block ligger uppgrävd längs kanterna. 

Strömsholmsän fortsätter sedan sitt omväxlande strömmande lopp. En träbro som raserat 
dämmer och kan delvis utgöra vandringshinder. Vidare angränsar ett kalhygge utan någon 
skyddande kantzon. Därefter rinner än omväxlat strömmande forsande med inslag av höljor 
och mindre fall. En ansamling av stockar och grenar bildar en fördämning. Omgivningen 
övergår till blandskog och jordbruksmark. Åns strandkant är kraftigt nedtrampad av boskap 
och ån är också delvis inhägnad av taggtråd. 

Ån passerar kalkdoseraren och fortsätter sedan strömmande genom löv- och granskog innan 
den slutligen rinner ut iFäbodsjön. Åns sista kilometer till Fäbodsjön är mestadels lugnflytande. 
Åfåran är delvis kanaliserad och urgrävd. Här utmynnar även Glasboän. 

Fiskfauna 
Ån är elfiskad 1987 genom Länsstyrelsens försorg samt även 1995 av Sandvikens kommun. 
Inget av dessa elfisken resulterade i öringfångst. Det är därför oklart beträffande öringens 
förekomst och eventuella omfattning. I övrigt förekommer abborre och gädda. 
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Fysisk pdverkan 
Vid Gäddtjärns utlopp finns en damm och en vägtrumma som båda utgör vandringshinder. 
Vidare finns ett antal mindre trätrösklar, bråtesansamlingar och raserad träbro. Dessa utgör 
helt eller delvis vandringshinder. Ån är flottledsrensad och även rensad på senare tid. 
Påverkan s graden varierar från måttlig till mycket kraftig. Vidare finns ett antal hyggen som 
angränsar utan skyddande kantzoner. 

Kommentar 
Strömsholmsån är trots flottledsrensning en mycket fin öringå. Inget vattendrag inom 
ValIbyåns avrinningsområde är så homogent med sina långa sammanhängande men ändå 
varierade strömmar och forsar. Mot bakgrund av detta kan det tyckas lite märkligt att 
kalkdoseraren blivit placerad först i slutet av Strömsholmsån. Den låga förekomsten av öring 
kan delvis bero på att Strömsholmsån under högvattenflöden påverkas av surstötar, vilket 
påverkar öringbeståndet negativt, i synnerhet reproduktionen. 

Strömsholmsåns bottenfauna undersöktes 1987 inom ramen för Länsstyrelsens 
bottenfaunainventering 1986-1988. Då kunde konstateras att ån hyste en bottenfauna utan 
försurningskänsliga arter. Däremot förekom flera föroreningskänsliga arter exempelvis 
nattsländan Hydropsyche silfvellii samt även flera bäckslände- och skalbaggsarter 
(Länsstyrelsen 1992). Bottenfaunaprovtagningen påvisade alltså ett oförorenat men väl 
försurningsskadat vattendrag. 

Förslag till dtgärder 
Elfiske för att utröna eventuell öringtäthet samt stödutsättning/återintroduktion av öring 
fångad i tillrinnande vattendrag. 

Flottledsrestaurering längs hela vattendraget. 

Eliminering aven mindre trätröskel, bråtesansarnling och raserad träbro. 

Kalkdoseraren flyttas enligt plan till Fräkenån. 

Byggande av fiskväg och omläggande av vägtrumma vid Gäddtjärns utlopp. Dessa åtgärder har 
dock en lägre prioritet än övriga åtgärder. Strömsholmsån ligger högt upp i avrinningsområdet 
med gott om tillrinnande vattendrag och sjöar, som redan möjliggör fiskvandring och 
reproduktion. 

För att fisket i Strömsholmsån ska vara uthålligt, och klara ett långsiktigt uttag, krävs 
restriktioner. Fisket bör vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. Minimimåttet 
ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Strömsholmsån, Glasboån och ValIbyån. 
Vidare införs fiskeförbud på vissa lokaler, dels reproduktionslokaler och dels lokaler för att 
skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 

Vid framtida avverkningar längs vattendraget lämnas skyddande kantzoner. 
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15. Abborrtjärnsbäcken Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Abborrtjämsbäcken har egentligen inget eget namn på kartan. I planen har bäcken fått sitt 
namn från uppströms liggande Abborrtjäm (194 m ö h) som utgör bäckens källa. Vidare efter 
ca 2 km mynnar bäcken i Glasboån. Bäcken är 0,5-1 m bred och 0,2 m djup. Från Abborrtjäm 
ner till G1asboån faller bäcken ca 30 m. 

Bäcken börjar lugnflytande till svagt strömmande genom granskog och är kraftigt bevuxen av 
vattenvegetation. Loppet är fortsatt lugnflytande där bäcken passerar under en väg. En 
felaktigt ilagd vägtrumma utgör vandringshinder. 

Efter vägen ökar vattenhastigheten och bäcken byter karaktär till strömmande med inslag av 
forsar och mindre fall. Bäcken är delvis rensad men orensade partier är fina med grus-, sten-, 
och blockbotten. Vattendraget kantas av flack och delvis gallrad granskogsterräng. Även 
kalhyggen angränsar och utan någon egentlig kantzon. Slutligen mynnar bäcken i Glasboån. 

Fiskfauna 
Det finns inga kända uppgifter angående fiskförekomst. 

Fysisk pdverkan 
I bäcken finns en vägtrumma som förhindrar fiskvandring. Bäcken är också rensad men 
ingreppen är måttliga. Vidare är bäcken hårt exponerad där kalhyggen angränsar. 

Kommentar 
Abborrtjärnsbäcken hyser gott om fina öringbiotoper för såväl reproduktion som tillväxt. 
Bäcken kan ses som ett kompletterande lekområde till Glasboån. 

Förslag till dtgärder 
Elfiske för att utröna eventuellt öringbestånd. Om öringreproduktion fOrekommer flyttas 
årsyngel till Strömsholmsån/Vallbyån. 

Återställning av stenrensade strömpartier längs hela bäcken. 

Omläggning av vägtrumma. 

Vid framtida avverkningar lämnas skyddande kantzoner. 
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16. Glasbobäeken Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Glasbobäcken rinner ut från Gärdsjön (199.5 möh) och vidare ca 1,5 km för att slutligen 
mynna ut i Glasboån. Under dessa 1,5 km faller bäcken ca 45 m. Glasbobäcken är i allmänhet 
1-1,5 m bred och 0,2 m djup. 

Vid Gärdsjöns utlopp fmns en gammal trädamm över vilken en körväg tidigare har gått. 
Dammen utgör vandringshinder. Bäcken börjar lugnflytande, nästan igenväxt Efter hand 
övergär bäcken till strömmande och forsande. Bottensubstratet utgörs av sand, sten och grus. 
Emellanåt förekommer mindre block som bildar små vattenfall. Bäcken behåller sitt 
strömmande lopp ända ner till utflödet i Glasboån. Bäcken omges av något kuperad taIl- och 
granskogsterräng. Ett kalhygge angränsar utan egentlig kantzon. 

Fisk/auna 
Bäcken elfiskades 1995 (Sandvikens kommun) men ingen öring kunde då konstateras. äring 
har dock funnits tidigare. Tidigare fanns även rikligt med bäckröding. 

Fysisk pdverkan 
Vid Gärdsjöns utlopp fmns en mindre trädarnm som utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Bäcken är fin och hyser en del partier för reproduktion av öring. Bäcken kan ses som 
lekområde för Glasboån. 

Förslag tilldtgärder 
Bäcken elfiskas för att utröna beståndet av öring och bäckröding. Vid behov decimeras 
bäckröding, eventuella större individer kan utsättas i Hamptjärn. äring introduceras vid behov. 
Annars, om tätheten tillåter, fångas och flyttas öringyngel till Strömsholmsån. 

Eliminering av mindre damm vid Gärdsjöns utlopp. För att bibehålla vattennivån anläggs en 
stentröskel ca 2-3 meter uppströms i förhållande till dammen. 

Om bäckmete är tillåtet, ska det vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska relateras till medellängden hos vuxen öring i Glasbobäcken och liknande 
bäckar i VaIlbyåns tillrinningsområde. 

Vid framtida avverkning längs bäcken sparas skyddande kantzoner. 

17. Gäddtjärnsån Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Gäddtjärnsån rinner upp från Gäddtjärnen (181 möh) och vidare ut i Glasboån. Från utloppet 
ner till Glasboån faller ån ca 40 m. 

Gäddtjärnsån är torrlagd och ej inventerad. Ett dammbygge vid Gäddtjärn har medfört att 
Gäddtjärnsån är avstängd. All avbördning från Gäddtjärnen sker nu via Strömsholmsån. 
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18. Glasboån Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Glasboån rinner upp från Svinsjön (190 möh) och vidare igenom Krutsjön (176 möh) för att 
avsluta i Strömsholmsån. Glasboån är i allmänhet 0,3 m djup, vattendragsbredden varierar 
mellan 1,5-5 meter. Från Svinsjön ner till sammanflödet med Strömsholmsån faller ån ca 71 
meter. 

Från Svinsjön ner till Krutsjön är ån lugnflytande till svagt strömmande över sand- och 
grusbotten. Vattenväxtligheten är riklig och består främst av näckrosor. I anslutning till bäcken 
växer granskog, mestadels ungskog. 

Efter Krutsjön ökar vattenhastigheten och ån tar fart och rinner forsande och fallande. An 
passerar under en väg där vägtrummans längd och lutning innebär vandrings hinder. I anslutning 
till vägtrumman och vidare nedströms är bäcken rensad men ändå relativt blockrik. An 
fortsätter sitt snabba lopp, kantad av vacker barrskog med inslag av lövträd. Emellanåt avbryts 
strömmama av mindre höljor. I en hölja mynnar ett nygrävt dike och fin sediment täcker den 
egentliga sandbotten. An planar ut något och rinner svagt meandrande. Sedan rinner ån åter 
strömmande och forsande. Sträckan är varierad med korta forspartier följt av djupa höljor, 
bitvis är höljorna nästan igenväxta. 

Vid Glasbobäckens inflöde är ån svagt strömmande och något meandrande över sandbotten. 
En mindre trädarnrn kan delvis utgöra vandringshinder. 

Glasboån passerar under Korså-vägen där vägtrumman utgör vandringshinder. An övergår från 
strömmande över grus botten till omväxlat strömmande och forsande över sten och blockbotten 
följt av djupare höljor. Emellanåt också svagt strömmande och vackert meandrande över 
sandbotten. Döda växtdelar är här det som främst utgör fiskens ståndplatser. Ett par 
strömsträckor är kraftigt rensade. Vidare finns rester av ett gammalt skibord som delvis kan 
utgöra vandringshinder. An är trots rensning mycket fm där den kantas av granskog som bitvis 
är både grov och tät. Dock förekommer fma strömpartier där skogen är avverkad ända fram till 
åkanten. 

Avslutningsvis rinner Glasboån lugnflytande över sandbotten för att slutligen utmynna i 
Strömsholmsån. 

Fisk/auna 
An är elfiskad 1987 i Länsstyrelsens regi samt 1995 av Sandvikens kommun. 1987 fångades 
endast enstaka äldre individer. 1995 konstaterades förekomst av såväl årsyngel som äldre 
individer av öring. Förutom öring förekommer abborre, gädda, lake, bäcknejonöga och 
stensimpa. 

Fysisk pdverkan 
An är flottledsrensad där påverkans graden varierar från måttlig till mycket kraftig. Ett nygrävt 
dike mynnar direkt i ån utan sedimentationsfälla. Längs Glasboån finns två vägtrummor där 
båda utgör definitiva vandringshinder. Vidare fmns en del partiella vandringshinder i form av 
mindre trösklar samt rester av gammalt skibord. 
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Kommentar 
Glasboån är i likhet med Strömsholmsån en fin öringå med långa, sammanhängande och fina 
strömpartier. 

Glasboån liksom Vallbyån och Strömsholmsån är provtagen inom ramen för Länsstyrelsens 
bottenfaunainventering 1986-1988. Glasboån hyste då en bottenfauna som saknade 
försurningskänsliga arter. Däremot förekom flera föroreningskänsliga arter 
(Länsstyrelsen 1992). 

Förslag till Il/gärder 
Elfiske för att utröna befintligt öringbestånd. Vid behov görs stödutsättning av öring, i första 
hand årsyngel som fångats i tillrinnande vattendrag. 

Återställning efter flottledsrensning längs hela vattendraget. 

Anläggande av sedimentfå1la för att förhindra uttransport av fin sediment. 

Två vägtrummor läggs om eller ersätts mot träbroar. 

Fisket i Glasboån regleras . Fisket bör fångstbegränsas med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Glasboån, Strömsholmsån 
och Vallbyån. Vidare införs fiskeförbud på vissa lokaler, dels reproduktionslokaler och dels 
lokaler för att skydda vuxen fisk . Skyddade lokaler för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 

Vid framtida avverkningar längs vattendraget lämnas skyddande kantzoner. 
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19. Åsflybäcken Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Åsflybäcken avvattnar Åsfly (195 m ö h) och rinner vidare ut i Hosjön (114,1 m ö h). Bäcken 
är försurningskänslig och stabil vattenkemi upprätthålls genom bäckzonkalkning, senast 1997. 
Åsflybäcken 0,5-1 m bred och 0,2 m djup. Från Åsfly ner till Hosjön faller bäcken ca 81 meter. 

Från Åsfly rinner bäcken svagt strömmande genom våtmark men dess lopp övergår snart till 
varierat forsande och fallande över sten- och blockbotten. Bäcken omges av barrblandskog 
med en tät lövbård närmast bäcken. 

Bäcken blir åter svagt strömmande genom myrmark. Emellanåt rinner bäcken diffust genom 
våtmark och emellanåt väl synlig och kraftigt meandrande. 

Därefter rinner ån forsande och fallande över grus- sten- och blockbotten, följt av svagt 
strömmande partier över sand- och blockbotten med djupa höljor. Emellanåt rinner bäcken 
djupt nedskuren och kraftigt meandrande där strandkanterna nästan hänger fritt över vattnet 
Några diken mynnar i bäcken och sandflykten från dikena fyller höljorna med sand. Bäcken 
kantas av granskog som bitvis är gallrad. 

Bäcken fortsätter sedan sitt omväxlande lopp. Efter Broby-vägen rinner bäcken genom 
jordbruksmark där en vägtrumma utgör vandringshinder. Slutligen rinner bäcken ut i Hosjön 
där utloppet är kraftigt igenväxt. 

Fisk/auna 
Åsflybäcken elfiskades 1994 och 1995 av Sandvikens kommun. Vid båda elfisken 
konstaterades öringförekomst med såväl årsyngel som äldre fisk . 

Fysisk pdverlazn 
Bäcken är delvis rensad och urgrävd. Där skogen är gallrad finns diken som mynnar utan 
sedimentfållor. En vägtrumma utgör vandringshinder. 

Kommentar 
Åsflybäcken är bitvis mycket brant fallande. Bäcken har också den högsta totala fallhöjden av 
alla vattendrag inom Vallbyåns avrinningsområde. Öringbeståndet i bäcken torde vara 
stationärt och är känsligt för hårt fiske tryck. 

Förslag till dtgärder 
Elfiske för fångst och flyttning av öring till Strömsholmsån. 

Återställning efter rensning längs hela vattendraget och anläggande av serumentfållor vid två 
utmynnande diken. Vägtrumman nedströms Broby- vägen läggs om eller ersätts mot träbro. 

Vassröjning vid inloppet till Hosjön. 

Bäckmete efter öring ska regleras med antal fiskar och minimimått. Vissa partier i bäcken bör 
ha fiskeförbud för att trygga framtida reproduktion. 

Vid avverkning längs bäcken sparas en skyddande kantzon. 
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110. Vallbyån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
VaIlbyån har sin egentliga början i området kring Hällsjön-Långsjön (Dalarnas län, 191 m ö h) 
och Gäddtjärnen (180,8 m ö h). Från Hällsjön-Långsjön ner till Gäddtjärnen har ån namnet 
Fräkenån. Efter Gäddtjärnen byter ån namn till Strömsholmsån som efter sammanflöde med 
bl a Galmsjöbäcken och G1asboån rinner ner iFäbodsjön (118,1 m ö h). Nedströms Fäbodsjön 
övergår ån till att heta Vallbyån. Vallbyån rinner sedan genom Hosjön och vidare ner till 
Näsbysjön. Från Näsbysjön och slutligen ner i Storsjön har ån namnet Broasån och rinner 
delvis inom Storsjöns fiskevårdsområde. 

Här beskrivs Vallbyån ner till områdesgränsen mellan Vallbyåns och Storsjöns 
fiskevårdsområde. VaIlbyån från Fäbodsjön ner till områdesgränsen är ca 9 km lång, 3,5-6 m 
bred och 0,3 m djup. I lugnpartierna är ån djupare. Från Fäbodsjön ner till områdes gränsen 
faller ån ca 56 meter. 

VaIlbyån mellan Fäbodsjön och Hosjön är i allmänhet strömmande och forsande. Ström- och 
forspartierna är omväxlat långa och sammanhängande följt av korta forspartier som avbryts av 
mellanliggande sel. I anslutning till Källbackavägen är ån påverkad av rensning. Innan utflödet 
i Hosjön grenar sig ån och rinner i två fåror över blockrik botten. Ån omges av granskog som 
delvis är gallrad. 

Vid Hosjöns utlopp finns en damm som utgör vandringshinder. Ån grenar sig och rinner 
strömmande över sten- och blockbotten. Ån återgår till en fåra och fortsätter i huvudsak 
strömmande, forsande och omgiven av jordbruksmark och blandskog ända ner till Skatfors. 
Strömmarna är bitvis kraftigt rensade, sten och block ligger upprensade längs stränderna. 

Vid Skatfors får ån åter ett grenat lopp och bildar två fåror. En damm vid varje fåra utgör 
vandringshinder. Vid den västra dammen ligger ett nyrustat minikraftverk. Nedströms 
kraftverket är Måran rensad och kanaliserad medan den norra fåran trots rensning ändå är 
förhållandevis blockrik. Forspartierna i övrigt är också påverkade av rensning, bitvis kraftigt 

Efter Skatfors övergår ån efter hand till lugnflytande. Ån omges av jordbruksmark men 
närmast åkanten växer en tät löv bård. Vid Bro Hytta ökar vattenhastigheten och loppet är åter 
strömmande och forsande. En damm, där ett mindre kraftverk är under uppförande, utgör 
vandringshinder. Vid sidan av huvudfåran går en grävd kanal där vattnet kommer att mynna ut 
efter kraftverket Ägaren till kraftverket har enligt uppgift tillstånd att låta allt vatten gå via 
turbinen, vilket i princip kan innebära att den ordinarie strömfåran omedelbart nedströms 
dammen blir torrlagd. Nedströms darnmen är loppet fortsatt strömmande över sten- och 
blockbotten, sten och block ligger också upprensat längs stränderna. Ån passerar en tomt där 
diverse järnskrot ligger utspritt längs åns stränder. 

Efter Bro Hytta är ån lugnflytande genom lövskog och jordbruksmark. Vid Yxfabriken blir ån 
åter strömmande och forsande. Sten och block ligger upprensade efter åkanterna. På en sträcka 
av 500 meter ligger tre dammar; damm vid Yxfabriken, Storviks Vallskvarn och Bro kvarn. 
Samtliga dammar utgör defmitiva vandringshinder. 
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Efter Bro kvarn är ån i huvudsak strömmande och forsande ända ner till Näsbysjön. Emellanåt 
förekommer lugnare partier med riklig vattenväxtlighet. Ån omges mestadels av jordbruks- och 
betesmark. 

Efter Näsbysjön är ån lugnflytande genom lövskog, ängs- och jordbruksmark. Sista biten innan 
utflödet i Storsjön rinner ån inom Storsjöns fiskevårdsområde. 

Fiskfauna 
Vallbyån ärelfiskad 1987 av Länsstyrelsen samt 1994 (2 lokaler) och 1995 (2 lokaler) av 
Sandvikens kommun. Vid 1987 år fiske påträffades ingen öring. 1994 och 1995 års elfisken 
påvisade öringforekomst på samtliga lokaler. Årsyngel och därmed reproduktion kunde 
konstateras på tre lokaler. 

Från Hosjön ner till Skatfors sker kontinuerlig utsättning av Björkaåöring. I övrigt förekommer 
abborre, gädda, ål, lake, sten simpa och vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
Vallbyån finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997) där det framgår att: "utmed 
Vallbyån växer en intressant flora med bl a flera arter orkideer". Därtill kommer att Vallbyåns 
vattensystem tillsammans med Jädraån och Borrsjöån utgör en mycket viktig utterbiotop där 
också uttern förekommer permanent (Länsstyrelsen 1996). 

Fysisk pIlverkan 
Vallbyån är flottledsrensad i hela sin sträckning. Bitvis är rensningen kraftig. Från Hosjön och 
ner till Bro kvarn fmns sex dammar, samtliga utgör vandringshinder som omöjliggör 
fiskvandring från Storsjön. 

Kommentar 
Idag finns sex vandringshinder mellan Hosjön och Näsbysjön. Öringbeståndet på samma 
sträcka utgörs främst av inplanterad Björkaåöring. I vilken utsträckning dessa öringar 
reproducerar sig och om det finns rester av ett naturligt bestånd är osäkert. Nedströms Bro 
kvam förekommer också öring. Dessa öringar kan möjligen komma från Storsjön eller 
Näsbysjön och vara ett resultat av naturlig reproduktion och/eller vara Björkaåöring som 
släppt sig nedströms. Förekomsten av eventuell insjööring som vandrar upp i Vallbyån för lek 
torde dock vara tämligen låg, även fast det vruje år fångas öring nedströms Bro kvarn. 

Mot bakgrund av detta är det önskvärt att på sikt bygga fiskvägar för att möjliggöra 
fiskvandring från Storsjön och Näsbysjön ända upp till vattenområdet uppströms Fäbodsjön. 
Idag torde det dock vara viktigare och mer realistiskt att förbättra förutsättningarna för det 
öringbestånd som redan finns mellan dammama och kanske i synnerhet för de rester av 
öringbestånd som finns i avrinningsområdet uppströms Fäbodsjön. 

Vallbyåns bottenfauna har undersökts. Detta skedde 1986 och 1987 inom rarnen för 
Länsstyrelsens bottenfaunainventering 1986-1988. Då påträffades flera föroreningskänsliga 
arter vilket påvisar ett klart och rent vatten. Vid en provpunkt, belägen i anslutning till en 
tillrinnande bäck från rövarsmyran, påträffades dagsländan Ephemera danica och nattsländan 
Chimarra marginata. Dessa två arter är försurningskänsliga. Förutom dessa fynd påträffades 
endast försurningstålig bottenfauna (Länsstyrelsen 1992). 
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Förslag till dtgärder 
Återställning efter flottledsrensning. 

Fortsatt utsättning av öring mellan Hosjön och Bro kvarn. 

För ett uthålligt fiske krävs restriktioner. Fisket bör vara fångstbegränsat med antal fiskar och 
minimimått Minimimåttet ska vara relaterat till medellängden hos vuxen öring i Vallbyån. 
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111. Stigerängsbäcken Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Stigerängsbäcken är en källbäck med ursprung vid Vikåsen ca 2 km öster om Gårdsjön. 
Vikåsen omkring 250 m ö h, utgör vattendelare vilket innebär att Stigerängsbäcken utmynnar i 
Ältebosjön inom Gavelhytteåns avrinningsområde. Stigerängsbäcken är ca 9 km lång, 1-2 m 
bred och 0,1 m djup. Från källan ner till Ältebosjön faller bäcken ca 133 meter. 

Från källan där Gästrikeieden passerar och ca 3 km nedströms är bäcken bitvis mycket brant 
fallande. På samma sträcka och längs bäcken i övrigt fmns endast ett fåtal kortare tillflöden, till 
följd att bäckens övre delar torrläggs vid nederbördsfattiga somrar. 

Den övre sträckan är, trots den ringa förekomsten av vatten, mycket vacker och på vissa 
ställen har bäcken skurit djupa raviner med lodräta väggar omkring. Under dessa ca 3 km faller 
bäcken ca 100m. Bäcken omges av barrskog som bitvis är grov. 

Därefter planar bäcken ut för att övergå till långsamt rinnande och nästan torrlagd genom 
mestadels jordbruksmark. Uppströms Nygården finns en damm som utgör vandringshinder. 
Bäcken är också, i anslutning till Riks-80, påverkad genom dikning och kanalisering. Slutligen 
mynnar bäcken i Ältebosjön där den är kraftigt igenväxt. 

Fiskfauna 
Uppströms Nygården finns en mindre damm. Boende vid darrunen har där planterat ut öring 
och bäckröding. Möjligen förekommer öring och bäckröding också i bäcken i övrigt, dock 
sparsamt då bäckens vattenföring torde vara begränsande. I övrigt förekommer gädda och 
vitfisk. 

Särskilda naturvärden 
Stigerängsbäckens övre delar får anses som värdefulla inte minst för sitt lopp som bitvis har 
skurit djupa raviner genom gammal barrskog. 

Fysisk plJverkan 
Uppströms Nygården finns en privat mindre darrun som utgör vandringshinder. Vidare är 
bäckens nedre del bitvis utdikad och kanaliserad. 

Kommentar 
Undre torrperioder kan bäcken vara helt uttorkad. Bäcken har, trots bitvis mycket fina partier, 
ringa betydelse för sportfiske eller fiskproduktion. 

Förslag tilllJtgärder 
Inga. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

Il. Abborrtjärn (1,1 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Abborrtjärn avvattnar Onntjärn och avrinner sedan via Abborrtjärnsbäcken ner till GIasboån 
och vidare ner till Vallbyån. Tjärnen är högt belägen (194 m ö h) och utgör källflöde till 
Vallbyån. Abborrtjärn är svagbuffrad och humös med högt fårgtal. 

Abborrtjärn är liten långsmal och omgiven av grov skog. I norr tallskog och i söder granskog. 
Skogen går ända ut till strandkanten som bitvis är blöt och sank. I väster ligger Orrntjärnen och 
endast en liten bäck på ca 25 meter skiljer tjärnarna ål Ett fritidshus ligger i anslutning till 
tjärnens norra strand. 

Runt tjärnen växer bladvass och näckrosor, mestadels i anslutning till utloppet i öster. 

Fisk/auna 
I ~ärnen finns enligt uppgift abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Abborrtjärnen ligger drygt hundra meter från närmaste bilväg. Frarn till tjärnen finns ingen 
egentlig stig. En mindre väg leder dock ända frarn till det fritidshus som är beläget vid tjärnen. 
Vägen är privat vilket gör tjärnen relativt svårtillgänglig. 

Kommentar 
Tjärnen och dess omgivning är trevlig. Närheten till Orrntjärn gör den särskilt intressant. 
Kontinuerlig utsättning av fisk i båda tjärnarna, skulle ge möjlighet till ett trivsamt sportfiske 
där man kan variera fisket mellan de båda tjärnarna. 

Förslag till dtgärder 
Abborrtjärn tillsammans med Orrn~ärn undersöks med avseende på sjöns temperatur- och 
syrgasförhållanden, för att utröna eventuella förutsättningar för put and take- fiske. 

Vid fortsatt utveckling anläggs ett vindskydd och två kastbryggor. 

Röjning av stig till sjön samt spänger runt sjöns våta partier. 

I övrigt inforrnationsskylt med uppgifter om fisket etc. 

Kontakt tas med fritidshus ägaren för eventuella synpunkter. 
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12. Fäbodsjön (34,7 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Fäbodsjön ( 118,1 m ö h) är belägen ca 7 km nordväst om Storvik. Sjön med ett maxdjup på ca 
2,3 m är svagbuffrad, näringsfattig och humös med högt färgtal. Därtill förekommer höga 
kvicksilverhalter hos fisk. Sjöns tillrinning kommer frän Strömsholmsän samt en mindre 
källbäck. Avrinningen sker via ValIbyän. Sjön kalkas regelbundet via kalkdoserare uppströms i 
Strömsholmsän. 

Fäbodsjöns omgivning är till större delen öppen mark, frärnstjordbruksmark med glesa bårder 
av lövträd närmast sjön. I nordväst fmns ett mindre blandskogsbestånd. I söder och sydost 
dominerar fritidshusbebyggelse. 

Vattenväxtligheten är bitvis riklig och dominems av bladvass. 

Fiskfauna 
I sjön finns abborre, gädda, ål och vitfisk, inplantering av regnbåge skedde tidigare men har 
numera upphört. 

Tillgänglighet 
Sjöns östra sida är lättåtkomlig frän väg. 

Kommentar 
Fäbodsjön ingick under åren 86-90 i Länsstyrelsens projekt "kaJkning kvicksilver". Avsikten 
med projektet var att se om man med hjälp av olika kalkningsmetoder kan sänka 
kvicksilverhalterna hos fisk. Projektet påvisade att även om projektsjöama reagerade olika, så 
minskades kvicksilverhalterna hos fisk med i genomsnitt 20 procent. Kalkning direkt i sjön 
visade sig vara den effektivaste metoden. Problemen i Fäbodsjön kvarstår dock, bl a p g a sjöns 
korta omsättningstid vilket försvårar en varaktig kalkningseffekt. 

Sjön anses vara värdefull får friluftsliv och då kanske framförallt för de många fritidshus som 
ligger runt sjön. 

Förslllg till dtgärder 
Sjön är en förhållandevis populär fiskesjö och för att underlätta och kanske även i viss män 
förbättra fisket anläggs "syren". 

En informationsskylt sätts upp med information om sjödjup, fiskarter etc. 
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13. Galmsjön (19,6 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Galmsjön (197 m ö h) är en källsjö och en av de högst belägna sjöarna inom Vallbyåns 
avrinnings område. Sjöns tillopp består i två mindre källbäckar och avrinningen sker till 
Strömsholmsån via Galmsjöbäcken. Sjön är svagbuffrad och därmed känslig för surstötar. 
Galmsjön med ett maxdjup på 3,3 m har dock en kort omsättningstid vilket försvårar en 
varaktig kalkningseffekt. Sjökalkning sker därför regelbundet, senaste kalkning utfördes 1997. 

Galmsjön omges av mestadels tallskog på fastrnark med sluttande stränder ända intill sjön. I 
väster angränsar ett mindre våtmarksparti där också ett mindre källflöde utmynnar. I söder 
angränsar ett kalhygge. 

Vattenväxtligheten runt sjön är sparsam. 

Fisk/auna 
I Galmsjön förekommer gädda. abborre. lake. ål och vitfisk. 

Tillgänglighet 
En väg leder ända fram till sjön. Dock är vägen i dåligt skick vilket försvårar framkomligheten. 

Kommentar 
Galmsjön är en vackert belägen sjö och relativt populär för sportfiske efter gädda och abborre. 

Förslag till dtgärder 
Vägen till sjön är dålig och bör förbättras. 

Informationstavla. 
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14. Gårdsjön (42 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Gårdsjön är en källsjö och en av de högst belägna (199.5 möh) sjöarna i Vallbyåns 
avrinningsområde. Sjön mynnar via Glasbobäcken/Glasboån slutligen i Vallbyån. Sjöns synliga 
tillopp utgörs av två mindre bäckar, en källbäck och en bäck som avrinner från Gårdsjöflyet 
Gårdsjön är en fm klarvattensjö med lång omsättningstid, vilket gör vattenkemin förhållandevis 
stabil. Sjön kalkades 1985, men har sedan dess inte varit i behov av omkalkning. 

Sjön ligger djupt nedbäddad bland omgivande berg. Runt sjöns östra ände sluttar det kraftigt 
mot sjön. Skogen i norr består av gammal grov tallskog medan skogen i söder främst består av 
tät granskog. I övrigt grumlas landskapsbilden något då omgivningen längs sjön västerut på 
båda sidor domineras av ungskog. Dock omges hela sjön av grova tallar i området närmast 
strandlinjen. Ä ven alla större uddar består av grov barrskog med mer eller mindre inslag av 
björk. 

Sjöns strandzon är stenig och blockig med mindre inslag av grus och sandbottnar. På flera 
ställen finns stora block som sticker upp över vattenytan. 

Växtligheten i sjön är måttlig, endast ett svagt bladvassbälte sträcker sig längs sjöns norra sida 
samt i några vikar. 

Fiskfauna 
I sjön finns rester av tidigare inplanterad öring. I övrigt förekommer abborre, gädda, lake, 
siklöja, ål och vitfisk. Även sik inplanterades tidigare men är nu troligen borta. För närvarande 
pågår ett projekt med introduktion av röding. Målsättningen är att rödingen på sikt ska 
reproducera sig på egen hand. Arbetet påböJjades i februari 1997 med anläggande av lekgrund. 

Tillgänglighet 
Två mindre fritidshus fmns invid vattnet längs sjöns norra sida och sjön är lättillgänglig då en 
bilväg bitvis följer längs sjöns sydvästra strand. En mindre väg fmns också på sjöns norra sida 
men är i dåligt skick. 

Kommentar 
Sjön är vackert belägen bland omgivande berg och en av de mest populära för såväl bad som 
fiske inom Vallbyåns fiskevårdsområde. Gästrikeieden passerar längs större delen av sjöns 
norra strand och vid sjön finns ett vindskydd. I sjön har fiskevårdsområdet även en 
uthyrningsbåt. 

Gårdsjön är en av få klarvattensjöar i hela Gästrikland och bör därför ses som särskilt 
intressant i området. Vidare omges sjön till vissa delar av gammelskog med höga och grova 
tallar. 
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Förslag till dtgärder 
Introduktion av självreproducerande röding. Sjön med sin karaktär och sitt läge högt upp i 
avrinningsområdet, och med ett maxdjup omkring 17 meter, har goda förutsättningar för 
introduktion av röding. I februari 1997 anlades ett lekgrund för att ge rödingen möjlighet att 
reproducera sig på egen hand. Framledes kan det bli aktuellt att utöka antalet lekområden. 
Stödutsättning bör dock ske vid sidan av den naturliga reproduktionen för att klara ett 
fungerande sportfiske. 

Förbättring av väg till rastplats/badplats på sjöns norra sida. 

Anläggande av fyra vindskydd. 

Röjning av stig mellan vindskydd och runt sjön. 

En informations tavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskarter, fiskekortsförsäljning, 
båtuthyming etc. 
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Is. Gäddtjärn (38,7 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Gäddtjärn (180,8 m ö h) utgör tillsammans med Hällsjön (Dalamas län) och Lövåssjön, de övre 
delama av Vallbyåns avrinnings område. Sjöns tillrinning består av Fräkenån (Hällsjön) och l ' 
Lövåssjöån. Avbördning sker via Gäddtjärnsån och Strömsholmsån. Det mesta vattnet rinner 
dock via Strömsholmsån då utloppet till Gäddtjärnsån är avstängt. Gäddtjärn med ett maxdjup 
på 11 meter har kort omsättningstid och är svagbuffrad i likhet med de flesta övriga sjöar i 
området. Sjöka1kning har utförts 1988, 1991 och 1994. 

Gäddtjärnen ligger i kuperad tallskogs terräng med undantag för ett mindre våtrnarksparti i 
norr. I väst och söder är terrängen sluttande ända ner till strandkanten. I söder och öster 
angränsar kalhyggen. I övrigt växer tallskog ända fram till strandkanten. 

Tjärnen är flikig och varierad med ett smalt sund, några mindre vikar samt ett antal mindre 
holmar. Vattenväxtligheten i några mindre vikar är riklig med frärnst bladvass och 
flytbladsväxter. Vattenväxtligheten totalt sett är dock sparsam. 

Fisk/auna 
I Gädd~ärn förekommer abborre, gädda, åI,lake och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen är lättåtkomlig frän väg som följer längs ~ärnens östra sida. 
I anslutning till sjön finns också en mindre vändplan där det ofta står en eller ett par husvagnar 
uppställda under sommartid. 

Kommentar 
Gäddtjärn är trivsam, välbesökt och allmänt omtyckt som ett bra fiskevatten efter gädda och 
abborre. VaIje år fångas grova exemplar av såväl gädda som abborre. En bad- och rastplats 
finns i anslutning till utloppet i Gäddtjärnsån. 

Förslag till dtgärder 
Restaurering av befintlig rastplats. 

Anläggande av vindskydd vid befintlig rastplats samt i väster. 

Utläggning av "syren". 

Vändplanen i öster förbättras och utökas. 

Inforrnationsskylt med uppgifter om tjärnen, fisket etc. 
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16. Hamptjärn (3 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Hamptjärn (171 m ö h) ligger ca l km sydost om Gäddtjärnen. Tjärnen är en källsjö utan 
synliga tillopp. Avbördningen sker till Gäddtjärnsån via en diffus utloppsbäck. Hamptjärnen är 
svagbuffrad med högt fårgta1 och kalkades senast 1994. 

Tjärnen omges i söder av kraftigt sluttande terräng, bevuxen med granskog ända ner mot 
stranden. Ä ven östra sidan omges av grövre skog främst tallskog med våtmark närmast 
strandkanten. I övrigt omges tjärnen av ungskog. Sjöns stränder är mjuka men spänger fmns 
vid de mjukaste partierna. 

Vattenväxtligheten är måttlig med ringa fOrekomst av nate och bladvass 

Fiskfauna 
Hamptjärn utnyttjas som put and take- sjö med kontinuerlig utsättning av regnbåge och 
bäckröding. Förutom inplanterade arter förekommer även abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
En bilväg når ända fram till tjärnen. I anslutning till tjärnen finns också en parkeringsplats. 

Kommentar 
För Hamptjärn har fiskevårdsområdet tagit fram en handlingsplan för att göra sjön 
handikappanpassad med bryggor, vindskydd och toalett etc. Möjligheterna till fiske för 
funktionshindrade inom Sandvikens kommun är starkt begränsade. Endast ett fåtal tjärnar inom 
kommunen kan idag erbjuda den service som krävs för att funktionshindrade ska kunna ta del 
av den självklara rätten till ett meningsfullt friluftsliv. Ett meningsfullt friluftsliv omfattar i allra 
högsta grad sportfiske. Det sk "Hamptjärnsprojektet" är därför mycket viktigt och har hög 
prioritet bland föreslagna åtgärder. 

Förslag tilll1tgärder 
Fortsatt fiskutsättning. 

Genomföra redan planerade åtgärder för handikappanpassat fiske i det s k 
Hamptjärnsprojektet. 

Reparera och komplettera spänger runt sjön. 

Rensa stränderna från diverse bråte som fOrsvårar fisket som endast är tillåtet från land. 

Inforrnationstavla. 
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17. Hosjön (44 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Hosjön (114,1 m ö h) ligger ca l km nedströms Fäbodsjön och är i likhet med denna en 
genomloppssjö för VaIlbyån. I sjön, förutom VaIlbyåns inflöde, mynnar Åsflybäcken samt 
några mindre källbäckar. Hosjön vars maxdjup är omkring 3,1 meter har en stabil 
vattenkvaIitet. 

Sjön omges av mestadels jordbruksmark med inslag av lövskog i nordväst. I övrigt angränsar 
några mindre tallskogsbevuxna våtrnarkspartier. Runt sjöns östra sida finns en del fritidshus 
samt även några "året runt" bostäder. 

Fiskfauna 
I Hosjön förekommer abborre, gädda, lake, ål och vitfisk. Tidigare gjordes utsättningar av 
regnbåge men av dessa utsättningar finns inget kvar idag. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god då bilväg följer längs den östra sidan. 

Särskilda naturvärden 
Hosjön finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997). Värdet består i öppen hagmark 
med relativt artrik flora. Därtill har sjön ett rikt fågelliv. 

Kommentar 
Hosjön är populär för sportfiske efter abborre och gädda. I sjön finns också möjligheter att 
hyra båt. 

Förslag till dtgärder 
Anläggande av "syren" runt sjön för att få på det sättet skapa fler "säkra" fiskeplatser. 

Inforrnationstavla. 
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18. Idsjön (28 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Idsjön (127 m ö h ) är belägen ca 2 km nordost om Hosjön. Mellan Hosjön och Idsjön ligger 
Vallbyåns och Borrsjöåns vattendelare vilket innebär att Idsjön ligger inom Borrsjöåns 
avrinningsområde. Sjöns synliga tillopp utgörs aven mindre källbäck. Avrinningen sker till 
Storån inom Borrsjöåns avrinningsområde. Sjön är kalkad 1989 och 1993. 

Idsjön omges av något kuperad granskogsterräng. Granskogen är bitvis gallrad, dock 
förekommer partier med tät granskog. I övrigt växer ungskog. 

Vattenväxtligheten längs sjön kanter är emellanåt riklig. Främst förekommer vass och 
näckrosor. 

Fisk/auna 
Sjön rotenonbehandlades 1963 för utsättning av öring och röding. Idag sker ingen utsättning 
och gädda, abborre och vitfisk har återkoloniserat. Enligt uppgift förekommer även ål. 

Tillgänglighet 
Sjön ligger ca 500 m från närmaste väg. En mindre stig som bitvis är igenväxt leder fram till 
sjön. 

Kommentar 
Idsjön är en fin sjö med en omgivning som delvis är av "vildmarkskaraktär". Sjön är populär 
för sitt abborrfiske och därmed ganska välbesökt. Vid sjön kan man hyra båt då det bitvis kan 
vara svårfiskat från land. Ett "vindskydd" i form aven renoverad gammal kolarkoja finns vid 
den norra stranden. 

Förslog till dtgärder 
Då bilvägen slutar ca 500 m från sjön och stigen till sjön bitvis är obefintlig bör en stig röjas. 

Vindskydd anläggs vid sjöns södra och västra strand. 

Informationstavla. 
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19. Krutsjön (6,5 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Krutsjön (176 m ö h) avvattnar Svinsjön och avvattnas i sin tur av G1asboån som rinner ner i 
Strömsholmsån. Förutom bäcken från Svinsjön tillrinner en mindre källbäck. Sjön med ett 
maxdjup omkring 2,8 m är svagbuffrad med kort omsättningstid. Sjön är ej kalkad men torde 
påverkas av kalkning från uppströms liggande Svinsjön. 

Krutsjöns omgivning består av mestadels granskog. I närområdet dominerar myrmark där det 
bitvis är väldigt sankt. Vattenväxtligheten är sparsam, främst förekommer bladvass och 
näckrosor. 

Fiskfauna 
Tidigare gjordes utsättningar av öring och bäckröding. Av dessa utsättningar finns inget kvar. 
Idag förekommer abborre, gädda, lake, ål och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Avståndet till närmaste bilväg är ca 500 meter. 

F örslilg till dtgärder 
I sjön gjordes tidigare utplantering av ädelfisk. För detta kan den åter komma ifråga. 

I förlängningen anläggs spänger runt sjöns våtaste partier samt ett vindskydd vid sjöns norra 
strand. 

Röjning av stig fram till sjön. 

Inforrnationstavla. 
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110. Lövåssjön (19 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Lövåssjön (203,6 möh) är fiskevårdsområdets högst belägna sjö och utgör tillsammans med 
Hällsjön (Dalamas län) Vallbyåns direkta källflöde. Sjön avvatblas av Gäddtjärn via 
Lövåssjöbäcken. Den synliga tillrinningen består i ett antal mindre källbäckar bl a 
Spångmyrbäcken. Tidigare var en kalkdoserare placerad vid Spångmyrbäcken. Doseraren är 
numera tagen ur drift och sjökalkning sker vaIje år. 

Sjön omges av tallskog med inslag av lövskogsdungar närmast sjökanten. I norr och i öster är 
terrängen sluttande. I öster sluttande hällmark som når ända ut i sjön vilket ger upphov till fina 
häll-, grus- och sandbottnar. 

Vattenväxtligheten totalt sett är sparsam, dock växer rikligt med starr vid sjöns utlopp. 

Fisk/auna 
Lövåssjön rotenonbehandlades 1963 och utsättning av fångstfärdig öring, regnbåge och röding 
görs kontinuerligt Förutom inplanterade fiskarter finns även gädda och lake. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättåtkomlig från norr och öster. 

Kommentar 
Sjön är populär bland sportfiskare och utarrenderas av Vallbyåns fvoftill fiskeklubben 
Dunkroken. Genom deras försorg sker kontinuerliga fiskutsätblingar. Vidare finns vindskydd 
och kastbryggor runt sjön. Fisket och servicen kring sjön anses vara väl fungerande. 

Förslag till dtgärder 
Fortsatt fiskutsättning. 

Förbättring av parkering i anslutning till sjön. 

Anläggande av vindskydd i öster. 

En stig röjs till sjön från en väg i söder. Ä ven röjning av stig i strandkanten runt sjön. 

Strandkanten i nordost är bitvis mycket mjuk. Där anläggs spänger. 

En infonnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket , fiskeregler etc. 

Kontakt tas med Dunkrokens fiskeklubb angående åtgärder. 
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111. Näsbysjön (375 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Näsbysjön (62 m ö h) är den lägst belägna sjön i Vallbyåns avrinningsområde. Sjön avvattnas 
av Broasån/Vallbyån som efter ca l km rinner ut i Storsjön. Sjön är välbuffrad och näringsrik 
där närsalttillskottet från omkringliggande åkermark och avlopp m m, bidrar till övergödning 
och därmed problem med igenväxning. I Sandvikens kommuns vattenvårdsplan 1996, står det: 
"Vattenprov tagna i sjön visar tydliga tecken på övergödning med algblomning och stora 
variationer i syremättnad, BS-innehåll samt pH som följd". Dock visar en undersökning av 
sjöns bottenfauna, att artsarnmansättningen avspeglar relativt goda syreförhållanden under hela 
året (en\. Sandvikens kommuns vattenvårdsplan 1996). 

Sjön ligger intill Storviks tätort och är för övrigt mestadels omgiven av åkermark. Bitvis 
angränsar mindre lövskogspartier. 

VattenväxtIigheten är riklig med täta vegetationsbårder längs sjöns kanter. 

Fisk/auna 
Sjön hyser fiskarterna abborre, gädda, gös, nors, öring, ål och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Näsbysjön är relativt svårtillgänglig då sjön mestadels omges av åkermark. Sjön är dock 
åtkomlig vid gamla båthamnen där man också har möjlighet att lägga i båt. 

Kommentar 
Sjön har stort intresse för sportfisket, bland annat angelfiske efter gädda vintertid. 

Förslag tiUdtgärder 
Det fiskas ofta i sjön varför utläggning av "syren" kunde bidra till fler "säkra" fiskeplatser. 

Ett vindskydd anläggs vid den gamla båthamnen. 

En inforrnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. 
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112. Ormtjärn (1,2ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Onntjärn (194 m ö h) är en högt belägen källsjö som avvattnas av närbelägna Abbornjärn, 
vilken i sin tur rinner ut i Glasboån via Abbornjärnsbäcken. Onntjärn är i likhet med 
Abbornjärnen svagbuffrad med högt fårgtal. 

Omgivningen består av tallskog som slutar i våtmark runt kanterna. Ett något större 
våtmarksområde mynnar i väster, i övrigt fmns inga synliga tillopp. I öster finns utloppet som 
efter endast ca 25 meter mynnar i Abbornjärnen. 

Runt tjärnen växer måttligt med bladvass och näckrosor, mestadels i anslutning till utloppet i 
öster. 

Fisk/auna 
I tjärnen finns abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger ca 300 meter från närmaste bilväg och är relativt svårtillgänglig. Onntjärn nås 
bäst via Abbornjärn. 

Kommentar 
Tjärnen och dess omgivning är trevlig. Närheten till Abbornjärn gör den särskilt intressant, och 
kontinuerlig utsättning av fisk i båda tjärnarna, skulle ge möjlighet till ett trivsamt sportfiske 
där man kan variera fisket mellan de båda tjärnarna. 

Förslag till dtgärder 
Undersökning av sjöns syrgasförhållanden. Om förutsättningar finns kan tjärnen tillsammans 
med Abbornjärnen användas för utsättning av fångstfärdig ädelfisk. 

Vid utveckling anläggs ett vindskydd, två kastbryggor samt spänger runt sjön. 

Röjning av stig till sjön via Abbornjärn. 

En infonnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. 

Kontakt tas med fritidshusägaren för eventuella synpunkter. 
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114. Sarvtjärn (2,2 ha) Borrsjöåns vattensystem 

Beskrivning 
Sarvtjärnen allmänt kallad Svarvtiärn tillhör Vallbyåns fvof men ligger i Borrsjöåns 
avrinningsområde. Tjärnen avvattnas av Fäbodsjön i Hagmuren som sedan via Storån rinner ut 
i Borrsjöån. Tjärnen är svagbuffrad och näringsfattig med relativt klart vatten. Sjön kalkades 
senast 1993. 

Tjärnens omgivning består nordost mestadels av myrmarker med lågvuxen tallskog och mjuka 
strandkanter. Något längre mot öster passerar även Gästrikeieden. I söder växer storskog ända 
ner mot tjärnen. 

Fiskfauna 
I tjärnen, som rotenonbehandlades 1964, görs kontinuerliga utsättningar av öring. 

Tillgänglighet 
Tjärnen ligger ca 300 meter från närmaste väg. Stigen är närmast obefintlig. I öster finns 
däremot en vältrampad stig ca 700 meter från vägen. 

Kommentar 
Tjärnen har "vildmarkskaraktär" då den bitvis omges av grov skog. 
Ett vindskydd fmns vid tjärnen som ofta används då tjärnen är populär bland sportfiskare. 

Förslag till btgärder 
Fortsatt utsättning av öring. 

Stigen fram till tjärnens västra ände förbättras genom röjning och utmärkning. 

Runt tiärnen anläggs spänger. 

En inforrnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. 
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115. Svinsjön (18 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Svinsjön (190 m ö h) avvattnas av Krutsjön för att vidare via Glasboän rinna ut i 
Strömsholmsän. Svinsjön är svagbuffrad, näringsfattig och humös. Undersökningar i gädda 
visar dessutom på höga kvicksilverhalter. Sjön kalkas därför regelbundet. 

Sjöns omgivning består mestadels av tallskog med inslag av mindre våtmarkspartier. I sydost 
växer tall- och granskog på hällmark som sluttar brant ända ner mot vattnet. I anslutning till 
branten är sjön ca 17 meter djup. 

Vattenväxtiigheten är sparsam. 

Fiskfauna 
Sjön rotenonbehandlades 1959 för utsättning av regnbåge. Ingen utsättning förekommer idag, 
däremot har abborre, gädda och vitfisk återkoloniserat. Enligt uppgift förekommer även lake 
och ål . 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig då den i stort omges av vägar runt om. 

Kommentar 
Sjön och dess omgivning är trivsam, särskilt i sydost, där den branta skogs beklädda sluttningen 
sträcker sig ända ner mot sjön. 

Förslag till dtgärder 
Sjön används på nytt för utsättning av fångstfårdig fisk. 

Anläggande av vindskydd i norr och i väster. 

En infonnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskeregler etc. 
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116. Åsfly (0,7 ha) Vallbyåns vattensystem 

Beskrivning 
Åsfly är en högt belägen (195m ö h) källsjö som avvattnas av Hosjön via Åsflybäcken. Tjärnen 
är svagt sur och näringsfattig med måttligt siktdjup. Sjön kalkas, senaste kalkning utfördes 
1997. 

Tjärnen omges mestadels av våtmark. I väster växer blandskog, i öster dominerar ungtallskog. 

Vattenväxtligheten är sparsam. 

Fiskfauna 
I tjärnen förekommer abborre och gädda. 

Tillgänglighet 
Åsfly ligger ca 250 meter från närmaste bilväg. 

Kommentar 
Tjärnen är liten och har ingen större betydelse för sportfiske eller fiskproduktion. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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Schematisk karta över inventerade sjöar och vattendrag 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

VALLBVANS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtglirder att åtg. peretap 
(km) I II III totalt 

1 Fräkenån 13GNO 52·7:5 1,3 A Vh Kalkdoserare O 
2 L6våssjöblicken 13G NO 52·7:5 1,3 Okänt Vh Elfiske 5 5 

Aterintroduktion 10 
3 Galmsjöbäcken 13GSO 52·7:4 3,1 A,L EI·93,94,95 Elfiske 5 5 

Aterintroduktion 10 
4 Strömsholmsån 13GSO 52-7:4 7,7 A,G Kalkdoserare Elfiske 5 5 

B-86, EI-87,95 Biotopåtgärder 2,3 102 
3Vh Oml. vägtrumma 21 

Fiskväg 195 
Aterintroduktion 328 

5 Abborrtjärnsb. 13GSO 52-7:4 2,0 Okänt Vh Elfiske 5 5 5 
Biotopåtgärder 0,4 19 
Oml. vägtrumma 11 
Flyttn. fisk 45 

6 Glasbobäcken 13GSO 52-7:4 1,1 Okänt EI-95 Elfiske 5 5 5 
Vh El. V-hinder 6 

Flyttn. fisk 21 
7 Gäddtiärnsån 13GSO 52-7:4 A EI-95, Vh Inga, Ej inv. O 
8 Glasboån 13GSO 52-7:4 8,4 A,G,L,O B-86,87 Elfiske 5 5 

EI-87,95 Biotopåtgärder 2,3 96 
3Vh Sedimentfälla 3 

Oml. 2 vägtr. 31 
Stödutsättning 140 

Sida 173 



INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

VALLBVANS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etapp 
(km) I II III totalt 

9 Asflybäcken 13GSO 52-7:3 5,1 O EI-94,95 Elfiske 5 5 5 
Vh Biolopåigärder 1,7 105 

2 Sedimentfällor 5 
Oml. vägtrumma 11 
Flyttn. fisk 136 

10 Vallbyån 13GSO 52-7:1-5 9,3 O, A, G, l, A, V B·86,87 Biolopåtgärder 4 105 
EI·87,94,95 Fiskvägar 1690 
6 Vh, Sn Fiskutsältnillfl 1795 

11 StIgerängsbäcken 13GSO 52-6:2 8,0 O, G,V Vh,Sn, Ri Inga O 
Totalt Inom fvo 47,3 10,7 242 302 1941 2485 
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INVENTERADE SJÖARfT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

VALLBV ANS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag t ill Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapll 
(m) I II III totalt 

1 Abborrtjärn 13G NO 1,1 194 A, G, V Vattenprovtagning 1 
Vindskydd 18 
Spång runt sjön 53 
2 Kastbryggor 25 
Röjn. stig till sjön 3 
Fiskutsättning 18 
Informationstavla 1 119 

2 Fäbodsjön 13GSO 34,7 118,1 A,G, A,V L Biotopåtgärder 11 
Informationstavla 1 12 

3 Galmsjön 13G NO 18 197 A, G, L, A, V L Vägförbättring 7 
Informationstavla 1 8 

4 Gårdsjön 13GSO 42 199,5 A, G, L, SI, A, O, V Pf·94 4 Vindskydd 36 36 
V Biotopåtgärder 38 
Sn Vägförbättring 7 
L Röjning stigar 12 

Fiskutsättning 
Informationstavla 1 130 

5 Gäddtjärn 13GSO 38,7 180,8 A, G, L, A, V L 2 Vindskydd 36 
Biotopåtgärder 11 
Rastplatser 3 
Vägförbättring 7 
Informationstavla 1 58 

6 Hamptjårn 13GSO 3 171 A, B, G, Rb, V II, L Biotopåtgärder 5 
Handikappanp. 450 
Spång runt sjön 79 
Fiskutsättning 
Informationstavla 1 535 
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INVENTERADE SJÖARfT JÄRNA R MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

VALLBVANS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

7 Hosjön 13GSO 44 114,1 A, G, L,A, V L Biotopåtgärder 11 
Informationstavla 1 12 

8 Idsjön 13GSO 28 127 A,G,A, V R-63 2 Vindskydd 36 
L Röjn, stig till sjön 3 
V Informationstavla 1 40 

9 Krutsj6n 13GSO 6,5 176 A,G,L,A, V L Vindskydd 18 
Röjn, stig till sjön 3 
Spång runt sjön 119 
Fiskutsättning 32 
Informationstavla 1 173 

10 L6våssjön 13GNO 19 203,6 G, L, R, Rb, O II, L Vindskydd 18 
Pf-76 Röjn, stig till sjön 9 
R-63 Spång runt sjön 40 
V Parkeringsplatser 7 

Fiskutsättning 
Informationstavla 1 75 

11 Näsbysjön 13GSO 375 62 A,G,GÖ,N, A, O,V L Vindskydd 18 
Biotopåtgärder 11 
Informationstavla 1 30 

12 Ormtjärn 13GSO 1,2 194 A,G,V Vattenprovtagning 1 
Vindskydd 18 
2 Kastbryggor 25 
Spång runt sjön 60 
Röjn, stig till sjön 3 
Fiskutsättning 18 
Informationstavla 1 126 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

VALLBVANS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

14 Sarvtjärn 13GSO 2,2 135 O R-64 Röjn, stig till sjön 3 
II Spång runt sjön 106 
L Fiskutsättning 
V Informationstavla 1 110 

15 Svinsjön 13GSO 18 190 A, G, L, A, V R-59 2 Vindskydd 36 
L Fiskutsättning 47 

Informationstavla 1 84 
16 Asfly 13G NO 0,7 195 A,G R-62 Inga O 

Totalt Inom fvo 632,1 962 542 8 1512 
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SJÖREGISTER 

VALLBVANS F1SKEV AROSOMRAoE 
Nr Namn Topo- X-koord Y-koord SMHI-nr Slorlek MleIBr Fiskarter övrigt Kalkad Vattenkemi 

karta (ha) över år Ar pH Alkafinitat Kooduk1ivi19t Farg 
havet (mekvn) (mS/m) (mgPtll) 

l Abborrtjam 13GSO 6nl30 152650 52-7:4 1,1 194 A,G,V 

2 Fäbodsjön 13GSO 672210 153359 52-7:4 34,7 118,1 A, G,A V L K-dos. 971105 6,2 0,162 5,1 153 
3 Galmsj6n 13GNO 6n695 152842 52-7:4 19,6 197 A, G, L, A, V L 1997 971105 6,4 0,229 5,2 247 
4 G6rdsjön 13GSO 672042 152996 52-7:4 42 199,5 A, G, L, SI, A, Ö, V L, Pf-94, V, Sn 1985 971105 6,5 0,109 3,6 20 
5 Gådd~am 13GSO 6n479 152743 52-7:5 38,7 180,8 A,G,L,AV L 1994 971105 6,2 0,147 4,0 128 

6 Hamp~am 13GSO 672391 152798 52-7:4 3 171 A, B, G, Rb, V II, L 1994 971105 6,2 0,167 3,9 50 
7 Hosjön 13GSO 6n254 153504 52-7:4 44 114,1 A,G,L,A,V L 1986 950313 6,05 0,145 4,6 132 
8 Idsjön 13GSO 6n385 153694 52-8-2:1 28 127 A,G,A,V L, R-63, V 1993 971117 6,7 0,124 3,5 139 
9 Krutsjön 13GSO 6nl90 152772 52-7:4 6,5 176 A,G,L.AV L 950313 5,55 0,071 3,5 136 
10 Lövåssjön 13G NO 672611 152581 52-7:5 19 203,6 G, L. R, Rb, Ö II,L,Pf-76,R-63,V 1997 971105 6,6 0,314 5,8 97 

11 Näsbysjön 13GSO 671665 154266 52-7:2 375 62 A,G,Gö,N,Aö,v L 971105 6,5 0,284 6,9 117 
12 orm~am 13GSO 6nl30 152615 52-7:4 1,2 194 A,G,V 

13 PekstamIly 13GNO 673140 152515 52-7:3 0,5 145 A 
14 Sorvtjörn 13GSO 672346 153750 52-8-2:1 2,2 135 Ö L. R-64, II, V 1993 971117 6,7 0,163 4,0 99 
15 Svinsjön 13GSO 6n233 152602 52-7:4 18 190 A, G, L, A, V L. R-59 1997 971105 6,3 0,137 5,6 215 

16 Asfly 13G NO 672618 153226 52-7:3 0,7 195 A,G R-62 1997 971106 6,9 0,24 7,1 180 

-
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7.5. STORSJONS FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Storsjöns fvof och omfattar Storsjön och delar av dess 
tillrinningsområde. 

I området finns fyra sjöar över en hektar varav två har inventerats. Av områdets vattendrag är 
sju inventerade till en sammanlagd sträcka av ca 10 km. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Borrsjöån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Borrsjöän rinner huvudsakligen inom Borrsjöäns fiskevårdsområde. Borrsjöån inom Storsjöns 
fiskevårdsområde omfattar ca 700 meter frän Järnvägsbron ner till utflödet i Storsjön. Ån är 
här omkring 7-8 m bred och över 1 m djup. Den totala fallhöjden på sträckan är endast någon 
meter. Åns vattenkvalitet kännetecknas av god näringsrikedom med höga fosforhalter. 

Inom Storsjöns fvo är Borrsjöän lugnflytande över ler- och finsedimentbotten. Ån kantas av 
mestadels tät lövskog som når ända fram till åkanten. Bitvis angränsar även odlingsmark och 
bebyggelse. Sista biten ner till Storsjön övergår omgivningen till fuktig lövskog och sankmark. 
Utloppet är rikligt bevuxet av övervattenväxter. 

Fiskfauna 
I Borrsjöän förekommer abborre, gädda, lake, ål, och vitfisk. Möjligen även förekomst av gös. 
Högre upp i vattendraget förekommer dessutom öring, elritsa, bäcknejonögon och stensimpa. 
Flodkräfta har förekonunit tidigare men är idag utslagen. 

Fysisk pil verkan 
Högre upp i vattendraget finns flertalet dammar som förhindrar fiskvandring frän Storsjön. 

Kommentar 
Borrsjöän på sträckan har karaktären av kulturå där den rinner långsamt genom bebyggelse och 
vidsträckt odlingslandskap. Vattnet är mycket grumligt, tämligen kraftigt påverkat av närsalter 
främst frän omgivande jordbruks marker och Kungsgårdens kommunala reningsverk. 

Borrsjöän på sträckan är svårfiskad frän land och dess betydelse för sportfisket är obetydlig. På 
sträckan förekommer en del båttraftk. 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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12. Broasån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Broasån utgör förlängningen av Vallbyån och rinner mellan Näsbysjön och Storsjön. Större 
delen av vattendraget rinner inom Vallbyåns fiskevårdsområde. Endast nedre delen mot 
Storsjön rinner inom Storsjöns fiskevårdsområde, en sträcka på ca 200 meter. Här är ån 
omkring 8 m bred och djupet överstiger 1,5 meter. Vattnet är välbuffrat och näringsrikt med 
relativt höga fosforhalter. 

Broasån är lugnflytande genom fuktig lövskog sarnt ängs- och jordbruksmark. Ån rinner över 
finsedimentbotten med enstaka inslag av sten och block. Vattenvegetationen domineras av 
bladvass och är bitvis riklig, främst vid utloppet till Storsjön. 

Fisk/auna 
I Broasån förekommer gös, abborre, gädda, lake och vitfisk. Flodkräfta förekom tidigare men 
är idag utslagen. 

Särskilda naturvärden 
Broasån fmns med i Länsstyrelsens naturvårdsprograrn (1997) då ån i sin nedre del omges 
av strandängar med intressant flora. Omgivningarna hyser också ett rikt fågelliv . 

Fysisk pil verkan 
Ån är kanaliserad och muddrad, större stenar är delvis bortsprängda. 

Kommentar 
I ån är båttrafiken livlig då den utgör förbindelseled mellan Storsjön och Näsbysjön. 
Åsträckan har ingen särskild betydelse för sportfisket och det är delvis svårt att fiska från land. 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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13. Gavelhytteån Gavleåns Vattensystem 

Beskrivning 
Gavelhytteån utgör nedre delen av Hoåns vattensystem. Ån avrinner från Ältebosjön och 
utmynnar i Storsjön. Från Ältebosjön ner till Harnmarby gamla sulfitfabrik rinner ån inom 
Ottnarens fvo. Nedströms gamla sulfitfabriken rinner ån inom Storsjöns fiskevårdsområde. 

Vattnet är välbuffrat och näringsrikt med höga fosforhalter. Tidigare var vattendraget också 
tämligen miljögifts belastat Bl a från uppströms liggande stålindustri och Harnmarby 
sulfitfabrik. Idag är sulfitfabriken nedlagd och förbättrad reningsprocess vid stålverket i Hofors 
har förbättrat vattenkvaliteten avsevärt. 

Gavelhytteån är lugnflytande och sjöliknande med undantag för sista biten ut i Storsjön. Där är 
ån strömmande över sten- och grusbotten. Omgivningen domineras av tät lövskog på delvis 
sluttande stränder. Den täta lövskogen växer ända frarn till strandkanten där riklig 
vattenvegetation tar vid, främst växer täta bladvassbårder. I övrigt kantas vattendraget av 
industriområde, ängs- och jordbruksmark sarnt sankmark. 

Fisk/auna 
I Gavelhytteån förekommer abborre, gädda, gös, lake, ål och vitfisk. 

Fysisk pil verkan 
I höjd med Hammarby gamla sulfitfabrik finns en kraftverksdamm som utgör definitivt 
vandrings hinder. Kraftverket har också, enligt vattendom, tillstånd till nolltappning. 
Nolltappningen har negativ inverkan på vattendragets fiskproduktion då lekområden emellanåt 
löper risken att torrläggas. I anslutning till utloppet i Storsjön är ån rensad och kanaliserad. 

Kommentar 
Gavelhytteån vid utloppet är ett populärt område för fiske efter gös. Förutsättningarna för fiske 
efter gös torde fmnas även längre uppströms. Vid Gavelhytteån har man vid några tillfällen 
kunnat iaktta utter och kungsfiskare. 

Försmg tilllltgärder 
I anslutning till utloppet i Storsjön anläggs en fiskebrygga. Fiskebryggan anpassas till att vara 
tillgänglig för rörelsehindrade. 

Vattendomen för kraftverket bör bevakas för en eventuell omprövning. Vid en eventuell 
omprövning ändras nolltappning till garanterad minimitappning. 
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14. Fänjaån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Fänjaån avvattnar Dragåstärnan (74 m ö h) där den inledningsvis har namnet Sågbäcken. Efter 
tillrinning från diverse mindre källbäckar övergår vattendraget till att heta Fänjaån för att 
slutligen rinna ut i Storsjön. Vattenkemiskt är ån välbuffrad och näringsrik med kraftig 
närsaltpåverkan av främst kväve och fosfor från jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk etc. 
Fänjaån inom Storsjöns fiskevårdsområde omfattar ån från Fänjavägen ner till utloppet i 
Storsjön, en sträcka på ca l km. 

Fänjaån är lugnflytande i hela sitt lopp, mestadels omgiven av ängs- och åkermark men bitvis 
förekommer inslag av fuktiga löv- och blandskogspartier. Närmast vattendraget växer täta 
lövbårder. Vattenvegetationen är riklig ända ner till utloppet i Storsjön. 

Fisk/auna 
I Fänjaån förekommer abborre och gädda sarnt ett stort antal vitfiskarter. 

Särskilda naturvärden 
Fänjaån finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprograrn (1997) då det "vid Fänjaåns mynning i 
Storsjön och viken öster därom fmns en rik kärrmarks flora". 

Fysisk ptlverkan 
Fänjaån är påverkad genom dikning. Dikningarna är främst avsedda för dränering av 
jordbruks mark vilket förmodligen leder till kraftigt utläckage av näringsämnen. 

Kommentar 
Fänjaån med sin rika förekomst av vitfiskarter torde kunna intressera sportfiskare med särskilt 
intresse för mete. Dock är det bitvis svårt att fiska från land. Ans nedre del är relativt 
välfrekventerad av båttrafik. An har även fma förutsättningar som kanotled. 

Förslag till tltgärder 
Inga. 
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15. Jädraån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Större delen av Jädraån, inom Sandvikens kommun, rinner genom Järbo och Öjarens 
fiskevårdsområden. Jädraån i anslutning till utflödet i Storsjön rinner dock inom Storsjöns fvo. 
Jädraåns övre delar är svagbuffrad och försumingskänslig. Den nedersta delen av ån är 
betydligt mer välbuffrad och näringsrik. Här beskrivs Jädraån från järnvägsbron ner till utloppet 
i Storsjön, en sträcka på ca 2,5 km. 

Jädraån inom Storsjöns fvo är djup och lugnflytande över mestadels finsedimentbotten. 
Omgivningen domineras av lövskog med inslag av ängsmark. Delvis angränsar även ett 
bostadsområde samt Sandviks industriområde. Området närmast strandkanten är sluttande med 
täta lövträdsbårder. Erosion i strandzonen har lett till att större träd rasat och ligger vinkelrätt 
ut i vattendraget. Vatten växtligheten är måttlig med undantag för utloppet där det växer rikligt 
med blad vass. 

Fiskfauna 
I Jädraån på sträckan förekommer abborre, gädda, lake, ål, och vitfisk. Möjligen förekommer 
även gös. Ä ven flodkräfta fanns tidigare men den är idag utslagen. Högre upp i vattendraget 
förekommer dessutom öring, harr, elritsa, bäcknejonöga och sten simpa. I vattensystemets övre 
delar förekommer också flodkräfta. 

Fysisk pdverkan 
Jädraån är påverkad av flottledsrensning. Högre upp i vattendraget finns också flertalet 
dammar som samtliga hindrar fiskvandring från Storsjön. Det finns dock inga vandringshinder 
på sträckan från Storsjön upp till Järbo fiskevårdsområde. 

Kommen/ar. 
Det är oklart beträffande gösens förekomst i Jädraån. Om gös förekommer torde åsträckan 
vara intressant för sportfiske. I övrigt betraktas sträckan främst som en farled för båttraftk. 

Förslag till d/gärder 
Ett samarbete bör upprättas mellan Storsjöns, Öjarens och Järbos fiskevårdsområden 
beträffande möjligheter till förbättrat öringbestånd där tillväxten delvis sker i Storsjön. 
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16. Skadängsbäcken Gavleåns va ttensystem 

Beskrivning 
Skadängsbäcken avvattnar Skadängstjärnen (66 m ö h, Gävle kommun) och utmynnar efter ca 
700 m i Storsjön. Endast Skadängsbäckens nedre del (ca 300 m) rinner inom Storsjöns fvo. 
Bäcken är omkring 1 m bred, 0,2 m djup och faller totalt ca 4 meter. 

Skadängsbäcken inom Storsjöns fvo är lugnflytande till svag strömmande över varierad sten-, 
grus- och blockbotten. Bäcken omges av blandskog, som bitvis är avverkad, med en tät 
buskbärd närmast strandkanten. I bäcken växer rikligt med botten vegetation främst mossa. 
Vid utloppet till Storsjön dominerar övervattensvegetation, främst starr och bladvass. 

Fiskfauna 
Det fmns inga uppgifter angående fiskförekomst, troligen sker viss lekvandring av främst 
vitfisk från Storsjön. Tidigare förekom flodkräfta i bäcken men beståndet är idag utslaget 

Fysisk pil verkan 
Bäcken är bitvis kraftigt påverkad av rensning. 

Kommentar 
Den tidigare förekomsten av flodkräfta gör att bäcken kanske kan betraktas som värdefull 
kräftbiotop. Bäcken kan anses betydelsefull vid en eventuell återintroduktion av kräftor i 
Storsjön. Förutsatt att orsaken till kräftdöden kan fastställas och åtgärdas. I övrigt har bäcken 
ingen betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förswg tilll1tgärder 
Återintroduktion av kräftor om orsaken till kräftdöden kan fastställas och åtgärdas. 
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17. Bastubäcken Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Bastubäcken är en källbäck med början i odlingslandskapet sydväst om Årsunda. Bäcken är 
omkring 1-2 m bred och 0,2 m djup och utmynnar efter ca 1,2 km i Storsjön. Den totala 
fallhöjden är ca 5 meter. 

Bastubäcken är i allmänhet lugnflytande över finsedimentbotten och omgiven av ängs- och 
jordbruksmark ända intill bäckkanten. Endast undantagsvis växer en smal och gles kantwn av 
lövträd och buskar mellan bäck och omgivande jordbruksmark. I bäcken växer rikligt med 
såväl botten- som övervattensvegetation. 

Fiskfauna 
Det fmns inga uppgifter angående fiskförekomst, troligen sker viss lekvandring av fisk från 
Storsjön. 

Fysisk pli verkan 
Bäcken är kraftigt påverkad av dikes rensning och tjänstgör främst som dräneringsdike åt 
omkringliggande jordbruksmarker. 

Kommentar 
Bäcken har ingen betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag tilllItgärder 
En skyddande kantzon bör tillåtas att växa upp närmast bäcken. Kantzonen kan delvis bidra till 
minskat utläckage av näringsänmen. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

Il. Koppartjärnen (9 ha) Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Koppartjärnen (62,5 m ö h) är belägen strax väster om Storsjön, mitt emellan Näsbysjön och 
Gavelhytteån. Tjärnen har god buffertkapacitet och är näringsrik med högt fargtal. Tjärnens 
synliga tillopp utgörs av två mindre källflöden. Avrinningen, via en mindre utloppsbäck, sker 
till Storsjön. 

Koppartjärnen omges av mestadels flack ängs- och åkermark. I sydost växer dock ett mindre 
lövskogsparti på sluttande terräng. Närmast tjärnen kantar bitvis ett tätt buskskikt 

Vattenväxtligheten är riklig med täta vassbårder längs sjöns kanter. I övrigt täcks stora delar av 
vattenytan av flytbladsväxter, främst näckrosor. 

Fisk/auna 
I tjärnen förekommer abborre, gädda, gärs och en mängd vitfiskarter. Enligt uppgift har det 
förekommit flodkräfta längre tillbaka. 

Kommentar 
I Koppartjärnen förekommer angling vintertid men tjärnen har i vidare bemärkelse ingen 
betydelse ur sportfiskesynpunkt. Tidigare fanns dock planer på att använda tjärnen som refug 
för flodkräfta. Förberedande undersökningar påvisade emellertid att tjärnen var otillräcklig med 
avseende på lämpliga kräftbiotoper. Vintertid råder vissa år syrebrist med fiskdöd som följd . 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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14. Storsjön (7500 ha) Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Storsjön (62,3 m ö h) är Gästriklands i särklass största sjö och en av de största i Gävleborgs 
län. Huvuddelen av sjöns tillrinning kommer från Gavelhytteån, Borrsjöån, Vallbyån och 
Jädraån där Jädraåns avrinningsområde svarar för den största enskilda tillrinningen. Storsjön är 
reglerad (vecko- och korttidsreglerad) och avvattnas av Gavleån via utloppet i Forsbacka och 
vidare ut till havet. 

Storsjön med ett maxdjup omkring 15 meter är en slättsjö och därmed naturligt näringsrik. Den 
naturliga näringsrikedomen samt antropogen närsaltpåverkan sedan långt tillbaka i tiden från 
jordbruk, reningsverk, industrier, enskilda avlopp etc, har lett till att Storsjön under senare tid 
årligen drabbas av mer eller mindre omfattande algblornningar. För närvarande pågår ett 
projekt, det s k Storsjöprojektet, där avsikten är att kartlägga de huvudsakliga faktorer som 
bidrar till sjöns övergödning. Dessa undersökningar ska sedan ligga till grund för åtgärder som 
möjliggör en minskning av den antropogena närsalttillförseln. 

Sjön delas upp i östra och västra Storsjön där den västra delen mestadels är öppet vatten med 
ett fåtal öar medan den östra är mer mosaikartad med ett stort inslag av öar och holmar. 

Storsjön omges av både tätorts- och landsortsbebyggelse. Den dominerande landskapsbilden 
utgörs dock av låglänt skogs- och odlingslandskap. Skogsmarken runt sjön och på dess öar 
och holmar domineras av tallskog med varierat inslag av gran-, löv- och blandskog. 
I Storsjöns närområde och på många av sjöns öar och holmar finns också rikligt med fritidshus. 

Vattenväxtligheten i många av Storsjöns vikar samt runt öar och grundområden är riklig, 
främst förekommer täta bladvassbårder. 

Fisk/auna 
I Storsjön förekommer abborre, gädda, gös, öring, siklöja, nors, ål, småspigg samt en mängd 
olika karpfiskarter. Utsättning av gös och öring gjordes tidigare men har idag upphört. 

Flodkräftan som tidigare funnits i goda bestånd är idag nästan utslagen. Orsaken till 
utslagningen är oklar. Man har dock påträffat förekomst av signalkräfta. Signalkräftan är 
bärare av kräftpestsporer och kan möjligen vara en orsak till flodkräftans utslagning. 
För närvarande pågår dock ett projekt där berörda fiskevårdsområden, inom Storsjöns 
tillrinningsområde, tillsammans med Länsstyrelsen och Fiskeriverket försöker reda ut de 
egentliga orsakerna till flodkräftans försvinnande. 

Särskilda naturvärden 
Storsjön med upp till tjugotalet fiskarter, och med skiftande naturmiljöer, bl a ädellövträd, i 
sjöns omgivning och på flertalet öar, ger upphov till ett rikt djurliv med bl a många fågellokaler 
och därtill många olika fågelarter, bl a havsörn. Sjön har också stor betydelse som rastlokaI för 
flyttfåglar. 
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Kommentar 
Sjöns storlek och läge får det mesta i Sandviken att förknippas med Storsjön, vars värde för 
natur- och friluftsliv är mycket högt. Vintertid är sjön ett populärt tillhäJJ för exempelvis 
längfårdsskridskoåkare men även för pimpel- och angelfiskare. Sommartid är sjön populär 
bland båtägare och fisket efter abborre, gädda och framförallt gös gör Storsjön till en av de 
bästa och mest attraktiva av samtliga sjöar inom Sandvikens kommun. 

Servicen kring fisket och övrigt friluftsliv är i viss utsträckning utvecklad med vindskydd och 
rastplatser på vissa ställen. Båtuthyrning förekommer genom Storsjöns fvof och genom 
Shellmacken i Årsunda. Runt sjön finns också ett antal campingplatser där Strandbaden i 
Årsunda är den största. 

Förslag till dtgärder 
För att underlätta för fiskare som kommer med egna båtar förbättras skyltning till befintliga 
båtiläggningsplatser vid Ångbåtsviken, Korsikaudden, N orrbyviken, Boöfjärden och 
Forsbackafjärden. 

Fiskeramper anläggs på båda sidor av vägen vid Bängs för att underlätta fiske frän land. Dessa 
ramper ska också anpassas för rörelsehindrade. 

Handikappanpassad fiskebrygga anläggs vid Norrbyviken väster om Gavelhytteåns utlopp. 

Vindskydd anläggs vid Sätrabadet och Korsikaudden. 

Båtar anskaffas och upplåts till uthyrning vid Strandbaden och Hedåsbadet. 

Gösen tillhör en av de attraktivaste fiskarterna ur sportfiskesynpunkt. För att fisket på det 
naturliga gösbeståndet ska vara uthålligt, och för att gösbeständet ska tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket med handredskap efter gös bör vara fängstbegränsat 
med antal fiskar och minimimått. Fiske med handredskap kan i vissa fall vara mer selektivt än 
nätfiske, vilket drabbar den för sportfiskaren mest intressanta fiskarten. För att ytterligare 
skydda gösen frän överfiske förlängs nätförbudet till att gälla under tiden: 1/5-31/8. 
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Borrsjöån 52-8: l 

Koppartjärn 
9 ha 
62,5 m ö h 

Schematisk karta över inventerade sjöar och vattendrag 

Gavelhytteån 
52-6:1 

Storsjöns fvo 

Storsjön 
52:7 

62,3möh 
7500 ha 

Fänjaån 52-5:1 

1R9 

JädraAn 52:8 

N 

1 - V-hinder 
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INVENTERADE VATIENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

STORSJÖNS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap3 
(km) I II III totalt 

1 Borrsjöån 13GSO 52·8:1 0,7 A, G, K, L, A, O, V Inga O 
2 Broasån 13GSO 52-7:1 0,2 A, G, Gö, L, O, V Sn Illfla O 
3 Gavelhvtteån 13GSO 52·6:1 3,7 A, G, Gö, L, A, V Vh Ompr. nolttappnin~ O 
4 Fänjaån 13H SV 52-5:1 1,0 A. G, V Sn Inga O 
5 Jädraån 13H SV 52:8 2,5 A, G, K, L~ O, V Illfla O I 

6 SkadänQsbäcken 13HSV 52:7 0,3 Okänt I Inga O I 

7 Bastubäcken 13GSO 52:7 1,2 Okänt I Inga O 
Totalt Inom ' vo 9,6 O O O O O 
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INVENTERADE SJÖARlTJÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

STORSJÖNS FISKEVAROSOMRADE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) I 

karta (ha) havet åtgärder per etapl 
(m) I II III totalt 

1 Koppartjärn 13GSO 9 62,S A,G,V P-96 Inga O 
4 Storsjön 13HSV 7500 62,3 A, G, Gö, K, L, A, O, V Sn,L Vindskydd 18 18 

Handikappanpassning 40 
Fiskeramper 250 
Utökat nätförbud 
Båtuthyming 64 
Informationstavlor 7 397 

Totalt Inom Ivo 7509 379 18 O 397 
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SJÖREGISTER 

STORSJÖNS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Namn Topa- X-koord Y-koord SMHI-nr Storlek Maler Fiskarter Övrigt Kalkad Vatten kemi 

karta (ha) över år Ar pH Alkalinitet Konduktivitet Färg 
havet (mekvA) (mS/m) (moPtIIl 

t Koppartjårn 13GSO 671576 154315 52-7:1 9 62,5 A,G,V P-SS 950308 6,75 0,984 19,8 63 
2 Kvillen 13HSV 671702 155389 52:7 5,3 62 A,G, V 
3 KörsjOn 13HSV 671687 155413 52:7 36 62 A,G, V Sn 
4 Storsjön 13HSV 672215 156026 52:7 7500 62,3 A,G,Gö,K,L,A,ö, V L, Sn 960909 7,5 0,356 8,2 45 

I 
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7.6. OTTNARENS FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Ottnarens fvof och omfattar delar av Gavelhytteån och dess 
avrinnings område. Fiskevårdsområdet sträcker sig även in i Hofors kommun. Sjöar och 
vattendrag som är belägna inom Hofors kommun har ej inventerats. 

I området fmns fem sjöar över 1 ha. Av dessa är fyra sjöar inventerade till en sammanlagd yta 

av ca 1 400 ha. 

Av områdets vattendrag är tre stycken inventerade till en sammanlagd sträcka av ca 3 km. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Väsarbäcken Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Väsarbäcken avrinner från Väsaren (69 m ö h) och utmynnar i Ottnaren (67,1 m ö h). 
Bäcken är ca 1,3 km lång, 2 m bred och 0,3 m djup. Från Väsaren ner till Ottnaren faller 
bäcken ca 2 meter. 

Bäcken är i sin helhet lugnflytande över mjuk botten med inslag av enstaka sten och block. 
Längs bäcken är det svårframkomligt då den omges av tät löv- och granskog på sumpmark 
ända intill bäckkanten. I bäcken växer rikligt med vatten vegetation, bitvis är den också helt 
igenväxt, särskilt vid utflödet i Ottnaren. 

Fisk/auna 
I bäcken förekommer gädda och vitfisk. 

Fysisk pdverkan 
Bäcken är delvis påverkad av rensning. 

Kommen/ar 
Bäcken är lugnflytande i hela sitt lopp och bitvis helt igenvuxen. Bäcken har ingen betydelse ur 
sportfiske synpunkt. 

Förslag till d/gärder 
Inga. 
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12. Stigerängsbäcken Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Stigerängsbäcken är en källbäck med ursprung strax söder om Storvika fåbodar. 
Stigerängsbäcken är totalt ca 9 km lång, 1-2 m bred och 0, l m djup och utmynnar i Ältebosjön 
inom Gavelhytteåns avrinningsområde. Merparten av vattendraget, ca g km, rinner inom 
Vallbyåns fiskevårdsområde. Resterande del, ca 1,2 km, rinner inom Ottnarens 
fiskevårdsområde. Stigerängsbäckens totala fallhöjd är ca 133 meter. Inom Ottnarens 
fiskevårdsområde är dock fallhöjden endast omkring l meter. 

Bäcken inom Ottnarens fiskevårdsområde rinner rak och lugnflytande, nästan torrlagd och 
kantas av jordbruksmark. Jordbruksmarken angränsar alldeles intill bäcken som inte har någon 
avgränsande vegetationsskärm. Vattenväxtligheten är till en början sparsam men efter hand 
kraftigt tilltagande. Slutligen mynnar bäcken i Ältebosjön där den är kraftigt igenväxt. 

Fiskjauna 
Uppströms bäcken (vid Nygården) fmns en mindre damm. Boende vid dammen har där 
planterat ut öring och bäckröding. Möjligen förekommer öring och bäckröding också i bäcken i 
övrigt, dock sparsamt då bäckens vattenföring torde vara begränsande. I övrigt förekommer 
gädda. 

Fysisk pil verkan 
Bäcken är påverkad genom dikning, ett stort antal diken utmynnar från omkringliggande 
jordbruksmark. 

Kommentar 
Bäcken på sträckan fungerar främst som dräneringsdike till omkringliggande jordbruksmark 
och torde vara kraftigt närsaltpåverkad. Bäcken har ingen betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag tilll1tgärder 
Vegetationen närmast bäcken bör tillåtas att växa upp och därigenom bidra till minskat 
utläckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark. 
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13. Gavelhytteån Gavleåns vattensystem 

Beskrivning 
Gavelhytteån utgör nedre delen av Hoåns vattensystem. Ån avrinner från Ältebosjön och 
utmynnar i Storsjön. Från Ältebosjön ner till Harnmarby gamla sulfitfabrik rinner ån inom 
Ottnarens fvo. Nedströms gamla sulfitfabriken rinner ån inom Storsjöns fiskevårdsområde. 

Vattnet är i likhet med Ältebosjön välbuffrat och näringsrikt med höga fosforhalter. Tidigare 
var vattensystemet också tämligen miljögiftsbelastat från bl a uppströms liggande stålindustri 
och Harnmarby sulfitfabrik. Idag är sulfitfabriken nedlagd och förbättrad reningsprocess vid 
stålverket i Hofors har förbättrat vattenkvaliteten avsevärt 

Gavelhytteån från Ältebosjön ner till gamla sulfitfabriken (ca 700 m) är lugnflytande och 
kanaliserad. Ån omges mestadels av bostadshus men även en del lövskog. Längs båda sidor av 
ån ligger båtar förtöjda. 

Fisk/auna 
I likhet med Ältebosjön förekommer abborre, gädda, gös, lake, ål och vitfisk. 

Fysisk pil verkan 
Vid Harnmarby gamla sulfitfabrik finns en kraftverksdamm som utgör defmitivt 
vandringshinder. 

Kommentar 
I Ältebosjön och Gavelhytteån fmns ett stabilt gös bestånd, längre tillbaka håvades gös i ån 
under gösens lektid. Ett problem är dock att gös emellanåt fastnar i gallret vid inloppet till 
kraftverket. Ett annat problem är också att fiskevårdsområdet befarar att regleringen av 
kraftverksdammen, med tidvis mycket kraftigt vattenflöde som följd, innebär att gös emellanåt 
riskerar att spolas ned till Storsjön. 

Förslag tilll1tgärder 
Vattendomen för kraftverket bör bevakas för en eventuell omprövning. 

För att gös fisket ska vara uthålligt krävs restriktioner. Fisket med handredskap efter gös bör 
vara fångstbegränsat med antal fiskar och minimimått. Fiske med handredskap kan i vissa fall 
vara mer selektivt än nätfiske, vilket drabbar de mest intressanta sportfiskearterna. 
För att ytterligare skydda gösen från överfiske förlängs nätförbudet till att gälla under tiden: 
1/5-31/8. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

11. Igeltjärn (3 ha) Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Igeltjärn (70 m ö h) är belägen ca 2 km öster om Ältebosjön. Tjärnen har inga synliga tillopp 
och avrinningen sker till Gavelhytteån via en diffus utlopps bäck i nOTT. Igeltjärn, som är 
svagbuffrad och näringsfattig med högt fårgta1, kalkades 1988. 

Närmast tjärnen växer mestadels tallskog med inslag av gran och lövträd. Skogen när ända 
fram till strandkanten som bitvis är blöt och sank. I söder angränsar ett mindre våtmarksparti 
samt ungta1lskog. 

Fisk/auna 
I tjärnen görs kontinuerliga utsättningar av regnbåge. Tidigare gjordes även utsättningar av 
öring men det har numera upphört. I övrigt förekommer abborre. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god då det från en iordningställd parkeringsplats leder en "spångad" stig 
ända fram till tjärnen. 

Kommentar 
Igeltjärn som ligger trivsamt "inbäddad" bland omgivande skog är en populär put and take-sjö. 
Vid tjärnen, där endast flugfiske är tillåtet, finns ett vindskydd och flertalet kastbryggor. 
Man har också lagt ut spänger där stränderna är som mjukast. Vid tjärnen finns också en 
fiskekortautomat. 

Förslag tilll1tgärder 
Fortsatt kontinuerlig utsättning av fångstfärdig fisk. 

För att utöka servicen anläggs ytterligare ett vindskydd. Vindskyddet anläggs i sydost där 
förutsättningarna är de bästa. 
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13. Ottnaren (1157 ha) Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Ottnaren (67,1 m ö h) är belägen mitt på gränsen mellan Hofors- och Sandvikens kommun. 
Sjön, som är den fjärde största sjön inom Sandvikens kommun, är välbuffrad och näringsrik 
med tämligen höga fosforhalter. Tidigare förekom också miljögiftsbelasming, bl a från 
uppströms liggande stålindustri. Genom bl a förbättrad reningsprocess vid stålverket i Hofors, 
är vattenkvaliteten idag avsevärt förbättrad. 

Ottnaren omges till största delen av blandskog med något inslag av ängs- och åkermark. Längs 
sjöns stränder [mns också rikligt med fritidshus. lOttnaren finns också ett mindre antal 
skogsbevuxna öar där Storön är den största. Ä ven på Storön finns ett antal fritidshus. 

Vattenväxtligheten är riklig, sjön omges runt om av ett vassbälte i strandzonen. Några av sjöns 
vikar är nästan helt igenväxta. 

Fisk/auna 
lOttnaren förekommer gös, abborre, gädda, lake, ål, sarv, björkna, braxen, mört, gärs och 
löja. Utöver den naturliga förekomsten av gös har man även gjort stödutsättningar. Det 
naturligt förekommande gösbeståndet är dock stabilt varför utsättningarna har upphört. 

Tillgänglighet 
Trots att vägar på många ställen går i direkt anslutning till sjön är det svårtillgängligt. 
Framkomligheten runt stränderna begränsas av all fritidshusbebyggelse. 

Särskilda naturvärden 
Ottnaren finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997) då det årligen under höstarna 
förekommer stora ansamlingar av storskrake. "Denna extremt stora ansamling av storskrakar 
ger sjön rangen som rastlokal av internationell betydelse". 

Kommentar 
Ottnaren är en populär fiskesjö främst för sitt gösfiske. Dock krävs tillgång till båt då sjön är 
mycket svårfiskad från land. Dels på grund av all fritidsbebyggelse men också på grund av täta 
vassbårder i strandzonen. I sjön finns ett antal båtar för uthyrning. 

Förslag till dtgärder 
Uppsättning av informationstavlor med uppgifter om fiskarter, fiskekortsförsäljning, 
båtuthyming etc. Informationstavlorna kan sättas upp vid Sotaskär, Valludden och 
Stubbängsudden. 

lOttnaren har det tidigare skett gösutsättningar. Om det fortfarande sker eller är planerat att 
ske bör det kunna upphöra. Den naturliga förekomsten av gös torde vara stabil vilket gör att 
utplanteringar förmodligen är överflödiga. 

För att fisket på det naturliga gösbeståndet ska vara uthålligt och tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag krävs restriktioner. Fisket med handredskap efter gös bör vara fångstbegränsat 
med antal fiskar och minimimått. För att ytterligare skydda gösen från överfiske förlängs 
nätförbudet till att gälla under tiden: 1/5-31/8. 
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14. Väsaren (71 ha) Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Väs aren (69 m ö h) är belägen ca 1,5 km norr om Ottnaren. Sjöns synliga tillopp utgörs av två 
mindre källbäckar och avrinningen sker till Ottnaren via Väsarbäcken. Sjön betecknas som 
välbuffrad och näringsrik. 

Sjön omges av mestadels flack tallskogsterräng med täta lövbårder närmast sjökanten. I öster, 
där tilloppsbäckarna ansluter, angränsar våtmark. 

Vattenväxtligheten är riklig, särskilt i vikarna, den norra viken är nästan helt igenväxt. 

Fiskfauna 
I Väsaren förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
En bilväg följer längs sjöns nordvästra del men sjön är ändå svårtillgänglig med sin täta 
vattenväxtlighet. 

Kommentar 
Sjön, som är svårfiskad från land, har ingen större betydelse för ett bredare sportfiske eller för 
fiskproduktion. Ett visst angelfiske förekommer dock vintertid. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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15. Ältebosjön (180 ha) Gavelhytteåns vattensystem 

Beskrivning 
Ältebosjön (67,1 m ö h) ligger i direkt anslutning till Ottnaren. Endast ett smalt sund skiljer de 
båda sjöarna åt Den mesta tillrinningen sker från Hoån via Ottnaren. Förutom Hoån tillrinner 
även Stigerängsbäcken sarnt ett flertal mindre bäckar. Avrinningen sker via Gavelhytteån som 
slutligen mynnar ut i Storsjön. Ältebosjön i likhet med Ottnaren är välbuffrad och näringsrik 
med förhöjda närsalthalter. 

Ältebosjön omges av ängs- och åkermark med inslag av lövskogspartier. Närmast sjön följer 
emellanåt täta löv bårder. I anslutning till sjön förekommer en del fritidshus, särskilt i nordost. 

Vattenväxtligheten är riklig, en tät bladvassbård följer längs strandzonen och är särskilt kraftig 
i norr. 

Fiskfauna 
I Ältebosjön förekommer gös, både naturligt förekommande och inplanterad. I övrigt 
förekommer abborre, gädda, lake, ål, sarv, björkna, braxen, mört, gärs och löja. 

Tillgänglighet 
Sjön är relativt lättåtkomlig, vägar följer längs den östra sidan. 

Kommentar 
Ältebosjön är populär för sitt fiske, särskilt gösfisket, men trots lättillgängligheten är sjön 
svårfiskad från land. För att kunna fiska i sjön krävs tillgång till bät. 

FörsllIg tilllitgärder 
Vid badplatsen i Harnmarby anläggs ett vindskydd i anslutning till den befmtliga rastplatsen. 
Ett vindskydd kan också anläggas vid badplatsen i Toretorpsviken. 

Ett antal båtar anskaffas och upplåts till uthyrning. 

I anslutning till vindskydden även uppsättning av informationstavlor med uppgifter om 
fiskarter, fiskekortsförsäljning, båtuthyrning etc. 

I Ältebosjön har det tidigare skett gösutsättningar. Om det fortfarande sker eller är planerat att 
ske bör det upphöra. Den naturliga förekomsten av gös torde vara stabil vilket gör att 
upianteringar kan anses överflödiga. 

För att fisket på det naturliga gösbeståndet ska vara uthålligt och tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag krävs restriktioner. Fisket med handredskap efter gös bör vara fångstbegränsat 
med antal fiskar och minimimått För att ytterligare skydda gösen från överfiske förlängs 
nätförbudet till att gälla under tiden:l/5-31/8. 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

OTINARENS FISKEVAROSOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap~ 
(km) I II III totalt 

1 Väsarbäcken 13GSO 52·6:3 1,3 G,V Inga O 
2 StIgerängsbäcken 13GSO 52-6:2 1,2 O,G,V Illga O 
3 Gavelhytteån 13GSO 52-6:1 0,7 A, G, Gö, L, A, V Vh Inga O 

Totalt Inom fvo 3,2 O O O O O 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

OTTNARENS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Sjö Tape- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapp 
(m) I II III totalt 

1 Igeltjärn 13GSO 3 70 Rb,A A, Br, II, L, V, Sn Vindskydd 18 18 
3 Ottnaren 13GSO 1157 67,1 A, G, Gö, L, A. V L, PI-88, Sn 3 Inlormationstavlor 3 3 
4 Väsaren 13GSO 71 69 A,G,V L Inga O 

2 Vindskydd 18 18 
Båtuthyrning 32 

5 Ältebosjön 13GSO 180 67,1 A, G, Gö, L, A. V L 2 Inlormationstavlor 2 70 
Totalt Inom fvo 1411 52 39 O 91 
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SJÖREGISTER 

OTTNARENS FISKEV AROSOMRAoE 
Nr Namn Topo- X-koord Y-koord SMHI-nr SlDrlok Me19r Fiskarter övrigt Kalkad Vattenkemi 

karta (ha) ÖV'" år Ar pH Alkafinitet Konduktivitet Färg 
havet (mokvA) (mS/m) (mgPtIIl 

l 19o1tjårn 13GSO 671311 154395 52-6:3 3 70 Rb,A A, Br, Il, L. V, Sn 1988 971105 6,8 0,287 6,8 251 
2 KalVen 13GSO 671021 154617 52-6 :3 3 70 A,G,V 950308 6,45 0,373 7,6 197 
3 Ottnaron 13GSO 671105 154223 52-6:3 1157 67,1 A, G, GO, L. A. V L. Pf-88, Sn 971105 6,8 0,453 10,7 50 
4 vasar"" 13GSO 671134 154507 52-6:3 71 69 A,G, V L 950308 6,05 0,392 10,1 221 
5 Ältobosjön 13GSO 671367 154163 52-6:2 180 67,1 A, G, GO, L. A, V L 971105 6,6 0,48 10,9 48 

-
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7.7. FARNEBOFJARDENS FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Färnebofjärdens fvof och omfattar Färnebofjärden samt ett antal 
tillrinnande bäckar och åar. 

Förutom Färnebofjärden är 8 km vattendrag inventerade. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Nävermyrbäcken Bärreksåns vattensystem 

Beskrivning 
Nävermyrbäcken har sitt ursprung från flera mindre källflöden, bl aStersbäcken. Stersbäcken 
utmynnar i en mindre tjärn kallad Gryttjärnssjön. Därefter övergår bäcken till att rinna inom 
Färnebofjärdens fiskevårdsområde under namnet Nävermyrbäcken för att slutligen utmynna i 
Bärreksån. Bäcken är ca 1,5 km lång, 2 m bred och 0,3 m djup. Den totala fallhöjden är ca 8 
meter. 

Nävermyrbäcken börjar strömmande över grus-, sten- och blockbotten men övergår efter hand 
till lugnflytande över finsedimentbotten och rikligt bevuxen med bladvass. Därefter blir bäcken 
åter strömmande för att slutligen rinna bred och lugnflytande genom tät vattenvegetation och 
sankmark där den utmynnar i Bärreksån. Bäcken omges av tallskog med inslag av gran- och 
lövträd i strandzonen. 

Fiskfauna 
Fiskförekomsten är okänd. Öringförekomst torde vara möjlig då bäcken bitvis hyser en del fina 
öringbiotoper. 

Fysisk pdverkan 
Nävermyrbäcken är påverkad av rensning men ingreppen är måttliga. 

Kommentar 
Bäcken är bitvis mycket fin men saknar ändå en allmän betydelse för sportfiske eller 
fiskproduktion. 

Förslag till d/gärder 
Inga. 
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12. Bärreksån Dalälven 

Beskrivning 
Bärreksän har sitt ursprung ur flera mindre källbäckar, däribland Sandbäcken, Stersbäcken och 
Nävermyrbäcken. Efter att ha runnit igenom Bärrek får än namnet Bärreksän. Frän Bärrek ner 
till utflödet i Fämebofjärden är än ca 3,7 km läng och 0,5-4 m bred. Fallhöjden på samma 
sträcka är totalt ca 3 meter. 

Bärreksän är till en början stillastående över mjukbotten och rikligt bevuxen med 
vattenvegetation. Längs en sträcka på ca 500 meter övergår än till strömmande och forsande 
över sand-, grus-, sten- och blockbotten för att sedan återgå till lugnflytande och nästan 
igenväxt. Därefter är än omväxlat lugnflytande till svagt strömmande för att slutligen utmynna i 
Fämebofjärden. Ån kantas mestadels av våtmark men även blandskog samt jordbruks- och 
betesmark. 

Fiskfauna 
I Bärreksän förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Fysisk pIlverkan 
Bärreksäns strömmande parti är påverkat av rensning. 

Kommentar 
Bärreksän är bitvis igenväxt och svårfiskad frän land. Ån har ingen särskild betydelse för 
sportfiske. 

Förslag tilll1tgärder 
Inga. 
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13. Laggarboån Dalälven 

Beskrivning 
Laggarboån avvattnar Fängsjön och utmynnar i Fämebofjärden. Laggarboån från Fängsjön ner 
till Fämebofjärden är omkring 1,9 km lång och 5-10 m bred. Den totala fallhöjden är mindre än 
0,5 meter. 

Laggarboåns vatten är stillastående över mjuka bottnar med riklig vattenvegetation. Ån omges 
nästan uteslutande av våtmark. Närmast vattendraget växer emellanåt rikligt med buskar och 
täta lövträdsbårder. 

Fiskfauna 
I Laggarboån förekommer abborre, gädda samt ett antal vitfiskarter, däribland sutare. 

Särskilda naturvärden 
Laggarboån finns med i Länsstyrelsens naturvårdsprogram (1997). Åns naturvärden består bl a 
i att den till stor del omges av ofta översvämmade strandkärr med frodig och högvuxen 
vegetation. Området har också ett stort fågelskyddsvärde. 

Fysisk pdverkan 
Inget påtagligt. 

Kommentar 
Laggarboån är svåråtkomlig och svärfiskad från land då den omges av mestadels sankmark. 
I ån förekommer sutare vilket torde kunna intressera fiskare med särskilt intresse för mete. 
I övrigt har ån har ingen särskild betydelse för sportfiske. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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14. Fågelån Dalälven 

Beskrivning 
Fågelån har sitt ursprung ur flera mindre källbäckar, däribland Skvaterbäcken, 
Häggemurbäcken och Ålbäcken. Efter sammanflöde mellan en mindre källbäck och ålbäcken 
övergår vattendraget till att heta Fågelån. An är totalt ca 1,3 km lång och 2·7 m bred. Den 
totala fallhöjden är mindre än 0,5 meter. 

Fågelån är stillastående och rikligt bevuxen med vattenvegetation. Efter hand ökar 
vattendragsbredden vilket ger upphov till en mer öppen vattenyta. An omges nästan 
uteslutande av våtmark men även en del granskog samt jordbruksmark. Närmast vattendraget 
växer emellanåt ett tätt busk skikt. 

Fiskfauna 
I Fågelån förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Fysisk pdverkan 
Inget påtagligt. 

Kommentar 
Fågelån är bitvis igenväxt och svårfiskad från land. An saknar betydelse ur sportfiskesynpunkt. 

Förslag till dtgärder 
Inga. 
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Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

11. Färnebofjärden (4953 ha) Dalälvens vattensystem 

Beskrivning 
Färnbofjärden (55,5 m ö h) utgör en av flera större fjärdar inom det område som allmänt kallas 
för Nedre Dalälven. Färnebofjärden omfattar nästan 50 km2 och sträcker sig från Östaviken i 
sydväst till Edsviken vid Gysinge i nordost Vattnet i Färnebofjärden är väl buffrat och relativt 
näringsrikt Dalälven påverkas av vattenreglering vilket naturligtvis berör Färnebofjärden. De 
närmast belägna fors sträckorna är dock opåverkade. Dessa forsar samt Hedesunda- och 
Brarnsöfjärden har en utjämnande effekt och gör att påverkansgraden i Färnebofjärden är 
måttlig. 

Färnebofjärdens omgivning utgörs av mestadels flack terräng som är omväxlat "Norrländsk" 
med grov och bitvis urskogs artad barrskog till mer varierad, artrik och frodig med grova 
lövskogssalar. Bitvis med stora inslag av ädellövskog. Stora arealer av vidsträckta våtmarker 
finns också med i landskapsbilden. Fjärden i sig är mosaikartad med sin flikighet, sina många 
öar och holmar där grov tallskog dominerar. Strandzonen på många ställen är mycket vacker 
med såväl vidsträckta sandstränder bevuxen med grov tallskog som lövskogar med asp, ek och 
björk. Skogen växer ofta ända ut mot vattnet. 

Vatten växtligheten i fjärden är omväxlat förekommande från att den flerstädes saknas eller är 
sparsam till rikligt förekommande där vissa vikar är mer eller mindre igenväxta. 

Fiskfauna 
I Färnebofjärden förekommer öring, harr, sik, siklöja, nors, gös, abborre, gärs, gädda, lake, ål, 
stensimpa, småspigg, bäcknejonöga samt tiotalet vitfiskar. Bland vitfiskarna fanns tidigare även 
asp men den har idag försvunnit Enstaka exemplar av regnbåge torde också förekomma då 
utsättning sker och har skett i såväl Tyttbo som Gysinge. I övrigt förekommer ett svagt 
bestånd av flodkräfia. 

Tillgänglighet 
Färnebofjärden är relativt lättillgänglig då många vägar leder ända fram till sjöstranden. Fiske 
från land kan dock vara svårt men möjligheter till båtiläggning finns vid Ista, Hamreheden och 
Tegelbrukets camping. 

Särskilda naturvärden 
Färnebofjärden och dess omgivning, med sitt rika djurliv och sin frodiga, artrika och varierande 
växtlighet, ingår i det s k Nedre Dalälvsområdet och är av riksintresse för naturvård 
(Naturvårdsverket 1992). Området omkring Färnebofjärden samt delar av Gysingeforsama är 
inköpta av staten och kommer under 1998 att skyddas som nationalpark. 
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KommelItar 
Färnebofjärden är ett välkänt besöksmål med sin vildmarkskaraktär, artrikedom för såväl flora 
som fauna och inte minst för möjligheterna tiU ett varierat och givande sportfiske. Genom 
Nedre Dalälvens intresseförening (NEDA) och Färnbofjärdens fvof:s försorg är servicen kring 
Färnebofjärden relativt väl utbyggd. Där fmns båtuthyrning vid Tegelbrukets camping samt 
informationstavlor, vindskydd och toaletter på flertalet ställen. Ä ven fiskeguider finns att tillgå. 

I viss mån kommer servicen att utvecklas ytterligare, dock återhållsamt Färnebofjärden samt 
delar av Gysingeforsarna kommer att utgöra nationalparksområde där allmänhetens möjlighet 
att uppleva områdets natur kommer att underlättas utan att området exploateras. Sportfisket 
kommer att kunna bedrivas på samma sätt som tidigare. 

Förslag tilll1tgärder 
Åtgärder som syftar tiU att utveckla servicen inom det planerade Nationalparksområdet är 
redan planerade och delvis vidtagna. Utveckling och underhåll av serviceanordningama sker 
genom Nedre Dalälvens intresseförening, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelsers försorg. 

I Färnebofjärden har det tidigare skett gösutsättningar. Om det fortfarande sker eller är 
planerat att ske bör det kunna upphöra. Den naturliga förekomsten av gös torde vara stabil 
vilket gör att utplanteringar förmodligen är överflödiga. 

Gösen tillhör en av de attraktivaste fiskarterna ur sportfiskesynpunkt. För att fisket på det 
naturliga gösbeståndet ska vara uthålligt, och för att gösen ska tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket med handredskap bör vara fångstbegränsat med 
antal fiskar och minimimått Fiske med handredskap kan i vissa fall vara mer selektivt än fiske 
med nät, vilket drabbar den för sportfiskaren mest intressanta fiskarten. För att ytterligare 
skydda gösen från överfiske kan nätförbud övervägas på delar av Färnebofjärden. 
I övrigt bör nätförbud gälla under tiden: 15/5-31/8 samt under isperioden. 

209 



N 

Schematisk karta över inventerade sjöar och vattendrag l 
s 

Färnebofjärdens fvo 
• . · . · I . • . . · I . · Nävennyrbäcken . Bärreksån · Fågelån I Laggarboån . • . . 53-11: 1 • I 53-9:1 . · . . · I . · 

........................... 
. • I . . ... ... . · I . 

J( · · I 

........................... " ..... · · I · • I · ....... .. . • I • ....... :~ .. . . . . 
• 

Dalälven Dalälven 

Färnebofjärden 
53:9 

55.5 m ö h 
2396 ha 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

FÄRNEBOFJÄROENs FlsKEVAROsOMRAoE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag t ill Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

I 

karta nr (km) åtgårder att ätg. per etap~ , 

(km) I II 111 totalt 
1 Nävennyrbäcken 12G NO 53-11:1 1,5 Okänt Inga O 
2 Bärreksän 12G NO 53-11 :1 3,7 A, G,V Inga O 
3 laggarboän 12HNV 53-9:1 1,9 A,G,V Sn Inga O 
4 Fägelän 12HNV 53:9 1,3 A,G, V Inga O 

Totalt Inom Ivo 8,4 O O O O O 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

FÄRNEBOFJÄRDENS FISKEVARDSOMRADE 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etap) 
(m) I II III totalt 

1 Färnebofjärden 12HNV 4953 55,5 A, G, Gö, L, A, 0, V Sn, Ri Inga 
O 

Totalt Inom fvo 4953 O O O O 
-~-
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SJÖREGISTER 

FÄRNEBOFJÄRDENS FISKEVARDSOMRADE 
Nr Namn Topo- X-koord Y-koord SMHI-nr Storlek Melar FISkarter övrigt Kalkad Vattenkemi 

kar1a (ha) över år Ar pH Alkalinitet Konduktivitet Färg 
havet (mokvm (mS/m) ImaPtII\ 

l Fämebofjärden 12HNV 668579 155949 53:9 4953 55,5 A, G, GO, L,A, Ö, V Sn, Ri 
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7.8. GYSINGEFORSARNAS FISKEVARDSOMRADE 

Området förvaltas av Gysinge fvof och omfattar Dalälvens förgreningar mellan Färnebofjärden 
och Hedesundafjärden. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag 

11. Gysingeforsarna Dalälven 

Beskrivning 
Gysingeforsarnas fiskevårdsområde omfattar Dalälven från Edsviken ner till Hedesundafjärden. 
Mellan Edsviken och Hedesundafjärden ligger Mattön som delar älven i två större grenar vilka 
i sin tur förgrenar sig ytterligare. Slutligen sammanflödar den norra och södra grenen för att 
gemensamt utmynna i Hedesundafjärden. Den totala fallhöjden på sträckan mellan Edsviken 
och Hedesundafjärden är ca 4 meter och den samlade längden på de två huvudgrenarna uppgår 
till omkring 15 km. 

Älvfåran norr om Mattön är till en böljan sjöliknande med undantag för en kort strömsträcka 
vid Dragholmen. I anslutning till vägbron mellan Mattön och Gysinge ökar vattenhastigheten 
och älven övergår till en längre sammanhängande fors som förgrenar sig i två strömsträckor på 
var sida om Granön. Efter hand rinner grenarna åter ihop och älven återgår till sitt lugnflytande 
lopp. Slutligen sammanflödar den norra och södra fåran för att gemensamt utmynna i 
Hedesundafjärden. 

Älvfåran söder om Mattön delar sig från den norra vid Sjöforsen. I anslutning till Sjöforsen 
fmns en kortare strömsträcka men därefter rinner älven bred och sjöliknande med namnet 
Långvindsjön. Mitt på Långvindsjön fmns ett blockrikt parti med flertalet mindre öar och 
holmar, däribland Jägern, som tillsammans bildar en tröskel och ger upphov till några flacka 
och mycket fina strömsträckor. Vid Långvindsjön grenar sig också älven något och bildar två 
mindre åsträckor, Åsbyån och Gangenån, som efter hand rinner ihop för att åter sammanflöda 
med huvudfåran. Dessa förgreningar är i allmänhet lugnflytande till svagt strömmande. 

Långvindsjön, som utgör huvudfåran, smalnar av vid Långlådingen varpå vattenhastigheten 
ökar. Loppet övergår till bitvis strömmande och forsande med mellanliggande sel. På sträckan 
återansluter Åsbyån och Gangenån. Efter hand bildas flera förgreningar som strömmande och 
forsande rinner parallellt ner mot Sevedskvarn där de åter rinner ihop. Älven återfår därefter 
sitt breda och sjöliknande lopp för att slutligen rinna samman med norra älvfåran. 

Omgivningen, främst omkring den södra fåran, består av mestadels fuktig lövskog och stora 
våtmarker i form av mossar, myrar och älvängar. Bitvis förekommer inslag av barrblandskog. 
Någon egentlig bebyggelse förekommer endast i anslutning till den norra fåran. 
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Fiskfauna 
I strömmarna förekommer harr, öring, stensimpa och bäcknejonöga. Utöver det naturliga 
öringbeståndet görs även kontinuerliga utsättningar. Längre tillbaka fanns även naturlig 
förekomst av lax och havsvandrande öring i området. Men i takt med utbyggandet av älven för 
kraftverksändarnål har möjligheterna till fiskvandring från havet försvunnit. 
I övrigt, i anslutning till strömmarna, förekommer abborre, gädda, gös, lake, ål siklöja samt 
flertalet vitfiskarter. 

Särskilda naturvärden 
Gysingeforsarna med Mattön och stora delar av Edsviken utgör naturreservat och ingår i det 
s k Nedre Dalälvsområdet som riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket, 1992). 
Större delen av området kring Gysingeforsarna och Fämebofjärden är inköpta av staten och 
kommer under 1998 att avsättas som nationalpark. 

Fysisk pil verkan 
Gysingeforsarna påverkas av vattenreglering och kraftverk i älven, både uppströms och 
nedströms, förhindrar längre fiskvandringar för såväl födosök som lekvandring. Forssträckorna 
är också sedan gammalt påverkade av flottledsrensning. 

Kommentar 
Gysingeforsarna är en av Gästriklands mest kända och välbesökta platser för sportfiske i 
strömmande vatten. Forsarna med sina många förgreningar av olika längd, bredd, 
strömhastighet och karaktär ger upphov till ett varierat strömvattenfiske efter både harr och 
öring. Från Sjöforsen och via Längvindsjön ner till Långholmen, samt längs Åsbyån och 
Gangenån råder dock fiskeförbud för allmänheten. 

Genom Nedre Dalälvens intresseförening (NEDA) och Gysingeforsarnas fvof:s försorg är 
servicen kring forsarna väl utbyggd. Där fmns informationstavlor och vindskydd på flertalet 
ställen. Båtuthyming sker vid Tegelbrukets camping. Även fiskeguider finns att tillgå. 

Förslag tilll1tgärder 
Åtgärder som syftar till att utveckla servicen inom det planerade Nationalparksområdet är 
redan planerade och delvis vidtagna. Utveckling och underhäll av serviceanordningarna sker 
genom Nedre Dalälvens intresseförening, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelsers försorg. 

Som ett komplement till redan planerade åtgärder kan dock en fiskerarnp anläggas i anslutning 
till vindskyddet på Mattöns norra sida. Fiskerarnpen ska anpassas och främst vara avsedd för 
rörelsehindrade. 

I likhet med redan vidtagna serviceåtgärder har även biotopvårdsåtgärder utförts. 
Flottledsrestaurering och utläggning av lekgrus har lett till att strömmarna delvis är återställda. 
Behovet av ytterligare återställningsåtgärder gäller främst sådana åtgärder som främjar harrens 
reproduktion. Eventuella behov och förutsättningar för att förbättra harrens lekområden bör 
därför inventeras ytterligare. I stor utsträckning handlar det dock om att reglera fisketrycket 
för att förhindra överfiske. 
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Harren är en av områdets attraktivaste fiskarter ur sportfiskesynpunkt. För att trygga 
harrbeståndets reproduktion och tillväxt, och för att harren ska tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag, krävs restriktioner. Fisket regleras genom fångstbegränsning i antal fiskar sarnt 
minimimått. Under fiskens lekperiod kan fisket på vissa delsträckor avlysas. 

Utsättning av odlad öring bör anpassas till det naturliga harr- och öringbeståndet. Den naturligt 
förekommande öringens och i synnerhet harrens utbredningsområde är starkt begränsat och 
konkurrens från utsatt odlad öring med annan härkomst torde begränsa möjligheterna 
ytterligare. Utsättning bör ske som stödutsättning där odlingsmaterialet härstammar från det 
befintliga beståndet. Stödutsättning bör omfatta både öring och harr och sker genom årlig 
fångst av lekmogen fisk, direkt från strömmarna, vars avkomma sedan drivs upp i odling och 
därefter återutsätts. 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

GYSINGE FISKEVARDSOMRADE 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att åtg. per etap 
(km) I II III totalt , 

1 Gyslngelorsarna 12H NV 53:8 15 A.G,GÖ,L,H,SI,A,O,V II , Sn, Ri, V Fiskeramp 125 
Stödutsättning 125 

Totah Inom I vo 15,0 O O 125 O 125 
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7.9. OMRADE UTAN OMRADESBILDNING 

Sjöarna och vattendragen i området är belägna söder om Storsjön och ner mot Fämebofjärdens 
och Gysingeforsarnas fiskevårdsområden. I väster angränsar Ottnarens fvo sarnt Hofors 
kommun. I öster angränsar Gävle kommun. 

I området finns 30 sjöar över l ha varav 14 är inventerade. Den samlade ytan på inventerade 
sjöar uppgår till ca 600 ha. Av områdets vattendrag är ca 24 km inventerade. 

En del av områdets sjöar och vattendrag har betydande värden ur naturvårdssynpunkt men dess 
betydelse för ett allmänt sportfiskeintresse torde vara ringa. I planen beskrivs därför inget av 
vattendragen och endast två av de inventerade sjöarna. Övriga inventerade sjöar och 
vattendrag redovisas dock i tabellform. 

Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade sjöar 

121. Skammor·Långsjön (4,8 ha) Laggarboåns vattensystem 

Beskrivning 
Skarnmor-Långsjön (142 m ö h) är belägen strax intill länsgränsen mot Dalarna och 
kommungränsen mellan Sandviken och Hofors kommun. Sjöns synliga tillrinning består av två 
mindre bäckar från Långsjötjämen och Byrstutjämen. Utloppsbäcken avrinner till Bärsen. 
Sjön, som har dålig buffertkapacitet och är försurningskänslig, kalkades senast 1994. 

Sjön som är lång och smal omges till största delen av tallskog på fastmark, i väster något 
sluttande ner mot sjökanten. Kring sjöns in- och utlopp angränsar dock våtmark med bitvis 
mycket mjuka strandkanter. Vattenvegetationen i sjön är sparsarnt förekommande. 

Fiskfauna 
I sjön görs regelbundna utsättningar av regnbåge. I övrigt förekommer abborre och gädda. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten är god då väg leder ända fram till sjön. 

Kommentar 
Skarnmor-Långsjön och dess omgivning är trivsarn och lättillgänglig. 
Sjön arrenderas av Grönsinka kortfiskeområde och genom deras försorg finns vindskydd, 
toalett sarnt flertalet kastbryggor. 

Sjön är en s k uthymingssjö som efter överenskommelse upplåts till privata grupper såsom 
företag, persona1klubbar och föreningar etc. 

Förslag till dtgärder 
Vid sjön bör det finnas en informationstavla med uppgifter om sjön, fiskarter, fisket och 
möjligheter att köpa fiskekort etc. 
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122. Skammorsjön (21 ha) UJvkisboåns vattensystem 

Beskrivning 
Skammorsjön (141 m ö h) är belägen strax intill länsgränsen mot Dalarna, ca 3 km norr om 
Grönsinka. Sjöns synliga tillrinning sker via en mindre bäck från Mörtsjön. Avrinningen sker 
via Ulvkisboån. Skammorsjön som är svagbuffrad och känslig för surstötar kalkades senast 
1991. 

Sjön omges av blockrik tallskogsterräng. I öster är terrängen något sluttande där skogen växer 
ända fram till sjökanten. Strandzonen är bitvis stenig och på ett antal ställen i sjön ligger stora 
block som bryter vattenytan. Vattenväxtligheten i sjön är sparsam. 

Fiskfauna 
Sjön förvaltas av Grönsinka kortfiskeomräde och genom deras försorg görs regelbundna 
utsättningar av regnbåge och öring. I övrigt förekommer abborre, gädda och vitfisk. 

Tillgänglighet 
Sjön är lättillgänglig då en bilväg följer längs hela den östra stranden. 

Kommentar 
Sjön med sina uppstickande block och dess omgivning är trivsam. Servicen är väl utbyggd 
med, vindskydd och toalett I anslutning till sjön finns även parkeringsplats och två en mindre 
husvagns uppställningsplatser. Dessa fär endast användas av fiskare med giltigt fiskekort. 

Förslag till dtgärder 
Vid sjön anläggs ytterligare ett vindskydd samt ett antal kastbryggor. Kastbryggorna bör också 
vara anpassade för rörelsehindrade. 

En inforrnationstavla sätts upp med uppgifter om sjön, fisket, fiskekortförsäljning etc. 
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INVENTERADE VATTENDRAG MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

OMRADE UTAN OMRADESBILDNING 
Nr Vattendrag Topo- SMHI- Längd Fiskarter Ovrlgt Förslag till Sträcka Beräknad kostnad (KKr) 

karta nr (km) åtgärder att Atg. per etap~ 
(km) I II III totalt 

1 Långmurbäcken 12GNO 53-11:1 1.8 Okänt Inga O 
2 Stersbäcken 12GNO 53-11 :1 5,0 Okänt Inga O 
3 Bärsenån 12G NO 53-9:5 2,2 A,G,V Sn Inga O 
4 Murämnesån 12GNO 53-9:5 0,7 A,G,V Inga O 
5 OppsjöånNästerån 12GNO 53-9:3,4 14,0 A,G,V Vh Inga O 
6 TyssllnQsbäcken 12GNO 53-9-2:2 2,2 Okänt Inga O 
7 Slåttertallsbäcken 12G NO 53-9-2:1 4,8 Okänt Inga O 

Tota" Inom området 23,9 O O O O O 
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INVENTERADE SJÖARIT JÄRNAR MED FÖRSLAG TILL ATGÄRDER 

OMRÅDE UTAN OMRÅDESBILDNING 
Nr Sjö Topo- Storlek Höjd över Fiskarter Ovrlgt Förslag till Beräknad kostnad (KKr) 

karta (ha) havet åtgärder per etapi> 
(m) I II III totalt 

3 Bärsen 12GNO 14,2 130 A,G L Inga O 
4 Dragåstärnan 13HSV 2 74 A,G,V L Inga O 
5 Fallsjön 12GNO 5,5 102 A,G,L, V Inga O 
6 Fågellekstjärnen 12G NO 1 130 Okänt Inga O 
7 Fängsjön 12H NV 314 55,5 A, G, V Sn Inga O 
9 llgelsiön 13H SV 5,2 83 A,G,V Inga O 
10 Ilgelsjön 12G NO 4,2 110 A,G,V InQa O 
18 Murämnet 12G NO 32,2 118 A,G Inga O 
19 Mörtsjön 12G NO 9,1 128 A, G L Inga O 
20 Oppsjön 12GNO 160 107 A,G L,Sn Inga O 
21 Skammor-Långsjön 12GNO 4,8 142 Rb,A,G II, V Informationstavla 1 

Fiskutsättning 1 
22 Skammorsjön 12GNO 21 141 A, G,Rb,O,V II, V Vindskydd 18 

Handikappanp. brygga 40 
2 Kastbryggor 25 
Fiskutsättning 
Informationstavla 1 84 

26 TyssllnQen 12G NO 1 115 Okänt Sn Inga O 
28 Ulvklsbosjön 12G NO 21 ,4 84,7 A,G L Inga O 

Totalt Inom området 595,6 O 85 O 85 
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SJÖREGISTER 

OMRADE UTAN OMRADESBILDNING 
Nr Namn Top<>- X-koord Y-koord SMHI-nr SlDrlek Me1Br FISkarter ÖVrigt Kalkad Vattenkemi 

karta (ha) (Ner år Ar pH Alkalinitet Konduktivitet Färg 
havet (mel<vn) (mS/m) (moPtIIl 

l AcktjämssjOn 12GNO 669466 154866 53-9-1:2 7,7 68 A, G L 950308 6,0 0,214 5,3 162 
2 Bysjön 12H NV 669604 155666 53-7:3 313 57 A,G,V L 971117 7,0 0,585 8,8 230 
3 BäJsen 12GNO 6694n 154025 53-9:5 14,2 130 A,G L 1994 971112 6,2 1,107 4,9 226 
4 Dragåsläman 13HSV 670751 155668 52-5:2 2 74 A, G, V L 971113 6,3 0,345 7,0 401 
5 Fallsjön 12GNO 666899 154274 53-9-2:2 5,5 102 A, G,L, V 

6 Fågelleks~ärnen 12G NO 669090 154210 53-9-2:2 l 130 Okänt 

7 Fängsjön 12HNV 668493 155449 53-9:2 314 55,5 A, G, V Ri 950305 6,6 0,187 6,6 143 
8 GisselmosjOn 13HSV 670192 155911 53-7-1:1 13,4 64 A,G,V 

9 Igelsjön 13H SV 670024 155267 53-7:4 5,2 83 A,G,V 

10 Igelsjön 12G NO 668963 154297 53-9-2:2 4,2 110 A,G,V 

11 Igelsjön 12HNV 668427 155057 53:9 3,2 69 G,L, V 
I 12 KarinsjOn 12H NV 669184 155713 53-7:3 27,9 58 A,G,V L, Sn 971117 7,1 0,849 11,3 468 

13 Lammsjön 13HSV 671306 155569 52:7 6 82,7 Okänt Sn 941107 6,3 0,195 5,5 128 
14 Lomsjön 13HSV 671290 156223 52-4:1 109 67,8 A,G,V 941107 7,35 1,034 13,3 111 
15 Lomsjön 12GNO 669050 154145 53-9-2:2 0,9 135 OklInt L, Sn 

16 Långsjön 12GNO 669631 154732 53-9-1:2 28,7 69 A,G,V L 950308 6,4 0,229 6,5 138 
17 Malrammen 12GNO 669900 154827 53-9-1 :2 80 A,G Sn 
18 Murämnet 12GNO 669441 154243 53-9:5 32,2 118 A,G 1991 971112 6,5 0,144 4,5 187 
19 Mör1sjOn 12GNO 669420 154094 53-9:5 9,1 128 A,G L 1994 971112 6,2 0,116 4,3 189 
20 OppsjOn 12GNO 669265 154402 53-9:5 160 107 A,G L,Sn 1991 971112 6,8 0,147 4,4 103 

21 Skammor-Långsj 12GNO 669354 153979 53-9:5 4,8 142 Rb II, V, er 1994 971112 6,1 0,101 4,0 199 
22 Skammorsjön 12GNO 669143 154169 53-9-2:2 21 141 A, G, Rb,Ö, V II, V 1991 971112 6,4 0,106 3,5 197 
23 Stavtäman 13HSV 670681 156131 53-6:1 8 70 A,G,V 
24 Svar1sjön 13HSV 670981 156105 52-4:1 4 70 A,G,V 

25 SvarttamM 13HSV 671551 156000 52:7 3,6 67 A,G 

26 Tysslingen 12GNO 668636 154381 53-9-2:2 l 115 Okänt Sn 
27 TärnsjOn 13HSV 671468 155820 52:7 1,4 70 G Sn 

28 Ulvkisbosjön 12GNO 666850 154508 53-9-2:2 21,4 84,7 A,G L 97:117 6,9 0,168 4,8 194 
29 Ysjön 13HSV 670413 155937 53-7-1:1 44,2 67 A,G 941107 6,2 0,345 8,6 218 
30 Östersjön 13HSV 671345 155708 52:7 1,9 74 A,G,V 
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8. FÖrklaring till rubriker och fÖrkortningar i tabeller och sjÖregister 

FISKARTER 
A- Abborre 
B- Bäckröding 
E- Elritsa 
G- Gädda 

Gö- Gös 
H- Harr 
K- Flodkräftor 
L- Lake 

Lx- Lax 
N- Nors 
R- Röding 

Rb- Regnbåge 
S- Sik 

SI- Siklöja 
v- Vitfisk (mört, brax, ruda, id mm) 
A- Ål 
ö- Öring 

R.tt 

ÖVRIGT 
B- Bottenfaunainventering -år 

Br- Bryggor 
Bå- Biotopåtgärder utförda -år 
D- Delat vatten 
El- Elfiskeundersökt -år 
H- Handikappbrygga 
Ig- Inplantering av gös 
II- Inplantering av laxfisk 
L- Lodad 

Pf- Provfiskad med nät -år 
R- Rotenonbehandlad -år 

Ref- Refe renssjö 
Ri- Vatten av riksintresse för naturvården 

och/eller för friluftslivet 
Sn- Särskilda naturvärden 

V- Vindskydd 
Vh- Vandrinashinder 

pH-värdet anger vattnets vätejonkoncentration (surhet). Vid pH 7 är vattnet neutralt. 
Om pH-värdet sjunker, (under pH 7) ökar vätejonkoncentrationen och vattnet blir surt. 
Om pH-värdet stiger, (över pH 7) minskar vätejonkoncentrationen och vattnet övergår 
till basiskt. Stora awikelser åt det sura eller basiska hållet medför negativa effekter 
på vattnets växt- och djurliv. Ett lågt pH-värde hämmar fiskens fortplantningsförmåga 
och ett pH- värde under 5 kan leda till fiskdöd. Även alltför basiska värden leder till 
skador på vattnets växt- och djurliv. 

Alkalinitet 
Alkaliniteten är ett mått på vattnets buffertförmåga (försurningsmotstånd). En hög 
alkali nitet ökar vattnets förmåga att neutralisera sur nederbörd (lågt pH-värde). 
Kalkning i försurningspåverkade vatten höjer alkaliniteten och därmed vattnets 
försurningsmotstånd. Ett vatten med en alkali nitet understigande 0,05 mekv/I 
bedöms som försurningspåverkat. 

Konduktivitet 
Konduktivitet eller specifik ledningsförmåga är ett mått på vattnets totala salthalt. En 
hög ledningsförmöga (högt innehåll av lösta salter) kan vara en indikation på någon 
form av förorening. Konduktiviteten varierar beroende på sjötyp. En näringsfattig sjö 
har ofta värden under 3,0 mS/m medan en näringsrik sjö kan ha en konduktivitet 
som överstiger 10,0 mS/m. 

färg 
Vattnets färgtal beror i allmänhet på vattnets innehåll av humusämnen. Färgtalet 
påverkar vattnets Ijusförhållande och därigenom vattnets växt- och djurliv. 
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9. Genomförda elfiskeundersökningar inom Storsjöns tillrinningsområde 

Beräknad nnnlllatlonstäthet för öring 0+ och U'"'\,! totalt (f=faktisk fångst) 
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la. yandrjngshjnder fÖr fisk inom Sandvikens kommun 

Avromr Vattendrag Fvo Typ av v-hinder Fallhöjd x-koord Iv-koord Karta 

Gavleån Gavleån Storsions Ivo Reol. damm (StorSTön) 3,6 672210 156010 13HSV 

Jädraån Jädraån Järbo Ivo Djupdals Kraftverk 13,2 673290 154410 13GNO 
Jädraån Järbo Ivo Järbo Sågfalls Kraftverk 5 673360 154390 13GNO 
Jädraån Järbo Ivo Kungsfors regl.damm kv 17 673810 153980 13GNO 
Jädraån Järbo Ivo Kvarnåkers Kraftverk 5 673220 154410 13GNO 
Jädraån Järbo Ivo Hammarfallets Kraftverk 7 673490 154270 13GNO 
Lillån Järbo Ivo Hålldamm 673855 152615 13GNO 
Lillån Järbo Ivo Raserad sågdamm 673850 153655 13GNO 
Lillån Järbo Ivo Hålldamm 673850 153710 13GNO 
Lillån Järbo Ivo Skibord 673830 153500 13GNO 
Lillån Järbo Ivo Vägtrumma 673830 153555 13GNO 
Pengerbäcken Järbo Ivo Vägt rumma 674075 153200 13GNO 
Pengerbäcken Järbo Ivo Nakanittidammen 663985 153250 13GNO 
Rojärvibäcken Järbo Ivo Vägtrumma 673620 153305 13GNO 
Rojärvibäcken Järbo Ivo Vägtrumma 673665 153415 13GNO 
SjukälIebäeken Järbo Ivo Vägtrumma 673990 153770 13GNO 
SjukälIebäeken Järbo Ivo Stentrappa 673890 153700 13GNO 
Storängesbäck. Järbo Ivo Vägtrumma 673935 153690 13GNO 
Laxforsbäcken Järbo Ivo Damm 673915 153775 13GNO 
Laxforsbäcken Järbo Ivo Damm 673890 153765 13GNO 

- Laxforsbäcken Järbo Ivo Tröskel 674045 153740 13GNO 
Laxforsbäcken Järbo Ivo Tröskel 674035 153745 13GNO 
Laxforsbäcken Järbo Ivo Vägtrumma 674020 153740 13GNO 
Laxforsbäcken Järbo Ivo Tröskel 673950 153780 13GNO 
Sandsjöbäcken Järbo Ivo Tröskel 673840 153960 13GNO 
Vettåsbäcken Järbo Ivo Vägtrumma 674090 154140 13GNO 
Lenåsbäcken Järbo Ivo Vägtrumma 674095 154420 13GNO 
Lenåsbäcken Järbo Ivo Tröskel 674050 154440 13GNO 
Lenåsbäcken Järbo Ivo Vägtrumma 674005 154485 13GNO 
Lenåsbäcken Järbo Ivo Två vägtrummor 673750 154550 13GNO 
Häl~järnsb. Järbo Ivo Stendamm 673395 154785 13GNO 
Häl~järnsb. Järbo Ivo Trösklar 673625 154565 13GNO 
Hålldammsb. Järbo Ivo Stendamm 673405 154380 13GNO 
Hålldammsb. Järbo Ivo Tröskel 673435 154440 13GNO 
Hålldammsb. Järbo Ivo Tröskel 673405 154395 13GNO 
Vettsjöbäcken Järbo Ivo Stendamm 673395 154785 13GNO 
Högboån Öjarens Ivo Övre Hammardammen 672850 155530 13HNV 
Högboån Öjarens Ivo Nedre Hammardammen 672815 155500 13HNV 
Högboån Öjarens Ivo Ålhusdammen 672880 155640 13HNV 
Högboån Öjarens Ivo Tre trösklar 672840 155520 13GNV 
Lomsbäcken Öjarens Ivo Mindre trädamm 672820 155410 13GNV 
Prästtjärnsb. Öjarens Ivo Vägtrumma 672625 154755 13GNO 
Råbäcken Öiarens Ivo Väatrumma 672750 155140 13GNV 

Borrsjöån Borrsjöån Borrsjöåns Ivo Forsströms RegI. damm 8,4 672450 154190 13GSO 
Borrsjöån Borrsjöåns Ivo Åttersta Sågverksdamm 672700 153920 13GNO 
Borrsjöån Borrsjöåns Ivo Åshammars Kraftverk 7,6 672560 154045 13GNO 
Borrsjöån Borrsjöåns Ivo Åttersta kraftverk 2,5 672310 154270 13GSO 
Borrsjöån Borrsjöåns Ivo Uhrforsdammen 672405 154200 13GSO 
Storån Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 672665 153465 13GNO 
Storån Borrsjöåns Ivo Raserad damm 672980 152955 13GNO 
Laxbäcken Borrsjöåns Ivo Mindre betongdamm 672990 153260 13GNO 
Laxbäcken Borrsjöåns Ivo Raserad damm 672970 153385 13GNO 
Gammelhusb. Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673375 153085 13GNO 
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10. Vandringshinder fÖr fisk inom Sandvikens kommun 

Avr omr Vattendrag Fvo Typ av v-hinder Fallhöjd x-koord y-koord Karta 

Borrsjöån Osterbergsb. Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673225 153455 13GNO 
Hötjärnsbäcken Borrsjöåns Ivo Damm vid Bäckens fäb. 672947 153545 13GNO 
Hötjärnsbäcken Borrsjöåns Ivo Trätröskel 672940 153560 13GNO 
Älghornsån Borrsjöåns Ivo Fiskgaller 673445 153730 13GNO 
Älghornsån Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673230 153820 13GNO 
Älghornsån Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673040 154005 13GNO 
Långbobäcken Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673395 153660 13GNO 
Långbobäcken Borrsjöåns Ivo Vägtrumma 673380 153565 13GNO 
Offsjöbäcken Borrsjöåns Ivo Plåtlördämmning 673045 154170 13GNO 
Offsiöbäcken Borrsiöåns Ivo Vägtrumma 672980 154260 13GNO 

Vallbyån Vallbyån Vall by ån s Ivo Hosjö Hammare regi 672250 153510 13GSO 
Vallbyån Vallbyåns Ivo Bro Hytta regi 4,7 672040 153870 13GSO 
Vallbyån Vallbyåns Ivo Groths kvarn 672030 153980 13GSO 
Vallbyån Vallbyåns Ivo Yxfabriken 4,2 672025 153955 13GSO 
Vallbyån Vallbyåns Ivo Valls Hammare kraftv 5 671970 153960 13GSO 
Vallbyån Vallbyåns Ivo Bro Kvarndamm regi . 671970 154005 13GSO 
Lövåssjöbäcken Vallbyåns Ivo Fördämmning rundvirke 672605 152580 13GNO 
Fräkenån Vallbyåns Ivo Hällsjödammen 2,8 672545 152625 13GNO 
Strömsholmsån Vallbyåns Ivo Gäddtjärnsdammen 2,65 672475 152745 13GSO 
Strömsholmsån Vallbyåns Ivo Vägtrumma 672475 152745 13GSO 
Strömsholmsån Vallbyåns Ivo Träbro-stenfundament 672375 153005 13GSO 
G lasbobäcken Vallbyåns Ivo Bräd-damm 672040 152995 13GSO 
Glasboån Vallbyåns Ivo Vägtrumma 672170 152810 13GSO 
Glasboån Vallbyåns Ivo Plankdamm 672190 152970 13GSO 
Glasboån Vallbyåns Ivo Vägtrumma 672195 152975 13GSO 
Åsflvbäcken Vallbvåns Ivo Vägtrumma 672250 153460 13GSO 

Gavelhy1teån Gavelhy1teån Storsjöns Ivo Verksdamm Kraftverk 3,3 671405 154225 13GSO 
Stigeränqsb. Vallbvåns Ivo Regi. damm 671885 153555 13GSO 
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Sidhänvisning för sjöar och vattendrag 

Nr. Sj6Nattendrag Fvo Topo-karta SMHI-nr. SIdnr. 

1.1 Bj6rnbackån Järbo Ivo 13GNO 52-11 :2 18.69 

1.2 Pengerbåcken Järbo Ivo 13GNO 52-11 :2 20.69 

1.3 S6rjabåcken Järbo Ivo 13GNO 52-11-1:1 22. 69 

1.4 Rojärvlbäcken Järbo Ivo 13GNO 52-11 :1 24, 69 

1.5 Lommllammlbäcken Järbo Ivo 13G NO 52-11:1 26,69 

1.6 Asbäcken Järbo Ivo 13G NO 52-11:1 27,69 

1.7 SjukälIebäeken Järbo Ivo 13G NO 52-11 :1 28,69 

1.8 Storängesbäcken Järbo Ivo 13G NO 52-11 :1 29,69 

1.9 Laxlorsbåcken Järbo Ivo 13G NO 52-11 :1 30, 70 

1.10 Sandsj6bäcken Järbo Ivo 13GNO 52-11 :1 31,70 

1.11 Llllån Järbo Ivo 13G NO 52-11 :1 32, 70 

1.12 Laxbåcken Järbo Ivo 13G NO 52:10 34, 70 

1.13 Vettåsbäcken Järbo Ivo 13G NO 52-10 :1 36, 70 

1.14 Lenåsbåcken Järbo Ivo 13G NO 52-10:1 38, 70 

1.15 Hälltjärnsbäcken Järbo Ivo 13G NO 52-10 :1 40, 70 

1.16 Hålldammsbäcken Järbo Ivo 13GNO 52-10:1 41,70 
1.17 Vettsj6båcken Järbo Ivo 13GNO 52-9:3 42, 70 
1.18 Jädraån Järbo Ivo 13GNO 52:9,10,11 43,71 

1.1 Bålgmursj6n Järbo Ivo 13GNO 52:10 76 

1.2 Djupt järn Jårb sik Järbo Ivo 13GNO 52-10:1 45, 72, 76 
1.3 Gullsj6n Järbo Ivo 13GNO 52-8-1 :1 46, 72, 76 
1.4 Hacktjärnarna Järbo Ivo 13G NO 52-9:3 47, 72, 76 
1.5 Holmsj6n Järbo Ivo 13GNO 52:10 48, 72, 76 
1.6 Hålldammen Järbo Ivo 13GNO 52-10:1 49, 72, 76 
1.7 Hållt järn Järbo Ivo 13GNO 52-10:1 50, 72, 76 
1.8 Härnen Järbo Ivo 13GNO 52:10 51,72,76 
1.9 Kalvsj6n Järbo Ivo 13G NO 52-9:3 52, 72, 76 
1 .10 Kroksj6n Järbo Ivo 13G NO 52:10 53, 73, 76 
1.11 L M6rtsj6n Järbo Ivo 13G NO 52-11:1 54, 73, 76 
1.12 LommIlamme Järbo Ivo 13G NO 52-11:1 55, 73, 76 
1.13 Långsj6n Järbo Ivo 13GNO 52-11:1 56, 73, 76 
1.14 Nedre Sandsj6n Järbo Ivo 13G NO 52-11:1 58, 74, 76 
1.15 Rojärvl Järbo Ivo 13GNO 52-11 :1 59, 74, 76 
1.16 R6dtjärn Järbo Ivo 13G NO 52-10:1 61,74,76 
1.17 Skråddartjårn Järbo Ivo 13G NO 52-10:1 62, 74, 76 
1.18 St M6rtsj6n Järbo Ivo 13G NO 52-11 :1 63, 74, 76 
1.19 Svarttjärn Järbo sik Järbo Ivo 13GNO 52-10:1 64, 74, 76 
1.20 Vettsj6n Järbo Ivo 13G NO 52-9:3 65, 74, 76 
1.21 Vällingen Järbo Ivo 13H NV 52-9:3 66, 74, 76 
1.22 Ängsj6n Järbo Ivo 13GNO 52:9 76 
1.23 Övre Sandsj6n Järbo Ivo 13GNO 52-11 :1 67,75,76 

2.1 Hällsj6bäcken Öjarens Ivo 13H NV 52-9-1 :1 77,98 

2.2 VällIngbäcken Öjarens Ivo 13H NV 52-9:3 78,98 

2.3 Säverängsån Öjarens Ivo 13H NV 52-9:3 79,98 

2.4 L6v1järnsbäcken Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 80,98 

2.5 H6gboån Öjarens Ivo 13H NV 52-9:1,2,3 81,98 

2.6 Lomsbäcken Öjarens Ivo 13H NV 52:9 82,98 
2.7 Råbäcken Öjarens Ivo 13H NV 52:9 83,98 

2.8 Prästtjärnsbäcken Öjarens Ivo 13H NV 52:9 84,98 

2.9 Jädraån Öjarens Ivo 13H NV 52:8,9 85,98 

2.1 Braxentjärn Öjarens Ivo 13H NV 52-9-1 :1 87,99,100 

2.2 Fäbodtärnan Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 100 

2.3 Igeltjärnen Öjarens Ivo 13HNV 52:9 100 
2.4 Järvsj6n Öjarens Ivo 13H NV 52-9:3 88,99, 100 

2.5 LlIIsj6n Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 89,99,100 
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Sidhänvisning för sjöar och vattendrag 

Nr. SjöNattendrag Fvo Topo-karta SMHI-nr. SIdnr. 

2.6 Lomsen Öjarens Ivo 13H NV 52:9 90,99,100 

2.7 Långsjön Öjarens Ivo 13H NV 52-9:3 91,99,100 

2.8 Löv1järn Öjarens Ivo 13H NV 52·9:2 100 

2.9 Marstrandstärnan Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 100 
2.10 Mörttärnan Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 100 

2.11 Nybonstjärn (Flskängstj) Öjarens Ivo 13H SV 52:9 92,99,100 

2.12 Prasttjärnen Öjarens Ivo 13G NO 52:9 100 

2.13 Stortarnan Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 100 

2.14 Tunasjön Öjarens Ivo 13H SV 52:9 93,99,100 

2.15 Atulen Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 94,99,100 

2.16 Ojaren Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 95,99,100 

2.17 Ov Hammardammen Öjarens Ivo 13H NV 52-9:2 96,99,100 

3.1 Gammelhusbäcken Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:4 101.137 

3.2 Laxbacken Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:4 103, 137 

3.3 ÖsterbergsbAcken Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-3:1 105,137 

3.4 Hötjärnsbacken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-3:1 107, 137 

3.5 Grundsjöbäcken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-2:1 109, 137 
3.6 Storån Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 110,137 
3.7 Älgshornsån Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1;1 112, 137 
3.8 Tltjärnsbäcken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1 :1 113,137 
3.9 Långbobäeken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1;1 114, 137 
3.10 Dlgerbäcken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1 :1 115,138 
3.11 Ollsjöbäcken Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1 :1 116,138 
3.12 GInsjöbäcken (Llllån) Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1 :1 117,138 
3.13 Borrsjöån Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:1,2,3,4 119, 138 
3.1 Alsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1;1 121,139,141 
3.2 Alsjön (Ash.) Borrsjöåns Ivo 13GSO 52:7 122,139,141 
3.3 Flysjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:4 141 
3.4 Fäbodsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:3 123,139,141 
3.5 Fäbodsjön (Hagm) Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 124,139,141 
3.6 Getöga Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1 :1 125,139,141 
3.7 Getögat Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1;1 126,139,141 
3.8 GInsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1 :1 127,139,141 
3.9 Grundsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 141 
3.10 Höt järn Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-3:1 128,139,141 
3.11 Igeltjärnen Borrsjöåns Ivo 13GSO 52-8-1 :1 141 
3.12 Ivartjärnen Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1 :1 141 
3.13 Ned Ackljarn Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 129,140,141 
3.14 Ollsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1;1 141 
3.15 SmAsj:na Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 130, 140,141 
3.16 Stensjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:4 131,140,141 
3.17 Tltjärn Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-1 :1 132,140,141 
3.18 y'attsjön Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8-2:1 133,140,141 
3.19 Algshom Borrsjöåns Ivo 13GNO 52-8-1 :1 134,140,141 
3.20 Övre Ackljäm Borrsjöåns Ivo 13G NO 52-8:4 135,140,141 
4.1 Fräkenån Vallbyåns Ivo 13GNO 52-7:5 142, 173 
4.2 Lövåssjöbäcken Vallbyåns Ivo 13GNO 52-7:5 143, 173 
4.3 Galmsjöbäcken Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 144,173 
4.4 Strömsholmsån Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 145, 173 
4.5 Abborrtjarnsb. Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 147,173 
4.6 Glasbobäeken Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 148, 173 
4.7 Gäddtjärnsån Vallbyåns Ivo 13G SO 52-7:4 148, 173 
4.8 Glasboån Vallbyåns Ivo 13G SO 52-7:4 149, 173 
4.9 Åsflybäcken Vallbyåns Ivo 13G SO 52-7:3 151,174 
4.10 Vallbyån Vallbyåns Ivo 13G SO 52-7:1-5 152,174 
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Sidhänvisning för sjöar och vattendrag 

Nr. SjöNattendrag Fvo Topo-karta SMHI·nr. SIdnr. 

4.11 StIgerängsbäcken Vallbyåns Ivo 13GSO 52-6:2 155, 174 

4.1 Abborrtjärn Vall by ån s Ivo 13G NO 52-7:4 156,175,178 

4.2 Fäbodsjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 157,175,178 

4.3 Galmsjön Vallbyåns Ivo 13GNO 52-7:4 158,175,178 

4.4 Gårdsjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 159, 175, 178 

4.5 Gäddtjärn Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:5 161,175,178 

4.6 Hamptjärn Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 162,175,178 

4.7 Hosjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 163, 176, 178 

4.8 Idsjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-8-2:1 164, 176, 178 

4.9 Krutsjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 165, 176, 178 

4.10 Lövåssjön Vallbyåns Ivo 13GNO 52-7:5 166,176,178 

4.11 Näsbysjön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:2 167,176,178 

4.12 Onntjärn Vallbyåns Ivo 13G SO 52-7:4 168, 176, 178 
4.13 PekstannIly Vallbyåns Ivo 13G NO 52-7:3 178 
4.14 SarvIjärn Vallbyåns Ivo 13GSO 52-8-2:1 169, 177, 178 
4.15 Svins/ön Vallbyåns Ivo 13GSO 52-7:4 170, 177, 178 
4.16 Asfly Vallbyåns Ivo 13G NO 52-7:3 171,177,178 
5.1 Borrs/öån Storsjöns Ivo 13GSO 52-8:1 179,190 
5.2 Broasån Storsjöns Ivo 13GSO 52-7:1 180, 190 
5.3 Gavelhy1teån Storsjöns Ivo 13GSO 52-6:1 181,190 
5.4 Fänjaån Storsjöns Ivo 13H SV 52-5:1 182, 190 
5.5 Jädraån Storsjöns Ivo 13H SV 52:8 183, 190 
5.6 Skadängsbäcken Storsjöns Ivo 13H SV 52:7 184, 190 
5.7 Bastubäcken Storsjöns Ivo 13GSO 52:7 185, 190 
5.1 Koppart/Arn Storsjöns Ivo 13GSO 52-7:1 186,191,192 
5.2 Kvlllen Storsjöns Ivo 13HSV 52:7 192 
5.3 Körsjön Storsjöns Ivo 13HSV 52:7 192 
5.4 Storsjön Storsjöns Ivo 13H SV 52:7 187,191,192 
6.1 Väsarbäcken Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:3 193,201 
6.2 StIgerängsbäcken Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:2 194,201 
6.3 Gavelhy1teån Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:1 195,201 
6.1 Igeltjärn Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:3 196,202,203 
6.2 Kalven Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:3 203 
6.3 Ottnaren Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:3 197, 202,203 
6.4 Väsaren Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:3 198,202,203 
6.5 Ältebos/ön Ottnarens Ivo 13GSO 52-6:2 199,202,203 
7.1 Nävermyrbäcken Färnebofjärdens Ivo 12G NO 53-11 :1 204, 211 
7.2 Bärreksån Färnebofjärdens Ivo 12GNO 53-11:1 205,211 
7.3 Laggarboån Färnebofjärdens Ivo 12H NV 53-9:1 206,211 
7.4 Fågelån Färnebofjärdens Ivo 12H NV 53:9 207,211 
7.1 FårnebofjArden Färnebofjärdens Ivo 12H NV 53:9 208,212, 213 
8.1 Gyslngeforsarna Gysingeforsarnas Ivo 12H NV 53:8 214,217 
9.1 Långmurbäcken Område utan områdesbildning 12GNO 53-11 :1 221 
9.2 Stersbäcken Område utan områdesbildning 12GNO 53-11 :1 221 
9.3 Bärsenån Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:5 221 
9.4 Murämnesån Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:5 221 
9.5 OppsjöånNästerån Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:3,4 221 
9.6 TysslIngsbäcken Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-2:2 221 
9.7 Slåttertallsbäcken Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-2:1 221 
9.1 Acktjärnssjön Område utan områdesbildning 12G NO 53-9-1 :2 223 
9.2 Bysjön Område utan områdesbildning 12H NV 53-7:3 223 
9.3 Bärsen Område utan områdesbildning 12G NO 53-9:5 222,223 
9.4 DragåstArnan Område utan områdesbildning 13H SV 52-5:2 222,223 
9.5 Falls/ön Område utan områdesbildning 12G NO 53-9-2:2 222,223 
9.6 Fågellekst/Arnen Område utan områdesbildning 12G NO 53-9-2:2 222,223 
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Sidhänvisning för sjöar och vattendrag 

Nr. SjöNatlendrag Fvo Topo-karta SMHI-nr. SIdnr. 

9.7 Fängsjön Område utan områdesbildning 12H NV 53-9:2 222,223 

9.8 GIsselmosjön Område utan områdesbildning 13H SV 53-7-1 :1 223 

9.9 Igelsjön Område utan områdesbildning 13H SV 53-7:4 222,223 

9.10 Igelsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-2:2 222,223 

9.11 Igelsjön Område utan områdesbildning 12H NV 53:9 223 

9.12 Karinsjön Område utan områdesbildning 12H NV 53-7:3 223 

9.13 Lammsjön Område utan områdesbildning 13H SV 52:7 223 

9.14 Lomsjön Område utan områdesbildning 13H SV 52-4:1 223 

9.15 Lomsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-2:2 223 

9.16 Långsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-1 :2 223 

9.17 Matrammen Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-1 :2 223 
9.18 Murämnet Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:5 222,223 
9.19 Mörtsjön Område utan områdesbildning 12G NO 53-9:5 222,223 
9.20 Oppsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:5 222,223 
9.21 Skammor-Långsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9:5 218,222,223 
9.22 Skammorsjön Område utan områdesbildning 12GNO 53-9-2:2 219,222,223 
9.23 Stav1ärnan Område utan områdesbildning 13H SV 53-6:1 223 
9.24 Svartsjön Område utan områdesbildning 13H SV 52-4:1 223 
9.25 Svarttärnan Område utan områdesbildning 13H SV 52:7 223 
9.26 Tysslingen Område utan områdesbildning 12G NO 53-9-2:2 222,223 
9.27 Tärnsjön Område utan områdesbildning 13H SV 52:7 223 
9.28 Ulvklsbosjön Område utan områdesbildning 12G NO 53-9-2:2 222,223 
9.29 Ysjön Område utan områdesbildning 13H SV 53-7-1:1 223 
9.30 Östersjön Område utan områdesbildning 13H SV 52:7 223 
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BILAGOR MED SYNPUNKTER PA FISKEPLAN 

Följande remissinstanser har inkommit med synpunkter: 

Assi Domän - Hedemora skogsförvaltning 
Fiskevårdsförbundet Mitt 
Företrädare för fiskevårdsområdesföreningarna i Sandvikens kommun 
Gävle kommun - Tekniska kontoret 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Mellanskog 
Ockelbo kommun - Kommunkontoret 
Sandvikens kommun - Bygg och miljöförvaltningen 
Sandvikens sportfiskeklubb 
Skogsvårdsstyrelsen - Dalarna / Gävleborg 
Stora skog 
Storsjöns fiskevårdsområdesförening 

Samtliga inkomna remissvar redovisas i planen som bilagor. 
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~AssiDomän 
iS P Hedemora skogsförvaltning 

Hedemora, 30 januari 1998 
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Kultur- ('{Il fritids{ör",;;'I\tn i:'gen 

! 

Ink 199B -02- 1 O 

Diarien,~r _____ _ 

Sandvikens kommun 
Kultur och fritid 
Föreningsenheten 
811 80 SANDVIKEN 

Yttrande över Sandvikens fiskeplan 

AssiDomän Hedemora skogsförvaltning har givits möjlighet att yttra 
sig över Sandvikens kommuns förslag till fiskeplan, 
Vi har inte tagit ställning till åtgärder för respektive vattensystem, 
däremot har vi några kommenterer till beskrivningen på åtgärder 
inom skogsbruket. 

Beskrivningen på sidan 10 och 11 angående kalawerkning, dikning 
och vägtrummor syftar till en verksamhet som har förändrats under 
slutet av 80-talet inom AssiDomän. Under slutet av 80-talet och 
början på 90-talet har en stor utbildningsinsets pågått, för att införa 
nya brukningsmetoder inom skogsbruket. I våra nuvarande hand
ledningar utgår man ifrån att ingen dikning av skogsmark görs. 
Överskottsvattnet kommer man tillrätta med att ställa skärmträd. 
Vid slutawerkningar är det regel att kant- och skyddszoner lämnas 
intill vattendrag, som är vattenförande under hela året 
Vägtrummor och vägdiken behandlas idag enligt de förslag som 
presenteras i planen, och någon gödsling har inte förekommit under 
90-talet. 

Våra avsikter är att minimera eventuella negativa effekter, som 
skogsbruket kan få på vattensystemen. En radikal förändring med 
ökad hänsyn och lämnande av skogsgrupper och skogsområden för 
fri utveckling har ägt rum under 90-talet, jämfört med tidigare 
årtionden. Samtliga skogsbolag inom området kommer eller har 
certifierat sig enligt FSC (skoglig certifiering, Forest Stewardship 
Counsil), vilket innebär stora åtaganden Inom miljöhänsyn. 

Ingår i slfflrsomrado AssiDoman Skog & Tril 
Telefon Telmx Postgiro 

7226-4 
Baokgiro 
5722-8062 

0225-375 00 0225-375 50 
DIr 0225-37516 

AsslDomän Skog & TrII AB (med oa .. I 901<>0) B<>.Oksadrus 
Hedemora sicogsförVahning Org nr 556087-J.464 kg .. tan 30 
Box 209 MorMlY SE556087306'OI 
77626 Hedemora 
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Avslutningsvis har jag ett önskemål om en översiktskarta i planen, 
där de behandlade vattensystem är markerade, 

Med vänlig hälsning 
AS,siDomän, Hedemora skogsförvaltnig 
Gastrike-Dala distrikt 

Gerhard Niebl 

Kopia för kännedom: Kjell Kallin, Johan Rydin 
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Fiskcvårdsmrbundet MIlT 
Virkesvägen 2 
820 20 lJUSNE 
Tel. 0270-671 10 
Fax.0270-654 O l 

Angående Fiskeplan i Sandviken. 

Sandvikens Kommun 
KlIlnlr ocb fritid 
Fax. 026-2741 05 

19nu127 

Fiskevards{örbundet MITT, har genom remiss l CJ98 O l I" berens tillfälle 
atl yttra sig i mbricerad fråga senast fredllgen den 30 j,ll1uari 199& . 

Pil grund av dcn korra remisstiden, materialet kom förbundet tillhanda först 
1998 01 26, och tillika med omfattande arbetsbelastning avslur mrbLlndel 
mr närvarande art yttra sig i ärendet. 

Förbundet J'orutsäner doek an berörda fiskevardsområdesföreningar har varir 
och fortfarande är med i ärendeL~ beredning. 

(~;;ga "lsn~ 

Benrtso lin 

<4! UUl 



FISKEVÄRDSOMRÄDESFöRENINGARNA 
I SANDVIKENS KOMMUN 

1998- 01-27 

c ,"JDVI K ENS· h ·~.:~;i-i .<! ,., 
Kul tur- o.:h frit idsförvaltillngen 

Ink 1998 -02- 03 
Kultur och Fritid 
Föreningsenhet~f1"r. ____ _ 
811 80 Sandviken 

Angående fÖrslag till FISKEPLhN fÖr Sandvikens kommun. 

Undertecknad har fått i uppdrag av fiskevårdsområdes 
föreningarna inom Sandvikens kommun att avge ett yttrande 
över rubricerat förslag och får av den anledningen lämna 
följande synpunkter. 

Bakgrund: 

Diskussioner om att upprätta en fiskeplan har pågått i under 
några år och anledning till detta var det beslut som 
länsstyrelsen fattat, att länet skall vara heltäckande när 
det gäller fiskeplaner. I de inledande diskussionerna var nog 
flera av de berörda FVOF av den uppfattningen att denna fråga 
var en uppgift som varje FVOF var suveräna att själva besluta 
om, utan inblandning av exempelvis kommunen. Denna 
uppfattning är självklart också riktig, då varje FVOF är en 
självständig juridisk enhet. 

FVOF inom Sandvikens kommun kom dock till den uppfattningen 
att det skulle vara en klar fördel om kommunen engagerade sig 
i framtagande aven fiskeplan. Genom en sådan åtgärd skulle 
vissa framtida fördelar kunna uppnås, dels genom att det 
fanns ett uttalat önskemål från länsstyrelsen att kommunen 
skulle engagera sig och dels att kommunen förfogade över en 
administrativ organisation som FVOF till många delar saknar. 
vi ansåg vidare, från FVOF sida, att samarbetet med kommunen, 
i planarbetet borde underlätta det konkreta handlandet när 
åtgärdsprogrammet i fiskeplanen skall "sättas i sjön". 

De inledande kontakterna mellan FVOF och representanterna 
från kommunen samt länsstyrelsen var mycket positiva. 
Uppläggningen av planarbetet diskuterades i nära samarbete 
med FVOF vilket även måste vara en självklarhet om den 
framtida planen skulle få en bärande förankring hos de som 
förvaltar fiskevattnen. Kontinuerliga kontakter har förevarit 
mellan handläggaren (projektansvarig) och FVOF under arbetets 
gång, främst i form av viss baskunskap om respektive område 
och viss inventeringshjälp. Inom Sandvikens kommun finns väl 
fungerande FVOF vilket säkerligen underlättat framtagandet av 
fiskeplanens dokumentation. 

Enligt vår bedömning har planarbetet genomförts på ett 
effektivt sätt och i stort följt det planerade tidsschemat. 
Några negativa reaktioner har ej framkommit från berörda FVOF 
under arbetets gång, vilket bör tolkas så att samarbetet med 
handläggaren fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Upplägget av fiskeplanen: 

Den disposition av planförslaget, som planförfattaren gjort, 
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har vi ingen erinran emot. Den inledande informationen ger en 
bra bakgrund till de beskrivningar och åtgärdsförslag som 
sedan följer för respektive fiskevårdsområde (FVO). 
Sammandraget i slutet av planen över vandringshindren är 
intressant även för andra än FVO. Exempelvis skulle ett 
särtryck av de schematiska kartorna och sammandraget över 
vandringshindren kunna ge inspiration och underlag för mera 
ingående studier av våra åar och bäckars historiska 
användning. 

Vad vi saknar i remissupplagan är en översiktskarta som visar 
gränserna mellan de olika FVO. En komplettering på den 
punkten förutsätter vi kommer att ske när den färdiga 
upplagan av fiskeplanen presenteras. 

Genomgång av de olika avsnitten i fiskeplanen 

Sammanfattningen: 

Sammanfattningen ger en summarisk bild av huvuddragen i 
fiskeplanen. En sammanfattning kan givetvis göras mera fyllig 
för att underlätta för de läsare som vill ha snabb 
information utan att läsa hela planen. Det senare skulle 
bl.a. underlätta för beslutsfattarna, på kommunal nivå, som 
skall ta ställning till planen . utöver totalinvesteringen för 
åtgärdsprogrammet, som står angiven, borde exempelvis de 
beräknade investeringsvolymerna för respektive FVO finnas med 
i sammanfattningen. En sådan förteckning ger en bra bild över 
vilket eller vilka områden som är högprioriterade i planen, 
exempelvis beräknas att åtgärdsprogrammet för Järbo FVO "tar" 
nära 42% av den totala investeringsvolymen på ca 15 mkr. 

I fjärde stycket under sammanfattningen så står bl.a. att 
närsalterna kommer främst från jordbruket. Detta påstående är 
en slutsats som ännu inte är helt styrkt, som vi ser det, 
utan en är subjektiv bedömning. Pågående utredningar i 
samband med storsjöprojektet kommer att ge ett bättre 
underlag för ett uttalande. 

1. FISKEPLANENS SYFTE: 

Enligt planförslaget är fiskeplanens syfte, att dels fysisk 
återställning sker av vissa områden genom restaurering av 
sjöar och vattendrag och dels att framlägga förslag för att 
förbättra den traditionella fiskevården. vår uppfattning är 
att tyngdpunkten i förslaget ligger på den fysiska 
återställningen vilket inte till alla delar är ett 
konfliktfritt område. De vandringshinder som finns i våra 
bäckar och större vattendrag har en historisk bakgrund och 
dessa har sedan i sin tur medverkat till den utveckling som 
skett nedströms dessa vandringshinder, i form av bl.a. 
skogsbruk eller odlingsmarker. 

FVOF har till uppgift att förvalta fiskerättsägarnas vatten 
vilket inte alltid innebär att vi kan se endast till fiskets 
intressen utan även väga in andra ägarintressen, som skogs
och jordbruksmark. Förändringar av vattenflöden genom åter
ställningsåtgärder av olika slag måste noga prövas och 
konsekvensbeskrivas. Detta innebär att tänkta åtgärden för 
att främja fiskets utveckling kan i vissa lägen få stå 
tillbaka om andra samhälls- eller enskilda intressen väger 
tyngre. Kostnadsaspekten måste också alltid mätas i för
hållande till effekten aven åtgärd. 



2. NEGATIV PÅVERKAN PÅ SJÖAR, VATTENDRAG OCH DESS 
FISKEBESTÄND - METODER FÖR ÅTERSTÄLLNING 

Försurning: 

FVOF har ingen erinran mot vad som framförs i planen om 
orsaken till försurningen och det åtgärder som diskuteras för 
att begränsa problemen. 

Miljögifter: 

cesium och kvicksilver. ingen erinran mot beskrivningen och 
de erfarenheter som framkommit hur man kan begränsa 
förekomsten av kvicksilver och delvis cesium i fisken. 

Reglering av sjöar och vandringshinder: 

Under detta avsnitt lämnas en kortfattad redogörelse över 
uppkomsten och effekterna av regleringar och vandringshinder 
i våra sjöar och vattendrag. Huvuddelen av dessa regleringar 
och vandringshinder härrör från en svunnen tid men man får 
inte glömma bort att "livet" nedanför dessa vandringshinder 
etc är inrättade efter att just dessa finns. 

FVOF har ingen erinran mot vad som anförts i detta avsnitt 
utan vill här endast understryka vad som framhållits i planen 
vad som bör eftersträvas vid eventuella omprövningar av gamla 
vattendomar. 

Skogsbruk: 

Flottledsrensningar som förekommit i de mindre vattendragen, 
vilket framhålles i planen, blev till förfång för fisket 
genom att ståndplatser försvann och lekplatser spolierades. I 
planen föreslås att en återställning sker genom att åter 
tillföra sten i vattendragen och ta bort stenkistor etc. Från 
FVOF har vi ingen erinran mot detta om samförståndslösningar 
skapas med berörda markägare. 

Kalavverkning: FVOF har ingen erinran mot förslaget om 
kant zoner i anslutning till vattendrag vid kalavverkningar. 

Dikning: I planen berörs olika typer av dikning med 
utgångspunkt från de effekter man önskar uppnå. FVOF biträder 
vad som framhållits i planen om de konsekvenser som kan 
uppstå och de förslag till åtgärder som begränsar dessa. 

Vägdiken och vägtrummor vid anläggande av skogsbilyägar: FVOF 
har inget att erinra mot vad som framförs under detta 
avsnitt. 

Jordbruk: 

Näringsläckaget från jordbruket har i allt större 
utsträckning varit föremål åtgärder av olika slag, inte minst 
från jordbrukarna själva. Jordbrukets organisationer har 
engagerat sig i dessa frågor för att uppnå målsättningen, att 
anpassa näringstillförsel och minimera urlakningen. vi har 
den förhoppningen, att storsjöprojektet skall ge ytterligare 
försla och argument för att angripa detta problem. 



Hårt fisketryck: 

Den beskrivande orsaken till förändringar i fiskebeståndet, 
som framförs i planen, har vi ingen erinran mot. vi är 
övertygade om att FVOF noga följer utvecklingen och vidtar 
nödvändiga åtgärder för att bevara ett långsiktigt fiske. 

3 AKTUELLA PROBLEM I KOMMUNEN 

Flodkräftans tillbakagång: 

Flodkräfta har till mycket stor del slagits ut i storsjön och 
tillrinningsområdena. De sporadiska bestånd som finns kvar, i 
vissa delar av kommunen, går säker en oviss framtid till 
mötes. Den stora tillgången av flodkräfta i östra storsjön är 
praktiskt taget helt utslagen, orsak svampangrepp i 
kombination med stress. Kräftpest har ej konstaterats i 
samband med denna utslagning i storsjön. Under 1997 års 
provfiske påträffades signalkräftor i västra storsjön. Hur 
dessa kommit till sjön är inte klarlagt, men troligen är det 
någon privatperson som helt på eget bevåg planterat in dessa 
utan vetskap om att signalkräftan ej får sättas ut i vatten 
norr om Dalälven. Några av dessa signalkräftor har 
analyserats vid institutionen för fysiologisk botanik vid 
Uppsala Universitet. Tyvärr så visar analyserna att samtliga 
var bärare av kräftpest, 

Ett projekt pågår under ledning av Anders Agerberg, 
Fiskeriverket, Härnösand, för att utröna orsaken till 
kräftdöden. Från FVOF får vi avvakta resultatet av denna 
undersökning men redan nu måste man nog utgå från att 
flodkräftans framtid, i varje fall i storsjön, är nästan 
obefintlig med hänsyn till att konstaterat bestånd av 
signalkräfta är bärare av kräftpest. vi får hoppas att vi så 
snart som möjligt får klartecken från berörda myndigheter att 
vi kan starta arbetet med bygga upp en ny stam av kräftor i 
storsjön och ev. angränsande vatten. 

Algblomningen: 

FVOF ansluter sig helt till vad som angivits i planen. 

4. Förvaltningen av sjöar och vattendrag inom kommunen 

Ingen kommentar. 

5. Fiskeservice 

En utökad fiskeservice är något som FVOF måste eftersträva 
för att utveckla verksamheten. Men vi måste i detta 
sammanhang uppmärksamma de följdverkningar som kan uppstå 
genom ökat tryck på tillfartsvägar till fiskeplatserna mm. 
All utökning av servicen till fiskeutövarna måste hela tiden 
ske hand i hand med markägarna eller deras företrädare så att 
inte framtida konflikter uppstår. 

De förslag som framförs i planen om olika samarbetsformer, 
mellan FVOF, står vi öppna för att diskutera. Frågor av denna 
karaktär bör bli föremål för överläggningar mellan FVOF så 
fort som möjligt. Det är möjligt att inte alla förslag i 
planen kan vinna gehör men den ger en utgångspunkt för en 
diskussion. De övriga intressenterna i ett sådant här 
samarbete, som framförs i planen, bör ligga helt på FVOF att 
ta initiativ till. 



6. FRAMTAGANDE AV FISKEPLAN 

vi har redan i inledningen av vårt yttrande (Bakgrund) berört 
framtagande av planen varför vi här hänvisar till detta 
avsnitt. 

FISKEVÅRDSOMRÅDENA 

Det finns ingen anledning, i detta yttrande. att ga ~n på 
detaljer för de enskilda fiskevårdsområdena då de dessa 
frågor diskuterats mellan planförfattaren och respektive FVO. 
Jag tar därför här endast upp frågeställningar och påståenden 
som jag anser helt allmänt bör belysas. 

Det genomgående intrycket är att planen till största delen -j 
behandlar vattendragen och i mycket liten omfattning sjöarna. 
Det finns säkerligen i vissa fall starka motiv för detta men 
man kan även ställa sig frågan om inte det kvalificerade 
sportfiskeintresset fått sina krav tillgodosedda med råge. 
Detta återspeglar sig även när det gäller förslagna åtgärds
program, drygt 10 mkr beräknas satsas på strömmande vatten 
och ej fullt 5 mkr på sjöarna. Tittar man på de olika 
områdena så får man följande ekonomiska fördelningsbild av 
åtgärdsprogrammet: 

Järbo 4.7 mkr till strömmande vatten eller 46.4% av 
totalbeloppet (10 mkr). 1.5 mkr till sjöar eller 31.7% av 
totalbeloppet (5 mkr). Motsvarande belopp för övriga områden 
är följande: 
Öjaren 176.000:- eller 1.7% resp. 489.000:- eller 10.2% 
Borrsjöån 2.8 mkr eller 27.3% resp. 698.000:- eller 14.6% 
Vallbyån 2.5 mkr eller 24.5% resp. 1.5 mkr eller 31.6% 
Storsjön 0:- eller 0% resp. 397.000:- eller 8.3% 
Ottnaren 0:- eller 0% resp. 91.000:- eller 1.9% 
Färnebofjärdarna 0:- eller 0% resp 0:- eller 0% 
Gysingeforsarna 125.000:- eller 1.2% resp 0: - eller 0% 
Av denna sammanställning framgår att tre (3) av Sandvikens 
åtta (8) FVO tar nästan 92% av kostnaden i det beräknade 
åtgärdsprogrammet. 

Bör det inte framgå i planen att inplanteringar gjorts av 
öring och bäckröding i många småbäckar inom Järbo, Borrsjö
åns och Vallbyåns FVO ? 

Bör det inte finnas något förslag på hur förekomsten av 
bäckröding skall åtgärdas - inte åtgärdas. Konkurrensen 
bäckröding - bäcköring ? 

Varför finns kostnader för utplanteringar av fisk till vissa 
"put and take" vatten med och inte till andra ? 

Vandringshinder orsakade av bäver skall det framgå av planen, 
skall vissa åtgärder vidtagas när det gäller dessa vandrings
hinder ? 

I vissa vattendrag finns fortfarande flodkräfta, skall inte 
detta framgå av planen ? 

Sid 166 Idsjön, tillhör Borrsjöåns vattensystem. 

sid 171 Sarvtjärn, tillhör Borrssjöåns vattensystem. 



Insättningar av ål har under 1997 skett i ottnaren och 
Färnebofjärdarna, bör inte detta vara med i planen ? 

Slutkommentar: 

Från FVOf sida så ser vi planen som ett värdefullt dokument 
över ett inventerat nuläge och därmed också en säkrare bas 
för framtida åtgärder för att främja fisket i kommunen. En 
fiskeplan kan inte vara heltäckande men den ger bra 
utgångspunkt i FVO fortsatta arbete. vi tolkar även planen 
så, att samhällsintresset har vävts in men att rågångarna 
mellan ägare- och samhällsintresserna har respekterats. De 
stora diskussionerna kan komma att uppstå när vissa delar i 
planen skall åtgärdas och enskilda intressen kommer in i 
bilden. Det är angeläget att de åtgärdsförslag som 
föreligger, i planen, blir väl underbyggda och förankrade 
innan de förverkligas. 

vi kan konstatera att arbetet med planen har koncentrerats på 
områden med små och medelstora strömmande vatten samt mindre 
sjöar och tjärnar. FVO med i huvudsak eller uteslutande sjöar 
är åtgärdsförslagen mycket begränsade. Man kan tolka detta på 
flera vis, både positivt och negativt ur det enskilda FVO 
synvinkel. 

Det är vår förhoppning att planen skall medverka till att 
kommuninnevånare i större utsträckning upptäcker vilken 
tillgång som våra fiskevatten utgör. Men vi hoppas även att 
väcka intresse för vår bygd utanför kommungränsen genom att 
erbjuda lockande fiskevatten och bra service. 

FVO inom Sandvikens kommun 

Enligt uppdrag 

,+-",-,\~\"", -



GÄ VLE KOMMUN 
TEKNISKA KONTORET 
MARK OCH BOSTÄDER 

1998-02-06 Dnr 1998.0061-48 

- .-.~JDV!KENS r~·:·i\:~ ; ... ;UN 
Kultur· or:h f:'i tic1 sforv'7" tninyen 

Handläggare 

Lennart Emretsson 

' n k 1998 -02- 1 O 
Sandvikens kommun 
Kultur och fritid 
Föreningsenheteh"i. n:....' ---- -
811 80 Sandviken 

Postadress 

Sandvikens fiskeplan:remissupplag,a 

Gävle kommun, genom Tekniska kontoret har tagit del av översänt förslag till 
fiskeplan för Sandvikens kommun. 

Tekniska kontoret har inget att erinra mot föreslagen fiskeplan . 

Gävle kommun 
TEKNISKA KONTORET 

~"'"öm 
Kopia till : 

Ulla WaIlner 

Lennart Emretsson 

Kommunledningskontoret 

Bankeiro 

801 84 Gävle 

Besöksadress 

Kyrkogatan 22 

Telefon 

026-17 8000 

TelefaxlE-oost 

026-10 67 78 193-9271 

Posteiro 

l 4808-0 
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1998-02-11 380-283-98 

Miljövård 
Jan-Åke Johansson 
Tel 026-171254 
jaj@X.lst.se 

Postadress 

80170 GÄVLE 

Kultur och fritid 
Föreningsenheten 
811 80 Sandviken 

Angående remissupplagan till Sandvikens fiskeplan 

Enheten för kulturmiljö har lämnat synpunkter på fiskeplanens innehåll vilka bifogas. 

Miljö- och fiskeenheten anser att planen har en bra och logisk disposition. Ett register 
med sidohänvisningar bör emellertid ingå i planen så att läsaren enkelt kan hitta en viss 
sjö eller ett vattendrag (ex.vis namn på vattendrag/sjö, vattensystem, sida nr). För 
överblickens skull bör även en karta ingå som täcker de sjöar och vattendrag som 
behandlas i planen. 

Innehållet beskriver väl både naturvärden och påverkan vilket ger ett bra underlag till 
ev. åtgärder. 

I kapitel 2 som behandlar negativ påverkan på fiskbestånden, kan ett avsnitt ingå som 
beskriver hur felaktigt utförda restaureringsåtgärder kan påverka fauna och flora. Här 
bör bl. a. ingå att de som planerar och utför åtgärderna ska ha god lokal kännedom om 
de biologiska förhållandena, ex. vis flodpärlmusseJbeståndens utbredning på och 
nedströms restaureringsområdet. 

Även i avsnitten "Förslag till åtgärder" i resp. vattendrag eller sjö bör det, i synnerhet 
för de som hyser flodpärlmussla, i text finnas med att stor hänsyn ska tas vid ev. 
återställningsåtgärder, alternativt att inga åtgärder får vidtas som genom grumling, 
elfisken eller på annat sätt kan skada musselbestånden. Det gäller bl.a. för 
Rojärvibäcken. 

Sammanfattningsvis tillst;rrker Länsstyrelsen fiskeplanen och anser att den utgör ett bra 
underlag för åtgärder. 

D 
~-u~tl/k~~ 

Jan-Åke Johansson 

Besöksadress Telefon Telefax 

Borgmästarplan 026-17 10 00 026-653357 
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LänsslYr~lsen 
Gävleborg 

Ink 1998 -02- 1 Z 

\....I 

Kulturmiljö 
Dan Loren 
Tel 026-17 12 69 
Mobil 010-214 26 88 
E-post dalo@x.lst.se 

Postadress 

80170 GÄVLE 

Miljövårdsenbeten 
Jan-Åke Johansson 

Angående förslag till remissupplaga över 

Fiskeplan för Sandvikens kommun 

allmänt 
Fiskeplanen redogör för vilka särskilda natuvärden som finns i de aktuella 
områdena. Däremot nämns inget om särskilda kulturvärden. Lämningar efter 
flottingsverksamhet, dammar, kvarnar och andra vattendrivna verk är viktiga 
delar av vårt kulturarv; de berättar om sociala och ekonomiska villkor för de 
människor som befolkat trakten i historisk tid . 

Fiskeplanen bör redovisa var dessa lämningar kan inlämmas som en kvalitets
resurs i arbetet med för besöksnäringen attraktiva fiskeplatser, och var en 
konflikt mellan fiske och kulturlämningar (i form av vandringshinder e d) kan 
komma att uppstå samt vilka negativa konsekvenser som borttagande av enskilda 
kulturminnen får för den sammantagna kulturmiljön i området. 

fornlämningar 
Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturmil?neslagen. Exploatören är 
skyldig att innan markingrepp sker först förvissa sig om att inga kända 
fornlämningar berörs av företaget. Länsstyrelsens tillstånd krävs för ingrepp 
i ett fornlämningsområde. 

andra kulturlämningar 
Skogsvårdslagen, väglagen, skötselIagen m fl lagar stadgar hänsynstagande till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Man bör sträva efter att utföra fiskevårdande 
åtgärder som innebär att kulturminnen inte kommer till skada. Samråd skall ske 
med Länsstyrelsen eller Länsmuseet i varje enskilt fall där kulturlämningar 
berörs. I de fall ingrepp trots allt sker i kuIturlärnningar kan en dokumentation 
på exploatörens bekostnad först komma att krävas. 

antikvarie 

Besöksadress Telefon Telefax 

Borgmästarplan 026·17 10 00 026·61 13 lO 

I 
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~ MELLANSK.0G 
~ Skogsagarna 

1998-01-29 ÅP 
Till 
Sandvikens kommun 
Kultur och fritidsförvaltningens 
föreningsenhet 
811 80 Sandviken 

Synpunkter på förslag till fiskeplan för Sandvikens kommun 

Skogsägarna Mellanskog -som fått rubricerade planför-slag på remiss vill anföra 
följande. 

Allmänna synpunkter. 

Den av kommunen upprättade fiskeplanen innefattar bakgrundsbeskrivningar och 
ambitiösa förslag till åtgärder som kan vidtas för att utveckla fisket inom kommunen. 
Utvecklingen av fisket intresserar och engagerar många men är i botten en klar 
ägartråga. Om och i vilken omfattning som planens intentioner och åtgärdsförslag 
kan och skall realiseras är därför något som ägarna till fisket har att ta avgörande 
ställning till. För att undvika tv.eksamheter om detta bör bakgrunds beskrivningen 
kompletteras så att den - gärna i ett inledande avsnitt - tydligt beskriver 

- vem som äger fisket och ägarens rättigheter/ansvar 
- fiskevårdsområdesföreningens uppgifter/befogenheter 
- kommunens roll och 
- fiskeplanens status 

Beskrivning av skogsbruket 

På sidan 10 beskrivs skogsbrukets inverkan på fisket. Beskrivningen är historiskt 
färgad. Även om gårdagens skogsbruk har haft en del negativa effekter bör texten 
kompletteras så att den också ger en aktuell beskrivning av den i dag kraftigt ökade 
naturhänsynen i skogsbruket, t ex vad gäller lämnandet av kantzoner utmed vatten. 
Vi kan även konstatera att huvudparten av det som i beskrivningen sägs om behöv
lig hänsyn vid dikning, vägtrumläggning m m ligger väl i linje med de instruktioner 
och anvisningar -som idag tillämpasinomiamiljeskogsbruket. 

Med vänliga hälsningar 

SKOGSÄGARNA MELLANSKOG. 

IJZ~edlemsavdelningen 

,):kepihY-

MELLANSKOG EK FÖR 
SlolIstorget 1, Box 316 

80104 GÄVLE 
FISKE·S.DOC 

Telefon: 026·65 55 00 
Telefax: 026·61 7059 

Org.nr: 785000·3349 
Bankgiro: 193·9222 

Postgiro: 17 14 77-3 



OCKELBO KOMMUN 
Kommunkontoret 
Kultur fritid . Bodil Backlund 
Bygg-miljö Anna Åstrand 

REMISS - SANDVIKENS FISKEPLAN 

SÄNDVIKEl\S~--' -:U;--l i 
Kultur· c<:h fritid~fOr\'~a,ltngen ~ 

1998-02-03 ' 
Ink 1998 -02- 05 

Kultur- f~~i~t::.r_-___ -

Föreningsenheten 
811 80 SANDVIKEN 

Vi har tagit del av remissupplagan och har inte några invändningear eller kommentarer 
till denna annat än att den verkar vara grundligt genomförd och är intressant läsning. 

Med vänlig hälsning 
I 

~ / ..,(: /'-'1~ ., / /" __ jJ 
(;C~~V~ 

Bodil Backlund 

.::::=:> 
.-4--- A~~-)~ I 
Anna Åstrand-Kuylenstierna ~ 

U:\KUl FRlnBREWISKE98.DOC 
Postadress 

81680 OCKELBO 

Besöksadress 
S . Asgatan 
81680 QCKELBO 

Telefon Telefax 

0297·55500 0297·55510 

I 

Postgiro Bankgiro Org,nr 

1 4S 08·6 121-3291 212()()()'2288 



Postadress 

Da',m .. ___ 1 (1) 

BYGG- OCH 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Handlägg are Vårt diarienummer 

SA NDVI KENS KO:ii,V;Ui'J 
1998-0i'e~ur. o,h frit id,filrva'tn ingen 

Ink 1998 -02- 05 
Ert datum Er beteckning 

s-o Fahlen REMlSSVAR ;1iarienr Fiskeplan Sandvikens 
~----"k"'ommun 

Remissvar till fiskeplan. 

Sandvikens kommun Kultur och 
fritidskontoret 
Föreningsenheten 

Fiskeplanen är väl genomarbetad, lättläst med fin struktur och rätt exakthet, mycket 
bra nivå på planen. 

Här har kommunen och andra organisationer en faktabas att hämta från för framtida 
projekt. 

Mycket bra Johan. 

Kommentar cesium sid 8 ,I .a stycket, nordöstra del ,ändras till östra delar och 
särskilt området kring Öjaren. 

Kvicksilver, sid 8, 4.e stycket ev. ta med naturvårdsverkets klassificering av 
kvicksilver. 

Sid. 14. 5 . Fiskeservice. Förslag, inför ett turistfiskekort som exempelvis kan gälla 
för Storsjön och fvo norr och väster ut,undantagna put and take vatten. 

Miljökontoret " 

k-lilrfi2d~ 
SvenOlo~a~en 

Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro 

remi~s 

SANDVIKENS KOMMUN 
811 80 SANDVIKEN 

SIadshuseI 
Odengalan 37 026 - 24 12 73 026 - 270775 212000-2346 420 70 32-6 



, l/nk 1998 - C; - ii 

/ 
; Diarienr ----

Sandviken 1998-01-26 

Remissvar på Förslag till Fiskeplan för Sandvikens Kommun 

Som utvald att representera Sportfiskeklubbarna i kommunen vill jag ge följande kommentarer till 
Fiskeplanen för Sandvikens Kommun. 

-Det är rätt att satsa på att bevara och förbättra förutsättningarna för naturliga fiskebestånd , 
jobba för den biologiska mångfalden. 
-Det är rätt att satsa på att öka tillgängligheten och förbättra servicen för ALLA grupper av 
sportfiskare. 

När man skall göra dessa satsningar anser jag att man måste beakta det faktum att, så fort det 
det finns pengar till satsningar runt och till sportfisket så dyker det alltid upp personer och 
organisationer som ser sin chans att göra sig en hacka, utan tanke på långsiktighet. 

När det skall bedrivas "traditionellt fiskevårdsarbete" så måste det finnas en känd organisation 
eller klubb som kan förvalta och underhålla dessa satsningar. 
Vem behöver ett vin skydd som ingen sköter? 
Vid fysisk återställning behöver man inte vara lika noga med detta. 

Mats Swerkström 
Svibackagatan 6 
81135 Sandviken 

TeL 026-271156. arb. 026·263688 
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~ Skogsvårdsstyrelsen 
• Dalarna-Gävleborg 

Stab 

I (2) 
Datum 

1998-01-27 

Torbjörn Johansson Ink 1998 -O 1- 2 g 
if 0270 - 73016 Q) 010 - 275 70 33 
~ torbjomjohansson.svsx@svo.se . QiariE"nr 

FISKEP\.A DOC 

Postadress 
626 63 SÖDERHAM 

Sandvl kens Kom mrrulTlI,-tk:Turl1llTTUr-I-"-olrcl, 
fritidsförvaltningens föreningsenhet 

Yttrande över föreslagen fiskeplan 

Skogsvårdsstyrelsen (SYS) i Dalarna-Gävleborg har getts rnöjlighet att 
kommentera Sandvikens kommuns föreslagna fiskeplan. Synpunkterna 
begränsas till den inledande delen av planen och berör i mindre omfattning 
"Beskrivningar och förslag till åtgärder i inventerade vattendrag". 

Generellt är planen lättläst med informativa beskrivningar över de olika 
vattendragen. Det är betydelsefullt att man redan i syftet med planen 
betonar vikten av att återställa ett naturligt system och att detta utgör den 
långsiktiga förutsättningen för ett hållbart fiske. 

Några kommentarer till de olika delarna (punkt 1-4): 

Sammanfattningen 

I sammanfattningen talas om problem med försurningsskador, ökad 
näringsbelastning m.m. I planen redovisas däremot inte i vilken omfattning, 
vad orsaken är, vilka effekter det får och i så fall vilka åtgärder som krävs i 
kommunen. Detta skulle möjligen behöva utvecklas om man vill ha med 
påståendet i sammanfattningen. 

Kostnade för föreslagna åtgärder redovisas. Finns någon 
prioriteringsordning för de föreslagna åtgärderna och vad bygger den i så 
fall på ? 

l. Fiskeplanens syfte 

Här framgår att avsikten med planen är att, så långt möjligt, länka samman 
sjöar och vattendrag inom samma vattenområde (avrinningsområde ?) som 
har naturlig förbindelse. Det vore informativt om detta kunde utvecklas 
något exempelvis med någon beskrivande karta. 

2. Negativ påverkan .. ... 

Under "miljögifter" (cesium och kvicksilver) beskrivs situationen i 
Gävleborgs län. Motsvarande beskrivning vore värdefull även för 
"försurning" och "närsaltpåverkan" 

Besöksadress 
Nygatan 3 

Telefon Fax E· post 
0270 - 730 00 0270 - 730 49 svs@svswx .• vo .•• 

Postgiro 
35735 - O 



Skogsvårdsstyrelsen 1998-01-27 

Under "skogsbruk" - kalavverkning, andra meningen, .... "minskad 
näringstillförsel" .. med näringstilIförsel menas väl näring i form av förna ? 
Nästa stycke, fjärde raden "Därtill kommer en ökad uttransport av 
oorganiskt material" ..... det finns risk för det men sker inte regelmässigt. 

Avslutningsvis vill vi betona att skogsvårdsorganisationen sedan några år 
arbetar aktivt med att sprida kunskap och förståelse för våra vattenmiljöer i 
skogslandskapet. En ny och utvecklad policy för vattenvårdsfrågor är under 
utarbetande, inventeringar av mindre vattendrag i skogslandskapet görs i 
SYS regi i olika delar av landet och vattenvårdsfrågorna kommer att tas upp 
och betonas i den nya utbildningskampanjen Grönare skog som startar 
under 1999. 

Det finns därför många beröringspunkter och möjligheter till utvecklat 
samarbete mellan skogsbruket och tiskevårdsintressen i dessa frågor. 

På skogsstyrelsens vägnar 

</~/er-~ 
Torbjörn Johansson 

Natur- och miljövårdsspecialist 
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STO~SKOG 

Ink 1998 -01- 22 
PENGAR pA STUBBENI 

Diarienr c--____ _ 

Amotsbruk 1998-01-21 

Kommentarer ang remissupplaga av fiskeplan fOr Sandvikens kommun 

Under rubriken Kalavverkning beskrivs skogsbruket på sådant sätt att en läsare tolkar det som att man generellt 
vid avverkning plockar bort strandzonen. Skilj på historia och nutid. Du bör hlinvisa till skogsvårdslagens 30 § 
och beskriva vad som gäller idag. Det är vidare inte endast slutavverkningar som påverkar vattendragen . Vid 
röjning och gallring är också mycket viktigt att ta hänsyn till strandzonen. Man kan också genom att vara aktiv 
vid röjning och gallring, bygga upp tidigare spolierad strandvegetation. Detta gör man genom att gynna 
lövuppslag. 
Rubriken Kalavverkning bör bytas ut mot Avverkning och röjning. 
Ett praktiskt problem vid li!mnandet av strandzoner vid slutavverkning lir att man lätt fAr rotvältor av större träd. 
Ofta är det det enda som flnns att lämna runt en bäck om all undervegetation lir bortröjd och bestAndet också lir 
gallrat. Dessa rotvältor fl)rstör många gånger bäckrniljön. 
Markberedning i angrlinsning till vatten har Du inte ni!mnt någonting om. 

I stycket om dikning bör Du också göra någon form av historik samt hänvisa till de bestämmelser som flnns . Enl 
naturvårdslagens 18§c krävs tillstånd att utföra nydikning, som varaktigt påverkar grundvattennivån. Enl 
skogsvårdslagens 30§ har man också anmälningsplikt vad gäller skyddsdikning. 

En övrig synpunkt lir att jag saknar kartor i anslutning till beskrivningarna av objekten. 
En kartruta med gröna kartan som grund till varje objekt skulle berika beskrivningen mycket. 

7~/{?1p-; 
Per Mellström STORA fu<OG 
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Angående förslag till Fiskeplan för Sandvikens kOmmun. 
(remissupplaga) 

Storsjöns Fiskevårdsområdesförening har beretts tillfälle att 
inkomma med synpunkter på rubricerat förslag och får av den 
anledningen lämna följande remissyttrande. 

vårt yttrande begränsas till i huvudsak det egna fiskevårds 
området samt några allmänna synpunkter på fiskeplanen som 
helhet. 

Allmänt: 

Fiskeplanen som helhet ger en värdefull dokumentation över 
möjligheter och begränsningar hur fiskeresursen skall kunna 
utvecklas inom kommunen. Fiskeplanen tar i första hand upp 
åtgärder och förslag, som idag, bedöms angelägna och 
önskvärda att de genomförs. vissa förslag till åtgärder kan 
helt klart komma att ifrågasättas av berörda fiskerätts 
ägare och markägare. Exempelvis borttagandet av vissa 
vandringshinder kan medföra olägenheter för nedströms 
liggande markområden . Varje åtgärd, som förändrar 
vattenflödet, måste föregås av konsekvensbeskrivningar som 
klargör de eventuellt negativa effekter na för samtliga 
markägare i åtgärdsområdet. Det är därför nödvändigt att viss 
del av medlen till konkreta åtgärder (borttagande av 
vandringshinder mm) avsättes för utredningskostnader. 

vi kan konstatera att fiskeplanen till största delen upptar 
åtgärder och insatser som berör de strömmande vattnen samt 
mindre sjöar och tjärnar. De större sjöarna berörs i mycket 
begränsad omfattning men vi vill ändå inte tolka plan
förslaget så att dessa saknar betydelse. 

I övrigt hänvisas till det yttrande som undertecknad fått i 
uppdrag att avge för FVOF i kommunen. 

Storsjöns FVOF 

Storsjöns Fiskevårdsområdesförening för valtar en av länets 
största sjöar och är, som vi bedömer det, en av sjöar i 
Gästrikland som lockar flest besökare långt utanför vår 
kommungräns. Storsjön är inte endast en stor tillgång som 
fiskesjö utan även en rekreationskälla för befolkningen, 
främst inom Sandvikens kommun, I fiskeplanen understryks 
detta. 

Fiskeplanen beskrivning av Storsjön med tillrinnande vatten 
är korrekt och även föroreningsproblemen har berörts, samt de 
aktiva åtgärder som pågår för att komma tillrätta med dessa 



problem. Det s.k. "Storsjöprojektet" omfattar inte endast 
storsjön, som sådan, utan även de kringliggande 
tillrinningsområdena. 

Fiskefaunan; I fiskeplanen redovisas fiskefanuan och de 
tidigare aktiva utsättningarna av gös och öring. I dagsläget 
sker ingen utsättning av dessa fiskeslag, vilket anges 1 

planen. De åtgärder som gjorts, istället för utsättning av 
gös, har koncentrerats på att lokalisera lekplatserna och 
förbättra dessa genom utläggning av "lekmattor" av ris. vi 
har ansett att vi i första hand bör tillse att den naturliga 
reproduktionen får bättre betingelser. Det kan dock i 
framtiden åter bli aktuellt med utsättningar om beståndet 
minskar och det är då främst fråga om gös. Om 
vandringsvägarna förbättras i våra tillrinnande vatten så 
måste överväganden ske för att utnyttja denna möjlighet till 
att bredda fiskeutbytet i Storsjön. 

Förslag till åtgärder; I fiskeplanen föreslås bättre 
marknadsföring genom uppskyltning vid båtiläggningsplatserna. 
Den föreslagna åtgärden har vi ingen erinran mot utan bör 
vara en av de första åtgärder som bör vidtagas. 

En fiskeramp anlägges på båda sidor om bron vid Bångs och att 
dessa skall vara anpassade för rörelsehindrade. 
Handikappanpassad fiskebrygga anlägges vid Norrbyviken. Från 
fiskevårdsområdets sida är vi positiva till förslagen men ser 
även vissa problem. Anläggningen av dessa bryggor är 
säkerligen möjligt att realisera om medel beviljas för att 
bygga bryggorna och anslutningsvägar för rörelsehindrade. Vad 
vi från fiskevårdsområdets sida ser som det stora prOblemet 
är det framtida underhållet och ansvarsfrågorna. Bryggor av 
denna karaktär måste bli föremål för ständig kontroll så att 
räcken mm skyddar rörelsehindrade att ofrivilligt ramla i 
vattnet. Innan byggnationer av föreslagen art genomförs måste 
därför skötsel och ansvars-frågan vara fullständigt klarlagd . 

Vindskydd förslås anläggas vid Sätrabadet och Korsikaudden. 
Fiskevårdsområdet ställer sig positiv till förslaget men vill 
även här uppmärksamma på ansvaret för skötseln och under
hållet. Här bör, liksom för bryggorna, klart framgå innan 
byggnationen verkställes vem som skall ansvara för den 
framtida underhållet och skötseln. 

uthyrningsbåtar föreslås ställas till förfogade vid 
strandbaden och Hedåsbadet. Fiskevårdsområdet har redan idag 
ett antal uthyrningsbåtar men det ekonomiska resultatet av 
denna verksamhet ger ej finansieringsunderlag för 
nyinvesteringar. Om en utökning av antalet uthyrningsbåtar 
skall genomföras bör man pröva möjligheten att ansvariga för 
respektive bad även ställer båtar till förfogande för ut
hyrning till allmänheten. 

Begränsningar i fisket föreslås i planen när det gäller gös 
och motivet för detta är att trygga det långsiktiga fisket. 
Fångstbegränsningar i handredskapsfisket med antalet fiskar 
och minimimått bör införas, enligt förslaget. Nätförbudet 
utökas och föreslås gälla 15 maj - 31 augusti . 

När det gäller uppföljningen och tillsynen av fångst
begränsningar, för handredskapsfisket, är detta mycket svårt 
att genomföra i en sjö av storsjöns storlek. vi har heller 
inte något, i dagsläget, som direkt pekar på att det lång
siktiga fisket efter gös är i fara. Fiskevårdsområdet kommer 



att noga följa utvecklingen, när det gäller beståndet av gös 
och sätta in lämpliga begränsnings- eller andra åtgärder för 
att säkerställa ett långsiktigt gösfiske. När det gäller 
förslaget om utökat nätförbud så har denna fråga tidigare 
varit föremål för diskussion i fiskevårdsområdet och den 
kommer åter att aktualiseras i och med föreliggande förslag i 
fiskeplanen. 

Sammanfattningsvis: storsjöns FVOF kommer att arbeta för att 
i möjligaste mån uppnå den målsättning som fiskeplanen har 
för vårt fiskevårdsområde. vid den första anblicken av planen 
så kan man konstatera att de föreslagna åtgärderna till sitt 
omfång är få, för vårt område, men de är ändå så pass 
komplicerade att det fordras att flera frågeställningar 
faller på plats om den skall genomföras i sin helhet. 

Till sist så vill vi från Storsjöns FVOF tacka ansvarig 
handläggare, Sandvikens kommun och länsstyrelsen för att vi 
fått denna dokumentation och åtgärdsförslag som fiskeplanen 
utgör. Det är vår förhoppning att fiskeplanen skall utgöra 
den språngbräda som behövs för att utveckla fisket och 
närliggande verksamheter. 

För Storsjöns Fiskevårdsområdesförening 
~~ 
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