Skyddsvärda vattendrag
i Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg
Rapport 1994:8

Förord
I och med denna sanunanställning slutredovisas och sammanfattas underlagsmaterialet från den
vattendragsinventering länsstyrelsen genomförde under åren 1986-88. Syftet med
inventeringen var att dokumentera skyddsvärda vattendragssträckor i länet som underlag för
naturvårdsplanering och säkerställande. Det slutliga urvalet av skyddsvärda vattendrag samt
den bedömning som urvalet grundar sig på redovisas i länsstyrelsens rapport 1992:8 ''Urval
och värdering av skyddsvärda vattendrag".
Vattendragsinventeringens resultat har överlämnats till den av regeringen tillsatta
"Vattendragsutredningen11 , vars uppgift är att föreslå ytterligare vattendrag som skall skyddas
mot vattenkraftsutbyggnad.
Med vattendragsinventeringen som ett underlag och genom sanunanvägning med övriga
intressen kommer länsstyrelsen att ta fram en policy för de skyddsvärda vattendragens framtida
användning i länet.
Själva vattendragsinventeringen utfördes av Peter Ståhl, numera kommunekolog i Gävle
kommun. Denna sanunanställning påbörjades av Gunilla Lindgren. I samband med hennes
barnledighet togs arbetet över och slutfördes av Pär Granström.
Stig Hammarsten
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BAKGRUND
Denna sammanställning bygger på den inventering av skyddsvärda vattendrag som utfördes i
Gävleborg 1986-1988. Huvudsyftet med inventeringen var all identifiera och dokumentera
skyddsvärda vattendragssträckor i länet samt att ge ett underlag för naturvårdsplanering och
säkerställande. Inventeringen var inte heltäckande utan avgränsades till att omfatta ett 50-tal
större vattendrag som tidigare inte beskrivits .

Vattendragsinventeringen omfattar:
identifiering och avgränsning av intressaJJta vattendragssträckor
uppgifter om storlek, vattenföring och faJthöjd
grad av kulturpåverkan
geomorfologisk tolkning
vattenkemiska analyser
uppgifter om vegetation och flora
beskrivning av vattendragssträckorna
enkätsvar från fiskevärdsföreningar (FVJF) m fl naturintresserad e.

Som underlag för vattendragsinventeringen utfördes även specialinventeringar vad gäller bottenfauna, öringförekomst och utterförekomst
"Bottenfaunainventering i Gävleborg 19.86-1988" (rapport 1992:6, Länsstyrelsen Gävleborg)
"Elfiskeinventering i Gävleborgs län 86-87" (rapport 1988:5, Länsstyrelsen Gävleborg)
"Eifiskeinventering Gävleborgs län 89-91" (Länsstyrelsen Gävleborg)
"Utterinventering" (rapport 1994:3, Län:sstyrelsen Gävleborg).

I länsstyrelsens rapport 1992:8 "Urval och värderingar av skyddsvärda vattendrag" redovisas hur
bedömningen av vattendragens bevarandevärden har gjorts.
De värdefaktorer som använts i urvalet av de skyddsvärda vattendragen är storlek, orördhet,
representativitet, raritet, mångformighet och funktion. De viktigaste urvalsfaktorerna har
varit orördhet och vattendragsstorlek.
Utifrån denna bedömning har vattendragssträckorna placerats i tre olika klasser. Detslutliga
urvalet av totalt 54 vattendragssträckor omfattar endast sträckor av klass I och II.
K.LASS I

• Omfattar vattendragssträckor av högsta naturvärde.

KLASSll

·Omfattar vattendragssträckor med mycket högt naturvärde.

\
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VA'ITENDRAGSBESKRLVNINGAR
Vattendragen är numrerade enligt SMHI:s officiella nummer för Sveriges huvudflodområden
(SMHI, 1985), där biflöden beskrivs och numreras under respektive huvudflodområde.
Länets huvudflodområden är:
Gnarpsån 43
Harmängersån 44
Delångersån 45
Niauån46
Norralaån 47
Ljusnan48

Skärjån 49
Hamrångeån 50
Testeboän 51
Gavleån52
Dalälven 53

Alla vattendrag som mynnar direkt i havet och vattendrag som mynnar i Ljusnan, Voxnan, Gav le~
ån och Dalälven behandlas i denna sammanställning som huvudvattendrag. Huvudvattendragens
läge i länet framgår av länskartan på sidan 3. Dessutom finns även mindre detaljkartor i anslut~
ning till respektive huvudvattendrag.
Vattendragen presenteras avrinningsområdesVis från det avrinningsområde som har det lägsta
numret tiU det som har det högsta. På sidan 137 finns ett alfabetiskt register över de medtagna
vattendragen.
Vattendragssträckorna beskrivs med underrubrikerna:
Karaktäristiskvattenföring
Beskrivna sträckor (med fallprofil och karta)
Beskrivning av vattendraget
Kulturpåverkan och historia
Vattenkvalitet (se även bilaga l)
Bottenfauna
Fiskfauna
Övrigfauna
Vegetation och flora
Bedömning av naturvärden och förs lag till åtgärder.

I de fall någon eller några underrubriker är borttagna under en vattendragsbeskrivning saknas
uppgifter om detta.
Där ingen annan källa anges är materialet hämtat från vattendragsinventeringen och de tidigare
nämnda specialinventeringama. Uppgifter om områden som är av riksintresse för naturvård och
friluftsliv bar hämtats ur naturvårdsverkets rapport 4037 (1992).
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Karta över Gävleborgs län. De huvudvattendrag som är markerade på kartan är medtagna i denna
sammanställning. Numren på kartan anger vattendragsnumret och kan hittas på följande sidor.
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Dyrån 42/43-2

Kar·aktäristisk vattenforing:
Avrinningsområde: 51 km2
Sjöandel:
1,7%
Medelvattenforing: 0,45 mlfs
Beskrivna sträckor:
Dyrån.

) . PORTBERGET

Karta över Dyrån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Besl<rivning av vattendraget
Nedströms Gårdsjön är åfäran blockig med stora och små block, sten, sand och grus. Ån
slingrar sig oregelbundet med branta ravinsidor än på ena, än på andra sidan. Höljor växlar med
grunda strömpartier.
Vid Vallenbodarna är ån lugnflytande och meandrar i en bred och grund ravinbotten. Bottnen
består av sand och grus och i krökarna finns grusbankar.
Uppströms Yttre Dösjön är än lugnflytande och bottnarna består huvudsakligen av ren sand.
Längre uppströms är ån kraftigt forsande med stora block, revlar och lokalt även med
uppstickande hällar.
Två halvmeterdjupa tillflöden, från Stormyran respektive från Port berget, undersöktes också
vid inventeringen. Båda bäckarna rinner i små raviner och har sand/grusbottnar samt kantas
bitvis av grusbrinkar.

Kulturpåverkan och historia
På en skylt vid Vallenbodarna anges vid restema av en damm att flottning skett för 80-100 år
sedan. Någon som helst påverkan på åfåran syns för övrigt inte.
Uppströms Yttre Dösjön är den övre delen av fåran rensad men vid bron är stenbotten
opåverkad.

Vatten kvalitet
Dyrån höll en god vattenkvalitet med hög buffringsförmåga och måttliga humusmängder vid
provtagningen 1987. Den höga buffertkapaciteten var dock antagligen ett resultat av
kalkrungar i vattensystemet under samrna år.
P å senare år har låga alkalinitetsvärden uppmätts i vattendraget.

Bottenfauna
Bottenfaunaprover från sex lokaler visade stor art- och individrikedom med många
försurningskänsliga-samt renvattenkrävande arter. I ån påträffades bland annat den lilla
sötvattenmärlan Gammarus lacustris, som är mycket försurningskänslig. Även den
försurningskänsliga dagsländelarven Metretopus borealis påträffades.
I höljorna finns det rikligt med flodpärlmussla som klassas som sårbar (klass 2).
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Fiskfauna
Dyrån har lekområden för havsvandrande och stationär öring som har bedömts vara av riksvärde.
Vid elfisken, som utfördes 1986, konstaterades goda förekomster av både ensarorig ocli större
öring. Ån hade en god reproduktion av öring och klassades som ett mycket bra öringvatten.
Förutom öring påträffades simpa, mört och nejonöga.
I de två småbäckarna observerades rikligt med småöring.

Bäver förekommer i vattendraget.

Vegetation och flora
Vegetationen domineras av ris och ormbunkar medan örter förekommmer mer sparsamt. Lokalt
förekomromer fina bestånd av fjäll tolta.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Dyrån har i t1era avseenden mycket stora bevarandevärden. Ån är oreglerad, fri från dammar och
andra vandringshinder och endastmåttligt rensad. Vattendraget är dessutom välbuffrat och bar
därmed ett naturligt skydd mot försurning vilket understiyks av åns ostörda fisk- och botten:fauna.
Vattendraget har också stora värden som reproduktionsområde för både stationär och havsvand rande fisk.
Ett större område med våtmarker kring vattendelaren har getts högsta skyddsvärde i länsstyrelsens myrinventering. Ån, inklusive detta område, har dessutom klassats som ett område av riksintresse för naturvården pga de orörda myrkomplexen1 floran samt för åns fina lekbottnar.
Dy rån ges i denna inventering skyddsklass I.
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Gnarpsån 43
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 229 km2
Sjöandel:
3,3%
Medelvattenföring: 2,2 mlls
Beskrivna sträckor:
Rembäcken (källflöde) lAnnån från Grängsjösjön till Annsjön l Gnarpsån från
Milsbro till havet.

Karta över Gnarpsän. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns ulmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Gnarpsån.

Kt·aftverk.

Fallhöjd:

Produktion:

F d Gränsfors
Gällsta
Milsbro

Magasin:
Grännsjön

Besl<rivning av vattendraget
Annåns allra översta källflöde, Rembäcken, rinner SO om B ringtjärn och Sänningstjärn i en
djup bäckravin omgiven av omfattande isälvssediment med dödisgropar.

Vegetation och flora
I bäckravinen finns en särpräglad ravinflora som domineras av högörter, ormbunkar och stora
gräs såsom älggräs, vänderot, rörflen, strutbräken och nordlig lundbräken.
Längs Rembäckens huvudravin finns stora förekomster av det hotade gräset glesgröe Glyceria
lithuanica som klassas som sårbar (hotkategori 2). Den växer helst i torra meanderslingor med
naken jord, granne med rörflen som också forekernmer i stora fålt tillsammans med brunrör
efter bäckstranden. Här saknas dock glesgröen. Vidare förekommer spädstarr, blåsippa i
sydsläntema samt storgröe.
Den grova gran- och gråalskogen i ravinerna är mycket tilltalande.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärde•·
sträckan har ett högt naturvärde, då den omkringliggande skogen är orörd, och det
särpräglade ravinlandskapet hyser åtminstone en hotad art.
Området bör förbli oawerkat för att skydda floran och de erosionsbenägna jordarna.
Rembäcken, tillsammans medAnnån från Grängsjösjön till Annsjön, ges i denna inventering
skyddsklass I.

Beskrivning av vattendraget
Uppströms f d Anntjärn har ån en meandrande sträckning genom odlad mark. Uppströms
vägen rinner ån, delvis markant, nedskuren i isälvssedimenten. Längre upp efter ån, t ex vid
Snåret och Jämrnon, har ån ett strömmande förlopp med branta strandbrinkar. Vid Järnmon
finns dessutom små men branta sidoraviner. Vid Dalbrands är ån orensad och har en tvärbrant
ravinsida. Bottnen består av sand och grus med inslag av rundade block.
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Vid Bastabodarna finns ett litet fall där ån rinner över hällar. Nedanför fallet har ån ett
forsande förlopp med rullstensblock, grus och sand på bottnen. Ovanför fallet är ån
lugnflytande och meandrande till följd av att sandbankar och sandrevlar skapats. I detta parti är
ån troligtvis inte påverkad av rensningar.
Ca l km nedströms Annsjön har ån ett meandrande förlopp i dalbotten. Vid Annsjön är bäcken
uträtad.

Kulturpåverkan och historia
Ans nedre del påverkas av omgivande jordbruksmark I åns övre delar förekommer rensade
avsnitt.

Vattenkvalitet
I de övre partierna är ån inte påverkade av jordbruksmarker. Här är ån näringsfattig, måttligt
hurnös och tämligen väll buffrad. pH-värdet låg vid provtagningen omkring 7 och alkaliniteten
var 0,2 mekv/l eller högre.

Bottenfauna
Bottenfaunan i Annåns övre delar dominerades av den allmänt förekommande dagsländan
Baetis rhodani. Flera andra försurnings- och föroreningskänsliga arter av dagsländor,
bäcksländor, nattsländor och vattenskalbaggar påträffades. Närmast nedströms Annån fanns
stora mängder filtrerande knottlarver.

Fiskfauna
Två elfisken utfördes i Annån i juli 1986, ett strax nedströms Flymyrbäckens utflöde och ett
nedströms Annsjön. Fångsten av öring var god trots svåra fiskeförhållanden och sträckan har
ett stort värde som reproduktions- och uppväxtområde för stationära öringbestånd. På båda
lokalerna påträffades förutom öring även elritsa och simpa.

Vegetation och flora
Vid Bostabodarna är hela det omgivande området fult avverkat utan hänsyn tiiJ det fina
vattendraget. Intressanta inslag i floran är skogssäv, tolta och strutbräken. I gamla
meanderfåror växer kalla, rankstarr och blåsstarr.
Vid Järnmon breder en välutvecklad lundvegetation ut sig i den nedskurna åravinen. Bl a
förekommer tolta, lundstjärnblomma, storgröe, skogssäv, strutbräken, spädstarr och gullpudra.

lO

Bedömning av naturvärden och forslag till åtgärder
Sträckans naturvärde är begränsat då både rensning och kalhuggning av skog förekanunit längs
sträckan och sträckans nedre del är påverkad av omkringliggande jordbruksmark. Av värde är
dock vattendragets relativt stora öringbestånd.
Annån, från Grängsjö till Annsjön, tillsammans med Rembäcken ges i denna inventering
skyddsklass I.

Beskrivning av vattendraget

Ån, som har ett ringlande lopp, kantas av odlad mark. I vissa avsnitt av ån brukas marken hela
vägen ned till ån, på andra ställen kantas ån av en lövridå. Ån är lugnflytande, lokalt
strömmande, med ler- och sandbottnar.
I den odlade dalgången är Grängsjöbäcken nyligen rensad.
Vid Gällsta damm sker en överledning av vatten till ett kraftverk. Avsnittet utgör ett vackert,
odlat ravinlandskap där ån skurit sig ned i de uppodlade sedimentära jordarna. Mellan dammen
och järnvägsbron ter sig ån särskilt vacker m.ed små bäckar som rinner ut i ån.
Gnarpsåns nedre del omges av isälvssand och svallsand som härrör från Gnarpsåsen.
NedströmsMilsbro är ån nedskuren i sedimenten och bildar här en ca 2 km lång ravin med
bred botten och branta ravinslänter. Lokalt förekommer tvärgående, v-formade biraviner.
Strömpartier finns här och där längs åsträckan men den nedersta biten är dock lugnflytande.
Bottnarna består av sand, grus, sten och block. Större block finns främst i strömmarna.
Nedströms Gnarps masugn ingår stora mängder slaggsten i bottenmaterialet Lämpliga
lekbottnar för öring förekommer på flera ställen. Nedre delen av ån rinner genom bebyggelsen
vid Sörhärden. Vid utloppet i havet finns en pir längs södra sidan.

Kulturpåverkan och historia
Två dammar finns anlagda i ån, en SO om Byn och en vid Svedbro. Ån är påverkad av
näringsämnen från den omgivande jordbruksmarken.
Vid Sundfors ligger en gammal kvarn och såg. T idigare låg här också två dammar som nu är
utrivna. Forsen är grenad med ett betydande fall.
Gnarps masugn byggdes 1671 för att f'örse Strömsbruk med tackjärn. Den brändes dock ned av
ryssarna 1721 men renoverades och var i drift fram ti1l1878. Av byggnaden kvarstår idag den
rektangulära underdelen av slaggsten och en del av masugnspipan. En stor kulle av slaggsten
bildar brink mot ån.
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Vattenkvalitet
Ån är kraftigt övergödd till följd av både läckage av gödningsämnen från omgivande
jordbruksmark och av föroreningar från samhället och bebyggelsen vid ån.
Vid tidpunkten för inventetingen gick orenat avloppsvatten direkt ut i ån, bl a nedströms
Milsbro kraftverk, men genom Gnarpsånsprojektet har nu ett 1OO-tal enslcilda avlopp
åtgärdats.

Fiskfauna
Ån har sitt största värde ur fiskevårdssynpunkt som lekvatten för havsöring. Milsbro haftverk
utgör ett definitivt hinder för havsvandrande fisk.

Vegetation och flora
I en mycket näringsrik göl söder om ån påträffades stor igelknopp, sprängört och andmat.
Vegetationen längs stränderna domineras av höga bestånd av brännässla, älggräs eller rörflen.
Andra karaktärsarter i de öppna slänterna är hundkex, brudborst, strätta och tuvtåtel. De
vanligaste träden är björk, rönn, sälg, gråal och hägg.
l Sundfors är vegetationen lundartad med hög gråalskog, hägg, trolldruva, tibast,
lundstjärnblomma och strutbräken.
De betade slänterna och ravinerna är både botaniskt och landskapsestetiskt intressanta. Där
växer bl a kattfot, tjärblomster, vårbrodd, prästkrage, blåklockor och slåtterfibbla.
Växtligheten längs ån präglas av de eutrofa förhållandena och domineras av lövlundar och
högörtsnår. Ån kantas på flera ställen från utloppet upp till Gna1p av den annars rätt ovanliga
stora igelknoppen. Längs öppnare delar av ån förekommer ofta en högvuxen men risig
lundvegetation med bl a älggräs, rörflen, lundelrn och maj bräken.
Mer tilltalande är det lundartade ravinavsnittet nedströms Milsbro. Skogen utgör en blandning
av gråal, hägg och gran. Undervegetationen är rik och lundartad. På öar i ån finns här vackra
bestånd av strutbräken. Intressanta inslag är också 1undstjärnblomma, desmeknopp, trolldruva,
stinksyska, gullpudra, springkorn och bäckbräsma.

Bedömning av naturvärden och för·slag till åtgä•·der·
Sträckan har sin största betydelse som lekvatten för havsöring. Den hyser också intressanta
raviner och en skyddsvärd vegetation och flora. Begränsande för områdets naturvärden är
sträckans ringa längd och starka kulturpåverkan av framför allt jordbruk och dammbyggnader.
Avloppsreningen i området bör och har rorbättras och dessutom bör läckaget från jordbruket
begränsas. Det är oacceptabelt att avloppsvatten får gå orenat ut i ett redan hårt belastat
vatten.
Gnarpsån melllan Milsbro och havet ges i denna inventering skyddsklass II.
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Harmånge•·sån 44
Karaktäristisk vattenrdring:
Avrinningsområde: 1201 km2
Sjöandel:
6,2 %
Medelvattenföring: 12,5 m:l ls
Beskrivna sträckor:
Kölån från Stensjön till Ässjö l Framsängsån-Skansån l Gimmaån från Sörgimma till
Ängebodtjärn l Älgeredsån från Längsterbodsjön till Älgeredssjön.

STRÖMSBRUK
Karta över Harmångersån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Hannångersån.

Kraftverk:
Strömbacka
Forssa övre
Forssa mellan
Forssa nedre
stocka

Fallhöjd.
16m
20
3
3,9
7

Pl'oduktion:
0,7 GWh/år
7,31

o,1r
o,5J
1,5

Magasin:
Skäråssjön
Storsjön, Bergsjön
(24,2Mm3)

Beskrivning av vattendraget
Kölån har ett förhållandevis brant lopp med strömmande vatten, flera forsande sträckor och ett
fint meanderparti.
Vid Utterbron faller ån brant med starkt forsande vatten. Lokalt faller ån i trappsteg några
meter i taget och omges här delvis av låga berghällar. Vid Svartåns inflöde i Kölån är ån något
bredare än tidigare och inte så brant forsande.
Ett par kilometer uppströms V A'ssjösjön rinner Kölån i ett snabbt ochjämnt flöde med små
forsar i ett djupt nedskuret lopp. Här finns sand- och grusbankar med breda gråal bårder.

Kulturpåve•·kan och historia
Kölån är på många ställen kraftigt flottledsrensad med upplagda murar av block och sprängsten
längs stränderna.
Dammen nedströms meanderområdet vid Svartåns utflöde i Kölån är utriven och dammluckor
saknas men dammen utgör ändå ett definitivt vandringshinder för fisk.

Vattenkvalitet
Vattenkemiska analyser av Kölåns vatten visade att vattnet var jonsvagt, hade goda pH- och
alkalinitetsförhållanden och var måttligt humuösa. pH var vid provtagningstillfållena ca 6,8,
alkaliniteten ca O, 15 mekv/1 och fårgtalet ca 75 mg Pt/1.

Bottenfauna
De djur som påträffades i bottenfaunaproverna indikerade rent, oförsurat och syrgasrikt vatten.
Dagsländefaunan dominerades av en art som är ett viktigt näringsdjur för öring, arten Baetis
rhodani. I Kölån påträffades också den försurningskänsliga dagsländan Ephemera dan ica samt
flera filtrerande nattsländearter, däribland Hydropsyche silfvenii och Cheumatopsyche lepida.
Flera av de arter som påträffades i Kölån finns med på den s k "väntelistan" för hotade arter
som upprättats av Databanken för hotade arter.

14

Fiskfauna
Köl ån elfiskades 1986 på två lokaler. På båda lokalerna påträffades simpa, elritsa och lake. Vid
Utterbron f~ngades också öring i flera storlekar, däribland ensomrig öring.

Övrig fauna
Uppströms VÄssjösjön håller bäver till.

Vegetation och flora
l Kölåns övre del, vid Utterbron, är lundelm, liljekonvalj och tibast karaktärsväxter. Vidare växer
snår av hägg, viden och gr~allängs den sv~rframkomliga stranden.
I meanderdeltat vid Svartäns inflöde i Kölån finns öppna älvängar med Calamagrostis arter, rörflen samt älggräs.
Uppströms VÄssjösjön kantas ån av breda gråalbårder samt stora beständ av rörflen, tuvtåtel,
älggräs, skogssäv och strutbräken.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Kölsjöån har ett förhållandevis brant lopp med strömmande vatten, flera forspartier och ett fint
meandrande parti.
Trots att ån är hårt flottleds1·ensad torde den vara lätt att återställa.

SträckanStensjön -Ässjö ges skyddsidass II i denna inventeringen.

Beskrivning av vattendraget
Framsängsån är lugnflytande>delvis meandrande och nedskuren i omgivande isälvssediment Den
kantas av en getryggsås vid Rödvallsmyran. Åsen är klädd av ung barrskog i norr och gammal
barrskog 1söder.
I åns nedre del finns förbuskade sidvalls ängar. Strandängarna vid Klacken är dock mindre förbuskade. Stora byggen, som går ända ned till stranden, omger ån.
Skansån är smal och forsrik med ganska rak fåra. Vid Skansfors finns en mycket brant och skummande fors.
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Kulturpåvea·kan och historia
Forsen uppströms Änget är hårt rensad, med vallar av stora block längs stranden. Rensningarna
ser ganska nygjorda ut och är ett fult ingrepp i ån.
Forsen uppströms Brännbacksvallen är ock:så hårt rensad, vilket också tycks ha gjorts helt
nyligen. Stränderna kantas av rundade block och stenar från isälvsmaterialet som omger ån. På
grund av rensningarna saknas stora uppstickande block i fåran.
Vid Skansfors har vatten avletts bl a tiU vad som ser ut att ha varit en kvarn men som nu är
ihoprasad. Franshammars kraftverk är inte längre i drift men dammen fungerar fortfarande.

Vattenkvalitet
Vattenproverna från Framsängsån- Skansån visar att vattnet är jonsvagt men relativt välbuffrat
med en alkalintet på ca 0,2 mekv/1. Åns vatten innehåller ganska mycket humus.

Bedömning av naturvärden och rörslag 1till åtgärder
Frånsett dammen i Skansfors är sträckan oreglerad och har genom kontakten med
isälvsavlagringarna stora värden.
Framsängsån - Skansån placeras i denna inventering i skyddsklass U.

Beskrivning av vattendraget
Mellan Sörgimma och Ängbodtjärn rinner (mnmaån både genom skog och odlad mark. Inga
dammar stör åns lopp och ån är inte heller 1tlottledsrensad. Starkt forsande partier, avlösta av
lugnare avsnitt, förekommer längs hela sträckan.
Vid Silversveden återfinns ett representativt avsnitt av ån. Branta, vitskummande forsar söker
sig ned i böjar längs åravinen. Ån och ravimen kantas av högrest granskog och det finns gott
om stora block både i och bredvid ån.

Kulturhistoria och påverkan
Skäråssjön vid Strömbacka är reglerad och utgör magasin till ett kraftverk.

vattenkvalitet
Vattnet i Gimmaån var någotjonsvagare ä1n i Kölån ochhar dessutom ganska svag
buffertförmåga. Åns vatten var ganska humöst.
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Bottenfauna
Provtagningslokalerna i Gimmaån, vid Slavatten intill Gimsjön och nedströms bron vid
Andersfors, hade en bottenfauna so:m är anpassad till något mer lugnflytande förhållanden. Här
fanns vattengråsugga, snäckor och 1musslor men även dagsländelarver och skalbaggar som
kräver rent, syrgasrikt vatten.

Fiskfauna
Vid elfisken som utrördes i Gimmaån 1986, vid Sl~vatten intill Gimsjön, fångades rikligt med
simpa, gädda och en större öring. Nedströms bron vid Andersfors fångades förutom simpa och
öring även lake, mört och harr.

Vegetation och flora
Ån och ravinen i Silversveden kantens av en trevlig högrest granskog där bl a trolldruva
påträffades. Den omgivande floran it inventerade avsnitt av ån var tämligen fattig.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Den orörda fallhöjden, 52 m på 2,5 km med· flera branta forsar, är ovanligt stor för länet.
sträckan Sörgimma - Angbodtjärn JPlaceras i denna inventering i skyddsklass II.

Beskrivning av vattendraget
Älgeredsån rinner genom ett omväxlande, kuperat och delvis uppodlat landskap.
Vid Degersveden finns flera forsar, bl a en 150 meter lång fors, som rinner genom en rak, smal
passage med branta stränder.
Där ån rundar Klovberget och i Ala·oken finns flera trevliga, vitskummande forsar som troligen
är något rensade. Öar och block finns ändå kvar i färan.

KulturpåverJ<an och historia
Dammen vid Staffas är ur funktion och delvis raserad liksom den gamla träbron som går tvärs
över dammen. I Degersveden har d~~t tidigare funnits ett kraftverk och ån är här rätt omstökad.
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Vegetation och flora
Vid den branta åsträckan vid Åkroken kantas ån av en välutvecklad och ej alllför snårig lundvegetation. Där växer rikligt med bläsippa, viirört och undervioL Dessutom förekommer t ex try,
olvon, tibast och hässlekJocka.

Bedömning av naturvärden och förs lag till åtgärder
Värdefulla är de mänga, branta och förhållandevis orörda forsarna varav flera fortfarande har
stenblock kvar i fåran.
Förutom ovan beskrivna sträckor har Harmängersån mellan E4:an och havet klassats som område
av riksintresse för naturvården. Denna sträcka är av riksintresse dels på grund av områdets intessan ta flora och dels därför att vattendraget är viktigt för havsvandrande fisk som med hjälp av en
fisktrappa kan ta sig förbi det nedersta kraftverket.

SträckanLängsterbosjön - Älgeredssjön placeras i denna inventering i skyddsklass II.
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Svågan 45
Karaktäristisk vattenfOring :
Avrinningsområde: 966 kml (inloppet i Norra Dellen)
Sjöandel:
11,6 % (utloppet i havet)
Medelvattenföring: 9,7 m:Jis (inloppet i Norra Dellen)
Beskrivna sträckor:
Klubboån l Hängelån från Stagelåstjäm till Valsjön l Lumpån l Svågan från
N Dellen till Skån.

v~
~=1~

'

Karta över Svågan. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns uunärkta på kartan.
Kraftverk och magasin i Svågan-Delängersäns vattensystem.

Kraftverk:
Tvärforsen
Forsså
Lundströmmen
Pappersfallet
sågfallet
Sliperifallet
Järnfallet
Klubbo

Fallhöjd.

Produktion:

Magasin:

91 m
4,5 -"··
2,8 -"··
7
"
13 Il
13 Il
10 "
Il
7

36 GWh/år
1,7
"
0,75
"
8
"
3
"
Il
6
_.,_
8
0,25
-"-

Hängstaörn
Vi köm
Lomsjön
stornaggen
Valsjön
Skånsjön
Älgesjön
Geasjöama
Skån-Siksjön
Skärven
Al sjösjön
Dellensj öarna

(23,7Mm3)
(3 ,4 -"- )
(8,8 _u_ )
(8,8 -"- )
(14,8 _u_ )
(2,8 -"- )
(6,8 -"- )
(5,0 -"- )
(0,7 -"- )
(0,4 -"- )
(9,0 -"- )
(168,0 -"- )
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Fallprofil över Klubboån.

Beskrivning av vattendraget
Uppströms KJubbo kraftverk rinner ån genom odlingsbygd. Ån är här kanaliserad och uträtad.
Efter ca 3,5 km delar Klubboån upp sig i de ungefår lika stora åarna Storån och Gråängsån.

Kulturpåverkan och historia
Vattensystemet är rätt hårt reglerat och i åns nedre delligger Klubbo kraftverk.
I Klubboån fanns tidigare tre dammar (se nedan).

Fiskfauna
Klubboån utgör en god öringbiotop och är ett viktigt reproduktionsområde för Dellenöringen.
Vid åns utlopp i S. D ellen har tre danunar som tidigare utgjorde vandringshinder för fisk nu
rivits så att Dellenöringen åter kan gå upp i Klubboån för att leka.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärdet·
Klubboåns stora betydelse som reproduktionsområde fOr Dellenöringen ger ån högt
skyddsvärde.
Klubboån ges i denna inventering skyddsklass II.
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Beskrivning av vattendraget
I Hångelån finns flera orensade sträckor, då flottningen mestadels skett genom separata
timmerrännor. Området präglas av is avsmältningens förlopp. Här finns fossila älvbottnar i form
av grenade torrfåror samt på sina ställen höga, lodräta klippväggar som markerar fossila
älvfåror. Bl a är den säregna kullen ~..fyrstacken en sevärdhet.
Hängelån är på flera ställen vildmarksartad och ger ett orört intryck.

Kulturpåverkan och historia
I Hängelån finns på flera ställen illa medfarna timmerrännor, som använts för timmerflottning.

Vatten kvalitet
Hängelåns vatten kan karakteriseras som jonsvagt och humöst. Buffertförmågan i ån är låg.
Hängelåns tiUföden, Girsbäcken och Lomsjöån, bar samma karaktär.

B ottenfauna
Art- och individantalet i Hängelån vatr lågt. Vid bottenfaunaprovtagningarna påträffades bl a
snäckarterna Gyraulus a/bus ochLynmea peregra, vilka indikerar att Hängelån inte är
försurningsskadad samt den renvatte.nkrävande nattsländan Hydropsyche silfvenii.

Fiskfauna
Både i Hängelån och i Lomsjöån finns öring men vid elfisken som utfördes 1986 påträffades
endast ett fåtal större öringar och ingen l -somrig öring. Förutom öring påträffades simpa,
gädda, lake och elritsa.
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Vegetation och flora
Vegetationen längs Hängelån är karaktäristisk för regionen med bl a fjällskära, brudborst,
blåtåtel, lundelm, brakved och en. Inga sydliga inslag förekommer.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Hängelån från Stagelåstjäm till Valsjön ges i denna inventering skyddsklass ll.
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Fallprofil över Lumpån.

Besl<rivning av vattendraget
Lumpån har ett ringlande lopp genom kulturbygd. Uppströms Stömnesjön rinner ån genom det
kulliga jordbrukslandskapet vid N orrväna och Edsäng. Här förekommer, på flera ställen, öppna
odlingsmarker ända ned till vattnet. Jordbruksbygden har på ett tilltalande sätt anpassats till ån,
bl a har ån fått behålla sitt meandrande lopp.
Uppströms Norrväna ringlar ån fram i tvära svängar med flera höljor i omväxlande jordbruksoch skogsbygd. Uppströms Knaggälve faller ån brant.

Kulturpåverkan och historia
Vid Lumpå kvarn finns en damm som fortfarande är i funktion. Vid Delsbo finns två dammar,
där FVOF arbetar med att skapa öppen fiskväg. Den övre fiskvägen är fårdig byggd och den
nedre planeras bli fårdig under 1994.

Vattenkvalitet
Lumpån uppvisar en liten jordbrukspåverkan. Ans vatten är tämligen jonsvagt, har en låg
buffertkapacitet och är starkt humöst Ån kalkas i systemets övre delar.
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Fiskfauna
Lumpän har goda förutsättningar atthysa beständ av Dellenöringen. FVOF:s pligående arbete
med att förbättra vandringsmöjligheterna för öringen ökar äns potential som lekvatten.

fuetation och flora
Vegetationen som omger Lumpån är kulturpräglad. Här växer t ex olika fräken- och gräsarter
och buskvegetation. På mänga ställen är marken odlad ända ned till än.
Vid sägberget omges ån av fattig ris-barrskog med en mager flora, ned mot ~ dominerar gråal.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

Ån är ett bra exempel på en värdefull å i jordbruksbygd. Den har även potential som lekvatten för
Dellenöringen, om fiskvägar öppnas.
Lumplin ges i denna inventering skyddsklass II.
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Fallprofil över Svägan.

Beskrivning av vattendraget
Sv ägan är en av Hälsinglands största skogsåar. Dess nedre del, mellan Valsjön och Friggesund,
mynnar i Dellensjöarna, som anses ha uppkommit genom ett meteoritnedslag. Forsar finns kvar
längs vissa sträckor. Vid bögsta kust-linjen fi nns sJukrännor och randdeltased imenl. Ovanför
denna nivå är ett omfattande sandurfält med strömrännor beläget.
Hudiksvallsåsen följer dalen och är sträckvis dubbel. Ett större kuperat isälvsfåll med korta åsar,
klapperfält och lisgropar ingår också i området. Älven har skurit sig genom sedimenten och
lämnat älvterrasser med tydliga meanderbågar på högre nivåer.
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Området kring Bricka har stora värden. Svågan rinner här djupt nedskuren i isälvssediment och
omges delvis av branta, upp till 30 m höga ravinsidor. Älven omges längs dalsidorna av ett
tilltalande, kuperat odlingslandskap.
Mellan Ängeho och Norrdala finns ett välutvecklat meanderavsnitt omgivet av skog och odlad
mark. Långa sträckor kantas älven av en lövbård.
Sträckan mellan Tvärforsen och Brännås är till stor del torrlagd på grund av kraftverket vid
Tvärforsen. Området är geologiskt intressant genom de omfattande deltaavlagringarna som
älven i etapper arbetat sig ned i. Vidare förekommer tydliga fossila älvbågar i området.
Delvis orensade forssträckor finns vid Järnhatt, i Långmorforsen och vid Flotthölj an.

Kulturpåverkan och historia
Ett betydande antal av forsarna i Svågan är utnyttjade för kraftverk. Det finns dessutom planer
för utbyggnad vid Långmor och i Styggforsen.

Vattenkvalitet
Svågans vatten kan karakteriseras som jonsvagt och svagt humöst Buffertförmågan i ån är
god.
Flera av Svågans biflöden är kalkade.

Bottenfauna
I Svågan påträffas flod pärlmussla, som klassas som sårbar (hotkategori 2). Vidare förekommer
ett stort antal dagsländearter, varav flera försurningskänsliga. Den sällsynta nattsländan,
Brachycentrus subnubil11s, förekommer i ån. Den anses vara känslig för bl a vattenregleringar.

Fiskfauna
Svågan utgör ett viktigt lek- och uppväxtvatten för den storvuxna s k Dellenöringen.

Övrigfauna
Det bar tidigare funits utter i systemet men inga observationer har gjorts sedan 1986.
Däremot förekommer både mink och bäver allmänt i vattendraget.

Vegetation och flora
Av botaniskt intresse är bl a förekomsten av ringlav vid Flotthölj an. Andra intressanta arter
längs Svågan är bl a mandelpil , skuggviol, trolldruva, underviol, tvåblad, skavfräken, fjällskära,
björnbrodd, gräsull, videört och storgröe.
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Vid Sördala växer lövsnår av gråal och hägg samt en rik förekomst av mandel pil.
Nedanför Järnhatt finns en läng, blockig fors som är orensad. I forsen finns ingen vegetation
men ravinsläntema är frodiga med björk-, gråal- och hägglundar. Typiska arter i fältskiktet är
hallon, vänderot, lundelm och älggräs. I fuktigare fåror växer bl a mandelpil samt rörflen,
vasstarr och skogssäv. Högt upp i Järnhattravinen växer dvärghäxört.
I lugnflytande delar av älven växer hårslinga.
Långmorforsen är den största forsen i Svågan. Den ·är delvis flottledsrensad. Tidigare har en
ränna lett timmer förbi forsen. Vegetationen som omger forsen är friskt lundartad med bl a
liljekonvalj, vispstarr, smultron, vitmåra, stenbär, lundelm, ängsruta och skavfi·äken.
Vid Digerdösheden finns ett magnifikt backkärr med källflöden i slänten. Här växer storgröe,
rödblära, gräsull, tvåblad, skavfräken, dunmossa och kärrkammossa. Vid Digerön påträffas
höstlåsbräken.
Forsen vid F lotthöljan är delvis orensad. Här växer en imponerande örtflora längs de ofta breda
stränderna. Typiska arter är stenbär, liljekonvalj, vitmåra, bergslag, midsommarblomster,
videört, älggräs, vänderot, brakved mm. Området kring Flotthöljan har en mycket rik
förekomst av den sällsynta ringlaven. Mellan Digerön och Flotthöljan växer ängsruta.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder
Svågans naturvärden bedöms vara av högsta klass jämförbara med länets stora huvudälvar. De
långa oförstörda meanderavsnitten och den brant nedskurna ån, omgiven av ett vackert och
levande odlingslandskap, har ingen direkt motsvarighet någon annanstans i länet. Längs ån kan
bl a aktiv meandring studeras. Svågan utgör även ett viktigt reproduktionsområde för
Dellenöringen.
Området med den hotade ringlaven vid Flotthöljan planeras att avsättas som naturreservat.
Den nedersta delen av vattendragets lopp, Delångersån, utgör lekvatten för havsöring och är
av riksintresse fö r naturvården.

Dellemj6arna klassas som område av riksintresse för både naturvården och för friluftslivet,
bland annat pga ett betydelsefullt fritidsfiske.
Svågan från Skån till N Dellen ges i denna inventering skyddsklass I.

25

Nianån 46
Karaktä•·istisk vattenföring;
Avrinningsområde: 202 km2
Sjöandel:
7,0%
Medelvattenfdring: 1,9 ml/s
Beskriven sträcka:
Nianån mellan Nianfors och Skarplyckesjön.

LILLNIEN

Karta över Nianän. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Nianån.

Kraftverk:
Sofieholms

Fallhöjd.

Produktion:

Magasin:

18m

1,6 GWh/år

Niansjöarna (18>0 Mm3)

Beskrivning av vattendraget
Nianån rinner upp i sjöarna Lill-Nien och Stor-Nien som ligger ca 160 m ö h. Mellan Nianfors
och Näcksjö har ån ett ringlande och strömmande lopp med fina forsar, höljor och förgrenat
Jopp.
Mellan Näcksjö och Övernjöte, vid Klubben, finns en ca 500 m lång strömsträcka med block
och revlar mitt i ån. Bäckrnorån, som mynnar i Nianån vid Övemjöte, har ett meandrande lopp
uppströms Nickorssjön. Uppströms vägen rinner ån allt djupare nedskuren i sedimenten i en
djup, skogklädd ravin.
Mellan Skarplyckesjön och järnvägen rinner Nianån i en naturlig fåra medan ån uppströms
järnvägen till övernjöte är kanaliserad och rinner genom ett flackt odlingslandskap.

Kulturpåverkan och historia
Längst ned i N ianån ligger ett kraftverk, Sofieholms kraftstation. Vattenflödet till kraftverket
regleras genom en damm vid Stor-Niens utlopp. Forsarna är delvis rensade och spår finns efter
raserade broar, timmerrännor och dammar.

Vatten kvalitet
Nianåns vatten är jonsvagt och måttligt humöst. Sjöarna Stor- Nien och Lill- Nien samt ett
antal tillflöden har kalkats mot försurning.

Bottenfauna
I bottenfaunan fanns både renvattenkrävande och mindre vanliga arter. En sydlig troJtslända,
Onychogamphus forcipatus, påträffades, liksom flera renvattenkrävande bäcksländor.
Nattsländorna Cheumatopsyche lepida och Chimorra marginata var vanliga, liksom Setodes
argentipunctellus. Ån hyste flera dagsländearter, varav flera klassas som försurningskänsliga.
Både i Bäckmorån, Källsjöbäcken och Nianån finns flodpärlmussla som klassas som sårbar
(hotkategori 2).
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Fiskfauna
Ett definitivt vandringshinder i Nianåns mynning omöjliggör uppvandring för havsvandrande
fisk. Däremot finns ett bestånd av stationär öring i ån och biotopförbättrande åtgärder har
utförts i vattendragets övre delar.

Övrig fauna
Enstaka uttrar, som delvis är k:ustlevande, vistas troligen regelbundet i vattendraget. Dessutom
förekommer häckande strömstare längs ån.

Vegetation och flora
Framför allt gran- och björkskog omger åns övre delar. På sina ställen är vegetationen yppigare
med r ex hallon, tuvtåtel, vänderot, skogssäv, olvon samt klibb- och gråal.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Ån har betydelse för fritidsfisket samt hyser en artrik och intressant bottenfauna.

N ianån mellan Nianfors och Näcksjö ges i denna inventering skyddsklass U.

28

Enångersän 46/47
Karaktäristisk vattenföring:
A vrinningsområde: 133 km2
Sjöandel:
3,6 %
Medelvattenföring: 1,2 ml,ts
Beskrivna sträckor:
Enångersån.

TOLOCKSJON

BODABRUK

S11JLTSJON

Karta över Enångersån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Enångersån har sina källflöden i den kraftigt kuperade terrängen innanför Enångerskusten.
Stultsjön, Talocksjön och Grottsjön är de största källsjöarna. I denna övre del av ån faller ån
markant och delar upp sig i ett stort antal srnåbäckar.
Nedströms Boda är ån lugnflytande och rinner genom jordbruksbygd. Denna del är av mindre
intresse från naturvårdssynpunkt.
De nedre delarna av ån rinner till stor del fram på sand- eller grusbotten. Lokalt finns finare
sediment. Vjd starkare strömmande sträckor är stränder och bottnar blackigare. Särskilt
blockig är ån i den brantaste delen vid Grängsjöberget

Kulturpåverkan och historia

Ån är delvis kanaliserad och kan ha använts, för flottning. Inga kraftverk förekommer i ån, men
vidEnångers kyrka finns två dammar.

Vattenkvalitet
Vattensystemets vatten är svagbuffrat och relativt humöst. De övre delarna avEnångersåns
vattensystem kalkas mot försurning och i själva E nångersån finns en kalkdoserare placerad.
Före kalkningen, som påbörjades omkring 1984, var alkaliniteten i källsjöarna lägre än 0, 10
mekv/1 och alkaliniteten i ån ännu lägre. Vid provtagningstillfället var åns buffertkapacitet god.

B ottenfauna
I Enångersån samt i åtminstone ett källflöde förekornmer flodpärlmussla, vilken klassas som
sårbar (hotkategori 2). Bottenfaunan domimeras i övrigt av renvattenkrävande arter av
dagsländor och bäcks! ändor. I ån förekommer också den lilla hattsnäckan, Ancylusjluviatilis.

Fiskfauna
I trakten av Boda bruk finns en damm som utgör ett definitivt vandringshinder för den
havsvandrande öringen. Uppströms dammen förekommer stationär öring och i Gäddtjärn, och
möjligen i fler sjöar, finns naturliga bestånd av öring.
Vid eltisken, som utfördes 1986, konstaterades mycket god öringförekomst i Enångersån
nedströms Grottsjöbäcken, i Nyboån samt nedströms Bruntjärnsbäckens utlopp i Enångersån.
Vattendraget hyser även ett skyddsvärt harrbestånd som möjligen kan vara en rest av
kustharren och dessutom förekommer siklö•ja i Tolocksbäcken och Grängsjöbäcken.
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Övrig fauna
Vid utterinventeringen påträffades spår efter utter i vattendraget som man bedömer ha samband
med förekomsten i Nianån. Antagligen finns en liten grupp med uttrar som rör sig mellan vattendragen och kusten.

Vegetation och flora
Några särskilda botaniska värden är ilnte kända längs vattendraget. Typiska arter som kantar ån är
bl a gråal och björk samt älggräs, maj bräken, skogssäv, grenrör och rörllen. I ån förekommer
vattenmossorna Fontinalis dalecarlica och Scapania sp. I mer lugnflytande delar av ån kan t ex
lånke, olika naterarter samt hästwans påträffas.

Bedömning av naturvärden
En ångersån innehåller inga större forsar utan är huvudsakligen lugnflytande med smärre ström partier. Ån inklusive anslutande småbäckar utgör ~tt utmärkt reproduktionsområde för öring. De
nedre 13 kilometrarna upp till Boda bruk, där en damm utgör ett definitivt vandringshinder, utgör
ett viktigt lekområde för havsöring o1ch uppströms dammen finns gott om stationär öring. Ån
hyser en rik förekomst av flod pärlmussla.
Ån som har viktiga reproduktionsområden för havsöring och dessutom nyttjas av Boda viltforskningsstation utgör ett område av riksintresse för naturvården.
Strax öster om Boda Bruk finns ett domänreservat med fin skog.
Enångersån ges i denna inventering slkyddsklass I.
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Norralaån 47
Karaldäristisk vattenföl'ing:
Avrinningsområde: 331 1un2
Sjöandel:
5,9 %
Medelvattenföring: 3,2 m3/s
Beskrivna sträckor:
Lötån - Norralaån- Trönöån.

~ÖN

Karta över Norralaån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Norralaån.

Kraftverk:
Flysåns

Fallhöjd.

Produktion:

Magasin:

12m

0,15 GWb/år

Fors
Trönö
Ängesberg
Hällfors

Beskrivnine av vattendraget
Översta delen, nedströms Storsjön, rinner till största delen genom skogsmark och har en brant
fall profil.
Uppströms Kungsgården ringlar ån i vida bågar genom dalgången. Ån är genom hela
odlingsbygden sannolikt rensad i omgångar. Stränderna är därför korta och tvära. På några
ställen är ån nedskuren och omgiven av ravinslänter (t ex vid Flybäcken och Rappsta). I regel
flyter ån helt öppet, bitvis med busk- eller trädridå.
Genom Kungsgården faller ån 13 m och är uppdelad i flera armar som är åtskilda av
lövbevuxna revlar.
Nedre delen av ån rinner genom en flack, uppodlad dalgång. Nedströms Kungsgården är ån
kanaliserad och uträtad och sjöarna Sänkta. Höjdskillnaden på denna l O km långa sträcka är
endast 6,2 m.
Innan ån mynnar i havet rinner den genom Skenstaviken, som är ett fmt fågel område.

K ulturpåverkan och historia
Norralaån är starkt påverkad av framför allt jordbruket.

Vattenkvalitet
Norralaåns vatten är kraftigt eutrofierat.

Bottenfauna
I framförallt vattensystemets övre delar finns rikligt med reproducerande flodpärlmusslor som
vid inventeringen 1993 bedömdes som ett av de största bestånden i BolJnäs kommun. Detta
musselbestånd hade dessutom den största andelen små musslor i musselinventeringen i Bollnäs
kommun (Granström, 1993). Flodpärlmusslan klassas som sårbar (hotkategori 2).
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Fiskfauna
Lötån - Norralaån är ett värdefullt reproduktionsområde för havsöring och åsystemet hyser
även ett skyddsvärt bestånd av flodkräfta.
Fiskfaunan i den nedre delen av ån är mycket artrik. Förutom havsöring finns gädda, abborre,
gärs, mört, löja, id, brax, vimma, sarv, ål och stäm. Även stationär öring och harr förekommer i
vattendraget.
Fiskevårdsåtgärder har påbörjats för att återställa det tidigare mycket fina fisket.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Trots att vattendraget är starkt kulturpåverkat ansluter ån bitvis fint till odlingslandskapet
Dessutom finns stora naturvårdsintressen i de övre och de nedersta delarna.
Stort skyddsvärde har det rikliga beståndet med föryngrande flodpärlmusslor som finns i
framförallt vattendragets övre delar. Flodpärlmusslor finns även i tillflödet Stuttjämsån, som
även de föryngrar sig, och i bäcken från Grossjön, där det endast finns stora musslor.
Flodpärlmusslans nyrekrytering fungerar idag dåligt, och ofta fungerar den inte alls. Stora
bestånd med fungerande föryngring bör därför skyddas.
Biflödet Norrån är mer orört än Norralaån och kan ha stora naturvärden.
Norralaån - Lötån klassas som ett område av riksintresse för naturvården för att ån hyser ett
värdefullt reproduktionsområde för havsöring samt ett skyddsvärt bestånd av flodkräfta.
Norralaån ges i denna inventering skyddsklass Il
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Gällsån 48-2
Karaktäristisk vattenfdring:
Avrinningsområde: 227 km2
Sjöandel:
5,7 %
Beskrivna sträckor:
Gällsån från Slåtterna till Flugån inklusive ~ällflöden .

(Ljusnan)

Karta över Gällsån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Kilån -Gäll sån.

Kraftverk:

Kilåns

Fallhöjd.
8,0m

Produl,tion:

Magasin:

0,35 GWh/år

Beskrivning av vattendraget
Vid Slåtterna flyter Gällsån lugnt genom ett stort myrområde. Från och med Östansjöbor och
ned mot Ledstångsbobäckens utflöde är den, i denna del orensade, ån forsande med
uppstickande grova block i fåran. Ån är ganska grund men upp till ca l O m bred i forsarna,
Just uppströms Ledstångsbobäcken, som är en fin liten bäck med bottnar av ren sand,
strömmar Gällsåns vattnet ganska kraftigt över en grusig och stenig botten med sand i djupare
gropar.
Vid Ledstångsbodbäcken är ån ca fyra meter bred och strömmande med enstaka forsar
nedströms bäckutflödet. De flottledsrensningar som utförts är inte så störande då ån är
lugnflytande/strömmande och har sanddominerade bottnar med sandbrinkar.
Vid Af/öde rinner det ner två små fina bäckar, Rötjärnsbäcken och Gammelbodbäcken.
Nedströms Af/öde är vattendraget mycket fint med en orensad, ca lO meter bred och forsande
strömfåra. Där bebyggelsen tar vid blir ån, som även här är orensad men lite "tråkig", lugnare
och smalare med enstaka forsar.

Kulturpåverkan och historia
Flottningen tycks ha börjat vid Ledstångsbodbäckens utflöde j ån. Nedströms bäckutflödet kan
man se hur ån har byggts om för flottning genom att forsarna har rensats och stränderna
timmerskotts längs vissa sträckor. Rensningarna är dock inte direkt störande och längre
nedströms förefaller ån mer eller mindre orensad.
De nedre två kilometrarna av ån omges av bebyggelse.
Gällsän utgör en råvattentäkt.

Vattenkvalitet
Gällsåns vatten är jonsvagt, har en låg buffertkapacitet och är kraftigt färga t.
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Bottenfauna
Bottenfaunan i Gällsån var art- och individrik och bland annat påträffades två
törsurningskänsliga dagsländearter, Baetis fuscatus och B. suba/pinus vilka indikerar att pH ej
understiger 5,0.
Flera föroreningskänsliga bäckslände-och skalbaggsarter visar att vattenkvaliten är god.
I vattensystemet förekommer flodpärlmusslor i Flugån, Säckån, Gällsån och Rötjämsbäcken.
Vid flodpärlmusselinventeringen i Bollnäs kommun 1993 kunde dock ingen föryngring
konstateras (Granström, 1993). Flc•dpärlmusslan klassas som sårbar (hotkategori 2).

Fiskfauna
Gällsån utnyttjas i hög utstäckning för fritidsfiske. Vid elfisken 1986, i Gammelbobäcken och i
Gällsån nedströms Af/öde, påträffades såväll-somrig som äldre öring. Man såg också elritsa,
simpa, bäckröding och nejonöga vid elfisket och dessutom förekommer även flodkräfta i vlssa
delar av vattendraget.

Övrig fauna
Vid utterinventeringen konstaterad•es att utter saknas i vattensystemet.

Vegetation och flora
Floran längs åns övre delar består bl a av videört och topplösa samt rikligt med olvon och
skogssäv. Lokalt växer t ex brakved och liljekonvalj.

Bedömning av naturvärden och Irörslag till åtgärder
Gällsån är måttligt påverkad av flottledsrensningar och de övre delamaJ vid Slåtterna, är helt
opåverkade, Flera fina forsar finns där blocken ligger kvar i fåran.
Många av Gällsåns tillflöden har stora värden som lekområden för öring. På sina håll hyser
bäckarna rikligt med reproducerande öring. Dessutom finns fl era ganska stora
flodpärlmusselbestånd i vattensystemet.
Gällsån från Slåtterna till Flugån inklusive källflödena fick skyddsklass II i inventeringen.
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Björnån 48-4
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 349 km2
Sjöandel:
8,5 %
Beskrivna sträckor:
Björnån från Gryssjön till Voxnan.

~

Voxnan

Karta över Björnån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Bjömån är ett varierat vattendrag med flera intressanta delar. Övre delen av ån är till stor del
orensad och den mellersta delen består av ett grenat lopp med strömmar och utvidgningar i
form av långsträckta örika sjöar. De nedre delarna av vattendraget är branta och här finns flera
forsar.
Mellan Nedre Gryssjön och Fågelsjön rinner G1ysSjöån, som är en fin å med storblockiga
stränder och talrika sidof'aror. Lugnflytande avsnitt växlar med små grunda forsar. Bottnarna
domineras helt av block och finare material saknas nästan helt. I strömmarna är huvudfåran
nästan helt rensad men i de, av blockvallar, avspärrade sidefårorna finns rikligt med
uppstickande block.
Från Fågelsjön och via Fågelsjöån till Bjömån rinner vattendraget genom flera stora grunda
sjöar.
Övre delen av B j ö mån är omväxlande lugnflytande och strömmande med jätteblock vid
strandkanten på några ställen. Ån rinner här ibland över låga hällar och ibland runt små
blockiga öar.
Nedströms vägen mot Sveg rinner ån över stora hällar med stensatta timmerledare längs
strömmarna. Här finns intressanta orörda sidefåror fulla av stora rundade block.
Vattenfallet vid Kärringbrännan är mycket imponerande med en fallhöjd på tre meter i
huvudfåran och ca två meter i sidofåran, som rundar en liten bergklack
Vid vägbron uppströms mynningen i Voxnan finns flera rejäla forsar med stora höljor emellan.
Hällar och stora uppstickande block är bortsprängda i huvudfåran och kantiga sprängstenar
dominerar bottnen.

Kulturpåverkan och historia
Stora delar av vattendraget är mer eller mindre flottledsrensat i huvudfåran och längs vissa
delar finns rester av timmerrännor kvar.
På några sträckor finns blockvallar längs vattendraget och vid G1yssjöån ligger blockvallarna
ofta på ett lager tvärliggande stockar som nu bötjat murkna.
Vid utloppet ur regleringsdammen Björnådammslugnen finns en fisktrappa förbi en av
sidefårornas dammar. Vid Nedre Björnåflarken finns två vandringshinder för fisk.
Vid Gryssjöån har det under 1800-talet funnits en såg och en tjärfabrik.
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Vattenkvalitet
Björnåns vatten är jonsvagt och har en svag buffertkapacitet Vattnet är måttligt fårgat och
innehåller ganska små mängder humus.

Bottenfauna
Bottenfaunan i Björnån är individfattig och karaktäriseras framför allt av flera
renvattenkrävande bäckslände-och skalbaggsarter. Försurningståliga arter dominerade men
enstaka exemplar av dagsländornaBaetisfuscatus och Proc/oeon bifidum samt snäckorna
Lymnea peregra och Gyraulus a/bus, som alla är försurningskänsliga påträffades.
Även den sällsynta vattenskalbaggen Normandia nitens som klassas som hänsynskrävande
(hotkategori 4) påträffades.
I Gryssjöån hittades bland annat dagsländorna Baetis rhodani och B. niger samt bäcksländan
Taeniopteryx nebulosa.
Snäckorna visar att pH-värdet inte varaktigt understiger 6,0 men faunans sammansättning i
övrigt antyder dock att vattendraget drabbas av surstötar.
1984 påträffades även dagsländan B. subalpinus, som försvinner vid pH-värden under 5,0,
samt nattsländan Warmaldia subnigra, men dessa saknades 1987.

Fiskfauna
Goda öringbestånd och fina öringbiotoper finns i vattendraget som utnyttjas flitigt av
fritidsfiskare.
Vid elfisken i vattendraget 1987 påträffades både l-somrig och äldre öring, elritsa, gädda,
simpa samt lake. Även harr och abborre förekornmer i ån.
Enligt Ljusdals kommuns fiskeplan (199 1) finns det planer på biotopförbättrande åtgärder samt
romutsättningar i ån. Bl a bör vandringshindren och den felaktigt placerade fisktrappan
åtgärdas.

Övrig fauna
Under utterinventeringen observerades säkra utterspår på flera väl åtskilda lokaler. Även från
sjön Tycke/n och Gryssjöån finns rapporter om utterspår.
Under vattendragsinventeringen observerades en ung strömstare vid vattenfallet vid
Kärringbrännan vilket antyder att strömstaren kan ha häckat längs ån.
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Vegetation och flora
Vegetationen längs Gryssjöån utmärks av ovanligt breda strandsnår med rikligt med en, tall,
brakved, blåtåtel, ljung och liljekonvalj. Karaktärsarter är styltstarr, hirsstarr, knagglestarr, slåtterfibbla, flockvia l, gråvide, ängsvädd, hägg, hultbräken och kanelros.
Längs Björnån, nedströms landsvägen, finns en intressant strandsnårsvegetation kring sidofårorna.
Här växer förutom rikligt med gråvide bl a getrams, ka-nelros, slåtterblomma, fjällskära och fjällven.
Uppströms vägen vid Björnåns mynning är vegetationen ganska ört- och artrik med ängsvädd,
vitmåra, brakved, fjällven etc. Påfallande vanliga är blekstarr, fårsvingel samt rödven.
På mynningsområdets strandängar växer det bl a blåtåtel, grenrör, lappvide samt svartvide och i
vattnet förekommer gräsnate, näckrosor och igelknopp.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Björnån/Gryssjöån är en mycket varierad å med många intressanta naturkvaliteter. Naturen är
vildmarksartad och lämpar sig väl för fritidsfiske och som kanotvatten.
Trots omfattande påverkan på vissa delar, har vattendraget mycket stora naturvärden. Björnån är
ett förhållandevis stort vattendrag som på grund av sin variationsrikedom med lugnvatten, strömmar, forsar, förgreningar, sjöar, hällar och öar rymmer många värdefulla biotoper. Vattendraget
hyser bl a en rik strandflora, en hänsynskrävande skalbagge, utter och ett stationärt öringbestånd.
Det orörda blandmyrkomplexet kring ån, som är länets störst~ består av en mosaik av myrar,
mossar, fastmarker, sjöar, tjärnar och gölar.
Den stora fallhöjden och de stora vattenmassorna vid fallet vid Kärringbränn an gör detta till ett av
de största och finaste vattenfallen i länet.
Björnån är klassat som ett område av riksintresse för naturvården på g1und av sitt blandmyrkomplex av norrlandstyp.
Björnån mellan Gryssjön och Voxnan ges i denna inventeringskyddsklass I.
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Anneforsån 48-4-1
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 155 km2
Sjöandel:
3,0 %
Beskrivna sträckor:
Anneforsån från L. Öjungen till Fjärden.

FJÄRDEN

L.ÖJUNGEN

Ganunelån

Karta över Anneforsån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Nedströms L . Öjungen är Öjungsän mycket fin med med stora block i den ofta grenade fåran.
Även vid Annefors är fåran orensad med blackiga forsar samt sand- och grusbottnar. Nedströms
Annefors rinner ån genom dikade myrmarker med tät skog ända fram till åkan ten.
Ned motMossbo är ån lugnflytande och rinner i små täta svängar runt höljor, block och öar
genom omväxlande skog och odlingsmarker.
NedströmsKällmyren finns en längre strömsträcka .

Kulturpåverkan och historia
Anneforsån har i stort sett undgått rensningar men omges till viss del av odlingsmarker.

Vattenkvalitet
Vattenprover tagna strax innan L. Öjungen kalkades i juli 1987 visade på ett jonsvagt vatten med
mycket svag buffertkapacitet pH var då drygt 6 och alkaliniteten låg runt 0,05 mekv/1. Anneforsåns vatten var kraftigt färgat.
Ungefär en månad efter kalkningen hade pH stigit till 7,0 och alkaliniteten låg över 0,15 melcv/1.

Bottenfauna
Denna provtagning utfördes strax efter kalkningen (se ovan) me n speglar ändå de förhållanden
som rådde innan.
Bottenfaunan nerströms L. Öjungen var artrik och domjnerades av nattsländor och försurningståliga dagsländor. Den enda försurningskänsliga dagslända som påträffades var Centroptilum luteolum.
Flera föroreningskäns liga bäcksländearter och skalbaggearter i provet indikerar en god vattenkvalitet
Provet innehöll få filtrerare för att komma frän en lokal nedströms en sjö.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att vattendraget utsätts för låga pH-värden vid lågvatten.
I Anneforsåns övre del, Öjungsån, finns relativt rikligt med flodpärlmusslor. Vid flodpärlmusselinventeringen i Bollnäs kommun konstaterades att beståndet föryngrade sig.
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Under inventeringen påträffades dessutom musslor i Gammelån, Blecksjöån samt i
Svarttjärnsbäcken. Flodpärlmusselbestånd.et i Gammelån, som också föryngrade sig, var ett av
de största i Bollnäs kommun (Granström, 1993).
Flodpärlmusslan klassas som sårbar (hotkategori 2).
Fiskfauna

Anneforsån hyser ett gott bestånd av repmducerande öring. Vid eltisken l987 nedströms L.
Ojungen och Svartån påträffades både l -somrig och äldre öring. Förutom öring finns det harr,
simpa, lake, elritsa, gädda och abborre i vattendraget.
Övrig fauna

Uttern var vanlig i Anneforsån fram till 1950-talet men inga observationer av utter har
rapporterats sedan 1960-talet.
Vegetation och flora

Forsarna i Annefors omges av lundartade strandsnår. Vid Mossbo kantas åns lugnflytande
partier av fräken och annan vattenvegetatiion.
Längs de nedre delarna av ån består den ganska fattiga strandfloran av bl a olvon, örnbräken
och klibbal. I vattnet växer topplösa, stan·, hårslinga och dalkarlsmossa.
Bedömning av naturvärden och förslaw: till åtgärder

Anneforsån har stora värden på grund av sina fina strömmar och frånvaron av rensningar
i ett så pass stort vattendrag.
Mycket stort värde har flod pärlmussetbestånden j vattensystemet. Flodpärlmusslans
nyrekrytering fungerar idag dåligt, och ofita fungerar den inte alls. Stora bestånd med
fungerande föryngring bör därför skyddas..
l inventeringen ges Anneforsån mellan L. Ojungen och Fjärden skyddsklass I.
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Hässjaån 48-4-2
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 264 km2
Sjöandel:
4,5 %
Beskrivna sträckor:
Hässjaån-Lindån mellan St. Uggberget och Ryggesbo.

ST. UGGBERGET •
Lindån

•

STUGSJÖSTRÖMMEN
GRYlEN

RYGGESBO •

~ÖRTSJÖN
~TABOSJÖN

~

NORRSJÖN

ALFTA

l........

~\..::f._oxnan

Karta över Hässjaån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Lindån, som rinner ner i Stugsjön, har fina orensade blockrika forsar som liknar Stugsjöströmmen
(se nedan), men är för övrigt mest lugnflytande.
En av Hässjaåns vackraste delar är den långa Stugsjöströmmen där ån faller ca 50 m på 2 km. Den
lO m breda fåran är fylld med stora runda block. Hela blockområdet genomsilas av vatten, men
den egentliga ån är i regel endast ett par meter bred.

NedströmsRyggesbo ärHässjaån en vegetationsrik kulturå med kraftigt flottledsrensade fo rsar.

Kulturpåverkan och historia
Från Ryggesbo ochneds tröms rinner Hässjaån genom en jordbruksbygd och är här kraftigt flottledsrensad. Uppströms Ryggesbo finns bland annat spår efter en gammal såg och ett gammalt
kraftverk men för övrigt är ån mer eller mindre orensad.

Vattenkvalitet
Vid provtagningstillfället hade Hässjaåns vatten en relativt god buffringsförmåga, lågjonhalt och
var måttligt humöst.

Bottenfauna
Bottenfaunan i Hässjaån är rik och varierad och består av flera dagsländearter. Bland dessa finns
de försurningskänsliga Ephemera dan.ica, Baetis fuscatus samt den ganska säUsyntaEphemerella
mucronata. Bottenfaunan visar inga tecken på försurningsskador.
Vattendragel hyser även ett anta l föroreningskänsliga bäckslände-och skalbaggearter som visar
på god vattenkvalitet

Fiskfauna
Hässjaåo nyttjas flitigt av fritidsfiskare.
Vid elfisken på en lokal vid Brusstranden 1987 och 1989 fångades inga ön ngar. Däremot päträffades harr, elritsa, bergsimpa, lake, gädda och abborre.
Därutöver finns det även kräftor i vattendraget.
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Övrig fauna
Utter, som troligtvis kommer från Gryckån och Rossån, vistas tidvis längs vattendraget.
Under inventeringen påträffades även en strömstare vid ån.

Vegetation och flora
Alger förekommer alJmänt i vattnet och lokalt växer näckmossa.
Stränderna längs Stugsjöströmmen hyser en ganska intressant vegetation med rik förekomst av
piprör, brakved, stenbär1 ömbräke~ gråvide, liljekonvalj mm. Särskilt intressant är
förekomsten av getrams, olvon och fjällven,
Uppströms Ryggesbo växer rikligt med lundelm och stora olvonbuskar.

Bedömning av naturvärden och mrslag till åtgärder
l Hässjaåns övre delar är ån ganska liten men ger ett orört och vildmarksartat intryck. Stora
naturvärden har t ex den långa och branta Stugsjöströmmen.
Även förekomsten av flodkräftor är skyddsvärd.
Hässjaån mellan St. Uggberget och Ryggesbo ges i inventeringen skyddsklass n.
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Häsboån 48-4-3
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 467 kJn2 (vid utloppet i Viksjön, Voxnan)
Sjöandel:
10,1 %(vid utloppet i Viksjön, Voxnan)
Medelvattenföring: 5,6 m3fs (vid utloppet ur Grängen)
Beskrivna sträckor:
Häsboån l Övre Tälningsån.

HÄSBOSJÖN

Karta över ffiisboån och övre Tälnlngsån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på
kartan.
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Kraftverk och magasin i Flaxnan-Häsboåns vattensystem.

Kraftverk:
Älvkarlhed
Viksjöfors

Fallhöjd.
6,0 m
21,7 -,,-

Produktion:
0,4 GWh/år
6,9
"

Magasin:
Grängen
Mållongen
Tätningen

(8,3 Mm3)
(36 Mm3)
(6,3 Mm3)

Beskrivning av vattendraget
Vid Häsbo är ån strömmande och orensad. Ca 400 m nedströms bron finns en delvis raserad
damm som utgör vandringshinder för fisk.
Uppströms Ramfors övergår den lugnflytande ån till en brant fors. Forsen har rensats till viss
del och även sprängningar har förekommit, men det finns ändå kvar stora och små block samt
hällar i täran.
Nedströms Ramfors rinner ån i en kanal på sidan om den egentliga åfåran, som idag är helt
avskuren från ån. Området består av sumpskogar och myrar m~d stora inslag av lövträd och
gamla döda storgranar (Naturinventering av Häsboån, 1993).

Kulturpåverkan och historia
Vattendraget uppströms Ramfors är endast i begränsad omfattning påverkat av
flottledsrensningar. Nedsröms Ramfors är ån omgrävd.
Några dammar finns kvar i Häsboån.

Vattenkvalitet
Vjd provtagningstillfållet 1986 var buffertkapaciteten god till svag och vattnet var jonsvagt
Färgtalet var relativt högt.

Bottenfauna
Bottenfaunaproven från två lokaler dommerades av dagsländorna Baetis niger och B. rhodani.
Andra vanligt förekommande arter var dagslända Ephemerella aurivi//i; samt flera
föroreningskänsliga bäckslände- och skalbaggearter.
Bottenfaunans sammansättning antyder att vattnet är rent och klart men antagligen
försumingsskadat, vilket även är slutsatsen i Naturinventering av Häsboån (1993).
I Häsboån finns också flod pärlmussla. som klassas som sårbar (hotkategori 2).
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Fisl<fauna
Vid elfisken i Häsboån under 1986 påträffades relativt ri kligt med både l -somrig och äldre
öring samt simpa.
I Naturinventering av Häsboån (1991-1993) redovisas även goda öringförekomster i elt antal
källflöden.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Häsboån rinner fram genom Häsbodalen som är av riksintresse för naturvården pga bland annat
getryggsformade parallellåsar, åsgravar, åsnät samt Häsbosjöns rödingrelikt
Häsboån gavs i inventeringen skyddsklass ll.

Beskrivning av vattendraget
Övre Tätningsån flyter fram i en omväxlande, vildmarksartad miljö med urskogsliknande
tallbestånd, gamla enar, torrakor och brandljud.
Vattendraget är ibland upptill30meter brett med en blockfylld smal huvudfåra och
genomsilade omkringliggande blockmarker. Sårlana breda blockiga forspartier avlöses av
lugnflytande vatten.

Kulturpåverkan och historia
Spår efter flottningen fi nns både i fonn av rensade partier och timmerrännor. Flera fina och helt
orensade forsar finns dock kvar, tack vare timmerrännoma.
Många av motiven i Hans Lidmans "Det nappar i Svartån" är hämtade från Övre Tälningsån.

Bottenfauna
Ett bottenfaunaprov 1988 innehöll flera försurningskänsliga arter. Av de sju dagsländearter
som påträffades var Centroptilum luteolum och Baetis muticus fursurni ngskänsliga. Övriga
forsurningkänsliga arter var bäcksländan Dinocras cephalotes och nattsländan Wonnaldia
subnigra.
Vattendraget bedömdes som opåverat av försurning.

50

Vegetation och flora
Övre Tälningsån omges av skog och vegetation som är i hög grad ursprunglig och delvis
urskogsartad.
Forsstränderna är typiska för västra Hälsingland med en vegetation bestående av gråvide,
brakved, en, blåtåte~ pors, ängsvädd örnbräken och grova tallar.
Lugnvattensträckor, med näckrosor, löktåg och gräsnate kantas av myrar på vilka det främst
växer pors, blåtåtel och trådstarr.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Övre Tätningsåns naturvärden består bland annat i områdets vildmarkskaraktär och
ursprungliga öringstam, som båda är kända från Hans Lidmans berättelser. Dessutom visade
den rika bottenfaunan att vattendraget ännu ej är försumjngspåverkat.
Övre Tätningsån gavs i inventeringen skyddsklass II.
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Gryckån 48-4-7
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 436 km2
Sjöandel:
8,6%
Medelvattenföring: 4,1 m3/s (vid utloppet ur Grycken)
Beskrivna sträckor:
Gryckån mellan Gryeken och Voxnan.

STENSJÖN

VÄSTERSJÖN

NÖUNG
L. GILLINGEN
\ ' \~ SVENSBO
Voxnan
LILLDJUP ABÄCKSSTRÖMMEN

1

Karta över Gryckån. Platser som markerats med kursiv s/il i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Gryckån.

Kraftverk:
Svensbo

Fallhöjd.
4,0m

Produktion:
0,3 GWh/år

Magasin:
Öv.- och
Ned. Lången (7,4 Mm3)
NöungenGrycken (17,5 Mm3)

Beskrivning av vattendra~
Nedströms L. Gillingen rinner ån genom en mycket småkuperad moränterräng där vattnet växelvis forsar och planar ut i höljor. De f lottledsrensade forsarna är blockrika och i höljorna består
bottnarna vanligen av grus och sten.

KringLilldjupabäcksstr()mmen meandrar Gryckån vackert genom Voxnaåsens mäktiga deltaavlagringar och bildar fina nipor och branta sandbankar. Bottnen består av sand och är täckt av
korslagda stockar.

Kulturpåverkan och historia
I Svensbo ligger ett minikraftverk med tillhörande damm, vilket har fått till följd att det uppströms liggande fossila meanderområdet delvis ligger under vatten.

Ån är flottledsrensad.

vattenkvalitet
Vattnet i Gryckån har svag buffertkapacitet, innehåller relativt små mängder humus samt är jonsvag!.

Bottenfauna
Bottenfaunan nedströms Gillingen var typisk för en lokal nedströms en sjö och dominerades av de
filtrerande nattsländelarverna Hydropsyche siltalai, H. silfvenii samt H. nevae. Ä ven nattsländan
Chimarra marginata påträffades.

VidLilldjupabäcksströmmen dominerade natt- och bäcksländearter och botlenfaunan innehöll få
försurningskänsliga arter.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att ån utsätts för Jäga pH-värden.
I bäcken från Mackskalasjön och Mackskalatjärnen finns flodpärlmusslor som klassas som sårbara
(hotkategori 2).
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Fiskfauna

I Gryckån bedrivs sportfiske efter öring och harr.
Vid ett elfiske på en lokal vid Strömheden 1986 fångades simpa, elritsa och lake men varken
öring eller harr.
Förutom ovan nämnda fiskarter förekommer bl a gädda, abborre, mört, ål samt flodkräftor i
vattendraget.

Övrig fauna

Gryckån är ett av de bästa utterområdena i länet och har så varit sedan 70-talet. Uttrarna vistas
i hela vattensystemet. I utterinventeringen bedömdes uttergruppen ha en fungerande
föryngring.
Häckande strömstare förekommer längs vattendraget.

Vegetation och flora

Vid meanderområdet kring Lilldjupabäcksströmmen är floran likartad den efter Voxnan .
Vegetationen på sandbankarna består av grenrör, starrarter, videarter, stenbär, hallon samt
stora mängder av gråal mm.
På hedarna intill växer bland annat ängsvide och backstarr.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder

Gryckån har stora värden som ett mycket viktigt utterområde då vattendraget sedan länge
hyser en fungerande uttergrupp.
Levande nipor, sandbankar, fossila meanderfaror och gölar i strandkanten mm ger stora
värden. Dessutom används vattendraget i stor utsträckning för fiske och kanoting.
Ovanåkers kommun har utrett/projekterat flödesdämpande åtgärder i de övre delarna av
Gryckåsystemet, vid Stor Öjzmgen - Öjungsån, för att förhindra översvämningar i Voxnadalen.
Den nedre delen av vattendraget ingår i Voxnans riksintresseområde för naturvården och
friluftslivet.
Gryckån mellan G1ycken och Voxnan ges i inventeringen skyddsklass I.
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Loån 48-4-8
Karal<täristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 420 km2
Sjöandel:
6,2 %
Medelvattenföring: 3,0 m3'1s (Vid utloppet ur Lossjön)
Beskrivna sträckor:
Mångån-Sättnäsån mellan Dåasen och Karsjön l ÖsterbockJan l Loån mellan
Lobonäs och Voxnan.
STENSJÖN

Sättnäsån

LOS

Karta över Loån. Platser som markerats med kursiv stil i texten fi.IUls utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Loån.

Kraftverk:
Tensbergs

Fallhöjd.
6,5 meter

Produktion:
0,5 GWh/år

Magasin:
Dåasen
storryggen
Lossjön

(21 ,8 Mm3)
(2,4 - Il - )
(8,6 -"-)

Beskrivning av vattendraget
Mångån är ett lugnflytande vattendrag som kännetecknas av ett ringlande lopp med flera höljor
och anslutande myrar.
Karsjöbäcken, nedströms Ka!·sjön, är ca två meter bred, har stora mängder block i fåran och
rikligt med alger på botten.
Mellan Stormyran och Särtnässjön är ån övervägande lugnflytande men nedströms Stormyran
finns någr~ lätt rensade forsar.

Sättnäsån har flera fina forssträckor med ett ringa vattendjup och steniga till småblackiga
bottnar.

Kulturpåverkan och historia
Rester efter en timmerränna finns vid forsarna nedströms Stormyran. Ån är dock ej märkbart
påverkad av flottledsrensningar.

Vattenkvalitet
Mångåns vatten var vid provtagningstillfållet jonsvagt, hade mycket svag buffertkapacitet och
var relativt humöst. Flera av sjöarna uppströms Särtnässjön har kalkats mot försurning.

Fiskfauna
I Mångån finns ett bra öringbestånd och ån utgör ett reproduktions- och uppväxtområde för
öring från Dåasen.

Vegetation och flora
Vid Karsjöbäcken växer, förutom rikligt med pors, bland annat ängsvädd och brakved.
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Den lugnflytande delen av ån, vid Stonnyran, kantas på många ställen av tuvade
blåtåtelstrandkälT med sjöfräken och näckrosor i vattnet. Längs forsarna nedströms Stormyran
domineras vegetationen av blåtåtel, gråal, blodrot och löktåg, men även pors, ängsvädd,
brakved och brunven förekommer

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Uppströms Mångsjöarna är vattendraget relativt litet men ån får framför allt genom sin orörda
karaktär stora värden. Även landskaflet och åns lopp bidrar till det höga naturvärdet

Beskrivning av vattendraget
De övre delarna av Österbocklan består växelvis av lugnflytande sträckor, som omges av
myrar, och mer strömmande partier. De forsande partierna är ibland något rensade men även
helt orensade delar finns.
Vid K varnåns utflöde är Österhacklan huvudsakligen forsande. Åsträckan, som är orensad, har
en hel del stora, uppstickande block i sitt lopp samt saknar stenvallar längs stränderna.
Nedströms forspartiet vidgar sig ån till en grund och stenig ström. D e stora svarta blocken av
losgrönstenar är här talrika.

Kulturpåverkan och historia
Vattendraget är relativt lite påverkat av flottledsrensningar och en gammal, nu helt
söndetfallen, flottningsränna löper palrallellt med ån.

Vattenkvalitet
Österbocklans vatten är, på grund av grönstensförekomsten, ganska välbuffrat i de nedre
delarna. Alkalinitet överstiger här valflligen O, l mekv/1. Vattnet i de övre delarna, uppströms
Lampbäcken, har däremot en sämre buffertförrnåga med en alkalinitet som ofta är lägre än O, l
mekv/l.
Vattnet innehåller måttliga mängder lhumus och är relativt jonsvagt.

Bottenfauna
UppströmsLampbäcken domineras bottenfaunan av bäcksländor och nattsländelarver och
vattendraget är därför troligen försurningspåverkat Endast fö rsurningståliga dagsländor
påträffades vid inventeringen. Fynd av snäckan Lymnea peregra tyder dock på att pH-värdet ej
understiger 6,0 under några längre perioder.
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NedströmsLampbäcken gjordes fynd av de forsurningskänsliga dagsländornaBaetisfitscatus
och Caenis rivulorum, vilket visar att pH inte understiger 5,4. Åven här gjordes fynd av
snäckan Lymnea peregra.

Fiskfauna
I Öst.erhocklan bedrivs fritidsfiske efter öring och harr. I Ljusdals fiskeplan (1991) foreslås
biotopåtgärder och öringromutsättningar samt fortsatt harrutplantering for att forstärka
fiskbestånden.
Vid elfisken på tre lokaler under 1986 påträffades en l-somrig öring samt ett fåtal äldre
öringar. Förutom öring finns det rikligt med harr i ån och därutöver påträffades elritsa, simpa,
gädda och lake under elfisket.

Vegetation och flora
Uppströms väg 296 omges ån av myrar och längs stränderna växer gräs och starr. Forsarna
saknar högre vegetation men är rikligt bevuxna med alger. Egentlig forsstrandsvegetation
saknas.
Vid K varnåns utflöde är vegetationen vid strandkanten kalkpåverkad och här växer bland annat
rikligt med tibast ochfjällskära. Lokalt växer hårstan och kungkarls spira.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder
Österhacklan är ett mycket värdefullt vattendrag. Ans värden består i orördheten samt i den
kalkpåverkan grönstenen ger dels på floran och dels på vattendragets förmåga att motstå
surstötar. Ån har ett naturligt lopp med forsar, förgreningar och tilltalande växlingar mellan
myr och skog vilket ger den höga naturvärden.
Ån bör järnforas med den hydrologiskt likartadeMångån.

Österhocldan ges i inventeringen skyddsklass II.

Beskrivning av vattendraget
Mellan Lobonäs och, den hårt flottledsrensade, Sågströmmen är ån lugnf1ytande och kantas av
myr, strandängar samt odlad mark.
Uppströms Lokilen är ån ca 20 meter bred och flyter lugnt genom mäktiga sandavlagringar.
Här finns nipor, sandbankar samt meanderslingor och bottnarna täcks av fin sand som ofta har
vågmönster.
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Ovan utflödet i Voxnan finns ett två kilometer långt meanderavsnitt med bland annat flera
korvsjöar.

Kulturpåverkan och historia
Vattendraget är starkt påverkat av flottningen och är dessutom något reglerat. I den övre
änden av sågströmmen finns ett skivbord och i sirlokanalen ligger ett minikraftverk.

Vattenkvalitet
Den relativt rika förekomsten av grönsten och basiska skiffrar längs vattendraget gör att
vattnet i Loån är välbuffrat och inte försurningskänsligt Alkaliniteten på provlokalerna ligger
mellan O, l och 0,5 vilket ger en god buffertkapacitet Vattnet är jonsvagt och innehåller små
till måttliga mängder humus.

Bottenfauna
Bottenfaunan i Loåns vattensystem karaktäriseras av stor artrikedom. Bland annat påträffades
de föroreningskänsliga skalbaggsarterna Oulimnius sp. och den sällsyntaNormandia nitens,
bäcksländorna Diura nanseni och Isoper/a sp. dagsländan Ephemerella mucronata samt olika
nattsländelarver.
Den försurningskänsliga dagsländan Caenis rivulomm påträffades också.

Fiskfauna
Ett omfattande fritidsfiske bedrivs i Loån som hyser både harr och öring. Vid Sågströmmen,
Tensjön och Lossjön fiJUls dammar som utgör fiskvandringshinde r.
Vid elfisken på två lokaler 1986 påträffades endast en l-somrig öring, rikligt med harr och
elritsa samt simpa, mört, gädda och lake.
I fiskeplanerna för Ljusdal ( 1991) och Ovanåker (1994) föreslås biotopförbättrande åtgärder,
byggande av fiskvandringsvägar samt utsättning av öringrom för att förstärka/bygga upp
öringstammen.
Förutom de fiskarter som påträffades vid elt1sket förekommer även bl a abborre och ål i
vattendraget.

Övrig fauna
Vid utterinventeringen bedömdes att utter finns permanent i hela vattensystemet. Säkra
uppgifter om utterförekomst finns sedan 60-talet och vintertid observeras utterspår regelbundet
längs vattendraget.
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l de nedre delarna Loån har bäver nyligen etablerat sig och dessutom förekommer häckande
strömstare längs ån.

Vegetation och flora

Uppströms Lokilen består växtligheten av starrbälten på grunda stränder och grenrör, bergrör,
myskgräs samt videbuskage på fuktiga sandstränder.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder

Vattendraget är kraftigt flottledsrensat och något reglerat men ån hyser en intressant, rik och
varierad fauna. Eftersom vattnet är välbufll·at är Loån inte särskilt försurningskänslig vilket gör
att ån har ett stort värde som refug för försurningskänsliga arter.
I ån bedrivs sportfiske efter öring och harr. 1993 anslog Länsstyrelsen i Gävleborgs län medel
för att utföra biotopförbättrande åtgärder samt uppföra en fiskvandringsväg förbi dammen i
Sågströmmen i Loån (Fiskeplan för Ovanåker, 1994).
Loån mellan Lobonäs och Voxnan ges i inventeringen skyddsklass II.
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Håvaån 48-4-9
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 254 kJn2
Sjöandel:
10,4%
Beskrivna sträckor:
Håvaån från Storhåven till Voxnan.

\J

V ÅSTERSJON

KROKSJÖN

Yoxnan
)

d~

STENSLÅSJÖN

STOR-

HAVEN

Karta över Håvaån. Platser som markerats med kursiv stil i tex1en finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Håvaån.

Kraftverk:

Fallhöjd.

Produktion:

Magasin:
Hamrasjön (35 Mm3)

Beskrivning av vattendraget
Kroksjöån uppströms storhamrasjön präglas av många sjöar i varierande storlekar och
rinnande vatten där egentliga forsar saknas, På de myrartade stränderna ligger jätteblock
utslängda.
Sträckan från Storhamrasjön till Storhåven sammanbinder sjöarna Lillhåvasjön, Stenslåsjön
och Lillhamrasjön. Andelen rinnande vatten är här mycket liten och landskapet är flackt med
stora myrar, grunda sjöar med storblackiga stränder och magra tallhedar.
Sträckan mellan Storhåven och Voxnan är ovanligt brant och karaktäriseras av en serie branta
forsar som alla kantas av stenkistor. Vid den lugnflytande mynningen i Voxnan är ån 20 meter
bred medan den vid forsarna är 5 till l O meter bred.

K ulturpåverkan och historia
De blackiga forsarna i Håvaån är hårt rensade och kantas av stenkistor. Den stora och långa
storhamrasjön fungerar som vattenmagasin.

Vattenkvalitet
Vattnet i Håvaån har svag till mycket svag buffertkapacitet med en alkalinitet som vid
provtagningstillfållet inte översteg 0,05 mekv/1. Vattendraget är jonsvagt samt innebåller
måttliga mängder humus.

Bottenfau na
Bottenfaunan i Håvaån är artrik men försurningskänsliga arter förutom snäckan Lymnea
peregra saknas. Vid provtagningen dominerade bäcksländan Taeniopte1yx nebulosa vilket
tillsammans med den övriga artsammansättningen tyder på att vattendraget drabbas av låga pH_
Snäckan L. peregra tål dock inte längre exponeringar av pH som understiger 6,0 vilket antyder
att perioderna med låga pH är kortvariga.
Flera av bäckslände- och skalbaggearterna är föro reningskänsliga vilket visar att vattnet är rent
och klart . Flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2) förekommer i ån.
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Fiskfauna

Vattendraget hyser goda bestånd av harr och öring.
Övrig fauna

Håvaåns vattensystem, liksom andr:a biflöden till Voxnan i detta område, utgör ett viktigt
vattendrag för Voxnans uttergrupp. Vattendraget nyttjas regelbundet av utter.
Vegetation och flora

De steniga, grusiga bottnarna är till stor del beväxta med vattenväxter som löktåg, dybläddra,
notblomster, brunven och gräsnate.
Vegetationen nedströms Storhåven liknar den efter Voxnan med björk, vide, blåtåtel, flaskstarr
och grenrör. I de öppna partierna finns grusbankar med trådtåg, kräkklöver och topplösa mm.
Sydliga arter som pors, gråvide och piprör är vanliga.
Myrar, grunda sjöar och sel kantas !bland annat av näckrosor och fräkenvassar.
Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

Håvaån har sitt största värde som uttervatten. Utter har förekommit i vattendraget sedan länge
och förekommer fortfarande.
Därutöver har området ett allmänekologiskt värde med tilltalande växlingar mellan sjöar och
rinnande vatten samt mellan myr o<;h fastmark,
Ett kraftverk planeras att anläggas vid utloppet ur Storhamrasjön.
Håvaån från Storhåven till Voxnan ges i denna inventering skyddsklass II.
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Västerboddan 48-4-10
Karaktäristisk vattenföring:
A vrinningsområde: ca 90 km2
Beskr.ivna sträckor:
Västerbocklan från Övre Gräsmyr~äm till Voxnan.
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Karta över Västerhocklan. Platser som markerats med kursiv stiti texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Karaktäristiskt för Västerheddan är växlingen mellan strömsträckor och före detta
flottningsdammar med lugnflytande vatten. Ån rinner genom ett, för denna länsdel, ovanligt
flackt landskap med ett stort antal myrar intill ån.
Uppströms Hivibäcken rinner Västerhocldan i en flack fåra med strömmade vatten och öppen
strandzon. Stränder och bottnar består av små platta skifferstenar.
Vid Mellanmyran omges ån av en flack bred strandzon och överväxta blockvallar. Mycket
block sticker upp ur det grunda vattnet.
Nedströms Laxtjärnen finn s ett litet fall mellan några branta klippor. Blocken är kantiga efter
sprängningar.
Uppströms Voxnan är Västerhacklan huvudsakligen strömmande och forsande med
vegetationsfria, steniga till blockiga bottnar. Ån är hårt rensad med vallar av stora kantiga
block längs stränderna. En hel del större uppstickande block ligger dock kvar i fåran.

Kulturpåverkan och historia
De övre delarna av vattendraget är relativt opåverkade av rensningar medan de nedre delarna
däremot är kraftigt rensade med blockvallar längs stränderna. På vissa ställen kan visst
återställningsarbete ha utfOrts.

Vattenkvalitet
Västerhacklans vatten är jonsvagt men har en god buffertkapacitet med en alkalinitet som
vanligen överstiger O, l mekv/1. Vissa tillflöden har dock en något sämre buffertförmåga.
Vattendragets fårgtal är måttliga till något höga.

Bottenfauna
Bottenfaunaprov från åren 1984, 1986 och 1987 visar att ån hyser en bottenfauna med stor artoch individrikedom. Många dagsländearter finns representerade och de försurningskänsliga av
dessa är bl aHeptageniajoernensis, BaetisfuscatisJ B . subalpinus och Proc/oeon bifidum.
Dessa arter indikerar att pH-värdet i ån inte understiger 5,4.
Fynd av t ex bäcksländan Diura nanseni och vattenskalbaggarna Oulimnius sp. Elmis aenea
och Limnius volckrnari visar på en god vattenkvalitet.
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Fiskfauna

Västerhocklan är ett populärt fritidsfiskevatten. Ån kan bli ett viktigt reproduktionsområde för
voxnanöringen och enligt Ljusdals kommums fiskeplan (1991) finns det planer på
biotopförbättrande åtgärder samt romutsättningar i ån.
Vid elfisken, på tre lokaler 1987 och på en lokal 1990, påträffades både l-somrig och framför
allt äldre öring. Även simpa, elritsa, lake och abborre påträffades under elfiskena.

Vegetation och flora

Intressantaste inslaget i floran är den här ganska allmänt förekommande fjällvenen som ofta
växer på låga avsatser mellan blocken intill stranden.
Uppströms Voxnan intas stränderna av en frodig strandsnårsvegetation, med meterhöga glesa
gråal-, björk- och brakvedsbuskar samt tät undervegetation av piprör och blåtåtel. Bland
örterna dominerar älggräs, ängsvädd, stenbär, blodrot och strätta.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

Västerbocklan är bitvis hårt drabbad av flottledsrensningar men är, och kan i framtiden i ännu
högre grad bli, ett viktigt fritidsfiskevatten och reproduktionsområde fö r voxnanöringen.
Ån hyser även en rik och varierad bottenfhuna med bl a flera försurningskänsliga
dagsländearter.
Västerhocklan mellan Övra Gräsmyrtjärn och Voxnan ges i denna inventering skyddsklass II.
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Jättån 48-4-11
Karaktäristisk vattenförin2:
Avrinningsområde: 163 km2
Sjöandel:
7,4 %
Beskrivna sträckor:
Hussjöån / Jättån.

STOR-JÄTTSJÖN STOR-DROCKSJÖN L1LL-DROCKSJÖN

Jättån

Hussjöån,
OS SJÖN

Voxnan1. RULLBO

Karta över Jättån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i JättAn.

Kraftverk:

Fallhöjd.

.Produktion:

Magasin:
Stor- Jättsjön (2,6 Mm3)

Beskrivning av vattendraget
Hussjöån är ringlande med långsmala sjölika utvidgningar och däremeUan trånga strömpartier.
Långa sträckor kantas ån av myrar. Lokalt ligger stora stenblock både i vattendraget och på
angränsande myrar och dessutom finns en lång stenkista längs en av myrarna.

Kulturpåverkan och historia
De korta strömmarna mellan utvidg ningarna är alla rensade, vilket dock inte är störande då ån
för övrigt är orörd.

Vattenkvalitet
Hussjöåns vatten är måttligt humöst, jonsvagt samt har en låg buffertkapacitet

Vegetation och flora
Lugnpartierna är beväxta med näckrosor, vass, sjöfräken och vattenklöver. Vegetationen på
stränderna utgörs av tuvade starr- och blåtåtelstrandkärr eUer snår.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Hussjöån tiknar Jättån och är obetydligt påverkad av flottledsrensningar. Jätteblocken som
omger vattendraget ger ån en speciellt tilltalande karaktär. Ån passar utmärkt som kanotvatten.
Hussjöån tillsammans med Jättån ges i denna inventering skyddsklass il.

Beskrivning av vattendraget
Övre delen från Myrtäktflarken tiJJ Stor-Jättsjön är hårt rensad och är av mindre intresse.
Nedströms Stormyran är ån bred och kantas av öppna strandkärr och skogklädda
moränholmar. Ån, som här är orensad, har ett ringlande lopp med många höljor och kringflutna
myröar.
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NV om Blanktjärnen finns ett fint parti där Jättån vidgar sig till ett grunt brett strömområde
med fina stenbottnar och en stenbank på stranden.
Från Rullbo upp till furgreningen är Jättån strömmande med ganska branta forsar. An är hårt
rensad med en till två meter höga vallar av upplyfta block längs stränderna, småbloclåg botten
och ingen egentlig strandzon. Den ungefår 500 meter långa sidfåran är orensad och omges av
frodiga snår.

Kulturpåverkan och historia
Jättån är flottledsrensad på de strömmande sträckorna och dessutom finns en numera utriven
damm nedströms Stormyran.

Vattenkvalitet
Jättåns vatten är måttligt humöst, jonsvagt och har en låg buffertkapacitet

Bottenfauna
1986 dominerades bottenfaunaproven nedströms Stor-lättsjön av filtrerande nattsländelarver,
framför allt Hydropsyche pellucidula och H. siltalai. Den dominerande dagsländan var
Ephemerella ignita. Förutom dessa påträffades även snäckan Gyraulus a/bus samt den
försurningskänsliga dagsländan Warmaldia subnigra.

Prov från 1987 visar en artrik bottenfauna med flera föroreningskänsliga bäckslände-, och
skalbaggsarter, två försurningskänsliga dagsländearter samt snäckan Gyraulus a/bus.
Nattsländelarverna dominerade artmässigt.
Även flodpärlmussla, som klassas som sårbar (klass 2), förekommer sparsamt i ån.
Lågt individantal hos de försurningskänsliga arterna ger ett intryck av att Jättån åtminstone
ibland drabbas av låga pH-värden.

Fiskfauna
Vattendraget utn~tja s flitigt av fritidsfiskare. E lfisken på två lokaler 1986 visar att det finns
öring i vattensystemet. Inga årsyngel påträffades dock. Andra fiskarter i vattensystemet är
elritsa, simpa, lake, sik, abborre, mört och gädda.

Övrig fauna
Vid utterinventeringen observerades inga spår efter utter men man utesluter ändå inte att utter
kan förekomrna i vattensystemet. Häckande strömstare finns efter ån.
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Vegetation och flora
Vass och kärrsilja kantar ån och i vattnet växer bland annat löktåg, hårslinga, dybläddra,
notblomster, igelknopp, braxengräs och strandranunkel.

Bedömning av naturvärden och förslae till åtgärder
Ån innehåller fina opåverkade lugnflytande avsnitt med t illtalarrde växlingar mellan myr och
skog samt rinnande och stillastående vatten. Bland annat Flarksjöarna hyser intressanta
stränder.

Jättån tillsammans med Hussjöån ges i denna inventering skyddsklass II.
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Galvån 48-5
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 477 km2
Sjöandel:
6,4 %
Medelvattenföring: 5,0 ml'fs (Vid utloppet ur Galvsjön)
Beskrivna sträckor:
Rossån l Vinnfarsån l Galv:ån mellan Galvsjön och Åsbacka.

Karta över Galvän. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Gal vån.

Kraftverk:
Bergfors övre
Bergfors nedre

Fallhöjd.
7,7 m
4,6 -"-

Produktion:
1,1 GWh/år
0,6 -

M agasin:
Galvsjön (27 Mm3)

Il -

Beskrivning av vattendraget

Rossån är flottledsrensad men vissa återställningsarbeten är gjorda. Långa sträckor är ån jämnt
strömmande med steniga och grusiga hårdbottnar. Efter sammanflödet med Vinnfarsån heter
vattendraget Långboån som även den är rensad.

Kulturpåverkan och historia

Vattendraget är troligen flottJedsrensat med hjälp av en traktor i de mer forsande delarna
medan de lugnflytande delarna är mindre påverkade.

Vattenkvalitet

Rossåns vatten hade vid provtagningstillfallet en god buffertförmåga, låg konduktivitet och var
jonsvagt.

Bottenfauna

Bottenfaunan domineras av dagsländan Baetis rhodani och däutöver påträffades bland annat
bäcksländan Taenopteryx nebulosa samt nattsländanMicrasema setiferum.
Den försurningskänsliga dagsländan Ephemera danica samt ett vuxet exemplar av den mycket
sällsynta och stora nattsländan Semb/is phalaenoides (hotkategori 3) har setts längs
vattendraget. Dessutom finns det flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2) i
Rossån.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att pH ej understiger 5,0 under högvattenflödena.

Fiskfauna

Elfiske 1987 visade att det finns ett öringbestånd i vattendraget som reproducerar sig men
endast ett fåtal öringar få ngades. Förutom öring förekommer barr, simpa, elritsa, lake samt
gädda.
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Övrig fauna

Galvåsystemets uttergrupp vistas även längs Rossån .

Vegetation och flora

Växtligheten längs Rossån är fattig då egentlig strandzon saknas i åns övre delar. Först efter
Vinnfarsåns tillflöde blir vattendragets storlek tillräcklig för en viss öppen strandflora som
bland annat består av vitmåra, myskgräs och andra ·högörter.

Bedömning av nattn-värden och förslag till åtgärder

Faunan i och omkring vattendraget är mycket intressant och hela Galvåsystemet inklusive
Rossån utgör ett område av riksintresse för naturvården.
I denna inventering ges Rossån skyddsklass II.

Beskrivning av vattendraget

Vid Karlsberget faller Vinnfarsån brant utför med flera mycket branta små fall . Denna del är
hårt rensad med stora blockvallar längs stränderna som gör dem nästan oframkomliga. Trots
rensningen återstår mycket block i forsarna. I de flackare strömmarna uppströms och
nedströms Karlsberget är rensningen mindre påtaglig.
Genom Stormyran är ån lugnflytande och omges av breda strandängar. Forsarna nedströms
Harsabäckens utflöde är orensade. Ån strömmar här ganska lugnt över sand- och grusbottnar
med uppstickande block.

Kulturpåve.rkan och historia

Vattendraget är flottledsrensat och vid Karlsberget är forsarna kraftigt påverkade. Vid
Karlsberget finns gångbroar på bägge sidor om ån samt ett vindskydd. På strandängarna vid
Stormyran står ett antal lador.

Vatten kvalitet

Vinnfarsåns vatten har låg buffertfömåga, ganska högt humusinnehåll och är jonsvagt
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Bottenfauna
Bottenfaunan domineras av dagsländorna Baetis rhodani, B. subalpinus samt B. fuscatus och
dessutom påträffades ett exemplar av B. digitatus. Bottenfaunans sammansättning tyder på att pH
ej understiger 5,4.
Flera skalbaggearter i provet indikerar dessutom rent vatten.

Fiskfauna
Bestånd av både harr och öring finns.

Övri~ fauna

Galvånsystemets uttergrupp vistas även längs VinnfarsåiL

~getati on

och flora

Floran är relativt frodig med sydliga influenser och består till exempel av piprör, skogssäv, örnbräken, videört och myskgräs.

Bedömning av naturvärden och förslag ltill åtgärder
Hela Galvånsystemet, inklusive Vinnfarsån1 utgör ett område av riksintresse för naturvården.
I denna inventering ges Vinnfarsån skyddsklass ll.

Beskrivning av vattendraget
Nedströms Galvsjön ligger åos brantaste fors och sedan följer en lång forssträcka med ett antal
fo rströsklar. Ån är kraftigt påverkad av floillningen i denna del med stora vallar av upplockade
block längs stränderna.
Galvåns nedre del, från Ljusnan till Åsba'cka, heter Rösteboån och rinner genom odlad mark. I
Åsbacka ligger två kraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder för fisk.
Gåsbofm·sen är hårt rensad med stora blockvallar längs stränderna. Uppströms forsen är ån lugnflytaode och kantas av strandkärr. I höjd med Nyfors finns det mycket fina och jämna
sand-, grus- och stenbottnar som utgör utmärkta lekbottnar fö r öring.
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Kulturpåverlmn och historia

I Galvån är de forsande partierna hårt flottledsrensade. Där Hälsingeleden passerar valtendraget
vid Nyfors låg det en spiksmedja under 1800-talet.

Vattenkvalitet

Galväns avrinningsområde domineras av svårvittrad berggrund och grovkorniga jordarter vilket
leder till att åns vatten är näringsfattigt och svag buffrat. 1986 kalkades två källsjöar till Galvån
(Galvån- ett riksintresseområde för n:aturvården, X 105, 1992).
Vid provtagningstillfället 1987 var Galväns vattenjonsvagt och hade en något låg buffertkapacitet Trots den relativt låga alkaliniteten är Galvån ännu ej försurningsskadad vilket delvis kan bero
på den stora Galvsjön som stabiliserar förhållandena i vattendraget. Galvån är måttligt humös.

Bottenfauna

Bottenfaunan, som undersöktes på två lokaler i Gal vån, dominerades av främst dagsländorna
Baetis rhodani och B. subalpinum. Dessutom hittades till exempel nattsländanPolycentropu,s
flavomaculatus, snäckan Lymnea pere-gra sam t den li11a hattsnäckan Anculus fluviatilis.
Flera renvattenkrävande bäckslände-och skalbaggearter hittades framför allt på lokalen nedströms Galvsjön. Bland dem till exempel Diura nanseni, Limnius volckmari, E lm is aenea och
Hydraena gracilis, vilket visar att vattnet har låg organisk belastning.

Fiskfauna

Vattendraget bar ett värdefullt naturligt bestånd av barr och öring och dessutom utgör ån ett
viktigt reproduktionsområde för MeiJamljusnanöringen. Även kräftor förekommer i ån.
I Galvsjön finns en värdefull storvuxen öringstam som är beroende av biflödena för sin reproduk-

tion.
En torrlagd sträcka vid kraftverken iÅ.sbacka samt dammen i Galvsjöns utlopp utgör definitiva
vandringshinder för fisk.

Övrig fauna

Galvåsystemet utgör ett av länets viktigaste uttervatten med en förhållandevis stark utterpopulation. Uttergruppen föryngrar sig och vid ett tillfål1e 1991 sågs en utterhona med två ungar.
Även häckande strömstare förekommer i vattensystemeL
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Vegetation och flora
Den lummiga omgivningen nedströmsAsbacka består av klibbal, gråal och skogssäv mm. Ans
botten täcks här av mossa och alger.
I de lugnflytande partierna uppströms Nyfors växer näckrosor, sköldbladsmöja, sjöfräken samt
topplösa. Stränderna är snåriga med albårder, skogssäv och grenrör. Karaktärsväxter är strätta,
knagglestarr, videört och kråkklöver.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder
Området är av stort värde på grund av sin fauna med bland annat en fungerande uttergrupp och
naturliga och lokala öring- och harrstarnmar.
sträckan upp till Asbacka ingår i Ljusnaodalens riksintresseområde för det rörliga friluftslivet
och hela Galvån utgör dessutom ett område av riksintresse för naturvården. LänsstyJ:"elsen
arbetar f n (1994) med att avsätta Galvån med omgivning som naturvårdsområde.
I denna inventering ges Galvån mellan Galvsjön och Asbacka skyddsklass n.
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Dalån 48-9
Karaktäristisk vattenfOring:
Avrinningsområde: 142 km2
Sjöandel:
6,9%
Beskrivna sträckor:
Dalån från St. Dalsjön till Bysjön.

""LJLSSJÖN

Karta över Dalån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns uLmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Uppströms Bysjön är Dalån omgiven av odlingsmark som till vissa delar består av betesmarker
med betande kor. Ån består här av flera strömmande forsavsnitt med stora runda block som
vittnar om begränsad rensning.
Vid Månsbackaberget är ån marginellt påverkad av rensningar och även här är fåran fyll d av
rundade block i varierande storlekar. Trånga branta passager mellan stora block varierar med
breda och grunda forsparti er. Mellan blocken finns fina sand-, grus- och stenbottnar.

Kulturpåverkan och historia
Genom att flottningen skedde med hjälp av en timmerränna mellan St. Dalsjön och Orsjön
(Ljusnan) har Dalån skonats från fl ottledsrensningar. Ån är endast måttligt rensad och ofta har
endast manuella rensningar gjorts.
Viss våtmarksdikning har utförts i avrinningsområdet

Vattenkvalitet
Dalåns vatten har låg alkalinitet, konduktivitet samt hårdhet och har därmed låg
buffertkapacitet St. Dalsjön har :flera gånger kalkats mot försurning vilket antagligen bidragit
till att vattendraget ännu inte skadats av surstötar. Vattnets humusinnehåll är måttligt

Bottenfauna
Bottenfaunan iDalån är mycket artrik och på en av lokalerna påträffades hela 3 1 olika arter. I
vattendraget förekommer flera försurnings- och föroreningskänsliga arter. Fynd av
dagsländornaBaetisfuscatus, B. muticus, B. digitatus, Ephemera danica samt snäckan
Lymnea peregra visar att pH aldrig understiger 5,4 och förmodligen ej ens 6,0.
Även flera arter som indikerar en god vattenkvalitet, med rent och syrgasrikt vatten,
påträffades under inventeringen. Bland dessa kan nämnas skalbaggama Elmis aenea, Limnius
volckmari och Oulimnius sp. samt flera natt- och bäcksländearter.
Bottenfaunan, som ännu är opåverkad av försurning, visar att vattendraget ej drabbas av
surstötar under högvattenflödena trots att vattenkemiproven tyder på låg buffertkapacitet
Dalån hyser ett stort bestånd av flodpärlmusslor som vid inventeringen 1993 uppskattades
bestå av över lO 000 individer. Beståndets utbredning sträcker sig längs nästan hela
vattendraget och är särskilt värdefullt då föryngring har skett i ån under den senaste tioårs
perioden (Granström, 1993). Flodpärlmussla klassas som sårbar (hotkategori 2).
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Fiskfauna
Provfisken under 1987 visar att Dalån har en fungerande öringpopulation och att mycket
lämpliga öringbiotoper finns i vattendraget. Förutom öring finns det gädda, simpa, ål och lake i
ån.

Övrig fauna
Längre upp i vattensystemet finns det bäver och längs Dalån förekommer häckande strömstare.

Vegetation och flora
skogsmark kantar större delen av sträckan och växtligheten är påfallande örtrik.
Karaktärsväxter är stenbär, niprör1 midsommarblomster, olvon, liljekonvalj och hultbräken.
Lokalt förekommer även blåsippa, örnbräken, vårärt och skavfräken

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Sträckan vid Månsbackaberget är mycket värdefull genom sin orördhet, värdefulla fauna,
lämpliga öringbiotoper samt långa forssträckor.
Mycket stort värde har flodpärlmusselbestånden i vattensystemet. Flodpärlmusslans
nyrekrytering fungerar idag dåligt, och ofta fungerar den inte alls . Stora bestånd med
fungerande föryngring bör därför skyddas.
Dalån från St. Dalsjön till Bysjön ges j denna inventering skyddsklass II.
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Leån 48-13
K araktäristisk vattenrdring:
Avr inningsområde: 1220 Jun2 (Leåns utlopp i Ljusnan)
Sjöandel:
7,4% (Leåns utlopp i Ljusnan)
Medelvattenföring: 10,9 m3fs (Leåns utlopp ur Letssjön)
Beskl·ivna sträckor:
Enan med Ensjöbäcken l Leån mellan Lostersjön och Letssjön.

ÖSTERVÅSEN

STORSJÖN

Ljusnan
Karta över Leån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.

Kraftverk och magasin i Leåns vattensystem.

Kraftverk:
Bergmans
Bäckebo

Fallhöjd.
7,0m
5,0 -"-

Produktion:
1,0 GWh/år
0,4 -"-

Magasin:
Hennan (48,3 Mm3)

80

PORTJÄRN

350 1........______
~l~
300
250 ENsJON Ensjöbäcken
334,2
Enan
- - -.c 200

~

·=e

~

-

- - -- - - --

150

--

/

VÅSTERSJON

100

(HENNAN)

so

206,3 - 208,2

0 +---~-----r----+---~----~----~---+----~----~---+--

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

o

Avstånd (km)
Fallprofil över Enan.

Beskrivning av vattendraget
Strax uppströms Ensjöbäckens utflöde faller än i små avsatser omgivet av hällmark. För att
underlättta flottningen har man troligen sprängt bort ett antal hällar i vattnet och jämnt
avrundade hällar saknas därfor delvis i huvudfåran. Vid Flomyrbäckens tillflöde är åns lopp
grenat.
Ovan Storhöljan leds en del avEnans vatten över i en bäckarm som bildar tre små fall varav
det största har en fallhöjd på ungefår en meter. Vid fallet finns även en serie jättegrytor, varav
de största har en diameter på ungefår 2 meter. På grund av att flottningen skett i huvudfåran
har ingen åverkan gjorts i denna del, som är en klar sevärdhet.

Ån är relativt lugnflytande ner till Högstakustlinjen (Hk=240 m ö h) där det finns några smärre
forsar i samband med kalspolade berghällar och klipptrösklar som sticker upp ur
sandursedimenten. Här ändras även omgivningarna markant och de osorterade sandurplatåerna
i vattensystemets övre delar ersätts av deltaavlagringar.
Nedre delen av Enan från forgreningen av Gråningsån till Ramsj6 är lugnflytande och
meandrande med ett stort antal fossila meanderbågar och ovanligt många stora sandbankar.
Ån, som här rinner genom det så kallade Ramsjöfåltet, är flottledsrensad och flera
meanderbågar har skurits av. Tydliga fossila älvlopp som bildats då ån skurit sig ner i
deltaavlagringarna framträder som branta brinkar vid sidan av den nuvarande åfåran.

K ulturpåverkan och historia
Enan har utnyttjats for flottning och vissa återställningsarbeten har utfa rts i ån. Vattendraget är
oreglerat.
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Vattenkvalitet
Vattnet i Enans vattensystem är jonsvagt, ganska välbuffrat och måttligt fårgat. pH låg mellan
6,5 - 6,9 och alkaliniteten mellan 0,8- O, 18 mekv/1 vid provtagningstillfållena.

Bottenfauna
Bottenfaunan i vattendraget karaktäriseras av försurni ngståliga arter och domineras bland
annat av dagsländorna Baetis rhodani samt B. niger. I Moasån och En sjöbäcken påträffades
föroreningskänsliga bäckslände-och skalbaggearter. Vattendraget drabbas troligen av låga pH
under högvattenflöden. I ån förekommer även flodpärlmussla som klassas som sårbar
(hotkategori 2).

Fiskfauna
Vid elfiske 1987 konstaterades relativt goda öringförekomster i Enan och Ensjöbäcken men
lägre tätheter i Moasån. Förutom öring förekommer harr, simpa, lake, elritsa och även gädda i
vattensystemet.

Övrig fauna
Sandbankarna längs vattendraget utgör mycket goda insektsbiotoper med flera exklusiva
skalbaggsarter. Häckande strömstare samt bäver förekommer också längs vattendraget.

Vegetation och flora
Åstränderna är ofta korta med en tvär strandbrink och en buskvegetation som domineras av al,
björk och svartvide. Intressantare är förekomsterna av kung karls spira och tibast vid
Lerbäcken samt skogssäv och pors som förekommer mer allmänt.
Söder om Grönloken ligger en örtrik strandplatå med bland annat fjällskära, tibast, skogssäv,
och vänderot. På hällama vid Storhöljan växer fjällnejlika och dessutom den sällsynta cladonian
samt skuggviol.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Enan som rinner genom deltaplatåerna i Hennanåsens dalgång är ett av de värdefullaste
vattendragen i länet. Ån utgör ett område av riksintresse för naturvården bland annat för sina
forssträckor, nipor, grenade lopp samt meandrande fåra. Värdefulla är även de sand-grusåsar
som bl a hyser en exklusiv skalbaggsfauna.
Boan placeras i denna inventering i skyddsklass I.
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Beskrivning av vattendraget
Den övre delen av än är hårt rensad men en del äterställningsarbete bar gjorts. Vid Björkäns
utflöde är Leän forsande med rent och klart vatten. Pä östra sidan kantas än av ett öppet brett
blockstensfält som genomsilas av vatten frän ån. Denna sida har därför undgått rensning medan
den västra stranden är måttligt rensad samt eventuellt något återställd.
Vid Högbacka finns en brant storblackig forssträcka som även den är rensad och utan egentlig
strandzon. Vattendraget är grenat vid en hölja och de upprensade blocken bildar här en styrarm
som ligger centralt i fåran. Därmed har sidorna lämnats orensade. Ett stycke längre ner möter en
naturlig blockvall upp längs östra stranden.

Kulturpåverkan och historia
Hela sträckan är mer eller mindre hM t rensad och i Lostersjöns utlopp finns en utriven flottningsdamm.

Bottenfauna
De arter som påträffades indikerar ett rent vatten som troligen ännu inte skadats nämnvärt av
försurning. Detta antagande grundas pä att till exempel nattsländanHydropsyche silfvenii samt de
försurningskänsliga dagsländorna Metretopus borealis, Baetis fuscatus och B. suba/pinus påträffades i vattensystemel. Dessutom hittades nattsländan Micrasema setiferum i Leån.
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Fiskfauna
En lokal storvuxen öring finns som går upp och leker i ån pä hösten. Dessutom finns det harr i ån
som har gynnats mer än öringen av det äterställningsarbete som hittills utförts i vattendraget.

Övrig fauna
Utterförekomst har rapporterals från Letssjöns utlopp. Dessa uttrar tillhör troligen Mellanljusnans
utterpopulation.
Häckande strömstare finns också längs vattendraget.

Vegetation och flora
En kilometer nedströms LostersjtJns utlopp mynnar Björkän till Leån. Björkån är en 2-3 meter
bred orensad bäck med en rik och ostörd strand samt örtvegetation. Här växer liljekonvalj, stenbär, brakved och hägg mm. Mellan blocken längs Leån växer bland annat svalört, gräsnate, styltstarr, gråvide, brakved, gyttrad igelknopp och dvärgigelknopp.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Vid Björkåns utflöde finns ett förhållandevis orört sel med en rik strandflora. Området ser allmänt
tilltalande ut med forsen och den stora genomsilade blockmarken.
Leån ges i denna inventering skyddsklass II.
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Vandelån 48-14
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 435 kJn2
Sjöandel:
3,2%
Medelvattenföring: 4,4 ml/s
Besk•·ivna sträckor:
Svartån- Gårdsjöån - Vandelån- Gebbarån från Gebbaren till Ljusnan l SånghusånBrinnasån.
~ KÖLSJÖN
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Karta över Vandelån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Vandelän.

Kraftverk:
Ygskvarns

Fallhöjd.

P t·o d u ktion:

4m

1,0 GWh/år

Magasin:

Beskrivning av vattendraget
Vattendragets övre del är delat i två parallella fåror, Gebbarån och Snosbäcken, som avvattnar
sjön Gebbaren respektive de östra delarna av höjdområdena runt Degerkölen. Från
Klampenborg följer ån en dalgång där det under isavsmältningen runnit betydligt större
vattenmassor som avsatt mäktiga isälvsavlagringar vilka·idag präglaråns lopp.
Uppströms högsta kustlinjen (Hk= 240 m ö h), som skär ån ca 1,5 km uppströms Gårdsjösjön,
rinner ån genom, samt i kanten av, flacka sandurbildningar. Särskilt markant är sandurplatån
som skiljer Gebbarån och Snosbäcken samt sandurfåltet öster om Petsamo som innehåller
tydliga strömfåror och dödisgropar.
Nedströms Hk kring Gårdsjösjön utbreder sig Näsbergsfåltet som innehåller länets kanske
finaste åsnät med ett komplicerat system av åsryggar åtskilda av djupa åsgravar och gropar.
Från Klampenborg till sammanflödet är Gebbarån och Snosbäcken ungefår lika stora.
Lugnflytande partier med sandbottnar och nedfallna. stockar växlar med forsar där
forsbottnarna består av rullstensblock.
Vandelåns lopp är helt fritt från ingrepp och kännetecknas av strömmande och forsande vatten
ofta med grenat lopp samt stora uppstickande block. Vid Näsbergsfältet dominerar jämna
sand-, grus- eller stenbottnar.

Kulturpåverkan och historia
Vattendraget är åtminstone uppströms Gårdsjösjön helt opåverkat av flottning samt
vattenreglering och ån har ej varit allmän flottled.
Vid nedre delen av Gebbarån har det tidigare funnits en såg och man kan fortfarande se
resterna av byggnaden samt en damm. Linberedningsverket i V Näsberg, som är från mitten av
1800-talet, är väl underhållet och används fortfarande för linberedning i uppvisningssyfte.
På Näsmyran bedrivs torvbrytning i stor skala.

Vatten kvalitet
Vandelån har svag till mycket svag buffertkapacitet och är sannolikt redan
försurningspåverkad. Vattensystemet har i många år kalkats mot försurning. Vattnet är
betydligt till starkt färgat och jonsvagt.

86

Bottenfauna
Bottenfaunaproverna från vattendraget visade att vattensystemet är tydligt fursurningsskadat
med en genomgående art- och individfattig fauna. Försurningskänliga arter saknades och
endast forsurningståliga bäcksländor samt några nattsländearter påträffades.

Fiskfauna
Flera elfisken i vattensystemet från både 1986 och 1993 visar på ett mycket glest öringbestånd
med endast ett fåtal vuxna individer. l-somrig öring saknades helt i fångsterna och sannolikt är
öringstammens reproduktion störd av forsurningen.

Övrig fauna
Man har inte sett spår efter utter sedan 70-talet då den troligen fanns i hela Svartåsystemet.

Vegetation och flora
Strandskogsbältet är bäst utvecklat där ån delar sig i flera fåror och vegetationen karaktäriseras
här framfor allt av rikedomen av buskarter. Längs ån påträffades kanelrot, tibast, olvon, hägg,
en, brakved och buskformig gråal. Dessutom forekoromer ett stort antal örter bland annat
örnbräken, brudborst, älggräs, liljekonvalj, stenbär, blodrot och strätta.
Strandsnåren kring Vandelån innehåller inga större rariteter men vegetationstypen är
välutvecklad och ostörd. Anmärkningsvärt är det stora inslaget av gamla enar, ofta
flerhundraåriga, som växer på block i och intill ån. Närvaron av dessa enar beror sannolikt på
att ån ej har flottledsrensats.
Nedströms Gårdsjön påträffades också klibbal. Eftersom arten saknas i de övre delarna av ån
och forekernsten ansluter till Hk är klibbalen här möjligen att betrakta som en relikt från
postglacial värmetid.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder
Vandelån har genom sin orördhet och intressanta geologi betydande bevarandevärden. Det är
mycket sällsynt att ett vattendrag av denna storlek helt undgått flottledsrensningar. Detta ger
vattendraget speciella värden och gör att det kan användas som referens till mer påverkade
vatten.

Ån f6ljer dessutom en gren av Ljusnanäsen med intressanta isälvsformationer i form av
sandurbildningar~ åsnät, kames och kittelfålt. Formationerna är sammanhängande och ovanligt
opåverkade vilket gör att de särskilt väl åskådliggör isens avsmältning samt de glacifluviala
processerna kring Hk.
Vattendraget inklusive de geologiska formationerna bör skyddas med stöd av naturvårdslagen.
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skyddsområdet bör utsträckas så att ån och de geologiska bildningarna både ovan och nedan
Hk kommer med. Delar av Näsbergsnittet kan skyddas som naturreservat medan övriga delar
bör ges tillfredsställande skydd som naturvårdsområde.
Vandelån är av allt att döma försurningsskadad men kalkningsåtgärder i området bör ske med
försiktighet eftersom området naturligt är svagbuffrat
Eftersom ån inte är flottledsrensad är det viktigt att inga fysiska ingrepp görs i ån eller
strandzonen. Biotopförbättrande åtgärder för fisket bör av detta skäl undvikas.
De exklusiva våtmarkerna i Ge bbarnområdet är av riksintresse för naturvården bland annat pga
länets största myrkomplex och förekomst av varglav.
Vandelån mellan Långholmen och Näsberg ges i denna inventering klass I.

Beskrivning av vattendraget
Efter Sånghussjön strömmar Sånghusån utför i en grovblockig, upprensad fåra men längre
nedströms är ån lugnflytande med sand och sjunkna trädstammar på botten och med
isälvsformationer längs den norra sidan. Mellan Mon och Motorp finns en kilometerlång ravin
nedskuren i isälvssedimentet
Brinnasån rinner genom en uppodlad dalgång med sel och branta slänter ned mot ån. I
dalbotten växer ofta lövskog men i något fall finns det öppna marker ända ned till ån.

Kulturpåverkan och historia
Nedre delen av Sånghusån och större delen av Brinnasån rinner genom odlingsbygd. Vid
Brinnasån finns ett gammalt kraftverk och en före detta kvarn i den branta forsen nedströms St.
Brinnasen. I utloppet ur Sånghussjön finns en ny dammlucka. Ån förefaller flottledsrensad
nedströms ravindelen.

Vattenkvalitet
Sånghusåns vatten uppvisar svag buffertkapacitet, är ganska måttligt färgat samt är jonsvagt.
Detsamma gäller Btinnasån som i detta prov dock verkar mera välbuffrad.

Bottenfauna
Brinnasåns bottenfauna består av ett stort antal arter med flera föroreningskänsliga bäcksländeoch skalbaggearter vilket indikerar rent vatten. Nattsländan Micrasema setiferum uppvisade
täta populationer. Bottenfaunans sammansättning tyder på att åns pH tidvis understiger 5,0.
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Bottenfaunaprov i ett tillflöde till Sånghusån, Hästkölsbäcken, 1984 visade då att pH troligen
ej understigit 5,0. I Sånghusån finns flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2).

Fiskfauna
Sånghusån hyser ett glest bestånd av öring och dessutom förekommer simpa, lake samt elritsa.
I Brinnasån påträffades endast ett par äldre öringar vid provfisket 1987. Förutom öring finns
det simpa, lake samt gädda i ån.
Framförallt Brinnasån har ett bestånd av flodkräfta som är mycket skyddsvärt.

Övrig fauna
Utter förekommer tillfålligt\lis i området och dessutom finns det häckande strömstare längs
Sånghusån.

Vegetation och flora
I området finns inga särskilda botaniska värden. Skavfräken och örnbräken växer vid
Sånghusån och för övrigt förekommer till exempel klibbal, olvon och tibast.

Bedömning av naturvärden och rörslag till atgärder
Vissa naturvärden förekommer på sträckan Sånghussjön - Nytorp, bland annat djupa raviner.
Det goda kräftbeståndet i Brinnasån har högt skyddsvärde liksom även flodpärlmusslorna i
Sånghusån.
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Sorgån 48-16
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: ca 50 kJn2
Beskrivna sträckor:
Sorgån mellan Skålvallss jö n och Ljusnan.

Karta över Sorgån. Platser som markerats med kursiv stil i texien finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraw
Sorgåravinen är en ca 30meter djup och relativt bred bäckravin med sidoraviner nedskurna i ett
mäktigt deltasediment Själva ån är smal med sandiga bottnar.
Övre delen mellan skålvallssjön ochSarga är ganska flack och här är ån delvis meandrandc.
Nedströms Sarga är ån bitv is strömmande och forsande med sten- och grusbottnar.

Kulturpåverkan och historia
I Sarga finns ett kraftverk som kan utgöra ett vandringshinder för fisk. Även längre nedströms
finns det ett vandringshinder i form av restema från en gammal damm (Fiskeplan Ljusdals kommun, 1991).

Bottenfauna
l vattendraget förekommer flodpärlm ussla som klassas som sårbar (hotkategori 2).

Fiskfauna
Sorgån utnyttjas i bög utsträckning av fritidsfiskare.
Vattendraget har en mycket stor betydelse för mellanljusnanöringens reproduktion på grund av
åns fina lekbottna r. Vid ett elfiske i ån 1991 påträffades både ensomrig och äldre öring samt simpa
och lake. Även gädda förekommer i vattendraget.
Enligt Ljusdals kommuns fiskeplan (1991) fjnns det planer på biotopförbättrande åtgärder samt
romutsättningar i ån.

Bedömning av naturvärden och förslag till åt~
Sorgåmavinen är ett mycket värdefullt naturvärdsobjekt med en av länets största bäckraviner.

Ån utgör ett mycket viktigt reproduktionsområde för mellanljusnanöringen.
Sorgån ingår dels i Övre Ljusnans område av riksintresse för naturvården, dels i Ljusnarrs dalgångs område av riksintresse för friluftslivet.
Sorgån mellanSkcUvallssjön ochLjusnan ges i inventeringen skyddsklass II.
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Enån 48-17
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 202 kml
Sjöandel:
4,2 %
Medelvatteofdriog: 2,1 m3fs (vid utloppet ua· Enskogssjön)
Beskriven sträcka:
Enån mellan Finnebysjön och Ljusnan.

TEVANSJON

TevWlSjöån
FINNEBYSJÖN

Enån~

OV. OCHNEDR.
ENSKOOSSJON

'-'~ ENBRON

Lju~

Karta över Enån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Enån.

Kraftverk:

Fallböj d.

Produktion:

Magasin:
Finnebysjön (5,9 Mm3)

Beskrivning av vattendraget

De övre delarna av Enån, uppströms Finnebysjön, är starkt påverkade av kanalisering och
uträtning och är därför ointressanta från naturvårdssynpunkt.
Mellan Finnebysjön, som är reglerad, och Enskogssjön är ån till största delen lugnflytande med
höljor som omges av myrmarker. Vid Prästskogshöjden finns dock en ca 600 m lång rak
forssträcka som troligen är flottledsrensad.
Den nedersta delen av åns lopp genom Ljusnans deltaavlagringar från Ljusnan till Enskogssjön
har både forsar, lugnflytande partier samt branta ravinsidor. NedströmsEnbron faller ån ca 30
m och består av en oavbruten fors där man, möjligen, har återstä11t efter flottledsrensningen så
att ingreppet ej har så stor påverkan på vattendraget.
Kulturpåverkan och historia

Enån har nyttjats som flottled och framför allt de övre, ursprungligen meandrande, delarna är
kraftigt kanaliserade och uträtade. Inga kraftverk finns längs ån men Finnebysjön fungerar som
ett magasin. Vid vägbron uppströmsEnskogssjön ligger ett gammalt magasin i forsen som
genomströmmas av ån. Magasinet har eventuellt använts vid linrötning och är i ursprungligt
skick, men har reparerats till viss del.
Vattenkvalitet

Enåns vatten hade vid provtagningstillfållet relativt god buffertkapacitet, var måttligt humöst
samt jonsvagt.
Bottenfauna

Enåns bottenfauna karaktäriseras av art- och individfattigdom samt domineras av
försurningståliga dagsländor vilket kan vara följden av låga pH under högvattentlödena.
Förekomsten av flera fOroreningskänsliga arter i vattendraget tyder på låg organisk belastning.
I ån förekommer även flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2).

Fiskfauna

Sträckan mellan Ljusnan och Enskogssjön utgör ett viktigt lekområde för mellanljusnanöring.
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Vid elfisken under 1991 påträffades både ensomrig och äldre öring på både en lokal i Tevansjöån
och mellan Enskogssjön och Finnebysjön. Det var dock endast ett fåtal öringar som fångades vid
varje elfiske.

r övrigt finns det även stensimpa, lake, mört, gädda, elritsa och stäm i vattendraget.
Övrig fauna
Utter som anses tillhöra Mellanljusnans utterpopulation finns i området. Häckande strömstare
föreko mmer också längs vattendraget.

Vegetation och flora
I de övre delarna nedströms Fi11nebysjön. växer det skogssäv och örnbräken på de storblackiga
stränderna. De lugnflytande partierna omges av myrar och delvis av slättermarker med bårder av
grenrör. Höljorna är vegetationsrika med flytb ladsväxter och grässtarrvassar.

NedströmsEnbron omges ån av grbllundar med bland annat skavfräken och strutbräken. Särsbit
intressant är det stora inslaget av sydliga arter som örnbräken, mannagräs, videört samt skogssäv.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Intressant är Enäns erosionsförlopp på sträckan mellan Ljusnan och Enskogssjön där ån har skurit
sig ned i sedimentet. Man kan bland annat se att än tidigare hade sitt utlopp i Ljusnan på en plats
ca 2 km längre österut.
Enåns nedre delar omfattas av Övre Mellanljusnans område av riksintresse för naturvärden.
Enån mellanFinnebysjön ochLjusnan placeras i denna inventering i skyddsklass II.
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Ängerån 48-18

Karaktäristisk vattenf"öring:
Avrinningsområde: 386 kJn2
Sjöandel:
6%
Beskrivna sträckor:
Ängerån.

Karta över Ängerån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.

Fallprofil över Ängerän.
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Beskrivning av vattendraget
Ängerån är ett biflöde till Ljusnan och utgör genom sin storlek och branta fallprofil ett av de
mest skyddsvärda biflödena till denna. Betydelsefulla från naturvårdssynpunkt är bl a de många
och branta forsarna, de vackra strandhällarna och de anslutande myrarna. Vattendraget åtföljs
av isälvsavlagringar som är av betydelse mr tolkningenavisavsmältningen i området. Sandurfält och åsbildningar dominerar, men till formerna hör också ett litet isälvsdelta.
Övre delen av ån har en brant fallprofil m~:d flera forsar och små fall. N edre halvan av ån har en
flackare profil. Här är ån 20-30 m bred. Vattendraget är i sin helhet oreglerat.
Vid Digerfallet rinner ån i en kanjonliknande ravin med l 0-15 m höga, brant sluttande berghällar. I botten av en V-formad, bred ravin med gammallavbemängd granskog rinner
Djupdalsbäcken i en sandig och grusig bäckfåra. Ravinen står ej i proportion till den lilla
bäcken utan bildades under isavsmältningen.
Det mittersta fallet i forsarna l km SO Br:_ygghuset som är koncentrerad till en några meter
bred fåra med tre meters fallhöjd är kanske det mest imponerande i ån . Runt fallet utbreder sig
stora, kalspolade, flacka berghällar med vackert utskulpterade fåror och jättegrytor. Stenkistor
av stora, rektangulära block koncentrerar vattnet mot mitten av forsen. Uppströms finns två
branta forsar som faller i etapper. I forsarma finns stora, rundade block och djupa fickor med
lugnvatten.
Vid stormyrsjön är ån mer lugnflytande och kantad av strandkärr och starrbårder. Lokalt
förekornmer breda sand- och grusstränder. Längs ån löper ett mycket vackert och orört
åssystem med en getryggsformad kullig huvudås.

Kulturpåverkan och historia
Ängerån är oreglerad men vattendraget är ganska kraftigt påverkad av flottledsrensningar. Ans
sidor är dock ganska orörda då ingreppen ofta är utförda i mittfåran.

Vattenkvalitet
Ängeråns vatten är jonsvagt, tämligen välb~ffrat och måttligt humöst. AJkaliniteten låg vid
provtagningstillfället mellan O, 15 och 0,21 mekv/1.

Bottenfauna
Bottenfaunan i ån karaktäriseras av stor atrtrikedom med bl a både försurnings- och
föroreningskänsliga arter. I Ängerån har den vattenlevande skalbaggen Normandia nitens,
hemmahörande i hotkategori 4 (hänsynskrävande) påträffats. Som främsta hot mot denna
skalbagge anges vattenregleringar.
Ängerån hyser också flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2).
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Fiskfauna

Ån hyser naturliga stammar av harr och öring och är därför flitigt utnyttjad för fritidsfiske. Vid
elfisken som utfördes 1987 och 1991 på totalt fyra olika lokaler påträffades sammanlagt endast tre
öringar. Förutom harr och öring finns även lake, gädda, mört, elritsa och simpa.

Övrig fauna
Utter som antagligen har samband med Mellanljusmins utterpopulation förekommer regelbundet i
vattensystemet.

Vegetation och flora
Av botaniskt intresse är de artrika och välutvecklade strandsnåren vid forsarna, de öppna och
delvis översilade strandhällarna samt strandkärren och de anslutande sluttningsmyrarna. Här har
arter som fjällven, getrams, videört, fjällnej lika, axag och slakstarr påträffats.
En särskilt intressant lundartad växtlighet med inslag av sydliga arter finns längs b if!ödet Borrån.
Ängerån är dessutom endast litet påverkad av modernt skogsbruk och skogen står intakt längs de
flesta av åns stränder.
Vid Digerfallet är stränderna örtrika och vegetationen av typi9k forsstrand typ. Här växer t ex
brakved, hägg, ängsvädd, vänderot, älggräs, vitmåra, ängsviol, sten bär, liljekonvalj, videört och
kung karls spira.
På hällarna runtBrygghusforsarna växer bl a fjällnej lika.
I kärren runt om stränderna vid Stormyrsjön växer bl a björnbrodd, gräsull, klubbstarr och axag.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Ängerån är en imponerande å med få motsvarigheter i länet och är i sin helhet oreglerad.
Ljusdals kommun arbetar med att avsätta Ängerån och delar av Borrån samt åarnas närmaste
omgivning som naturvårdsområde.
Ängerån är ett område av riksintresse för naturvården bl a för vattendragets isälvsavlagringar,
intressant flora, utterförekomst och därför att ån hyser naturliga stammar av öring och harr.
Ängerån ges i denna inventering skyddsklass I.
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Skärjån 49
Karaktäristisk vattenforing:
Avrinningsområde: 325 kJn2
Sjöandel:
11,0%
Medelvattenr<iring: 2,7 ml/s
Beskrivna sträckor:
Skärjån mellan Noran och havet.

Karta över Skärjån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Skärjån har ett särpräglat lopp mellan Noran och havet där ån delar upp sig i ett stort antal
grenar. Strömmar och forsar är vanliga och i de brantaste forsarna finns stenkistor i
huvudfåran.
Sträckan mellan Tönnebro-Noran och Stor-Skärjan omges till stor del av sankmarker.
Nedströms Stor-Skärjan slingrar sig ån mellan skogsdungar och små våtmarker med ett grenat
lopp och många vattenomflutna öar. Därefter vidtar den fina Snarforsen som har gott om block
och en del hällpartier i fåran, trots att den är rensad. Forsen omges av branta, blockiga
stränder.
Vid Nydammen, som är en stor genomsilad älväng, är forsarna rensade. I fåran finns gamla
timmerskodda stenledare som byggts av den upplockade stenen.
Nedströms Lillsjön, där vattendraget heter Fissjan, är ån orörd och har ett kraftigt grenat lopp.
Hela det mosaikartade systemet med öar, fåror och gölar, är mycket blockigt. Nedre delarna av
den finfordelade fåran är något rensade.
Den drygt två kilometer långa sido fåran Bersgån är två till tre meter bred och helt orensad.
Bergsån forsar fram på ett trevligt sätt och har mycket fina sand- och grusbottnar.

Kulturpåverkan och historia
"Vattendraget är flottledsrensat och i de brantaste forsarna finns stenkistor. I samband med
flottningen har många av ågrenama dämts for i sin övre ända for att styra timret tiU
huvudfåran. Grenarna är trots detta fortfarande vattenfyllda.
Genom en kanal samt en damm i Tönnebrosjöns norra del överfors Björkängsåns vatten, från
Skärjån, till Hamrångeån. Under juli till mars överfors på så sätt 1,5 m3fs, vilket totalt blir 36
miljoner m3 vatten per år.

Axmar bruk anlades vid Axmar Strömmar på 1650-talet. På mitten av 1800-talet byggdes ett
slott, med tillhörande slottspark, men slottet är nu rivet. Slottsparken med ett stort antal
främmande växter finns dock kvar och kring parken blandar sig parkfloran med den naturliga
lundartade floran kring vattendraget.
Flera stora älvängar forekommer längs ån. De största finns vid gården Överhammmaren samt j
Lill-T önnebro.

Vattenkvalitet
För att forhindra surstötar har en kalkdoserare placerats i Skärjån. Vattnets buffringsformåga
är därfor numera god med en alkalinitet som Hgger över 0,10 mekv/1 Guli 1988). Skärjåns
vatten har ganska höga fårgtal.
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Bottenfauna
Skärjåns bollenfauna betraktas som en av de mest skyddsvärda i länet på grund av sin mångformighet samt det stora inslaget av sydliga arter.
I vattendraget har man t ex påträffat de sällsynta vatlenskalbaggarna Normandia niten och Stenelmis canaliculata. Dessa klassas som hänsynskrävande (hotkategori 4) och ett av hoten anges vara
vattenreglering.
Skärjän är den, hittills, nordligaste fyndplatsen av S. canaliculata i Sverige. Andra sydliga arter
som hittats längs ån är dagsländan Caenis luctuosa, trollsländan Onychogomphus forcipatus och
bäckflugan fbisia marginata. Den sist nämnda klassas som sårbar, hotkategori 2.
1990 fann man även den kalkkrävande snäckanLymneastagnalis i Skärjån.

Fiskfauna
Skärjån utgör ett mycket viktigt lekområde för havsöring och hyser även ett gott bestånd av
flodkräfta.
Andra fiskarter i vattendraget är gädda, abborre, mört, brax, id och löja.

Övrig fauna
Det finns inga uttrar i vattensystemet.
Den stora tillgången på levande och döende lövträd gör alt hackspettar trivs i strandskogarna.
Skärjån är ett av de få områden i länet där mindre hackspett häckar och är relativt talrik.

fuetation och flora
Vid slrykor och sel växer en frodig strandängs- och straQdskogsvegetation som ofta blir något
hundratal meter bred. Denna tidigare slåtter- och betesmark är nu glest beskogad med glasbjörk,
klibbal, ask samt gran som är relativt gamla och redan nått grova d imensioner.
Även kärr med hög gräs- samt örtvegetation liksom torrare skogsmark kantar ån.
I lugnflytande vatten växer t ex säv, igelknopp, svalting och näckrosor medan vegetationen i dc
mer strömmande delarna består av gräsnate, löktåg samt näckmossa.
Strandvegetationen som är yppig och artrik domineras av bunkestarr, bladvass och rörflen samt
ovanför dessa midjehöga grenrör. Dessutom kan man finna t ex kabbeleka, vattenklöver, hägg,
violer, svärdslilja, o lvon och kanelros.
I strandvegetationen kan man ~ivcn hitta några sällsyntheter. Här växer sumpvial samt den i övriga
Norrland ganska ovanliga sjöranunkeln. Hampflockeln växer längs Skärjån vid sin europeiska
nordgräns.
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Från Snarforsen och ca drygt en km nedströms växer en av åns största rariteter som är en stor
och elegant ormbunke, kungsbräken eller safsa. Skärjån utgör artens, i dag kända, nordligaste
utpost i Europa.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Skärjån är ett mycket skyddsvärt vattendrag på grund av sin intressanta hydrologi. Ån utgör en
sårbar biotop fOr en värdefull flora och fauna.
Nästan all mark kring Skärjån ägs av skogsbolaget STORA som har avsatt ån med omnejd som
ett eget reservat.
Skärjån är avsatt som ett område av riksintresse för naturvården bl a för sina strandskogar,
sällsynta växter, reproduktionsområden för havsöring, goda kräftbestånd samt att området
utgör en fin hackspettslokaL
Skärjån från Noran till havet ges i denna inventering skyddsklass I.
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Hamrångeån 50
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 512 km2
Sjöandel:
11,3 o/o
Medelvattenföring: 4,5 mlfs
Beskrivna sträckor:
Gopån mellan Gopen och Lingbo l Hamrångeån från Kalven till Spångholmsdammen.

Karta över Hamrångeån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns uunärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Hamrångeån.

Kraftverk:
FaJlböjd.
Vifors
processvatten till Norrsundet

Effekt:
1,8MW

Magasin:
Viksjön-Storsjön
Hamrångetjärn

Beskrivning av vattendraget
Nedströms Gopen är ån lugnflytande med kurviga åavsnitt som kantas av myrar. Däremellan
finns forssträckor som troligen är flottledsrensade.
Uppströms Idafors finns ett intressant forsparti. Sträckan mellan Idafors och Lingan är mycket
brant och Gopån faller här 180 meter på en ca 8 km långa forssträcka som innehåller endast
kortare lugnflytande partier. På några ställen är forsarna mycket branta och vattnet splittras
upp av små öar och block i fåran.

K ulturpåverkan och historia
Gopån är till vissa delar så brant att den bara 'delvis kunnat utnyttjas för flottning.
Vid Idafors finns en fungerande damm.

Vattenkvalitet
Vattnet i Gopån och dess biflöden är jonsvagt och har svag till mycket svag buffertkapacitet
med en alkalinitet mellan 0,00 och 0.05 mekv/1.
Flera av sjöarna i systemet kalkas eller har kalkats mot försurning.

Bottenfauna
I Gopån påträffades bl a både dagsländor och nattsländor men det var försurningståliga arter
som dominerade. Allra vanJigast var bäcksländan Taeniopteryx nebulosa samt nattsländor av
släktet Hydropsyche.
Flera föroreningskänsliga bäckslände- och skalbaggsarter samt ett exemplar av den
försurningskänsliga nattsländan Wormaldia subnigra påträffades.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att Gopån utsätts för pH-värden som understiger 4,5
under högvattenflödena.
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Fisl"fauna

I Gopån bedrivs ett fritidsfiske som bedöms kunna bli större i framtiden. I vattendraget finns
fina öringbiotoper och ett bra bestånd av öring.
Vid elfisken på fyra lokaler i Gopån och dess tillflöden under 1987 påträffades relativt goda
förekomster av reproducerande öring. Förutom öring påträffades simpa, elritsa, gädda,
abborre, lake och nejonöga.
I ån finns det även rika förekomster av flodkräfta.

Övrig fauna

Utter har antagligen funnits regelbunden i .systemet fram till1987 men efter E4:ans nya
sträckning 1988, rakt över det gamla utterreviret, har inga utterobservationer rapporterats.

Vegetation och flora

Högre vattenvegetation saknas. Stränderna är dock, i förhållande till omgivningarna, örtrika.
Karaktäristiska arter ~r skogssäv, videört, ängsvädd, videört, liljekonvalj, tibast, olvon, piprör
och örnbräken.
Särskilt intressant är förekomsten av vildväxande lönn och den sällsynta ringlaven.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

Ån har kvar sitt naturliga lopp med värdefulla fors- och strömsträckor som är måttligt
flottledsrensade samt oreglerade.
De botaniska värdena består i den sydboreala floran, förekomsterna av ringlav samt närvaron
av vildväxande lönn.
Gopån mellan Gopen och Lingbo ges i denna inventering skyddsklass II.

Beskrivning av vattendraget

Nedanför dammen i Kalven finns tre fåror som flyter ihop till en. Den mittersta raka fåran är
sprängd och rensad för flottning. Längre nedströms är ån lugnflytande och omges av våtmarker
och lövrika strandskogar.
Uppströms Spångholmsdammen finns en 750 meter lång fors i vilken det finns små
moränholmar med enstaka träd och stora block. I den.grunda Spångholmsdammen finns
uppstickande moränblock och myröar.
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K ultm·påverkan och historia
Genom en kanal överförs vatten till Hamrångeån från Skäijån. Från juli till mars överförs på så
sätt 1,5 m3/s, vilket totalt blir 36 miljoner m3 vatten per år.
I utloppet ur Kalven finns en damm o~ch nedströms Spångholmsdammen är åtäran torrlagd
därför att vattnet från dammen leds gcmom en tunnel till kraftverket i Vifors. Kraftverket utgör
ett definitivt vandringshinder för fisk.

Vattenkvalitet
Hamrångeåns vatten är svagbuffrat oeh ganska humöst. Nerströms Vifors är vattnet tämligen
näringsrikt.

Bottenfauna
I ett prov från Hamrångeån påträffades framfor allt filtrerande nattsländelarver av släktet
Hydropsyche. Även den försurningskänsliga filtrerande nattsländelarven Cheumatopsyche
lepida hittades.
Bottenfaunan i denna del av vattendraget visade på något mera näringsrika förhållanden.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att Harnrångeån under högvattenflödena utsätts för
pH-värden som understiger 4,5.
I denna del finns flodpärlmusslor som klassas som sårbara (hotkategori 2).

Fiskfauna
På denna sträcka förekommer bl a flodkräfta.
I ån finns flera vandringshinder för fisk men vattendraget utgör ändå ett potentiellt lekvatten
för havsöring. Introduktion av havsöring samt harr pågår.

Övrig fauna
Regelbunden utterförekomst har antagHgen funnits i systemet fram till1987 men efter E4:ans
nya sträckning 1988, rakt över det gamla utterreviret, har inga utterobservationer rapporterats.

Vegetation och flora
Vegetationenes sydliga prägel ger sig tillkänna bl a genom den bitvis rika förekomsten av ask
och andra ädellövtäd.
Särskilt värdefulla inslag i floran är, fiörutom de ädla lövträden~ hampflockel, ringlav och rika
förekomster av safsa (kungsbräken).
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Bedömning av naturvärden och förslag till åtgä•·de•·
Hamrångeån har ovanligt stora botaniska värden genom förekomsten av safsa och andra
skyddsvärda inslag.

Ån är också av värde för fritidsfisket.
Hamrångeån är ett område av riksintresse för naturvården bl a för åns goda bestånd av kräftor
och möjligheter att bli ett fint öringvatten, för sin sydligt präglade flora och förekomster av
safsa och ringlav.
Hamrångeån från Kalven till Spångholmsdammen ges i denna inventering skyddsklass I.
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Oppalaån 50/51-2
Karaktäristisk vattenfdring:
Avrinningsområde: 96 km2
Sjöandel:
5,5%
Medelvattenfdring: 1,1 m3J's (vid utloppet ur Mårdängssjön)
Beskriyna sträckor:
Oppalaån från Finlandsbäcke:n till Oppala.

Finlandsbäcken

OPPALA

Karta över Oppalaån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på karLan.
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Beskrivning av vattendraget
Dammån, mellan Skarvsjön och Bosjön, har en grund och ca två meter bred fåra där den rinner
fram genom den ibland grovblockiga terrängen. Nedströms E4:an är ån liten, men dess
påverkan på omgivningen är ändå omfattande. Längs stora delar finns en ca l 00 m bred zon
med löwegetation. Denna zon är särskilt bred på åns norra sida där det tidigare har funnits
öppna älvängar för slåtter. Uppströms E4:an är ån på vissa sträckor traktorrensad på ett
forödande sätt.
Vid Hästmur kantas ån av en manshög vassbård och uppströms Törsmur är ån lugnflytande
med smärre trösklar med strömmande vatten. En del block har lyfts ur i strömmarna.
Nedströms Törsmur finns en kort traktorrensad forssträcka som i sin nedre del splittras upp i
flera armar som i sin tur, mellan block och tuvor, rinner ut i Björnmuren.
Uppströms linskäkten, som ligger ca l km NV om Oppala, är ån så gott som orensad i ett
mycket fint parti med flera förgreningar. På många ställen förekornmer uttorkade åbäddar.

KulturpåverJean och historia

Rensningsingreppens omfattning i ån varierar mycket. Vissa delar är kraftigt traktorrensade
medan andra delar är så gott som orörda.
Vissa sträckor har hävdats längs vattendraget. En mycket välbevarad linskäkt finns kvar
intill ån.

vattenkvalitet
Vattnet i Oppalaån har god buffertförmåga, med en alkalinitet som överstiger O, 14 mekv/1 och
ett pH-värde som ligger mellan 6,5 och 7. Vattnet i ån är starkt fårgat.

Bottenfauna

Bottenfaunan i Oppalaån är typisk för ett näringsrikt och lugnflytande vattendrag. Proverna var
artrika och innehöll stora mängder fi ltrerande nattsländelarver som t ex Hydropsyche
pellucidula och Polycentropus flavomaculatus samt den detritusätande gråsuggan, Asellus

aquaticus.
Även försurningskänsliga arter som dagsländan Baetis suba/pinus och nattsländan Warmaldia

subnigra påträffades.
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Fiskfauna
I Oppalalin f inns ett gott beständ av flodkräfta.
1987 gjordes ett e lfiske nedströms linskäkten där man observerade gädda, lake och flodkräfta.
Man fängade däremot ingen öring.

Vegetation och flora
Dammän nedströms E4:an är omgiven av en särpräglad lövlund och strandvegetation med ask, al,
gråvide, asp och enstaka barrträd i trädskiktet De öppna partierna karaktäriseras av ett fältskikt
av manshög vass och rörlien eller falt av hampflockel. Även sjöranunkel, sprängört och fackelblomster är vanliga.
De igenvuxna älvängarea bjuder på en mycket tilltalande och intressant natur bestående av lövträdslund ar. Särskilt värdefullt är det stora inslaget av ädla lövträd. De ädla lövträdsarter som
växer här är främst ask men lön n och hassel förekommer också.
Uppströms Törsmur kantas ån av al och ask. Vegetationen är mycket frodig med högvuxna gräs
och örter. Karaktärsarter är grenrör, rörflen, bunkestarr, svärdslilja, videört, älggräs och blåsstarr
etc. Även här förekommer sjöranunkeL
Uppströms Linskäkten kantas ån av grova alar och askar och på blocköarna växer senvuxna enar
s.amt gran och tall. På de lägre revlama finns en hög örtvegetation med bl a hampflockel, vänderot, ängsruta, safsa, fackelblomster och pors.

Bedömning av naturvärden och förslag till åt gärder
Oppalaån kantas av tilltalande lövlundar, med inslag av ädla lövträd, och hyser en intressant och
frodig flora.

Ån har ett bestånd av flodkräfta som är av intresse.
Oppalaån frånFinlandsbäcken till Oppala ges i denna inventering skyddsklass TI.
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Testeboån 51
Karaktäristisk vattenfOrine ~
Avrinningsområde: 1123 km2
Sjöandel:
5,9 %
Medelvattenföring: 11,0 mlls
Beskrivna sträckor:
Kölsjöån mellan Kölsjön och Åmot l Moåns övre delar, Mosjöån och Mörttjärnsbäcken l Testeboån mellan Bresiljoma och Åmot samt Mellansjön och havet.
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Karta över Testeboån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Testeboåns avrinningsområde.

Kraftverk:
Bosågens
Strömsborgs
Oslättfors
Forsby
Strömsbro
Masugnsdammen

Fallhöjd.

Magasin:
Masugnsdammen
Kölsjön
Fansen
Bresiljarna

Effekt:
0,22
0,15
0,5
0,4
0,675

MW
-,-, -, -, -

Tot. ca 20 Mm3

Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 255 km2
Sjöandel:
4,8 %
Medelvattenföring: 2,8 mlfs (vid K ölsjöns utlopp).
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Fallprofil över Kölsjöån.

Beskrivning av vattendraget

Vid den flacka delen av ån mellan Kölsjön och Hällfors omges Kölsjöån av våtmarker. De
höljor och små forsar som bildas i den småkuperade terrängen ger vattendraget ett mycket
trevligt utseende.
I Hällfors går kala berghällar ner i ån och här finns flera branta forsar och dessutom ett litet fall
nedströms bron. Fåran är kraftigt rensad och vallar av upplockade block ligger längs sidorna.
Kölsjö ån rinner ihop med Stenån vid Å berget och följer sedan bergets branta östsluttning i en
lång, ganska hårt rensad, ström/fors. Lokalt finns berghällar som stupar ned mot ån från berget
och parallellt med ån följer sandurbildningar med runda stenar och block i ett mycket tilltalande
landskap.
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Bitvis är de flacka forsarna endast måttligt påverkade av flottledsrensningar. Vid T imsåns
utflöde i Kölsjöån finns en bred flack ström med stora runda uppstickande block i fåran och
helt orörda kanter.
Mellan rimsånsutflöde och Källsjön är ån mest lugnflytande men dessa flacka partier avbryts
ibland av breda grunda strömmar med sten- och grusbottnar.
Omfattande sandurbildningar präglar landskapet kring ån uppströms högsta kustlinjen.
Vid Källsjön och mellan Ekstarlammen och Mellandammen är ån fin och huvudsakligen bara
något rensad med stora fasta block i åkantema och uppstickande block i fårans mitt.
Uppströms Masugnsdammen, liksom hela vägen ner till utflödet i Testeboån, är ån brant
forsande. Kölsjöån är här hårt rensad och omges av höga sterila vallar av runda block, men det
återstår ändå en hel del stora block i fåran.

Kulturpåvet·kan och historia
Kölsjöån är i vissa partier hårt flottledsrensad med stenkistor och höga vallar av upprensade
stenar längs stränderna. Även många mindre hårt rensade sträckor finns dock och på många
ställen skulle det vara lätt att återställa fåran genom att tippa tillbaka runda block från
stenvallen.
På flera ställen i ån finns dammar som utgör vandringshinder för fisk.

Vattenkvalitet
Vattnet i Kölsjöån är jonsvagt och har en dålig buffertförmåga. Man har därför placerat ut en
kalkdoserare i vattendraget för att undvika surstötar.
Vattnet i ån är måttligt till starkt fårgat.

Bottenfauna
Vid en bottenfaunaprovtagning i Timsån påträffades ett exemplar av den försurningskänsliga
dagsländan Procloeon bifidum. Det totala antalet arter och individer var dock ganska litet så
det går inte att bedöma vattenkvaliteten utifrån bottenfaunans sammansättning i detta prov.
I Kölsjöåns vattensystem finns även flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2). I
Stenån finns ett mindre bestånd av musslor med fungerande föryngring (Granström, 1993), och
även i Timsån samt eventuellt i Kölsjöån finns flodpärlmusslor.

Fiskfauna
Kölsjöån är en viktig öringbiotop, både vad det gäller reproduktion och uppväxt. Vid elfisken
på en lokal i Timsån 1987 påträffades en enda, l-somrig, öring.
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Övrig fauna
Utter förekommer emellanåt längs vattendraget men det rör sig troligen om uttrar som tillfålligt
vandrar över från Jädraån, som har en fungerande uttergrupp.

Vegetation och flora
Nedströms bron i Hällfors växer bl a ringlav (hotkategori 2) och rostlevermossa på ett område
intill ån som av STORA SKOG, Ockelbo skogsfövaltning, avsatts som hänsynsområde
(STORA SKOG, Ockelbo skogsfövaltning, 1990).

Åven en del av Abergels brandpåverkade sluttning har avsatts som hänsynsornråde. Här
förekommer violettgrå tagellav (hotkategori 2), gränsticka och ullticka (båda i hotkategori 4)
samt rynkskinn (STORA SKOG, Ockelbo skogsfövaltning, 1990). På sluttningen växer också
ringlav (hotkategori 2) samt rosenticka (hotkategori 4).
1 Stenån växer bl a löktåg, dvärgigelknopp, och bäcknate.

Vid bron nedströms Mellandammen är kanelros, tibast, bergrör, piprör, blåtåtel, ängsvädd,
skavbräken, liljekonvalj, gråvide, midsommarblomster och brakved karaktärsarter.
Uppströms Masugnsdammen växer blåsippa, olvon, skavfräken och ymnigt med piprör men
däremot finns ingen strandflora på grund av de höga sterila vallama som kantar ån.

Bedömning av naturvärden och fOrslag till åtgärder

Ån innehåller en förhållandevis stor andel strömmande vatten med många intressanta avsnitt,
från breda grunda strömmar till branta forsar och smala förträngningar med små fall. Dessutom
förekommer på några ställen intressanta våtmarker i kontakt med ån och en värdefull växling
mellan höljor, lugnflytande och strömmande vatten.
I vattendragets övre delar växer några sällsynta lavar och mossor och i åtminstone Timsån och
Stenån förekommer bestånd av flod pärlmussla. Beståndet i Stenån har ett mycket stort
skyddsvärde eftersom mussloma där kan fö ryngra sig och föryngrande flod pärlmussetbestånd
idag är ovanliga.
Kölsjöån mellan Kölsjön och Åmot ges i denna inventering skyddsklass Il.
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Karaktäristisk vattenfdring:
Avrinningsområde: 136 kml
Sjöandel:
3,2 %
Medelvattenföring: 1,3 ml/s.
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Beskrivning av vattendraget
Moån bildas då Mosjöbäcken och Mörttjärnsbäcken flyter samman.
Mörttjärnsbäcken är en brant och upp till tio meter bred å med strömmande och forsande
vatten. Ån ringlar sig fram och är grunt nedskuren helt utan några höljor. Fåran bastår av sten,
block och stenbankar och det är gott om uppstickande block i strömfåran. Ån har utnyttjats för
flottning och timmerskoningar finns på vissa ställen. Dock finns inga spår efter rensningar. De
övre delarna är lokalt nerskurna i en djup ravin.
Mosjöån skiljer sig markant från Mörttjärnsbäcken genom att den är betydligt smalare, tre till
fem meter bred, och har flera förträngningar och utvidgningar längs sitt lite mer knyckiga lopp.
Mosjöåns övre delar består av flera små höljor och ett grenat lopp. Särskilt inteesssant är
förgreningen i den branta sluttningen SSO berget Svartsbo, där ån spricker _upp i ett stort antal
grenar. I forsande partier är ån full av jätteblock som sticker upp ur vattnet. Mellan blocken är
botten täckt av fin sand. I mer lugnflytande delar består bottnen av ren sand.
Nedströms bäcksammanflödet finns en fin åsträcka där Moån är ca tio meter bred, ganska
grund och strömmande med en stenig och småblockig botten. Moån liknar i denna del
Mörttjärnsbäcken men är betydligt bredare.
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Kulturpåverkan och historia
Både Mosjöån och Mörttjärnsbäcken är relativt orörda. Spår efter flottning finns längs Mört~
tjärns bäcken. Möjligen är det sä att flottningen har koncentrerats till denna å till fö ljd att Mosjöän
har lämnats helt opåverkad.
Moån rinner genom ett odlingslandskap och fAran är omgrävd bl a vid Norrbosjön, som dessutom
är sänkt.
Vid Ny backa finns en damm.

Vattenkvalitet
Vattnet i vattensystemet är jonsvagt och har svag till mycket svag buffertkapacitet. Vattnet är
starkt färgat i hela vattensystemet

Bottenfauna
Bottenfaunan i systemet består av försumingståliga arter och domineras av nattsländearter som t
ex Micrasema setiferum och Hydropsyche silfvenii, vilket är karaktäristiskt för sura vatten.
De vanligaste dagsländorna i Mörttjärnsbäcken var Baetis rhodani och B. niger. I övrigt påträffa~
des ett stort antaJ bäck~ och nattsländearter på en lokal just up'pströms Moån. H. silfvenii samt ett
stort antal renvattenkrävande bäckslände~ och skalbaggsarter indikerar all Mörttjärnsbäckens
valten är rent.

I Mosjöån dominerade bäck~ och nattsländor och de vanligaste dagsländorna var de försurningståliga B. rhodani samtLeptophlebia marginata.
Både Mosjöån och Mörttjärnsbäcken utsätts troligen för pH-värden som understiger 4,5.

Fiskfauna

Ett elfiske i Mosjöån 1987 resulterade i endast en fångadensomrig öring, förutom simpor, elritsa
och gädda.
Elfisken i Mörttjärnsbäcken 1986 och 1987 visade däremol på ganska goda förekomster av både
ensomrig och äldre öring. Dessutom påträffades simpa, nejonöga, lake och gädda.

Del finns jnga utterobservationer längs Moån på senare tid.
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Vegetation och flora

Floran är ganska fattig i Mörttjärnsbäckens och Mosjöåns övre delar men vid förgreningen av
Mosjöån SSO berget Svartsbo är växtligheten ganska frodig med bl a lönn och stora
olvonbuskar. Vegetationen är rätt trevlig, naturtig och ostörd, men fattig. Karaktärsarter är
ömbär, olvon, blåtåtel och ängsvädd samt i de nedre delarna skogssäv.
Vid Mo kantas ån av lövskog med t ex fackelblomster, skogssäv, tuvtåtel och ängsvädd.
Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

De bÅda grenarna Mörttjärnsbäcken och Mosjöån är mycket olika, och intressanta jämförelser
kan göras. Forsar, grunda strömmar, höljor, grenat lopp och frånvaro av kulturpåverkan ger
stora kvaliteter. Sammantaget är vattendragen mycket intressanta.
Moäns övre delar, Mosjöån och Mörttjärnsbäcken, ges i denna inventering skyddsklass IL
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Fallprofil över Testeboän mellan Bresiljorna och Åmot.

Beskrivning av vattendraget

Sträckan är brant, ibland något nerskuren i underlaget, och domineras helt av forsande och
strömmande vatten. An är bitvis försedd med smala stenkistor längs stränderna.
I Bresi/jomas utlopp finns en överfalJsdamm och nedströms dammen är ån rensad.
Två kilometer nedströms Bresi/jorna är ån, som här även kallas Bresiljeån, ca 20·m bred, och
rinner i en flack hårt rensad fåra som omges av vallar med runda block längs stränderna.
Troligtvis har en del återställningsarbeten utförts. Lokalt finns fina orensade sidoraror med
stora uppstickande block i vattnet.
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Nedströms Svartbäckens utflöde är fåran delvis rensad men långa sträckor är stränderna utan
blockvallar. Här finns fina strömmar som växlar med höljor och på några ställen förekommer
kala hällar i strandkanten. Lokalt finns flacka grusstränder och grusbankar.
Nedströms Jansbo är Testeboån nedskuren i en ravin med branta sidor. An har en stor fallhöjd
på denna sträcka och rinner fram i en serie branta forsar med block och hällar. Hällarna är
sprängda i tärans mitt.

Kulturpåverkan och historia
Testeboån har tydliga spår efter flottledsrensningar i denna del. Dessa är dock inte särskilt
störande på grund av åns storlek och karaktär.

Vattenkvalitet
I denna del är Testeboåns vattenjonsvagt samt har en alkalinitet som ligger runt 0,05 mek:v/1,
vilket ger en svag buffertkapacitet Vattnet innehåller relativt mycket humus, över l 00 mgPt/1.
Vattensystemets övre delar är försurningsskadade och kalkas, dels via kalkdoserare i Kölsjöån
samt i Testeboån nedströms Kaxen, och dels kalkas ett antal källsjöar.

Bottenfauna
Från denna del av Testeboån finns bottenfaunaprover redovisade från tillflödet Bocksbäcken.
Här var bottenfaunan art- och individfattig och dominerades av bäcksländan Taeniopteryx
nebulosa.
Bottenfaunans sammansättning tyder på att förhållandena är kärva samt att pH-värdet i bäcken
under vissa tider understiger 4,5.
I Grannäsån- Långsjöån och Stugsjöbäcken, som rinner ner i Testeboån, finns det
flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2). Hos beståndet i Långsjöån har
föryngring konstaterats (Granström, 1993).

Fiskfauna
Testeboån är av stor betydelse för fritidsfisket. Förekommande fiskarter är bl a öring, harr,
simpa, gädda, abborre och lake.

1987 utfördes ett elfiske i Bocksbäcken utan att någon öring fångades. Endast simpor
påträffades.

Övrig fauna
Det finns ingen regelbunden förekomst av utter längs vattendraget.
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Vegetation och Oora
Ett par kilometer nedströms Bresi/jorna är vegetationen en typisk åstrandsvegetation med
blåtåtel, brudborst, ängsvädd, pors, liljekonvalj, knagglestarr och hirsstarr.

Bedömning av naturvärden och forslag till åtgärder
På denna sträcka är Testeboån relativt orörd för att att vara ett så pass stort vattendrag.
Dessutom är sträckan rik på fors- och strömsträckor.
Vattendraget har stor betydelse för friluftslivet och fritidsfisket.
Testeboån mellan Bresi/jorna och Amot ges i denna inventering skyddsklass n.
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Beskrivning av vattendraget
Mellan Prästholmarna och Brännsågen splittras ån upp i sex huvudarmar samt ett antal mindre
fåror, vilket bildar ett mäktigt komplex av rinnande vatten och stora och små öar. Många
forsar ingår också på denna sträcka. Forsarna är blockiga med grus och sten mellan blocken
och längs stränderna finns även finsediment
I det mycket uppsplittrade forsområdet vid Brännsågen ingår 18 små holmar och totalt finns ett
70-tal öar av högst varierande storlek mellan Prästholm~ma och järnvägsbron.

Kulturpåverkan och historia
Forsarna är flottledsrensade men en hel del återställningsarbeten har gjorts.
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Vattenkyalitet
Vattnet i nedre delarna av Testeboån har en god buffertkapacitet och är relativt humöst

Bottenfauna
Bottenfaunan i denna del av Testeboån är art- och individrik samt har inslag av både nordliga
och sydliga arter. Då området inventerades 1987 domineras bottenfaunan av de filtrerande
nattsländelarverna Hydropsyche pellucidula och Cheumatopsyche /epida. Dessa samt fYnd av
vattengråsuggan Asellus aquaticus visar på god näringstillgång. Dessutom påträffades flera
föroreningskänsliga bäcksländearter samt skalbaggen Elnlis aenea, vilka indikerar rent vatten.
Försurningskänsliga djur som påträffades var dagsländan Baetis digitata, nattsländelarverna
Chimarra margina/a och Cheumatopsyche lepida, snäckorna P hysa Jontinalis och Bithyni a
tentacula/a samt den relativt sydliga.trollsländan Onychogomphus forcipatus.
1991 togs ytterJigare prover och då påträffades bl a snäckorna Hippeutis camplanatus och
Bathyomphalus contortus samt den sällsynta och sydliga bäckbaggen Stenelmis canaliculata.
På sträckan mellan Ostättfors och havet förekommer flodpärlmusslor som k.lassas som sårbara
(hotkategori 2).

Fiskfauna
Testeboån är av stor betydelse för fritidsfisket.
Sträckan utgör ett bra reproduktionsområde för lax och havsöring. Dessutom finns harr, lake,
abborre, mört, löja, gädda, simpa, ål, brax, gärs, sarv, färna och ruda i vattendragets nedre del.
Vid lek förekommer även sik, id och vimma.

Övrig fauna
Inga utterobservationer har rapporterats från området sedan början av 80-talet.

Vegetation och flora
I forsarna växer näckmossa och dalkarlsmossa.
Vid Brännsågen är vegetationen mycket frodig med höga stånd av safsa, fackelblomster,
videört, svärdslilja, piprör,rörflen, grenrör, örnbräken, bunkestarr, liljekonvalj och vitmossa.
Längs åkanten växer klibbal, gran, ask, asp, lönn och ek. llikligt förekommande, åtminstone på
den stora ön NV Rovan, är hassel. Även alm och lind förekommer men dock sparsamt.
Dessutom torekommer t ex hampflockel och flera krävande lundörter som t ex myskmadra och
vårärt.
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Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Vattendraget har stor betydelse för friluftslivet och fritidsfisket.
Sträckan är intressant bland annat på grund av åns mycket grenade lopp med ett stort antal öar
i varierande storlekar. Dessutom är området botaniskt mycket intressant med bland annat en av
landets nordligaste spontana förekomst av ek. De omgivande kärrkomplexen är tillhåll för ett
stort antal fåglar.
Sträckan utgör ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande fisk och Gävle kommun
avser att riva dammen i Forsby för att få upp fisk förbi den dåligt fungerande fisktrappa som
finns där idag.
Länsstyrelsen har långt gångna planer på att avsätta sträckan Ostättfors - Brännsågen som
naturreservat och dessutom planerar kommunen att avsätta deltat vid Inre Fjärden som
naturreservat/naturvårdsområde.
Nedre delen av Testeboån utgör ett område av riksintresse för naturvården på grund av floran,
kärrkomplexen samt sina viktiga lekområden för lax och havsöring.
Testeboån mellan Mellansjön och havet ges i denna inventering skyddsklass I.
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Jädraån 52
Karaktäristisk vattenfOring:
Avrinningsområde: 888 km2
Sjöandel:
8,2 %
Medelvattenföring: 6,5 mlfs
Beskrivna sträckor:
Jädraån mellan Svartnäs och Tallås samt mellan Sundbacka och Lundfors.

Karta över Jädraån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Kraftverk och magasin i Jädraätt

Kraftverk:

Fallhöjd.

Svartnäs övre/nedre
Pallarute
Jädraås
Ivantjärns
Kungsfors
Finnäs övre/nedre
Järbo sågfalls
Djupdals
Järbo nedre kvamför.

Produktion:
0,3
MW
0,2
0,8
0,5
0,7
0,18
0,33
1,0
0, 1

Magasin:

- Il
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- Il
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Beskrivning av vattendraget
Den övre delen av sträckan består av flera raka forsar med lugnflytande vatten på sträckorna
mellan forsarna.
Runt Korpsjön, Mellan- och Nedre-Tådem och Holmsjöberget ligger intressanta våtmarker i
anslutning till ån.
Korpströmmen, som är en l O - 15 meter bred vacker forssträcka, är ganska grund men brant.
Bottnen är blackig men utan uppstickande stora block. Forsen är 600 meter lång och börjar vid
den nu utrivna Korpsjödammen.
Vid Sågdammen passerar ån en bergtröskel där vackra berghällar och klippformationer
utbildats. Ån grenar sig på flera ställen och rinner runt uppskjutande hällar eller in mellan
branta klippor. Hällkar och jättegrytor finns lite här och var.
Nedströms strömmen vid Sågdammen växlar strömmande sträckor och forsar med mer
lugnflytande sektioner. Även här förekommer förgreningar samt stora block och hällar vid
åkanten.
I Tallås rinner Lillån ner i Jädraån. Mellan åarna finns ett fångstgropsystem. Vid mynningen
omges å.arna av ovanligt jämnstort grusigt till stenigt isälvssediment, som också bildar strand
och bottnar i området.
Lillån, som är betydligt mindre än Jädraån, innehåller ett antal forsar och grenar sig på ett tiotal
ställen i nedre delen.

KulturpåverJean och historia
sträckan är flottledsrensad men i Korpströmmen är ingreppen förhållandevis små. Aven i
strömmen vid sågdammen har vissa sprängningsarbeten utförts för flottningen, men dessa
ingrepp är ganska marginella och ororådet ger ett ornrt intryck.
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Vid Tallås är Lillån traktorrensad och sten och grus från fåran ligger i vaUar längs ån.
Det finns ett tiotal minikraftverk längs vattendraget.

Vattenkvalitet
Många av de övre delarna i Jädraån är eller har varit försurningsskadade. Efter
kalkningsinsatser i flera sjöar samt utplacering av en kalkdoserare i Lillåns övre del har vattnet
i vissa delar av vattendraget fått en något bättre förmåga att stå emot surstötar. Vattnet i ån är
jonsvagt samt innehåller ganska mycket humus.
De nedre delarna av vattendraget är mer näringsrika och därmed mindre känsliga för surstötar.

Bottenfauna
Vattensystemets bottenfauna karaktäriseras av låga art- och individtätheter med många
försurningståliga arter. Alla undersökta lokaler, förutom i Lillån, hyste flera arter av filtrerare,
bl aHydropsyche silfvenii. I LiJJån dominerade bäcksländan Taeniopteryx nebulosa. Flera
renvattenkrävande arter indikerar en god vattenkvalitet
Vid bottenfaunaundersökningen 1987 bedömdes att vattendraget antagligen utsätts för pHvärden som understiger 4,5 • 5,0, förutom i Sidsjöbäcken som påverkades av den då
nykalkade, uppströms liggande sjön.
I Lillåns övre delar finns Gästriklands, hittills, enda kända reproducerande
flodpärlmusselbestånd. Flodpärlmusslan klassas som sårbar (hotkategori 2).

Fiskfauna
Lillån utgör ett viktigt fritidsfiske- och rekreationsområde. I vattendraget förekommer förutom
öring och harr, simpa, gädda, abborre, mört, löja, lake, elritsa, ål, nejonöga och lokalt
flodkräfta. I flera av de tillrinnande bäckarna finns bra öringbestånd. Även bäckröding
förekommer i vissa källflöden.
Vid elfisken i sidsjöbäcken samt i Jädraån uppströms bäckens utflöde 1987 påträffades inga
öringar. Däremot observerades simpa, gädda, elritsa och nejonöga.

Övrig fauna
Se nedan, under Jädraån mellan Sundbacka och Lundfors.

Vegetation och flora
Längs Korpströmmen är strandfloran rik och välutvecklad. Karaktärsarter är blåtåtel, blodrot,
älggräs, ängsvädd, liljekonvalj, brudborst, knagglestarr, hirsstarr och blekstarr. Mer sparsamt
förekommer videört, olvon, tibast och örnbräken.
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Bedömning av natu1'Värden och for·slag till åtgärder
Både Korpströmmen och området vid Sågdamrnen är sevärdheter av stort värde. Sträckotna är
relativt orörda och här finns fina strömmar och hällar i anslutning till ån.
Stort värde har flodpärlmusselbeståndet i Lillåns övre deJ ar som kan vara Gästriklands enda
musselbestånd med föryngring. Flodpärlmusslans nyrekrytering fungerar idag dåligt, och ofta
fungerar den inte alls. Stora bestånd med fungerande föryngring bör därför skyddas.
Vid Korpsjön, Jädernsjöarna och Holmsjöberget finns intressanta våtmarker i anslutning till ån.
Se även nedan, under Jädraån meUan Sundbacka och Ltmdfors.
Jädraån mellan Svartntis och Tallås ges i denna inventering skyddsklass II.

Besl{rivning av vattenda·aget
Uppströms Sundbacka finns en ström med lugnflytande vatten i ytterkurvan av svängen där det
finns en bredare strand. Efter ca 500 meter rinner vattnet över en bergklack och strömmen
övergår i en fin fors. Nedströms forsnacken finns en garnmal nipa och ännu längre ner en stor
tvärgående ravin med flera biraviner.
Vid Lundfors finns en imponerande forsserie. Forsarna är ganska flacka med stora block i
vattenytan och flera kringflutna öar. Stränderna är branta och bitvis eroderade med nipor.

Kulturpåverkan och histol'ia
Vattendraget har nyttjats som flottled men i Lundforsen syns inga spår efter
flottledsrensningar. En stig längs forsen gör det mycket lätt framkoml igt.
Se även ovan, under Jädraån mellan Svartnäs och Tal/ås.

Vattenkvalitet
Se ovan, under Jädraån meJJan Svartnäs och Ta/lås.

Bottenfauna
Se ovan, under Jädraån mellan Svartnäs och Tallås.
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Fiskfauna

Lundforsen utgör den sista strömsträckan av värde för öring i Jädraån, vilket gör den ytterst
skyddsvärd.
Vid ett elfiske i Tansbäcken 1987 iangades simpa, elritsa, gädda och en öring. Åven abborre,
mört, lake, ål, löja och harr förekommer i vattensystemet. Angående fiskfauna i Jädraån se
även ovan.

Övrig fauna

Jädraån är ett av de säkraste uttervattnen i länet och utter förekommer permanent på sträckan
frän Tallås ner till Jäderfors, samt längs Lillån. Enligt utterinventeringen rör det sig om en
fungerande uttergrupp som tidvis även vistas i andra delar av Jädraån samt i angränsande
vattendrag som t ex Kölsjöån.

Vegetation och flora

Längs stranden vid Sundbacka växer hög starr och höga örter. Vegetationen består bl a av
vasstarr, blässtarr, grenrör, sjöfräken, strandlysing, topplösa, skogssäv och ängsruta. På
brinken växer lövträd med en undervegetation av piprör, liljekonvalj, skavfi·äken samt kanelros.
Nerströms bergklacken växer en frodig lövskog med en rik örtflora. I vegetationen ingår bl a
trolldruva, skogstry, ormbär, skogssallat, bergdunört samt störa mängder dvärghäxört
I den tvärgående käUravinen växer en intressant flora av spädstarr, gullpudra,
skogsstjämblomma, dvärghäxört och storgröe.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder

Särskilt stora värden har sträckan från och med forsnacken, nedströms Sundbacka, ner till
källravinen bl a för sin fors, flora, raviner och nipor.
Jädraån utgör tillsammans med Borrsjöån och Vallbyån en mycket viktig utterbiotop. Området
hyser en fungerande uttergrupp som har ett mycket högt skyddsvärde.
Forsserien i Lundfors med sin imponerande storlek och mäktighet är mycket värdefull.
För Lundfors kraftstation och Högbo bruk finns utbyggnadsplaner.
Ivantjärnsheden ~ Jädraån är ett område av riksintresse för naturvården bl a på grund av
Jädraåns meandring genom djupa raviner och nipor, forsen i Lundfors samt den angränsande
ravinen. I ravinens botten ligger ett rikkärr med lundarter och flera rikindikerande, och i
området ovanliga, mossor.
Jädraån mellan Sundbacka ochLundfors ges i denna inventering skyddsklass II.
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Vallbyån 52-7
Karaktäristisk vattemdring:
Avrinningsområde: 129 kml
Sjöandel:
6,4 %
Medelvattenf'dring: 1,1 mlfs
Beskrivna sträckor:
Vallbyån.
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Karta över Vallbyån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta pä kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Strömsholmsån som rinner ner i Fäbodsjön är ca tre meter bred med strömmande och forsande
vatten. steniga bottnar dominerar men i forsarna är det blackigare.
Uppströms Vikfors är Vall by ån åtta meter bred. Ån ringlar sig fram och här och var finns forsar
med stora kantiga block och böljor med lugnvatten. Å!J är flottledsrensad men ingreppen måttliga
och inskränker sig till centralfåran där större block tensats bort. Sträckan är rätt trevlig med ett
grenat lopp kring flera av forsarna.

Kulturpåver kan och bistoria
Det finns inga spår efter rensningar i Strömsholmsån men Vallby ån uppströms Vikfors däremot är
något rensad. Nedströms Vikfors är ån rensad och delvis kanaliserad.
Stora delar av ån rinner genom odlingsmarker.

YattenJ\valitet
Övre delarna av vattendraget är svagbuffrat och delvis försurningsskadade. Vid Storvik är än
relativt näringsrik och mer vällbuffrad. UppströmsFäbodsjön'står en kalkdoserare och i Fäbodsjön pågår ett försök där sjön kalkas för att förbindra höga kvicksilverballer i fisk.

Bottenfauna
Bottenfaunans sammansättning med flera föroreningskänsliga arter visar att Vallbyåns vatten är
rent och klart.
Två försurningskänsliga arter hittades vid utloppet från bäcken från Rövarmyren, dagsländan
Ephemera danica och nattsländelarven Chima"a marginata. Övriga lokaler i ån visade på en
försurningsskadad bottenfauna och endast de mest försurningståliga dagsländorna, bäcksländan
Taeniopteryx nebulosa och nattsländelarven Micrasema setiferum påträffades.

Fiskfauna
Vallbyån är ett viktigt fritidsfiskevatten och hyser best!nd av både öring och flodkräftor. FVOF
planerar att utföra biotopvård i ån. Bland annat tänker man lägga ut lekgrus i ån.
Vid elfisken på två lokaler i ån under 1987 fångades inte en enda öring. Däremot observerades
simpa, gädda och flodkräfta.
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Övrig fauna

Tillsammans med Jädraån och Borrsjöån är Vallbyån ett viktigt tillhåll för den fungerande
uttergrupp som finns i området. Utter observeras regelbundet längs vattendraget.

Vegetation och flora

Uppströms Vikfors består växtligheten av liljekonvalj, olvon, videört, fackelblomster, rörflen,
brakved, svärdslilja, pors och klibbal mm.

Bedömning av naturvärden och forslag till åtgärder

Vallbyån utgör tillsammans med Jädraån och Borrsjöån en mycket viktig utterbiotop. Området
hyser en fungerande uttergrupp som har ett mycket högt skyddsvärde.
Ån är aktuell för byggande av minikraftverk
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Borrsjöån 52-8
Karaktäristisk vattenforine:
Avrinningsområde: 260 km2
Sjöandel:
1,8 %
Medelvattenfdring: 2,3 ml/s
Beskrivna sträckor:
Borrsjöån från länsgränsen till Åsen.

·-Karta över Borrsjöån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Mellan länsgränsen och Asen har Borrsjöån ett ringlande lopp där lugnvatten, höljor och
strömmar växlar.
Nedströms länsgränsen består vattendraget av en orensad forsande bäck med block, sten och
grus i fåran.
Vid Jägarstugan finns tilltalande grunda höljor med grus och sandbottnar. Den knappt fem
meter breda fåran är här rensad och mittfåran är helt fri från större block. De upprensade
blocken ligger längs kanterna men det finns inga störande blockvallar.

Kulturpåverkan och historia
Rensningsarbeten har utförts i vattendraget men delar av ån är helt orensade.
Ån är oreglerad men ett antal minikraftverk finns i ån.

Vattenkvalitet
I de övre delarna av Borrsjöån är vattnet svagbuffrat och en kalkdoserare har placerats ut vid
Jägarstugan. Vattnet har höga fargtal.

Bottenfauna
1986 undersöktes bottenfaunan på två lokaler i Borrsjöån, uppströms och nedströms
kalkdoseraren i Jägarstugan. Proven karaktäriserades av låga art- och individantaL Den enda
förekommande dagsländan var Baetis subalpinus som försvinner då pH-värdet underst\ger 5,0.
pH-värdet understiger sålunda troligen inte 5,0 under högvattenflödena.

Fiskfauna
Borrsjöån utgör ett viktigt fritidsfiskevatten och öring har planterats ut med_gott resultat.
Flera dammar finns i Borrsjöån varav en damm vid ett sågverk utgör ett definitivt
vandringshinder för fisk. FVOF planerar att bygga en fiskväg förbi dammen.
Vid elfisken på tre olika lokaler under 1986 påträffades endast äldre öring, som troligen
kommer från utplanteringarna. Förutom öring observerades elritsa, simpa, gädda och lake vid
elfisket.
Även ett bestånd av flodkräfta finns i ån.
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Tillsammans med Jädraän och Vallbyån är Borrsjöån ett viktigt tillhåll för den fungerande uttergrupp som finns i området. Utter observeras regelbundet längs vattendraget.

Vegetation och flora
Forsstränderna med klibba1 och gråal är örtrika med bl a olvon, tibast, brudborst och ängsvädd.
I vattnet är vegetationen sparsam men lokalt förekommer löktäg, igelknopp och hårslinga. På
stenama växer bäcklevermossa.

Bedömning av naturvärden och försJag till åtgärder
Borrsjöän utgör tillsammans med Jädraån och Vallbyån en mycket viktig utterbiotop. Omrädet
hyser en fungerande uttergrupp som har ett mycket högt skyddsvärde.
Borrsjöån, från länsgränsen till Åsen, ges i denna inventeringskyddsklass il.
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Älgänt!sån 52/53-2
Karaktäristisk vattenföring:
Avrinningsområde: 121 kJn2
Sjöandel:
5,2 % ·
Besl<rivna sträclwr:
Älgängsån mellan E4:an och Hamäs.
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Karta över Älgängsån. Platser som markerats med kursiv stil i texten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av yattendra~
Nedströms Västerängarna finns några trösklar med forsar. Botten består mest av kantiga block
men sten, grus och sand förekommer också.

Vattenkvalitet
Älgängsån rinner igenom ett område med kalkhaltig morän vilket leder till att vattnet är jonstarkt
•
och bar en mycket god buffertkapacitet med en alkalinitet som överstiger 0,5 mekv/1. Ans vatten
är starkt färgat.

Bottenfauna
Älgängsån har en mycket rik och varierad botlenfauna som mest liknar boltenfaunan i Dyrån. Bl a
fö rekommer de försurningskänsliga dagsländornaBaetis muticus och Ephemera danica samt de
renvattenkr~vande skalbaggarna E lm is aenea1 Limnius volckmari, Oulimnius sp. och Hydraena
gracilis.
Den extremt försurningskänsliga sötvattenmärlan Gammarus pulex och bäcksländan Nemaura
avicularis dominerade i bottenfaunaproven. G. pulex påträffades i inventeringen endast i Älgängsån.
Även snäckarterna Gyraulus albus, Lymneaperegra och Bathyomphalus contortus påträffades i
vattendraget.

Vegetation och flora
På en liten ö i en fors nedströms Västerängarna växer hampflockel. Älgängsån omges här av
barrskog med klibbal, björk, al och ask närmast ån. Örtvegetationen är relativt hög med bl a
hampflockel, bunkestarr, piprör och örnbräken.
På stenarna i forsen växer mossa.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Det jonstarka vattnet gör att Älgängsån utgör en för länet unik miljö. Detta återspeglas främst i
den mycket art- och individrika bottenfaunan som bl a består av flera mycket försurningskänsliga
arter.
Vattendraget rioner genom det kalkområde sydost om Gävle som är av riksintresse för naturvården på grund av områdets extremrikkärr, sumpskogar och rika översilningsmarker.
Älgängsån mellan E4:an ochHarnäs ges i denna inventering skyddsklass Il
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Sandsjöån 53-48-16
Karaktäristisk vattenfdring:
A vrinningsområde: 215 kml
Beskrivna sträckor:
Sandsjöån mellan Sandsjön och Ore älv.
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Karta över Sandsjöån. Platser som markerats med kursiv stil i t~xten finns utmärkta på kartan.
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Beskrivning av vattendraget
Vid Omberget är Sandsjöån ca l O meter bred och forsande med stora runda block och en del
hällar i fåran. Botten består huvudsakligen av block med mycket små mängder lite finare
material. Ån grenar sig och den ena armen är avspärrad med hjälp av en stenledare. Övre
förgreningens sidefåra är mycket fintned små hällar, forsar och höljor.
Ett trevligt område finns vid Långholmen, som är en flack omfluten ö uppbyggd av
rullstensmateriaL Huvudfåran i öster är rensad och kantas av lösa vallar av block. Övriga fåror
är orörda. Den västra fåran är bred och lugnflytande med forsar i förträngningarna. I nedre
delen finns en fin forssträcka där vattnet rinner ut över släta hällar.
Vid Råbergs kvarn finns mycket vackra rundslipade berghällar med jättegrytor och urslipade
rännor.
Uppströms Ore älv är ån lugnflytande och strömmande med grunda bottnar bestående av runda
stenar och block.

Kultu rpåverkan och historia

Ån är måttligt flottledsrensad och bitvis syns inga spår alls av rensningar. E n del sprängda
trösklar och timmerledare finns dock.
Vid Råbergs kvarn ligger en nyrenoverad kvarn och en stamp.

Vattenkvalitet
Sandsjöån rinner på en näringsfattig berggrund vilket leder till att vattnet är naturligt
svagbuffrat och försurningskänsligt.
Vid vattenprovtagningen var vattnet jonsvagt och hade en låg buffertkapacitet Vattnet
innehöll måttliga mängder humus.

Bottenfauna
I Sandsjöån påträffades flera försurningskänsliga arter, bla dagsländorna Proc/oeon bifidum,

Centroptilum luteolum och Baetis subalpinus.
Åven nattsländan Warmaldia subnigra, snäckan Lymnea peregra och flera föroreningskänsliga
arter hittades i bottenfaunaproven.
Flodpärlmussla som klassas som sårbar (hotkategori 2) förekommer i ån.
Av bottenfaunans sammansättning attdöma understiger pH-värdet i ån aldrig 5,4.
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Fiskfauna
Sandsjöån är ett populärt fritidsfiskevatten och hyser framfår allt ett gott harrbestånd.
Vid sju elfisken på sju olika lokaler under 1987 och 1989 fångades några få ö1ingar på några av
lokalerna. Endast äldre öring fängades så det är ovisst om beståndet reproducerar sig eller inte.
Förutom öring påträffades simpa, elritsa, gädda, lake och harr under elfiskena.

Övrig fauna
Enligt utterinventeringen finns inga tecken på att utter förekommer permanent i systemet.
Bäckande strömstare förekommer längs ån.

Vegetation och flora
Nedom Omberget finns det inga högre vattenväxter i ån men däremot finns det gott om
grönalger. På en flack ö växer bl a gråvide, piprör, örnbräken och tibast.
Vid Långholmen omges Sandsjöån av magra tallhedar. Floran är fattig men stränder kring
forsarna är örtrika med karaktärsarter som vitmåra, kaoelros, piprör, liljekonvalj, brakved och
en mm.
Uppströms Ore älv är strandfloran örtrik med bl a blåtåtel, vitmåra, ängsvädd, brudborst,
liljekonvalj och piprör.

Bedömning av naturvärden och förslag till åtgärder
Sandsjöån är ett relativt orört vattendrag av betydande storlek med förutsättningar för
intressant och rik flora och fauna. Längs ån, som huvudsakligen rinner genom skogsmark, finns
bl a värdefulla partier med grenad fåra, branta forsar och strömmar.
Sandsjöån mellan Sandsjön och Ore älv ges i denna inventering skyddsklass I.
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ORDFÖRKLARINGAR

Dödisgrop

Kraterliknande hål som bildats av stora isblock som
lossnade från inlandsisen. Dessa isblock bäddades in i
isälvsmaterial och när isen sedan smälte bort bildades en
grop i marken. Ibland täcks groparnas botten av vatten.

Glacifluviala avlagringar Geologisk bildningsom uppkommit genom inverkanav
glaciärsmältvatten eller inlandsis.
Isälvsdelta

Bildades då inlandsiskanten låg stilla under en period.
Åsarna som bildades av isälvarna svällde då ut till stora
deltan.

Kames

Kulliga, glacifluviala bildningar som förekommer ganska
allmänt ovanför högsta kust-linjen och i områden med
isrand bildningar. Dessa kullar uppkom då sand och grus
sedimenterade i glaciärbrunnar eller på isen.

Kittelfält

Område där dödisgroparna ligger tätt.

Moras

Sumpmark eller träskområde.

Revel

Sandbank uppbyggd av vågtransporteratmateriaL

Sandur

Isälvsdelta i form av en stor grusplan.

Åsnät

Ett nätverk av åsryggar som bildades på dalbottnen under
inlandsisen.
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BILAGA 1 . VA TIENKEMI.

Kiillbiicken
Dalränningsbäcken
Dyrlin vid Vallenboan
Dyrlin vid Gryttjasvallen
Dyrlin vid E4

1111 -87

1:6

17/7 -87
17/7 -87
17/7 -87
17/7 -87

7,4
6,9
6,7
5,9
6,7

0,51
0,30
0,19
0,21
0,27

6,4
4,5
3,4
3,9
4,4

50
80
80
110
80

0,56
0,39
0,29
0,33
0,34

GNARPSÅN 43
Annlin nedstr. Annsjön
AnnAn uppstr. Bostabodarna
AnnAn vid Dalbrands
Gnarpsån vid uti. i Särfjärden
Gnerpslin uppstr. järnvägsbron

11/7 · 86
11/7 -86
18/7 ·86
18/7 · 86
18/7 · 86

7,0
6,8
7,2
7,2
7,2

0,20
0,24
0,25
0,36
0,26

3,6
4,0
4,1
24,1
4,5

75
70
70
60
70

0,15
o, 17
O, 17
0,42
0,19

GERSÅN 44
Köllin vid Kvarnen
Köllin vid Utterbron
Skensän uppstr. Kallbäcken
Framsängsån vid Brönnbaoksv.
Norrbäcken vid väg 305
Gimmalin
Gimmalln vid Slavattnon

1/9 -87
1/9 -87
31/8 -87
31/8 · 87
31/8 · 87
2/9 -87
2/9 -87

6,8
6 ,9
7,0
7,0
6,9
6,7
6,7

0,15
0,15
O, 18
0,20
0,21
0 ,10
0,10

2,8
2,7
3,1
3,2
3,4
2,8
2,7

70
80
80
80
70
70
80

0,18
o, 18
0,22
0,22
0,23
0,15
0,15

17/7 · 86
11 /9-86
17/7 ·86
11/9 · 86
11 /9 -86
11/9 -86
11/9 -86
16/7 ·86
16/7 ·86

7,0
6,4
6,7
5,9
6 ,3
6,3
5,8
7,0
7,0

0,14
0,07
0,12
0,33
0,07
0,07
0,03
0,21
0,10

2,8
2,1
2,3
2,0
3,2
2,9
2,4
3,8
2, 5

70
90
75
90
150
100
125
40
60

0,23
O, 17
0,17
0 ,14
0,25
0,22
0,16
o,14
0 ,19

46
Nickmora
Ån från Fuskilssjön
Nianfors
Bäckmoralin

sep-86
sep-86
sep-81)
sep·86

6,8
5,6
7,0
6,4

0,14
0 ,02
0,24
0,07

3,4
2,3
4,2
2,6

90
150
60
95

0,28
o, 18
0,36
o, 19

46/47
nedstr. Grottsjöb
Grottsjöbäcken
nedstr. kalkdoseraren
Nyboån

12/8 ·86
12/8 -86
13/8 ·86
13/8 ·86

6,6
5,9
7,1
6,7

0,12
0,02
0,16
0,08

3,6
3,1
3,6
2,6

125
160
80
85

0,32
0,29
0,29
0,19

3/7 · 87
21/7 · 87
3/7 -87

6,8
6,7
6,6
6,6
6,6
6,8
6,5
6,8
6,2
7

0,10
O, 11
0,07
0,06
0,11
0,08
0,06
0,09
0,04

2,9
3,1
2,3
2,0
2 ,9
2,6
2,4
2,6
2,1
2

80
70
90
90
100
100
100
95
100
80

O, 19
o. 19
0 , 16
0,16
0,20
o, 17
0,14
0,09
0 ,13
20

SVÅGAN 42
Lomsjölin (tillflöde)
Hängelån
Girsbiloken (tillflöde)
Girsbäcken (tillflöde)
Lumplin i Norrväna
Lumplin i Knaggälva
Lumplm uppstr. Övarälva
Svågan vid Ängebo
Svligan vid Flotthöljan

GÄLLSÅN 48-2
Killin nedstr. GällsAnsinfl.
Auglin nedstr Flugen
Gällslin nedstr. Åflöde
Gällslin vid Fångstmyran
Ledstångsbobäoken
Gällslin nedstr. Åflöde
Gällslin uppstr. Gammelbob.
Gällslin SO Fångstmyran
Sandlin uppstr. Hemtingen
Sandån

211 -81
211 ·81
21/8 · 87
21/8 ·87
2/7 -87
22/8 -67

BILAGA 1. VATTENKEMI.

2:6

uppstr. Voxnan
vid vägen mot Svag
Filgolsjö
Tensjölin vid Sjööndan
Bössmyrlin
Gryssjölin

26/8 -87
26/8-87
26/8 -87
26/8 -87
27/8 -87
6/8 -87

6,7
6,5
6,6
6,6
6,5
6,8

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,11

2,0
1,9
1,9
1,7
1.4
2,2

40
40
35
50
40
40

EFORSÅN 48-4-1
vid Killimyran
i Annefors
Blecksjölin i Annefors
nedstr. L. Öjungen
Svartlin nedstr. Svartådamm.
i M ossbo
(ett. kalkn. 8707)
nedstr. L. Öjungen
Svartlin NO Per-Ersklitten -

2n -87
1n -87
1n -87
1n -87
1n -87
22/8 -87
24/8 -87
24/8-87

6,5
6.4
6,3
6.4
6,5
6,9
7,1
6,7

0,07
0,06
0,04
0,05
0,08
0,16
0 , 20
0,12

2,6
2,3
2,0
2,2
2,5
3.4
3,6
2,9

100
100
100
90
150
80
90
150

0,17
0,15
0,12
0,14
0,17
0,29
0,34
0,28

HÄSSJAÅN 48-4-2
vid Långhed
vid Brusstranden
uppstr. Ryggesbo
i slugsjöströmmen
Lindlin

8/9 -87
12/9 -87
8/9 -87
8/9 -87
8/9 -87

7,0
6,6
6,8
6,9
7, 1

0,07
0,14
0,11
0,15
0,23

3,4
3,4
2.6
2,9
2,3

75
90
60
80
80

0,26
0,24
0,20
0,23

HÄSBOÅN 48-4-3
Flaxneo
HäsboAn uppstr. Brattskuru
Nottjärnsbäcken
HäsboAn vid Hi!sbo

14/8 -86
14/8 -86
14/8 -86
14/8 -86

6,9
7,1
6,8
7,1

0,07
0,15
0,09
0,12

2,3
2,9
2,7
2,3

50
90
90
80

0,16
0,26
0,21
0,18

3on -86
29n -86
29n -86
3on -86
10/9 -87
10/9 -87
9/9 -87
9/9 -87
9/9 -87
9/9 -87
9/9 -87

6,7
6,5
6,4
6,7
6,8
6,8
6,6
6,7
6 ,9
6,6
6,5

0,09
0,07
0,07
0,18
0,08
0,07
0,06
0,11
0,09
0,07
0,06

2,4
2,3
2,1
3,4
2,2
2,0
1,9
2,2
2,2
2,0
1,8

70
70
80
70
45
40
50
70
10
15
80

0,17
0,13
0,14
0,07
0,16

29n -86
25n -86
25n -86
9/9 -87
10/9 -87
14/9 -87
25n -86
25n -86
21n -86
21n -86
21n -86
21n -86
24n -86
24n -86
27/8 -87
28/8 -87
18/9 -87
1/9 -87
3/9 -87

6,8
6,6
7,3
7,3
6,9
6,9
6,5
6,4
6,9
6,6
6,6
7, 1
6,7
6,5
6,8
7, 1
6,9
6,5
8

0,16
0,15
0,44
0,48
0,13
0,10
0,15
0,06
0,14
0,12
o, 11
0,24
O, 1 1
0,18
0,16

3,1
2,5
5,4
5,6
2,6
2,3
2,3
1,8
2,9
2,4
1,7
3,4
1,9
1,9
2,7
3,5
3,3
1,7
2

70
50
25
20
50
60
70
90
70
80
75
50
90
40
70
50
50
30
60

48-4-7
Nedstr. S. Svensbo
Uppstr Mattsmyra
UppSlr Gällsjön
Lappbäcken
Nedstr. Lilldjupabäoksstr.
Nedstr. Gillingen
Nedstr. Gällsjön
Hedbäcken
Lindstasjöns utlopp
Öjungslln nedstr St. Öjungen
G uppstr. Lindstasjöns utlopp

0,12
0,16
0,14
0,14
0,12

4 8-4-8
Loån nedstr. sågströmmen
Lolln nedstr. Tensjön
Nätsjöbäcken
Nätsjöbäcken
Lolln nedstr. Samuelsfsilet
Lolln vid Kärringbeckarna
OllasAn
Sättnäslln
Österhacklan uppstr. Kvarnlin
Österhacklan nedstr. BrynsAgen
Österhocklan uppstr. stensjöbäcken
Österhacklan i Kvarnån
Österhacklan i Lampbäcken
Österhacklan i stensjöbäcken
Österhacklan uppstr. Kvarnlin
Kvarnlin vid Österhocklen
Kvarnån vid Los
Kvarnån vid Los
Österhacklan vid
296

0,24
0,04
o 13

0 , 25
0,20
0,49
0,56
0,20
O, 19
0,20
O, 14
0,25
0,20
0,12
0,31
0,12
0,13

0,30
0,09
o 15

ll

B I LAG1~

MAngAn i Karsjöbäcken
Österhacklan uppstr. Lampböcken
Österhacklan i Lampböcken
HÅVAÅN 48-4-9
uppstr. Voxnan
uppstr. UllhAvesjön
uppstr. storhamrasjön
ÄSTERHOCKLAN 48-4-10
uppstr. Voxnan
vid Mellanmyran
Svantjärnsbäcken
Lappmyrbäcken
Lappmyrbäcken
Uppstr. Ösjösllltten
Hiviböoken
TTÅN 48-4-1 1
Hussjölin
Hussjölin
uppstr. Rullbosjön
uppstr. Rullbosjön
nedstr. s.- Jöttsjön
nedstr. s.- Jättsjön
GALVÅN 48-5
RossAn uppstr. Lustakojan
RossAn uppstr. Lu stakojan
Rossån uppstr. Åttakojan
LAngbolin i Röste
VinnfarsAn/RossAn sammanfl.
Vinnfarslin vid Karlsberget
VinnfarsAn vid stormyran
Vinntarslin vid Hersebäcken
i Röste
i Sandbergs
48-9
vid byberget
vid Mllnsbackab.
vid Mlinsbackabergat
väst Ektjärn
Nyvalislin
48-13
Enen uppstr. Ramsjö
Moaslin
Moaslln
VIIsAn
Enan nedstr. Porstjärn
Enan nedstr. Porstjärn
En sjöbäcken
Ensjöbäcken
Flomyrbäcken
DysAn vid T rotvallen
RisbergsAn nedstr. SIAttjärn
RisbergsAn NV Djuptjärn
Kumsjölln
Sä

1. VATTENKEMI.

3:6

4/9-87
3/9 -87
3/9 -87

6,0
6,7
6.4

0,03
0,08
0,04

1,5
1,8
1,5

100
50
100

0,10
0,10
O, 10

1/9 -87
1/9 -87
1/9 -87

6,4
6,4
6,3

0,04
0,03
0,05

1,5
1,5
1,7

40
40
70

0,09
0,09
0,10

2/9 -87
-87
2/9 -87
1/8 -87
2/9 -87
2/9 -87
2/9 -87

6,9
6,9
6,6
6,1
6,9
6,9
7,1

0,18
0,23
0,05
0,03
0,16
0,16

2,8
3,2
1,5
1,8
2,6
2,5
4,2

80
80
60
180
90
50
50

0,18
0,23
0,08
0,12
0,17
0,16
0,31

26n -86
aug-87
2617 -86

0,12
0,07
0,08
0,08
0,09
0,08

2,0
2,0
2,,
2,0
2,1
2,0

50
60
60
50
40
40

0,15

26n -86
aug-87

6.4
6,6
6,7
6,9
6,5
6,7

26/6 -87
6/9 -87
6/9 -87
2616 -87
26/6 -87
25/6 -87
25/6 -87
25/6 -87
26/6-87
26/6 -87

6,8
7,0
6,9
6,6
6,8
6,6
6,5
6,5
6,6
6,6

0,10
0,14
0,14
0,08
0,09
0,07
0,11
0,06
0,09
0,08

2,3
2,6
2,8
2,3
2,3
2,2
2,9
2,0
2,7
2,5

70
50
50
70
80
90
150
90
90
90

0,15
0,15
0,16
0,14
0,15
0,14
0,21
o, 13
0,18
0,15

24/6-87
24/6-87
13/9 -87
13/9 -87
25/6 -87

6,5
6,6
6,8
6,7
6,3

0,06
0,06
0,08
0,07
0,05

2,0
2,0
2.2
2,1
2,0

80
80
90
125

0,13
0,12
0,17
O, 17
0,15

6,7
6,5
6,7
6,5
6,7
6,9
6,8
6,8
6,9
6,6
6,6
6.4
6,3
6

O, 11
0,09
0,10
0,08
0,1 1
0,12
0,13
0,13
0,18
0,14
0,14
0,09
0,13

2,7
2,6
2,3
2,2
2,3
2 .. 3
2,9
2,5
3,4
2,6
2,5
2,5
2,3
2

80
90
90
90
80
70
60
50
60
70
80
60
100
60

0,21
0,20
0,16
0,18
0,19
0,14
0,22
0,25
0,27
0,22
0,17
0,17
0,18
16

-86
-86

10/9 -86
22n -8 6
22n -86
22n -86
22n -86
22/7 -86

,,

0,15
0,15

4:6

BILAGA 1. VA TTENKEMI.

Snosbäcken
Snosbäcken
Gebbarån
Vandalån
Vandelån
GArdsjölin
SAnghusAn vid Mon
Sånghussjöns utlopp
BrinnasAn

917-86
5/9 -8Ei
5/9 -8Ei
2817 -1:16
6/9 -8Ei
2B/7 -1:16
5/9 -Bi'
3/9 ·BEl
5/9 -Bi'

6,2
5,9
5,6
6,4
6,1
6,2
6,6
6,3
6,8

0,04
0,02
0,00
0,09
0,02
0,17
0,08
0,05
0,11

1,7
1, 6
1,7
2,7
1,7
3,8
2.4
2,3
2,5

95
100
125
150
90
100
80
80
75

0,12
0,13
0,14
0,16
0,14
0,10
o, 13
0,18
0,13

SORGÅN 48-17
ned str. Enbron
nedstr. Finnebysjön

3/9 -80
4/9 -80

6,8
6,8

0,1 1
0,10

2, 8
2,7

60
50

0,22
0,21

ENÅN 48-17
nedstr _ Enbron
nedstr. Finnebysjön

3/9 -8 0
4/9-86

6,8
6,8

0,1 1
0,10

2,8
2,7

60
50

0,22
0,21

2317 -06
2317 -n6
2317 -06
2417-06

6,7
6,9
6,9
6,9

0,16
0 ,1 6
0,21
0,16

2.4
2,3
2,9
2.3

70
50
90
70

0,1B
0,20
0,26
o, 18

1417
1317
1317
1317

-BB
-138
-BB
-138

6,9
7,0
6,9
6,9

0,14
0,14
0, 12
0, 11

3,9
3,B
3,8
3,9

80
90
80
B5

0,29
0,26
0,25
0,24

9/1 o -135
9/10 -135
9110 -135
9/10 -135
9/10 -135
18/8 -196
1B/B -IB6
19/B -197
19/B -:B7
19/8 -87

6,7
6,6
6,7
6,5
6,5
6,4
5,0
6,0
5,6
6,5

O,OB
0,07
O,OB
0,08
0 ,05
0,05
0,00
0,02
0,04
0,07

3,0
2,9
2,1
3,0
2,2
2,7
3,9
2.2
2,2
2,3

90
90
100
125
125

160
1BO
140

0,13
0,11
0,16

617 -8;8
517 -8:8
617 -B,8
517 -B.8
26/B • 7

6,5
6,8
6,B
6,9
6,B

0,14
0,18
o. 18
0,21
0,21

4,5
4,B
5,2
5,6
4,8

190
1BO
160
140
160

0,41
0,45
0,43
0,4B
0,46

18/8 -87
18/8 -B7
1B/8 -B7
15/1 o -87
15/10 -87
15/10 -87
2.2110 -87
15/10 -87
15/10 -87
22/10 -87
22/10 -B7
22/10 -87
14110 -87

6,4
6,2
6,4
7,0
6,6
5,9
6,2
6,5
6,7
6,5
6,4
6,6
7

0,07
0,06
0,05
O, 12
0,05
0,02
0,06
0,04
0,05
0,05
0,06
O,OB
1

2.8
2,3
2,2
2,B
2.1
2.4
2,6
2,0
2,0
2,1
2.1
2,6

160
180
125
160
100
180
180
80
BO
100
150
160
100

0,1B
0,16
o, 14
0,28
0,16
0,08
0,23
0,15

GERÅN 48-18
ÄngreAn nedstr. Sillartjärnen
vid väg 296
Borrån
nedstr. Horamsbäcken

49
i Axmar bruk
Bergsån
nedstr. Stor-Skärjan
uppstr. kalkaran

HAMRÅN GEÅN 50
l Bargby
nedstr. Kalven
Gopån nedstr. Idafors
Gopån i Skärpan
Gopån ovan Fellåsen
Gopån uppstr. Fallstadammen
GopAn- Fellllsbäokon
Gopån - Fallåsbäcken
Gopån- Paskobäcken
Gaplin nedstr. Idafors

0,24

5 0/51-2
Dammlin vid E4:an
vid linskäkt
nadstr. Törsmur
i Oppala
Vid linpinneri
51
Tjärnängestjärnsbäcken
Bocksbäcken
i Jansbo
Fagerfläcksbäcken
nedstr. Bresiljarna
Svartlin nedstr. Särmyrorna
Svartån nedstr. Nybodammen
Ramlin vid Katrineberg
i Kotrineberg
F~:~nsån

Stugsjöbäckan i Rimsbo
Grannäslin i Gäddtjärnsb.

5:6

BILAGA 1 . VA TTENKEMI.

LAngsjölin nedstr. LAngsjön
GrannäsAn
Strömsborg uppstr. Ockelbo
Kolsjölin uppstr. Amot
Kölsjölin i Åmot
Kölsjölin vid Mellandammen
Kölsjölin vid Hk Uppstr Kiillsj.
Kölsjölin i limsAn
Kölsjöån i limsAn
Kölsjöån vid Åberget
Kölsjölin i Stenl'ln
Kölsjölin vid Hällfors
Molin nedstr. Mörttjiirnsb.
Mörtjiirnsb. uppstr. Molin
MosjöAn nadstr. Grästjärn
Molin uppstr. Hedsjöblicken
Molin i Hedsjöblicken l Mo
Molin nedstr. Mörttjilrnsb.
Mörttjiirnsb. uppstr. Molin
Mörttjärnsb. nedstr. Hedtj.b.
Mörttjiirnsb. i Finnbäcken
Mosjöån uppstr. Molin
Mosjöån nedstr Kolänget
MosjöAn nadstr. Grästjärn

28/10 -87
28/10-87
28/10 -87
28/10-87
23/10-87
31/7-87
23/10 -87
23/10-87
22/10 -87
23/10 -87
19/8 -86
19/8 -86
18/8 -86
11/9 -87
11 /9 -87
1 '1/9 ·87
11/9 -87
11/9 -87
11/9-87
11/9 -87
11/9-87
19/8 -87

6,6
6,4
6,7
6,7
6,6
6,6
6,8
6,5
5,3
5.2
5,5
6,6
6,8
6,7
5,8
6,5
6,3
6,0
6,6
6,1

- JÄDRAÅN 52
Dalsäng i Ji.idarfors
Jiirbo vid yllefabriken
Kungsfors
LiliAn vid Botjärn
LiliAn l Sörjabäcken
Litlån i Sörjabäcken
Lundforsan
Tonsbäcken
lansbäcken 1 km nedstr. väg
LiliAn vid Tallås
LiliAn nedstr. bron vid Svartbäcken
Jädralin uppstr. Tallås
Jädralin uppstr. Sidsjöbäckens utlopp
Sidsjöbäcken uppstr. Jädralin
Svartbäcken
Jädralin vid Ivantjärn - vägbron
Varghålsbä cken 1,5 km uppstr JädreAn
Holmsjöbäcken uppstr. Jädralin
Korpströmmen
Korpströmmen
Stybbornsbäckan
Svartnäslin nedstr. Rlmnsen
Mosjöbäcken vi Vällingsbäck i W·liin

23/10 -87
29/10 -87
29/10 -87
29/10 -87
15/8 -87
29/10 -87
29110-87
4/11 -87
17/8 -87
5/11 -87
16/8 -87
28/10 -87
15/8 -87
15/8 -87
16/8 -87
23/10 -87
16/8 -87
16/8 -87
17/8-87
28/10-87
17/8 -87
17/8 -87
17/8 -87

6,5
6,8
6,7
6,3
6,3
6,3
6,6
6,9
6,9
6,2
6,2
6,4
6,5
7.1
4,9
6,5
6,0
7,0
6,5
6,4
5,9
6,5
6,6

0, 10
0,06
0,07
0,07
0, 13
0,05
O,Ql

0,01
O,Dl
0,12
0,25
0,08
0,10
0,07
0,05
0,07
0,07
0,03

0,08
0,10
0,06
0,04
0,04
0,04
0,06
0,24
0,02
0,01
0,04
0,04
0,18
0,00
0,06
0,02
0,14
0,05
0,04
0,03
0,04
0,04

1,8
2,6
2,3
2,4
2,5
2,7
2,4
2,4
2,3
2,7
2,1
3,2
2,9
3,4
3,3
4,8
2,5
2,8
2,4
2,1
2,3
2,3
2,3

0,14
0,21
0,20
0,19
0,20
0,21
0,13
0,19
0,18
0,22
0,15
0,11

140
140
140
100
90
100
100
80
90
180
260
200
120
120
100
140
140
125
125
100
160

2,9
3,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
4,2
4,7
2,0
2,1
2,3
2,7
3,4
2,3
2,6
3,1
3,2
2,3
2,3
2,8
2,3
2,3

160
120
120
150
180
140
120
150
150
100
90
150
125
90
280
120
200
50
100
140
160
90
50

0,27
0,31
0,20
0,18
0,15
0,19
0,19
0,37
0,33
0,14
0,11
0,18
0,13
0,25
0,05
0,22
0,17
0,19
0,13
0,18
0,17
0,14
o, 11

4,5
2,6

130
140

0,23
0,45

3,7
3,2
3,4
2,9

160
160
160
160
180
200
180

0,29
0,24
0,26
0,20

0,27
0,41
0,19
0,25
0,20
0,16
0,18
0,18
0,13

ÖÅN 62-8

ÅN 52-7
uppstr. Vikfors
uppstr. kelka ra
GlasboAn
Strömsholmsån
nedstr. bäck fr. rövarmyren
GlasboAn uppstr. Läderlund

8/10
8/10
8/10
8/10
23/8
23/8

-86
-86
-86
-86
-86
·86

6,7
6,3
6,5
6,3
5,9
5,2

0,11
0,06

6:6

BILAGA 1. VATTENKEMI.

11/9-87
10/9 -87
, 1/9 -87

Harniisån
Hobiickstjörnens utlopp
Klubbobiioken uppstr. Åmot
Älgängsån vid Västerängarna
Älgsjöbäcken
Bokärrsbäcken
Glamsbäcken

53-48-16
uppstr. Ore älv
uppstr. Ore älv
uppstr. Örnbarslugnet
Kvarnån
Sundsjöån uppstr. Sandsjön
Sundsjölin uppstr. Hakomägg
Korrisbäcken nedetr. Konradsbäcken
Korrisbäcken uppstr. Konradsbäcken
Flarksjöån nedstr. Flarksjön
n nedstr.

o -86
o -86

24/9-86
25/8 -87
25/8-87
25/8-87
25/8 · 87
25/8-87
27/8 -87
2718 -87
27/8 -87
27/8 -87

0,11
0,09

3,8

120
140
160

6,8
7,3
7,3
7,1
6,8
6,6
6,8

0,38
2,20
1,20
1,10
0,53
0 ,60
0,73

6,8
19,3
13,5
13,5
7,5
11 ,3
11,3

70
120
90
170
100
125
160

6,3
6,5
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,2
6,4

0,04
0,05
0,05
0,08
0,06
0,04
0,06
0,05
0,06

1,7
1,8
1,8
2,1
1,8
1,4
1,7
1,6
1,7
16

70
70
50
60
40
40

so

70
35
40

l
l

