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Sammanfattning

LONA-projektet ”Bratta älv -åtgärder för att utveckla bestånden med flodpärlmussla, stationär- och
sjövandrande öring” startades i september 2014. Projektets avsikt var att förbättra förutsättningarna
för flodpärlmusslans beståndsutveckling i Bratta älv samt öka tätheterna med både stationär och
sjövandrande öring. För detta krävdes insamling av information om beståndens nuvarande status och
utbredning. Hela Bratta älv, ca 9 km, har undersökts översiktligt med vattenkikare för att kartlägga
flodpärlmusslornas förekomst. Elfisken har genomförts för att kartlägga öringens tätheter i Bratta älv
och i tre tillflöden. En plan för biotopvårdsåtgärder och skötsel för vattendraget sammanställdes i
början av projektet som låg till grund för vidare åtgärder. Därefter genomfördes konkreta
biotopvårdande åtgärder på väl utvalda platser med syftet att öka produktionen av öringens
tätheter. Sträckan från kraftstationen ned till mynningen i Rottnen har prioriterats. Detta för att
optimera för den sjövandrande öringen från Rottnen.
Flodpärlmusslorna hade tidigare undersökts 1996 och 1999, av Skogsstyrelsen som utgjorde underlag
för vidare undersökningar. Projektet kan konstatera att flodpärlmusslorna är lokaliserade till tre
avgränsade lokaler i den övre halvan av Bratta älv. Totalt har 394 flodpärlmusslor noterades.
Föryngring kunde konstateras i Bratta älv då musslor i storleksintervallet 2,5 – 5 cm hittades. Musslor
förekommer inte i den nedre delen av Bratta älv trots mycket lämpliga biotoper. Detta kan delvis
förklaras av att vattnets färgtal är betydligt högre i Bratta älvs nedre delar.
Elfisken har genomförts vid totalt 10 olika lokaler med totalt 24 elfisken. 6 lokaler har elfiskats 3 – 4
ggr med syftet att följa upp genomförda åtgärder. En elfiskelokal har varit en referens där inga
åtgärder har genomförts. Elfisken har genomförts i tre tillflöden (Stampbäcken, Lövfallsbäcken och
Ötjärnsbäcken) med bra resultat.
Totalt har 26 lekbottnar förberetts med en total yta av ca 190 m2, dvs lekbottnarna är iordningställda
för att senare påfyllas med lekgrus. I anslutning till lekområdena har uppväxtmiljöer för årsyngel
skapats samt manuell biotopvård har genomförts på en total sträcka om 355 m på en yta av ca 1900
m2. I ett separat fiskvårdsprojekt som genomfördes 2015, har ca 43 ton lekgrus tillförts de 26
lekbottnarna.
Glädjande kunde flodkräftor påvisas i den övre delen av Bratta älv.
Biotopvårdande åtgärder har genomförts tidigare i Bratta älv. Första gången var under 1990-talet och
därefter 2004–2005. Då anlades bl.a. 10 lekbottnar. De 10 lekbottnarna har via LONA-projektet
rensades från slam och sediment samt luckrades upp. Tre av dem har även fått tillfört nytt lekgrus. I
anslutning till lekplatserna har uppväxtmiljöer för årsyngel skapats.
Västerrottnabygdens fvof har varit högst delaktiga i arbete, framförallt ordföranden Sören Olsson
och Ove Berglund. Ca 15 personer från fvof har varit involverade i biotopvårdsåtgärder, bäverjakt,
elfisken mm. 5 personer från Sunne kommuns arbetsmarknadsenhet har varit delaktiga i
biotopvårdsåtgärder och elfisken.
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Bratta älv

Karta 1. Bratta älv, Sunne kommun.

Flodpärlmusslans förekomst i Bratta älv 2017
Översiktliga inventeringar har gjordes 1996 och 1999 av Skogsstyrelsen. 10 lokaler på sträckan
nedströms Dammyren till kraftstationen i Västerrottna undersöktes. Samt 5 lokaler i Stampbäcken.
Endast 6 musslor påträffades, varav 5 av dessa var utanför de inventerade lokalerna, alla 6 musslor
hittades nedströms Dammyren.
Under hösten 2014 inventerades hela Bratta älv (ca 9 km) översiktligt med vattenkikare.
Förhållandena var mycket bra med lågt vattenstånd vilket gav en mycket god översikt.
Flodpärlmusslorna är mycket lokalt förankrade och förekommer i tre specifika ”lokaler”, se karta 2,
som är separerade från varandra och avskiljs av naturliga vandringshinder. Den nedre lokalen är
belägen ca 250 m nedströms Dammyrens utlopp. Trots bra biotoper generellt, har inga musslor
påträffats längre ned i systemet. Detta är anmärkningsvärt då det finns mycket goda biotoper vid
Näveråsen och t.o.m. kraftstationen i Västerrottna. Vattnets färgtal ökar nedströms och är betydligt
högra jmf. med utloppet ur Ängen, se figur 2 och 4, vilket kan vara en förklaring.
2014 hade totalt 177 flodpärlmusslor hittats, fördelade mellan 4 stycken i den nedre lokalen, 81
stycken i mellersta och 92 stycken i den övre lokalen, se karta 2. Den mellersta lokalen var starkt
påverkad av ett bäverdämme 2014, en stor del av sträckan kunde inte inventeras. 2015 revs
bäverdammen som påverkade en ca 200 m lång musselförande sträcka. Det visade sig att det var den
absolut bästa lokalen för flodpärlmusslor som var drabbad.
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2016 undersöktes
sträckan, ytterligare 217
flodpärlmusslor kunde
påvisas. Samtidigt hittades
30 – 40 skal efter döda
flodpärlmusslor i sträckan,
varav flertalet fanns i
bäverdammen eller på
bäverhyddan. Totalt har
394 flodpärlmusslor
noterats. Det har förts en
dialog med Länsstyrelsen
hur man ska hantera
Karta 2. Flodpärlmusslans fördelning vid tre lokaler i Bratta älv.
musslorna i den ca 200 m
långa lokalen som riskerar att återigen påverkas
av bäverns framfart. Även en diskussion har förts
om Bratta älv ska ingå i Länsstyrelsens
miljöövervakning för flodpärlmusslor.
Flertalet musslor i intervallet 2,5 cm 5 cm har
påvisats i den mellersta lokalen, således sker en
föryngring. Mer information kring musselförande
lokaler med åtgärdsförslag finns under rubrikerna
”Delområde 4” och ”Delområde 6”.
Bäverdamm som påverkade den bästa lokalen med
flodpärlmusslor.

Vattenkvaliteten i Ängsjöns utlopp och i Bratta älv.
I Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning fanns två vattenkemiska mätstationer i Bratta älv. En station
vid utloppet ur Ängen och en i vattendragets nedre delar, vid Västerrottna. Mätstationen vid
utloppet är sedan november 2015 vilande. Bl.a. undersöks parametrarna färg och pH, se figur 1- 4.
Färg och pH är viktiga parametrar för att utvärdera musslornas förutsättningar i Bratta älv. pH bör/får
inte understiga 6,2 och färgens medelvärde under vårflödet bör vara <80 mg Pt/l. Vattenkemins
påverkan och gränsvärden för flodpärlmusslor beskrivs närmare i rapporten ”Biotopvårdsplan för –
Flodpärlmusslor och ”Rottnaöring” i Bratta älv, under fakta delen.
Figurerna 1 och 3 redovisar lägsta uppmätta värden för pH varje år under mätperioden. Färgtalets
medelvärden vid enbart vårfloden kan tyvärr inte beräknas utan färgtalets årsmedelvärden i Bratta
älv har beräknats, se figur 2 och 4.
Av figurerna framgår att det sker en förändring av vattenkvalitén nedströms. Färgtalet ökar och
lägsta pH är lägre i Västerrottna jmf. med Ängsjöns utlopp, vilket i sig inte är anmärkningsvärt.
Gränsvärdet för färg <80 mg Pt/l, överstigs vid 8 olika år under perioden 2006 – 2017 vid
Västerrottna. Färgtalet har en ökande trend vid båda mätstationerna även om Ängen ligger långt
under gränsvärdet. pH värdet har aldrig understigit 6,2 vid Ängsjöns utlopp medan nedre
mätstationen har pH värdet understigit 6,2 vid 11 mättillfällen av totalt 125. Som lägst har pH 5,8
uppmätts 1990.
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Figur 1. Minsta uppmätta pH varje år för perioden 1979 – 2015
vid Ängens utlopp, provtagningsstation 17STA1555. pH har aldrig
understigit pH 6,2 vid totalt 57 mättillfällen. Sista provtagningen
skedde 2015-11-05, provtagningsstationen är nu vilande.

Figur 3. Minsta uppmätta pH varje år för perioden 1987 – 2017
vid den nedre mätstationen 17STA0883 (Västerrottna) i Bratta
älv. pH har understigit pH 6,2 vid 10 av totalt 135 mättillfällen.
Obs de senaste tre åren 2015, 2016 och 2017 har pH
understigit pH 6.2. Senaste mätningen var 2017-09-14.

Figur 2. Färgtalets årsmedelvärden för den övre mätstationen
17STA1555 (utlopp ur Ängsjön). Totalt har 57 mättillfällen
genomförts. Senaste provtagningen skedde 2015-11-04,
provtagningen är numera vilande. Färgtalet har en ökande trend
men ligger klart under riktvärdet <80 mg Pt/l.

Figur 4. Färgtalets årsmedelvärden för perioden 1987 –
2017 vid den nedre mätstationen 17STA0883
(Västerrottna) i Bratta älv. Färgtalet har en ökande trend.
Åtta årsmedelvärden ligger över riktvärdet <80 mg Pt/l.
Senaste mätningen var 2017-09-14.

Anledningen till varför det är lägre pH och högre färgtal i Bratta älvs nedre delar är att ett flertal
tillflöden mynnar i Bratta älv; Håltjärnsbäcken, Ötjärnsbäcken, Lövfallsbäcken, Godbäcken och
Stampbäcken m.fl. Avrinningsområdena för resp. bäck utgörs framförallt av mossar med ett fåtal
inslag av mindre tjärnar. Normalt har bäckarna låga flöden. I samband med kraftig nederbörd kan
bäckarna mångdubbla sin storlek och bidra med betydlig transport av finpartikulärt material ut i
Bratta älv. Sammantaget finns bra vattenkemiska förutsättningar för flodpärlmusslor i den övre delen
av Bratta älv. Det sker ett kontinuerligt tillflöde nedströms som påverkar vattenkemin, men
bedömningen är att vattenkemin är tillfredställande inom de lokaler där musslor förekommer.

Vilka är förväntade tätheter på öringbestånden i Bratta älv?
Hur mycket öring kan man förvänta att en lokal i Bratta älv ska producera? VIX klassificeringen ligger
till grund för kvalitetsfaktorn fisk, en bedömningsgrund för klassificeringen av ekologisk status
utgående från elfiske. Värdet sammanställs av Berit Sers, SLU från databasen för provfiske (elfiske) i
vattendrag (SERS). En viktig faktor i VIX-klassificeringen är skillnaden mellan faktisk fångst och
förväntad fångst av laxartad fisk. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från elfiskeprotokoll och
är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup, bredd, substrat, död
ved, mm. samt en statistisk jämförelse med andra elfiskelokaler. I tabeller 2 - 6 och i figurerna 4 - 7
framgår den förväntande totala mängden öring för respektive lokal. ”För. nölax” ger en bra målbild
vilka förväntningar man bör ha på produktionen med öring i en viss lokal i just Bratta älv.
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En annan metod för att bedöma tätheterna i Bratt älv är att jämföra tätheterna med andra elfisken i
likartade vattendrag i denna del av Sverige. Normala tätheter för öring i ett vattendrag som Bratt älv
med ett avrinningsområde som är <100 km2 kan utläsas ur tabell 1.
Percentilintervallen 25 % - 75 % är normala värden (markerade med fet stil i tabell 1) dvs. värden för
”öring totalt” mellan 25,7 – 131,9 öringar/100 m2 kan anses som normala tätheter. T.ex. elfisket vid
Referens, träbro 2017 gav ”öring totalt” 20,5 öringar/100 m2. Enligt tabell 2 hamnar det på mellan 25
% - 50 % - percentilen dvs ”Normala” tätheter noterade i denna typ av vatten. Tabellen är hämtad ur
”Jämförandevärden från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2008.”
Tabell 1. Jämförvärden, beräknad täthet per 100 m2 av unga (0+) och vuxna öringar (>0+), elritsa och simpor i insjöringvattendrag i södra
Sverige, med ett avrinningsområde <10 km2 storlek. Tabell hämtad ur rapporten för ”Jämförvärden” (Sers m.fl. 2008). Vid bedömning av
percentilerna används: Värden under 1 % -percentilen =Extremt låga. Värden under 5 % -percentilen =Mycket låga, Värden mellan 5- och
25 % -percentilen =Låga, Värden inom 25%- till 75%-percentilen =Normala, Värden mellan 75%- och 95%-percentilen =Höga, Värden över
95%-percentilen =Mycket höga, Värden över 99 % -percentilen =Extremt höga
Percentiler
Öring 0+
Öring >0+
Öring totalt
Elritsa
Simpor
<100 km2
<100 km2
<100 km2
<100
<100
km2
km2
1%
0
0
0,7
0,3
0,7
5%
0
0,3
2,2
0,5
1,0
10 %

0,7

1,2

4,1

0,8

1,5

25 %
50 %

4,0
18,1

3,7
9,4

11,5
30,7

1,6
6,2

3,8
14

75 %

52,0

20,3

71,6

23,3

38,5

90 %

94,4

35,5

123,6

91,6

99,6

95 %
99 %

129,3
224,5

44,0
78,9

107,7
250,8

135,6
267,5

138,4
-

Beskrivning av 7 delsträckor med åtgärdsförslag samt genomförda
åtgärder 2014–2017

Karta 3. Bratta älv delas in i 7 delområden som avgränsas av
naturliga eller artificiella vandringshinder. Kartan visar delområde 1
–4

Karta 4. Delområden 5 – 7.

Hösten 2014 inventerades Bratta älvs hela sträcka, från mynningen i Rottnen till Ängsjöns utlopp, av
Tomas Jansson, Kräftmannen AB, en sträcka på ca 9 km. Förutom att kartlägga förekomsten av
flodpärlmusslor dokumenterades behovet av biotopvårdsåtgärder med fokus på öring. Med
vattenkikare genomfördes översiktliga undersökningar. För en utförlig beskrivning av resp.
delområde hänvisas till ”Biotopvårdsplan för – Flodpärlmusslor och ”Rottnaöring”” i Bratta älv. Bratta
älv delades upp i 7 delsträckor, Nedan beskrivs förekomsten av flodpärlmusslor, öring, åtgärdsförslag
samt genomförda åtgärder och resultat från elfisken för respektive delområde.
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Delområde 1.
Sträcka 1
Delområdet delades upp i tre
sträckor som har olika
karaktärer och förutsättningar.
Från mynningen i Rottnen och
ca 250 m uppströms domineras
av stor sten och block med
forsande karaktär. Brist på
uppväxtmiljöer för mindre öring
och stor brist på leksubstrat.
Sträckan saknar djuphålor,
maxdjup vid lågvatten 45–50
cm. Hela sträckan rinner genom
en ravin med en frodig kantzon.

Karta 5. Delområde 1. Blå triangel – vandringshinder. Röd stjärna – elfiskelokal.

Sträcka 1. Bratta älv vid mynningen i Rottnen, vid olika vattenstånd.

Åtgärdsförslag
 Möjlighet finns att anlägga två lekområden om tot. ca 9 m2 på sträckan men dessa är inte
optimala och det finns risk för bortspolning av lekgrus vid högflöden. En gammal traktorväg
går längs södra sidan som kan användas för att köra fram lekgrus.
Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i sträcka 1
Inom sträcka 1 har inga konkreta åtgärder genomförts. Det beror på att sträckan har hög lutning och
manuella åtgärder är inte genomförbara. Ett översiktligt elfiske genomfördes 2016 (i hela delområde
1 från mynningen i Rottnen uppströms till kraftstationen) för att få en grov uppskattning om
förekomster med öring i olika storlekar. Förekomsterna med öring bedöms som låga med avsaknad
av större öring (> 300 mm).
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Sträcka 2.
Sträcka 2 bedöms vara det viktigaste
reproduktionsområdet för Rottnaöringen.

Sträckan har flackare partier med stort inslag
av grus och sand. En varierande kantzon av löv
omger större delen av sträckan med mycket
död ved lokalt i vattnet. Sträckan nedströms
bron domineras av strömmande partier med
små inslag av forsnackar med tillfälliga
ökningar av vattenhastigheten. Betesmark för
nötdjur omger båda sidorna nedströms bron.
Vid en lokal finns omfattande klövtramp ned i
vattendraget som medför igenslamning av
Del av sträcka 2, nedströms bron.
nedströmsliggande bottnar. Både uppströms
och nedströms bron finns flera mycket fina biotoper samt områden som utgör lekområden med goda
uppväxtmiljöer för årsyngel. Sträckan har även bra förhållanden för större öring. Vid fältbesök i
september 2014 noterades 35 – 45 öringar i storleksintervallet 25 – 35 cm.
Vid elfisket 2014 i lokalen ”Ovan bron”, fångades två öringar med avklippt fettfena. Öringarna var
240 resp. 285 mm, båda var hanar. Det kan betyda att stödutplanterad öring i Rottnen vandrar upp i
Bratta älv. Om de lyckas med reproduktionen är dock oklart, resultatet från elfisket tyder inte på det.
Åtgärdsförslag
 Förbättra befintliga lekområden genom att luckra upp stenpälsen med järnspett på. Under
1990-talet iordningställdes flera lekbottnar direkt uppströms och nedströms bron, dessa
behöver justeras och optimeras. Optimera strandnära uppväxtmiljöer för årsyngel i
anslutning till lekområdena. Totala ytan av dessa är ca 20 m2.


I anslutning till ”Kullebroa” ska ca 10 m2 lekbotten anläggas med tillförsel av nytt leksubstrat.
Lekbottnarna ska först förberedas och uppväxtmiljöer skapas i direkt anslutning. Till
”Kullebroa” går en gammal traktorväg som gör det lättillgängligt för transport med lekgrus
med en traktor.

Målsättning sträcka 2 inför projektstart
Målsättningen var att förbättra befintliga lekområden och skapa ca 10 m2 nya lekområden är att
uppnå tätheter inom den 75 % -precentilen (se tabell 5) dvs. ca 70 öringar/100 m 2 i anslutning till de
åtgärdade sträckorna.
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Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i sträcka 2
Lekbottnarna från 1990-talet har justerats,
kompletterats och utvidgats. Uppväxtmiljöer
har skapats och sträckor har biotopvårdats.
Totalt 8 lekområden om totalt ca 110 m2 har
förberetts inför utkörning av nytt lekgrus. Vid
”Kulebroa” anlades ett av lekområdena. De 8
lekområdena finns fördelad i sträckan från
”Kulebroa” och ca 75 m uppströms träbron. Det
största lekområdet finns uppströms träbron.
Uppväxtmiljöer och biotopvård har genomförts i
en sträcka av totalt ca 100 m vilket motsvarar ca
700 m2. I ett separat fiskvårdsprojekt som
genomfördes 2015, har ca 23 ton lekgrus
tillförts samtliga 8 lekområden.
I sträcka 2 har elfisken genomförts vid två olika
stationer, ”Kulebroa” och ”Ovan Bron”, se figur
4 och tabell 2. Stationerna har placerats för att
kunna följa upp effekterna av genomförda
åtgärder. Totalt har 8 elfisken genomförts.
Tätheterna har varit förvånansvärt låga fram tills
2017. I augusti 2015 tillfördes lekgruset, dock
spolades en stor del av lekgruset bort från
utsättningsplatserna vid extremt höga
höstflöden 2015. I november 2016 inventerades
lekgropar i delområde 1. Två lekgropar hittades strax uppströms den övre elfiskesträckan (”ovan
bron”), fyra lekgropar på elfiskesträckan, samt tre lekgropar strax nedströms elfiskesträckan. Utifrån
lekgroparnas storlek och karaktär beräknades honornas längd till 18–44 cm längd. Mellan de två
elfiskelokalerna finns en forsnacke och område där lekområden anlagts och lekgrus tillförts, här
hittades fyra lekgropar. Den största av dessa lekgropar var 240 cm, honans längd beräknades till 51
cm och torde i så fall vara en öring som vandrat upp för lek från Rottnen. Övriga lekgropar var
betydligt mindre. Glädjande visade elfisket 2017 på en rejäl ökning av 0+. Vid lokalen ”ovan bron”
uppnådde tätheterna t.o.m. de förväntade tätheterna, se figur 4.

Figur 4.Elfiskeresultat för lokalerna ”Ovan bron” och ”Kulebroa”. Figurerna visar antal öringar per 100 m2 för 0+ och >0+ samt
det förväntade tätheterna (Förv. Nölax) för elfiskelokalen. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från elfiskeprotokoll och
är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup, bredd, substrat, död ved, mm. samt en statistisk
jämförelse med andra elfiskelokaler.
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Tabell 2. Sammanställning av elfiskedata från elfiskelokalerna ”Kulebroa” och ”Ovan bron”. Tabellen innehåller antal av 0+ och >0+ per
elfisketillfälle, avfiskad yta (som varierar beroende på vattenstånd), minsta och maxvärdet i mm, medeltätheter av öring per 100/ m 2. Förv.nölax är
förväntad fångst på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfiskeprotokollet som underlag med en bedömning hur mycket öring
lokalen bör kunna producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på vattendragets
Ekologiska status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
”Ovan bron”
Totalt antal
Längd (mm)
Beräknad täthet

(antal/100 m2)
Öring

Öring
>0+
2

Avfiskad
yta (ms)
165

Min

Max

0+

>0+

1999-08-31

7

Öring
0+
5

57

225

3,2

1,5

Tot
Öring
4,7

Förv.
Nölax
29,94

VIXklass
2

2001-08-14

1

1

0

210

73

73

0,5

0

0,5

27,83

2

2014-09-26

14

5

9

221

66

285

2,4

4,4

6,8

30,11

2

2015-09-29

1

1

0

253

73

73

0,6

0

0,6

26,48

2

2016-10-04

4

1

3

202

77

242

1,0

2,7

3,7

27,47

2

2017-09-17

57

46

11

211

57

275

24,7

7,3

32,0

27,12

2

Förv.
Nölax
30,6

VIXklass
2

“Kullebroa”

Totalt antal
Öring

Längd (mm)

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
18

Avfiskad
yta (ms)
245

Min

Max

0+

>0+

56

165

5,7

7,8

Tot
Öring
13,5

2014-09-29

31

Öring
0+
13

2015-09-29

16

9

7

299

64

190

3,1

2,8

5,9

28,9

2

2016-10-03

1

1

0

248

80

313

0,4

8,8

9,2

30,4

2

2017-09-29

53

45

8

276

58

207

17,3

3,2

20,5

29,5

2

Elfiskelokalerna ”Kullebroa” till vänster och ”Ovan bron” till höger.

Sträcka 3.
Sträckan är kraftigt påverkad. Sten/block har
flyttats upp på land, troligen ganska nyligen
med syftet att vattnet snabbare ska rinna
undan nedströms turbinen. Två bäverhyddor
fanns 2014 som utgjorde vandringshinder.
Bäverdammarna hade en ca 150 m lång
dämmande effekt på sträckan t.o.m. turbinen.
Sträcka 3 kan optimeras med biotopvård.
Möjligen kan fler lekområden anläggas efter
genomförd biotopvård.
Åtgärdsförslag
Sträcka 3. Turbinutlopp vid kraftstationen i Västerrottna.
 Återföra sten från strandkanten, kan
till stor del göras manuellt.
 Anlägga 1–2 lekområden med lekgrus på en total yta av ca 10 m2.
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Bäverjakt och utrivning av bäverdammar mellan 1 maj-31 augusti då ej tillstånd från
länsstyrelsen behövs.

Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i sträcka 3
Våren 2015 hade bäverdammarna spolats bort i samband med höga flöden. Inga åtgärder har
genomförts i sträcka 3. Biotopvårdsåtgärder i denna sträcka kräver att det genomförs med en mindre
grävmaskin.

Delområde 2.

Sträckan är ca 2 km lång. Hela
sträckan har mycket fina
biotoper för öring. En lämning
efter en kvarn vid ”Sandkullen”,
är ett av få tecken efter
mänsklig påverkan. Större delen
av sträckan har ett naturligt
utseende. Sträckan är
varierande mellan strömmande
partier med inslag av
forsande/stråkande partier.
Flera djupare ”hålor” utgör
utrymme för större öring och
Karta 4. Delområde 2. Blå triangel - vandringshinder
lämpliga övervintringslokaler
för öring. Lekområden med grusbottnar förekommer vid flera lokaler inom hela delsträckan. Vissa
sträckor i övre delen av delsträckan har mycket fina naturliga lekbottnar. Bävern är aktiv med
byggandet av dammar som periodvis utgör vandringshinder. En damm som utgjorde vandringshinder
2014 rasade i samband med högt vattenflöde hösten 2014. En bäverdamm finns också alldeles
uppströms kvarnruinen vid ”Sandkullen”.
Minst en lekplats anlades på sträckan 2004–2005. Två öringförande tillflöden mynnar i sträckan,
Stampbäcken och Lövfallsbäcken. Öring har noterats i båda bäckarna och kommer elfiskas 2015.
Periodvis omges närliggande landområden av betesmark.
Vid sträckan mellan Stampbäckens och Lövfallsbäckens mynning i Bratta älv, en sträcka på ca 650 m,
ändras karaktären till en dominans av sten/grus i bottensubstratet med avsaknad av större sten.
Strömmande sträckor med inslag av kortare forssträckor/nackar dominerar. Sträckan har ett
meandrande lopp på flackare landområden med inslag av djupare partier. I strandkanterna finns lera.
Bottnarna saknar vegetation och inger näringsfattiga förhållanden. Mink, bäver och häger använder
området flitigt. Bottnarna bör vara mycket lämpliga för flodpärlmusslor, men inga kunde påvisas med
vattenkikare. Hela sträckan har mycket fina lekförhållanden för öring men något sämre
uppväxtmiljöer för årsyngel.
Det har aldrig genomförts elfiskeundersökningar på sträckan. Den övre delen av delsträckan avbryts
med ett vandringshinder i form av en naturlig fors/fall över klipphäll.
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Vid fältbesök i början av oktober 2014 kunde
inga lekgropar eller tecken på öringlek noteras
i delsträckans övre delar.
Framförallt den övre delen av delsträckan har
mycket lämpliga miljöer för flodpärlmusslor.
Ca 1 km uppströms finns närmast kända
förekomsten. Varför finns inte flodpärlmusslor
på denna sträcka? Under årens lopp borde
neddriftande musslor/larver hamnat på
sträckan.
Åtgärdsförslag
 Utrivning av bäverdammar mellan 1
maj-31 augusti då ej tillstånd från
länsstyrelsen behövs. De personer
som ska riva dammar är
jakträttshavare inom området.
 Bäverjakt under allmänna jakttiden
för bäver: 1 oktober - 15 maj.
 Elfiskeundersökningar.
 Om behov finns ska naturliga
lekområden förbättras. Med järnspett
ska ”stenpälsen” luckras upp samt ska
uppväxtmiljöer för årsyngel.
Målsättning
Öringtätheterna bör uppgå till 30 - 50
individer/100 m2. På sikt möjliggöra at
Rottnaöringen kan använda delsträckan som
reproduktionsområde genom att skapa en
fiskpassage förbi kraftverket i Västerrottna i
form av ett omlöp eller fisktrappa.

I övre delen av delområde 2 finns flera mycket fina naturliga
lekområden för öring och lämpliga miljöer för flodpärlmusslor
som bilden visar. Ingen mussla påträffades inom delområde 2.

Lövfallsbäcken.

Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i
delområde 2
Inga nya åtgärder har genomförts i delområde
2. Området besitter så goda biotoper och
naturliga lekområden vilket medförde till att
delområdet inte prioriterades. Den lekplats
Stampbäcken.
som anlades 2004 – 2005 hade till stor del
spolats bort. Dock rensades det lilla att
lekgruset som fanns kvar, rent från slam/sediment. Högst troligt finns tillräckligt med lekmöjligheter i
delområde 2. De två tillflödena som mynnar inom delområde 2, Stampebäcken och Lövfallsbäcken
har elfiskats, se figur 5 och tabell 3. Resultaten var förvånansvärt bra, framförallt vad gäller
Lövfallsbäcken som är ett okalkat vattendrag med endast våtmarker som källflöden. pH torde i alla
fall periodvis vara lågt, det har dock inte gjorts pH-mätningar. Vad gäller Stampebäcken kalkas
källsjöarna Östra och Västra Svarttjärnet. Tillflödena kan troligen betraktas som viktiga i
öringsproduktionen även för Bratta älv då öringar från tillflödena bör vandra ut i Bratta älv om
tätheterna blir höga med hård konkurrens om båda föra och ståndplatser.
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Båda lokalerna låg över de förväntade tätheterna, för Lövfallsbäcken var det t.o.m. ca 3 ggr så höga
tätheter.

Figur 5. Elfiskeresultat för ”Lövfallsbäcken” och ”Stampbäcken”. Figurerna visar antal öringar per 100 m2 för 0+ och >0+
samt det förväntade tätheterna (Förv. Nölax) för elfiskelokalen. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från
elfiskeprotokoll och är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup, bredd, substrat, död ved,
mm. samt en statistisk jämförelse med andra elfiskelokaler.
Tabell 3. Sammanställning av elfiskedata från Lövfallsbäcken och Stampebäcken. Tabellen innehåller antal av 0+ och >0+ per elfisketillfälle,
avfiskad yta (som varierar beroende på vattenstånd), minsta och maxvärdet i mm, medeltätheter av öring per 100/ m 2. Förv.nölax är förväntad
fångst på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfiskeprotokollet som underlag med en bedömning hur mycket öring lokalen bör
kunna producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på vattendragets Ekologiska
status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
Totalt antal
Öring
Lövfallsbäcken
2015-08-17
Stampebäcken
2016-10-03

Längd (mm)

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
76

Avfiskad
yta (ms)
200

Min

Max

0+

>0+

106

Öring
0+
30

41

205

19,0

34

28

6

100

49

210

32,0

38,8

Tot
Öring
57,8

Förv.
Nölax
24,6

VIXklass
2

6,0

38,0

33,1

2

Delområde 3
Sträckan är ca 700 m och
innehåller 3 naturliga
vandringshinder i form av
fors/fall över bergshällar.
Sträckan har en hög lutning, ca
7 % vilket kan sammanfatta
sträckan till att det dominerade
strömtypen utgörs av fors.
Bottensubstraten består av
Karta 5. Delområde 5. Blå triangel – vandringshinder. Röd stjärna – elfiskelokal.
sten och block med begränsad
tillgång till grusmaterial och
därmed få lämpliga lekområden. I sträckan finns lämningar efter en såg. Ett lekområde anlades 2004–
2005. Området är dock svårarbetat pga. av den höga lutningen. Delområde 3 har därför låg prioritet.
Inga flodpärlmusslor noterades. Det finns heller inga lämpliga miljöer för flodpärlmusslor i sträckan.
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Ett naturligt vandringshinder inom sträcka 3

Ca 50 m nedströms elfiskelokalen vid ”V Sågtorpet”. Ruiner
efter sågverk till höger i bild.

Åtgärdsförslag
 Förbättra befintligt lekområde inom elfiskelokalen med uppluckring av stenspäls samt
tillförsel av nytt leksubstrat om behov finns. Lekområdet är ca 5 m2.
 Ev. anlägga 1 – 3 lekområden på en utvald sträcka av ca 75 m. Sträckan är belägen ca 100 m
nedströms kraftledningsgatan. Lekområdet är i behov av tillförsel av leksubstrat samt skapa
uppväxtmiljöer för årsyngel.
Målsättning
 Bevara och stabilisera tätheterna runt 30 individer/100 m2 vid elfiskelokalen.
Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 3
Inga nya åtgärder genomfördes i delområde 3. Den höga lutningen medför till att det är för stor risk
att anlagda lekbottnar och nytt lekgrus riskerar att spolas iväg. Dock rensades det lilla lekgrus som
ligger kvar från slam/sediment.

Delområde 4

Detta är det största delområdet
med en sträcka av ca 2,9 km
(inkluderat Dammyren). Det är
inom detta område det börjar
förekomma flodpärlmusslor.
Sträckan är varierande med
Dammtjärn, djupa och
lugnflytande partier samt
längre sträckor med fors. Det
finns få eller inga tecken på
mänsklig aktivitet i form av
flottledsrensningar eller
likande. Dock finns en damm
vid utloppet ur Dammtjärn.
Karta 6. Delområde 4. Blå triangel – vandringshinder
Sedan 2004–2005 finns ett
omlöp vid dammen. Vid mycket
lågt vattenflöde går omlöpet torrt. Omfattande avverkningar i direkt anslutning till vattendraget,
utan kantzoner är den moderna mänskliga påverkan. Det finns två troligen tre öringförande
tillflöden, Ötjärnsbäcken, Björhålebäcken och ev. Rissäterbäcken som alla mynnar i sträckan.
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Delområdet avgränsas av naturliga vandringshinder. Området har delats in i 3 mindre delsträckor, se
karta 6.
Sträcka 1
Från Dammtjärn utlopp och ca 300 m
nedströms. Från utloppet och 200 m nedströms
finns bra lekområden för öring och även bra
miljöer för flodpärlmussla. Totalt 4 musslor
noterades i sträcka 1, varav den minsta var ca 3
cm. Musslorna fanns vid två lokaler varav tre
satt i en grupp. Enligt noteringar från Bo-Erland
Johansson, Skogsstyrelsen 1998
synobserverades sex musslor på sträckan. Två
lekplatser anlades 2004–2005. Öring noterades
vid fältbesök i sep/okt 2014. Inga tecken på
lekgropar eller parningsaktivitet noterades.
Sträcken nedströms Dammyren har god tillgång
till grus som utgör lämpligt leksubstrat på flera
lokaler. En fundering som uppkom vid
fältbesöket var om sträckan används av öring
från Dammtjärn dvs. av nedströmslekande
öring?
Vecka 43. 2014 föll ca 100 mm regn på kort tid.
Bratta älv steg kraftigt och dammen vid
Dammyren svämmande över. Omlöpet räckte
inte till för att hålla jämna steg med
vattenföringen. Dammen har påverkats tidigare
av höga flöden och vissa delar av dammkrönet
har spolats bort.
Åtgärdsförslag
 Underhåll och förbättringsåtgärder av befintliga lekplatser.
 Anlägga två nya lekområden direkt nedströms dammyren med en total yta av 5–7 m2.
 Elfiske
 Samla de 4 flodpärlmusslorna till en plats uppströms en lekplats.
 Förstärkningsåtgärder av dammen vid Dammyren. Säkerställer ett breddavlopp via
dammluckorna för högflöden eller att man sänker eller breddar omlöpets inlopp.
 Undersöka förekomsten av fler musslor på de 200 m nedströms Dammtjärn.
Målsättning
Optimera förutsättningarna för de få kvarvarande flodpärlmusslorna på sträckan. Tätheterna av
öringens årsyngel ska vara >10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans behov av
värddjur.
Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 4, sträcka 1
Uppväxtmiljöer och biotopvård har genomförts i anslutning till ett anlagt lekområde, i en ca 40 m
lång sträcka, vilket motsvarar ca 160 m2. I stället för att anlägga två lekområden fokuserades på att
göra ett område större än vad som planerades från början. I ett separat fiskvårdsprojekt som
genomfördes 2015, har ca 1,5 ton lekgrus tillförts lekområdet. De bottnar som anlades 2004 – 2005
rensades från slam och sediment. Ca två veckor efter att lekgruset körts ut noterades 4 öringar på
lekplatsen (oktober 2015). Eftersom det inte genomförts elfisken i sträcka 1 finns ingen möjlighet att
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utvärdera åtgärderna vid lekområdet. Inga fler flodpärlmusslor noterades. Musslorna har inte
flyttats.
Sträcka 2
Sträckan omfattar inloppet i Dammyren
(Finnängen) till Björnhålebäckens mynning i
Bratta älv, ca 750 m. Ca 700 m är påverkad av
3 - 5 bäverdammar. De övre ca 50 m är
strömmande med mycket fina biotoper för
öringlek och musslor. De nedre 700 m är
lugnflytande pga. av bäverdämmen vilket
gjorde det omöjligt att vada. Nedströms den
nedre bäverdammen (ca 300 m uppströms
Dammyren), finns grusbottnar med
leksubstrat och en flodpärlmussla hittades.
Lekgropar efter öring hittades i denna sträcka
hösten 2015. Flera skalrester noterades. I de
lugnare partierna förekommer rikligt med
kransalgen Nitella sp. Bäverns omfattande
byggverk har medfört att Bratta älv ändrat
flödesriktning och rinner över mossmarker
istället för huvudfåran samt bidragit till
omfattande sedimentering nedströms
dammen. I huvudfåran noterades 9
flodpärlmusslor i kraftigt sedimenterad botten.
Trots att älven rinner genom våtmark utgörs
botten av grus med bra lekomöjligheter, som
bävern med sina dämmen påverkar i allra
högsta grad. 200–300 m med mycket bra
miljöer för musslor och som lekområde för
öring, är kraftigt påverkade av bäverdämmen.
Dammarna medför sedimentering av bottnar
samt utgör vandringshinder för fisk. En öring
på ca 1 kg noterades med vattenkikare mellan
två bäverdammar i oktober 2014. Öringen
kunde inte vandra uppströms för lek,
eftersom bäverdammen (vid besökstillfället)
var ett vandringshinder.

Sträcka 2. Redan efter ca 80 – 100 m uppströms dammyren
finns bra lekbottnar. Lekgropar noterades i denna lokal hösten
2015. Området är hårt påverkat av bäverdammar. Ovan i bild
en raserad damm. Flodpärlmusslor hittades på lokalen.

Sträcka 2. Ca 150 m uppströms mynningen i Dammyren
fanns en bäverdamm 2014 som dämde älven. Till vänster i
bild går den naturliga huvudfåran. Bäverdammen ledde om
älven och passerade över en mosse.

Nitella sp.
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Sträcka 2. Båda bilderna är samma sträcka. 2014 fanns en bäverdamm nedströms vilket medförde att vattendjupet var för stort och
inventering med vattenkikare av hela sträckan var omöjligt att genomföra. 2015 revs bäverdammen och det kunde konstateras att
sträckan har mycket fina biotoper för flodpärlmusslor samt lämpliga bottnar för öringlek. I denna sträcka hittades flest
flodpärlmusslor.

Åtgärder
 Utrivning av bäverdammar mellan 1 maj-31 augusti då ej tillstånd från länsstyrelsen behövs.
De personer som ska riva dammar är jakträttshavare inom området.
 Bäverjakt under allmänna jakttiden för bäver: 1 oktober - 15 maj.
 Flytt av musslor från området till område i sträcka 3, dvs uppströms den bäverpåverkade
sträckan. Ca 50 - 400 m uppströms ”Björnehålebäckens mynning” i älven har bra miljöer för
musslor, dessutom förekommer sporadiskt med musslor på sträckan.
Målsättning
Säkerställa reproduktion av flodpärlmusslor. Musselbeståndet ska vara opåverkat av bäverdämmen.
Tätheterna med öringens årsyngel ska vara> 10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans
behov av värddjur.

Före och efter utrivning av bäverdammar i den sträcka som har flest flodpärlmusslor i Bratta älv
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Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 4, sträcka 2
Två bäverdämmen har rivits ut. Bäverjakt har
genomförts. Efter att bäverdämmena revs våren
2015 har de inte byggts upp igen (hösten 2017).
Förhoppningsvis medförde bäverjakten till att de
uppehåller sig nedströms i systemet.
Efter att bäverdammarna revs 2015 kunde en ca
200 m lång musselförande sträcka undersökas.
Det visade sig att det var den absolut bästa
lokalen för flodpärlmusslor i hela Bratta älv. 2016
undersöktes sträckan, ytterligare 217
flodpärlmusslor kunde påvisas. Samtidigt hittades
30 – 40 skal efter döda flodpärlmusslor i sträckan,
varav flertalet fanns i bäverdammen eller på
bäverhyddan. Totalt har 394 flodpärlmusslor
noterats varav 298 stycken i sträcka 2. Det har
förts en dialog med Länsstyrelsen hur man ska
hantera musslorna i den ca 200 m långa lokalen
som riskerar att återigen påverkas av bäverns
framfart. Även en diskussion har förts om Bratta
älv ska ingå i Länsstyrelsens miljöövervakning för
flodpärlmusslor.
Flertalet musslor i intervallet 2,5 cm 5 cm har
påvisats i sträcka 2, således sker en föryngring.
I sträcka 2 har 4 lekområden iordningställts på en
sträcka av ca 100 m lång sträcka. Uppväxtmiljöer
och biotopvård har genomförts i anslutning till de
anlagda lekområdena. I ett separat
fiskvårdsprojekt som genomfördes 2015, har ca
4,5 ton lekgrus har tillförts de 4 lekområdena.
Öring kunde påvisas i den mycket lilla bäcken
”Björnhålebäcken”, som mynnar i Bratta älv.
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Sträcka 3
Sträcka 3 är ca 1 km lång och sträcker sig från Björnhålebäckens mynning t.o.m. fallet alldeles
uppströms Ötjärnsbäcken mynning i Bratta älv. Strömmande/forsande förhållanden dominerar.
Nedre delen av sträcka 3 har bra biotoper för musslor, riklig tillgång till grus/sten och med flera
lämpliga lekområden för öring. Vissa lokaler har god tillgång till leksubstrat. 2014 noterades totalt 14
musslor påträffades, fördelat på en ca 500 m lång sträcka. Två av musslorna var ca 4 cm vilket
indikerar på en föryngring. De övre 500 m saknar musslor. Sträckan har högre lutning och är smalare.
Andelen större block och sten ökar uppströms. På vissa lokaler finns inslag med grus.

Övre delen av Sträcka 3 avgränsas av ett naturligt vandringshinder. Hösten 2014 vid lågvattetn.

Åtgärder
 Anlägga lekområden med uppskattad total yta ca 65 m2 fördelat mellan 10 – 11 lokaler vid
den nedre delen av sträckan där musslor förekommer och där ev. musslor från sträcka 2
kommer flyttas.
 Förbättra befintliga lekområden med uppluckring av stenpälsen samt skapa uppväxtmiljöer
för årsyngel och substrat för musslor. Fokusområde är från Björnhålebäcken samt ca 400 m
uppströms.
 I anslutning till lekområden ska optimala miljöer för musslor skapas och förberedas inför flytt
av musslor till området.
 Samla ihop befintliga 14 musslor till ett område med optimala miljöer.
 Elfiske
Målsättning
Optimera förutsättningarna flodpärlmusslorna på sträckan. Tätheterna av öringens årsyngel ska
vara> 10 individer/100 m2 för att säkerställa flodpärlmusslans behov av värddjur. Ca 400 m lång
sträcka ska utgöra optimala förhållanden för flodpärlmusslans hela livscykel, samt ett optimalt
lekområde och uppväxtområde för både större öring och årsyngel.
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Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 4, sträcka 3
Totalt har 6 större lekområden
iordningställts. Det fokuserades på färre
områden men med en större yta.
Uppväxtmiljöer och biotopvård har
genomförts i anslutning till de anlagda
lekområdena på en totalsträcka om ca 100
m vilket motsvara ca 600 m2. I ett separat
fiskvårdsprojekt som genomfördes 2015, har
ca 6,5 ton lekgrus har tillförts de 6
lekområdena.
I lekområdena har fokus varit på att skapa
miljöer för båda flodpärlmusslor och lekÖvre delen av sträcka 3 vid högflöden hösten 2014.
och uppväxtmiljöer för öring. Glädjande
hittades 7 flodpärlmusslor i storleksintervallet 2,5 cm – 4 cm. Totalt har 21 flodpärlmusslor påträffats
i sträcka 3. Någon flytt har inte blivit aktuellt då bra miljöer har skapats via projektet.
Inom sträcka 3 finns 3 elfiskestationer, se figur 6 och tabell 4. Ett elfiske har genomförts i tillflödet
Ötjärnsbäcken som mynnar i sträcka 3. Två elfiskestationer har elfiskats 2015, 2016 och 2017. Den
nedre lokalen är i anslutning till ett anlagt lekområde medan en lokal utgör en referens dvs. lokalen
är i ett område där åtgärder inte genomförts.

Figur 6. Elfiskeresultat för lokalerna ”Uppstr Dammyren”, ”Referens Träbron” och ”Ötjärnsbäcken”. Figurerna visar antal
öringar per 100 m2 för 0+ och >0+ samt det förväntade tätheterna (Förv. Nölax) för elfiskelokalen. Förväntad fångst grundar
sig på ifyllda data från elfiskeprotokoll och är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup,
bredd, substrat, död ved, mm. samt en statistisk jämförelse med andra elfiskelokaler.

20

Kräftmannen AB
Tabell 4. Sammanställning av elfiskedata från elfiskelokalerna ”Ötjärnsbäcken”, ”Ref träbron” och ”Uppstr. Dammyren”. Tabellen innehåller antal
av 0+ och >0+ per elfisketillfälle, avfiskad yta (som varierar beroende på vattenstånd), minsta och maxvärdet i mm, medeltätheter av öring per
100/ m2. Förv.nölax är förväntad fångst på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfiskeprotokollet som underlag med en bedömning
hur mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått
på vattendragets Ekologiska status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
“Ötjärnsbäcken”

Totalt antal
Öring

2015-08-08

35

“Ref träbron”

Öring
0+
13

Längd (mm)
Öring
>0+
22

Avfiskad
yta (ms)
156

Totalt antal
Öring

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Min

Max

0+

>0+

48

184

8,5

14,3

Längd (mm)

Tot
Öring
22,8

Förv.
Nölax
35,9

VIXklass
2

Förv.
Nölax
26,2

VIXklass
2

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
49

Avfiskad
yta (ms)
245

Min

Max

0+

>0+

61

250

4,8

24,2

Tot
Öring
29,0

2015-08-17

60

Öring
0+
11

2016-08-16

81

52

29

222

32

185

28,5

13,7

42,2

26,8

2

2017-09-20

91

36

55

227

57

212

19,4

28,8

46,2

26,3

2

Förv.
Nölax
29,0

VIXklass
2

“Uppstr.
Dammyren”

Totalt antal
Öring

Längd (mm)

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
42

Avfiskad
yta (ms)
323

Min

Max

0+

>0+

55

252

2,2

13,8

Tot
Öring
16,0

2015-08-17

48

Öring
0+
6

2016-08-16

91

54

37

334

52

197

18,5

8,5

27,0

28,7

2

2017-09-20

82

22

60

339

54

238

8,4

22,9

31,3

28,6

2

Elfiskelokalerna ”Uppstr Dammyren” (bilden till vänster),
”Referens träbron” (övre bilden till höger) samt Ötjärnsbäcken,
nedre bilden
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Delområde 5

Delområdet 5 sträcker sig från
vandringshindret vid
Ötjärnsbäckens mynning i Bratta
älv till kvarnlämningar uppströms
Håtjärnet, en sträcka på ca 2,2 km
(varav Håtjärnet utgör ca 1,1 km).
Dammen vid utloppet ur
Håtjärnet har rasat och utgör inte
längre ett vandringshinder. Två
anlagda lekplatser finns ca 150 m
nedströms utloppet ur Håtjärnet.
Hösten 2014 sågs 4 – 6 öringar i
anslutning till båda lekområdena.
Dessa två lekplatser är de enda
Karta 7. Delområde 5. Blå triangel – vandringshinder, röd stjärna – elfiskelokal.
lämpliga som finns på sträckan
nedströms Håtjärnet inom delområde 5. Sträckan ned till vandringshindret, ca 600 m, är relativt
ensidig med avsaknad av djuphålor, grunt och med mycket begränsad tillgång till grus/sten. I nedre
delen dominerar grova block med en stark lutning, sträckan är påverkad av omfattande avverkning
med avsaknad av kantzon på den sydvästra sidan. I de solbelysta sträckorna förekommer riklig
algpåväxt på bottensubstratet. I skuggande områden uppströms avverkade området, finns rikligt
med mossa på stenar med inslag av övervattenvegetation. Öring noterades inom hela delområdet,
även inom det området med riklig förekomst av trådalger.
Sträckan uppströms Håtjärnet till kvarnruinerna är ca 250 m. Kvarnruinerna utgör vandringshinder
för öring. En lekgrop med öringrom noterades hösten 2014, ca 20 m innan mynning i Håtjärnet.
Lekgropen låg inom ett mycket begränsat område, mellan två stenar om ca 30 – 40 cm2 med ett
vattendjup på ca 5 cm. Det fanns begränsad tillgång till leksubstrat (mycket sand/grus).

Anlagd lekbotten 2004–2005 nedströms Håtjärnet som rensades från slam och sediment. Mynningen i Håtjärnet. Ca 20 m

uppströms mynningen sker öringlek. Ca 200 m uppströms finns ruiner efter en kvarn samt ett naturligt
vandringshinder. I sträckan har tre lekområden anlagts samt biotopvårdsåtgärder samt skapandet av
uppväxtområden för 0+.

Inga flodpärlmusslor noterades inom delområdet. Nedströms kvarnruinen genomfördes ett elfiske
2014, se tabell 4, som uppvisade högre totala tätheter än förväntat, medan mängden 0+ var i den
nedre skalan för ett normalt bestånd. Ordföranden i Västerrottnabygdens fvof, Sören Olsson, såg vid
ett tillfälle mindre öring försöka ”hoppa” förbi vandringshindret. De kom ca 1 m upp i fallet, där tog
det stopp.
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Åtgärder
 Förbättra de två lekområdena nedströms Håtjärnet samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i
anslutning till dessa.
 Skapa två nya lekområden och uppväxtmiljöer för årsyngel nedströms Håtjärnet. Varje
lekområde är 3–4 m2. Ett lekområde anläggs i anslutning till utloppet ur Håtjärnet medan det
andra ligger ca 15 m uppströms de två äldre lekområdena. Kräver tillförsel av lekgrus
 Anlägga 2–3 lekområden á 3–4 m2 nedströms kvarnruinerna uppströms Håtjärnet. Kräver
tillförsel av lekgrus.
 Sträckan uppströms Håtjärnet, ca 250 m. Biotopvård t.o.m. första vandringshindret som är
naturligt (kvarnruinen ligger 30 m uppströms). Under stenpälsen finns fläckvis grussubstrat
som kan nyttjas för lek. Med järnspett skapa uppväxtmiljöer och lekområden med befintligt
material.
 Elfiske.
Målsättning
Optimera produktionen av öring med på en sträcka av ca 200 m nedströms och 250 m uppströms
Håtjärnet. Öringtätheterna bör uppgå till 50 - 70 individer/100 m2.
Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 5
De två lekområdena nedströms Håtjärnet är
rensade från slam/sediment. Uppväxtmiljöer för
årsyngel har skapats i anslutning till dessa. Två
nya lekområden och uppväxtmiljöer för årsyngel
nedströms Håtjärnet har skapats. Den ena ligger
ca 15 m uppströms de gamla lekbottnarna
medan det andra lekområdet ligger ca 10 m
nedströms utloppet ur Håtjärnet. Varje
lekområde är 3–4 m2. Ett lekområde anlades i
anslutning till utloppet ur Håtjärnet medan det
andra ligger ca 15 m uppströms de två äldre
lekområdena. I ett separat fiskvårdsprojekt som
genomfördes 2015, har ca 3 ton lekgrus har
tillförts de lekområdena.
Uppströms Håtjärnet har 3 lekområden
iordningställts. Uppväxtmiljöer och biotopvård
har genomförts i anslutning till de anlagda
lekområdena på en totalsträcka om ca 120 m
vilket motsvara ca 480 m2. I ett separat
fiskvårdsprojekt som genomfördes 2015, har ca
4,5 ton lekgrus har tillförts de 3 lekområdena.
Elfisken har genomförts vid en station 2014 –
2017. Efter att jag noterat stor öring hösten
2016 vid den nedre lekområdet (20 m
uppströms mynningen i Håtjärnet) genomfördes
ett kompletterande elfiske i anslutning till detta
lekområde, se figur 7 och tabell 5.

Övrebilden, ca 20 m före mynningen i Håtjärnet. Nedre
bilden visar en anlagd lekbotten i delområde 5 med ett
lekande öringar hösten 2015
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Figur 7. Elfiskeresultat för lokalerna ”Uppstr Håtjärn” och ”20 m uppstr Håtjärn”. Figurerna visar antal öringar per 100 m2 för
0+ och >0+ samt det förväntade tätheterna (Förv. Nölax) för elfiskelokalen. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från
elfiskeprotokoll och är en bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup, bredd, substrat, död ved,
mm. samt en statistisk jämförelse med andra elfiskelokaler.
Tabell 5. Sammanställning av elfiskedata från elfiskelokalerna ”Uppstr Håtjärn” och ”20 m uppstr Håtjärn. Tabellen innehåller antal av 0+ och
>0+ per elfisketillfälle, avfiskad yta (som varierar beroende på vattenstånd), minsta och maxvärdet i mm, medeltätheter av öring per 100/ m 2.
Förv.nölax är förväntad fångst på respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfiskeprotokollet som underlag med en bedömning hur
mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på
vattendragets Ekologiska status utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
“Uppstr.
Håtjärn”

Totalt antal
Öring

Längd (mm)

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
24

Avfiskad
yta (ms)
67

Min

Max

0+

>0+

65

172

8,0

2014-09-30

31

Öring
0+
5

2015-09-01

28

11

17

120

60

195

19,1

25,8

44,9

32,8

2

2016-08-13

54

34

20

118

57

164

29,7

17,4

47,1

33,1

2

2017-09-17

44

16

28

88

60

164

18,2

32,5

50,7

34,9

1

Förv.
Nölax
32,4

VIXklass
2

“20 m
Uppstr.
Håtjärn”

Totalt antal
Öring

2017-09-21

151

Öring
0+
106

Längd (mm)

Öring
>0+
45

Avfiskad
yta (ms)
194

36,3

Tot
Öring
44,3

Förv.
Nölax
35,8

VIXklass
1

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Min

Max

0+

>0+

42

156

58,1

24,6

Tot
Öring
82,7

Ruinerna efter bl.a. en kvarn ca 250 m uppströms Håtjärn.
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Delområde 6

Delområdet är ca 1,5 km och
avgränsas mellan
vandringshindren kvarnruinen
och rester efter en damm ca
250m nedströms Ängsjön.
Bratta älv byter namn till
Ängsälven uppströms
Håtjärnet. Delsträckan varierar
mellan lugnflytande och
forsande partier. Den övre
delen rinner i lugnflytande
tempo genom en stor myrmark.
Musslor förekommer
nedströms myrmarken.
Flodpärlmusslor finns fläckvis i
partierna med
Karta 8. Delområde 6. Blå triangel – vandringshinder.
forsande/strömmande
förhållanden. Totalt noterades
92 musslor och 11 skalrester. Musslor förekommer på en ca 550 m lång sträcka, från ca 250 m
uppströms kvarnruinen. Ett tillflöde mynnar i älven på sträckan, historiskt har det förekommit öring i
tillflödet, men är oklart i dagsläget. Två lekområden anlades 2004–2005 inom de områden musslor
förekommer. Vid fältbesök hösten 2014 kunde en trolig lekgrop noteras i ett av lekområdena. Flera
lekgropar noterades nedströms och uppströms de sträckor där musslor förekommer. Nedströms
myrområdet grävde en öring, ca 25 cm, lekgrop vid en mindre nacke i 5 cm vattendjup. I delar med
lugnflytande partier har bävern varit flitig. Det har tidigare aldrig genomförts elfiske inom
delområdet. Öring noterades inom hela delområdet.
I de lugnflytande områdena förekommer rikligt med sediment/algpåväxt. Även järnutfällningar
noterades vi lågt vattenstånd hösten 2014, vilket försvårade letandet efter musslor.

Anlagd lekbotten från 2004–2005. Sträcka inom delområde 6 med förekomst av flodpärlmusslor.

Åtgärder
 Förbättra/underhålla de befintliga två lekområdena samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i
anslutning till dessa.
 Anlägga 4–5 lekområden a´3–4 m2/styck samt skapa uppväxtmiljöer för årsyngel i anslutning
till dessa. Lekområdena ska anläggas i den ca 500 m långa sträckan där musslor förekommer.
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Koncentrera de ca 90 musslorna till en
optimal iordningställd miljö i den övre
delen av den sträcka de förekommer på
idag.
Eftersökning av fler musslor.
Elfiske

Målsättning
Skapa ca 500 m lång sträcka som ska utgöra
optimala förhållanden för flodpärlmusslans hela
livscykel samt ett optimalt lekområde och
uppväxtområde öring. I framtiden ska
reproduktion av musslor förekomma i sträckan.

Naturligt vandringshinder, avgränsar delområde 5 och 6, vid
högflöde hösten 2014. Ca 200 m uppströms Håtjärnet.

Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 6
Tre nya lekområden och uppväxtmiljöer för årsyngel har skapats. En total sträcka av ca 75 m, totalt
ca 300 m2 har uppväxtmiljöer och biotopvård genomförts i anslutning till de anlagda lekområdena.
De gamla lekbottnarna har rensats från sediment och slam. Varje lekområde är 3–4 m2. Lekområdena
anlades i den ca 500 m långa sträckan där musslor förekommer. Musslorna har inte flyttats. Inga fler
flodpärlmusslor har upptäckts. I ett separat fiskvårdsprojekt som genomfördes 2015, har ca 3 ton
lekgrus har tillförts lekområdena. En elfiskelokal finns mellan två anlagda lekområden. Elfisken har
genomförts 2015, 2016 och 2017, se figur 7 och tabell 6.
Målsättning
Skapa ca 500 m lång sträcka som ska utgöra optimala förhållanden för flodpärlmusslans hela
livscykel samt ett optimalt lekområde och uppväxtområde öring. I framtiden ska reproduktion av
musslor förekomma i sträckan.

Figur 7. Elfiskeresultat för lokalen ”N Gräshöjden”. Figuren visar antal öringar per 100 m2 för 0+ och >0+ samt det förväntade
tätheterna (Förv. Nölax) för elfiskelokalen. Förväntad fångst grundar sig på ifyllda data från elfiskeprotokoll och är en
bedömning vad mycket öring lokalen bör kunna producera utifrån djup, bredd, substrat, död ved, mm. samt en statistisk
jämförelse med andra elfiskelokaler.
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Tabell 6. Sammanställning av elfiskedata från elfiskelokalen ”N Gräshöjden”. Tabellen innehåller antal av 0+ och >0+ per elfisketillfälle, avfiskad
yta (som varierar beroende på vattenstånd), minsta och maxvärdet i mm, medeltätheter av öring per 100/ m 2. Förv.nölax är förväntad fångst på
respektive lokal och tillfälle. Värdet beräknas med elfiskeprotokollet som underlag med en bedömning hur mycket öring lokalen bör kunna
producera utifrån vattendjup, bredd, substrat, död ved, vattenhastighet mm. VIX-klassificeringen är ett mått på vattendragets Ekologiska status
utifrån elfiskeresultatet 1 = Hög, 2 = God, 3 = Måttlig, 4 = Otillfredsställande och 5 = Dålig.
“Uppstr.
Håtjärn”

Totalt antal
Öring

Längd (mm)

Beräknad täthet
(antal/100 m2)

Öring
>0+
15

Avfiskad
yta (ms)
27

Min

Max

0+

>0+

58

137

5,1

2015-08-05

27

Öring
0+
12

6,0

Tot
Öring
11,1

Förv.
Nölax
24,8

VIXklass
2

2016-08-23

53

35

18

53

54

168

13,2

6,4

1,6

24,6

2

2017-09-25

48

29

19

48

4

188

12,0

8,7

20,7

25,0

2

Delområde 7
Sträcken mellan Ängsjön och sågruinen, ca 250 m.
Dammen vid sågruinen har numera ingen
dämmande effekt men utgör ett vandringshinder.
Det förekommer inte flodpärlmusslor på sträckan.
Den är starkt rensad från större sten och har ett
kanalliknande utseende. Vid utloppet ur Ängsjön
finns en dammlucka. Öring har noterats nedströms
dammluckan, om dammen har bottentappning kan
möjligen öring passera. Flodkräftor förekommer i
sträckan. Bottensubstratet består i den övre delen
av lämpligt leksubstrat.
Åtgärder


Återföra stor sten/block på en sträcka av
ca 100 m från nedströms
dammluckan/väg.

Karta 9. Delområde 7. Blå triangel – vandringshinder.

Genomförda åtgärder 2014 – 2017 i delområde 7
Inga åtgärder har genomförts. Delområde7 prioriterades bort.

Flodkräfta från utloppet ur Ängsjön. Nedströms Ängsjön är spåren efter mänsklig aktivitet stor med sterila miljöer. Biotopvård krävs
för att återställa Ängsälven
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