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Bakgrund och syfte
Saxån (eller Saxälven) ligger inom Fjällsjöälvens avrinningsområde i Ångermanälvens vattensystem och utgörs av
sträckan mellan Borgasjön och Tåsjön. Ån utgör till stora delar även länsgräns mellan Jämtland och Västerbotten
och delas därmed på mitten av de båda länen. Längs sträckan finns sjöarna Stor-Dabbjön och Lill-Dabbsjön som
numera är överdämda till ett gemensamt vattenregleringsmagasin efter en omfattande överdämning på hela 24
meter. Dessutom finns sjöarna Stor-Rajan och Lill-Rajan varav även den förstnämnda utgör regleringsmagasin
för vattenkraft. Likaså Borgasjön och Tåsjön är kraftigt reglerade magasin i var sin ände av Saxån och fiskvägar
saknas förbi samtliga vattenkraftsdammar längs sträckan (tabell 1). Detta medför att fisken i den inventerade
delen av Saxån har en begränsad rörlighet mellan dammen i Borgasjöns utlopp och Lill-Dabbsjöns utlopp
förutom de vandringshinder eller vandringssvårigheter som påträffades vid inventeringen. Till Dabbsjön tillförs
3
dessutom vatten via en överledning från Korpån med i medeltal 7,4m /s (se rapport Inventering Långselån
2016).
Tabell 1. Vattenkraftsreglering och vattenföring längs Saxån.
Regleringsamplitud m
Borgasjön
18
Dabbsjöarna
25,5
Stor-Rajan
4,0
Tåsjön
15,0
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Vattenföring Saxån vid sjöutlopp m /s
16,0
29,7
32,2
61,3

Den stora regleringsamplituden i Dabbsjöarna medför bland annat vandringssvårigheter för fisk mellan StorDabbsjön och Saxån under perioder med lågvatten i magasinet. De slutliga vattenhushållningsbestämmelserna
för Dabbsjön nedan den inventerade sträckan av Saxån fastlås i en dom från 1989-03-22 (A11:65, aktbilaga 672).
Dessa innebär bland annat att reglering får ske mellan 391,5 möh (sänkningsgräns) och 417 möh
(dämningsgräns) (figur 1). Korttidsreglering får även ske som helg- eller veckoreglering med maximalt 1,0 m
samt som dygnsreglering med 0,2 m/dygn. I dygnsregleringen skall dock inte vattenståndsvariationer pga årseller flerårsreglering inräknas.
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Figur 1. Uppmätt vattennivå i Dabbsjön (medelvärde samt högsta och lägsta värde under perioden 1979-2016) i förhållande
till dämnings- och sänkningsgränserna samt uppmätt vattennivå under 2017 med de två inventeringsdatumen markerade
med ringar.

Dammen i Borgasjö utgör däremot endast regleringsdamm och inte en kraftverksdamm, vilket medför att
vattenföringen i Saxån nedan dammen till stor del är omvänd jämfört med den naturliga med höga flöden under
senhösten och vintern men låga flöden under våren och sommaren. Vattenhushållningsreglerna anger i en dom
för Borgasjöns reglering från 1980-12-15, bilaga 3.4.1 (A 16b/49) de gränser som gäller för Borgasjöns nivå.
Domen nämner ingen minimitappning för Saxån, vilket medför att nolltappning tillåts, men anger att
tappningsändringar skall genomföras med så mjuk övergång som möjligt. Efter att Borgasjön isbeläggs och fram
till 1 maj eller tidigare tidpunkt då vårfloden börjar, får inte sjöns yta stiga. Tappningen från sjön får dock inte
vara större än under ”oreglerade förhållanden.” Tappningen får även genomföra i form av helgreglering, men
inte så att vattenståndet i sjön stiger. Sammantaget medför detta kraftigt utjämnade flöden under året jämfört
med de oreglerade förhållandena (figur 2).
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Figur 2. Tappning från dammen i Borgasjön (medelvärde samt högsta och lägsta uppmätta värde under perioden 1957-2016)
och tappning under 2017 med de två inventeringsdatumen markerade med ringar.

Lite drygt halvvägs ner längs sträckan mellan Borgasjön och Stor-Dabbsjön ansluter det
större biflödet Daimaån, vilken bidrar med en väsentlig del av vattenföringen i den
nedre delen av sträckan under våren, sommaren och höstens perioder av nolltappning
(figur 3).
Saxån är även negativt påverkad av den flottning som bedrivits i området genom att den
rensats på sten, vilket lagts upp längs stränderna och att dess sidfåror stängts av för att
kanalisera fåran och underlätta flottningen. De översta delarna av Saxån utgörs av en
kanal samt av selbetonade områden och de första forsarna i ån börjar cirka 3,6 km
nedströms dammen. De fiskarter som finns i ån är främst öring, elritsa och någon
enstaka röding.

Figur 3. Översiktskarta över Saxån mellan Borgasjön och Tåsjön. Bakgrundskartorna i denna rapport är publicerade med
medgivande från lantmäteriet, MEDGIV-2017-9-05595.
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Inventering
Borgafjälls kortfiskeområde (KFO) har tillsammans med Dorotea kommun tagit initiativ till en utredning gällande
restaurering av det flottledspåverkade vattendraget Saxån. Det aktuella området i ån utgörs av strömmarna
mellan Borgasjön och Dabbsjön, en sammanlagd sträcka på 5,2 km. Inom sträckan ligger även ett större sel,
Seunarselet, som är ca 600 meter långt.
Aquanord AB genomförde därför en flottledsinventering i den aktuella sträckan av Saxån 2017-07-26 samt
inventerade det förmodade vandringshindret vid utloppet i Dabbsjön under våren när vattennivån i magasinet
var låg. Alla synliga flottledsobjekt som påträffades vid inventeringen antecknades och numrerades. Även andra
noteringar genomfördes längs sträckan och redovisas angivna med bostäver i kartorna och redovisningen
nedan.
Varje objekt beskrevs utifrån typ av objekt, start- och stoppkoordinater (SweRef 99), längd, bredd och höjd,
ingående material (storlek och typ) samt funktion och skick. För varje objekt antecknades även en allmän
beskrivning av objektet, eventuell historik samt en värdering på plats angående om och hur objektet borde
åtgärdas (bilaga 1). Förutom detta mättes åns nuvarande bredd samt den uppskattade bredden efter att
planerade åtgärder genomförts på ett antal platser. Detta för att bedöma den potentiellt utökade ytan för fisk
och vattenlevande organismer som åtgärderna skulle kunna medföra. Vid inventeringen genomfördes även en
okulär undersökning av tillgången på lekgrus samt av död ved och förslag på områden med lämpliga lekplatser
för öring noterades. Vid inventeringen noterades så långt som möjligt även förslag på lämpliga körvägar med
maskin för den planerade återställningen.

Delsträcka 1. Objekt 1h till 8h
Inventeringen påbörjades vid punkt A i figur 4, drygt 300
meter uppströms den översta forsen i Saxån. Detta
område utgjordes av relativt lugnflytande sel (figur 5 och
6) ned till punkt B. Saxån var i detta område ca 88 meter
bred och botten utgjordes av block. Inventeringen av ån
skulle enligt avtalet genomföras vid lågvatten i ån. Den
nederbördsrika sommaren förhindrade dock detta.
Vattennivån hade under de föregående dygnen innan
inventeringen sjunkit cirka 2-3 dm baserat på att
omgivande vegetation ännu inte hunnit resa sig upp.
Vattenståndet i ån bedömdes vid inventeringen vara
relativt normal för årstiden även om väderprognosen
utlovade stora nederbördsmängder under dagarna efter
inventeringen. Vid kontroll av det aktuella flödet visade
det sig även vara relativt normalt för årstiden dock efter
en period med högre flöden än normalt (figur 2). Vattnet
var trots den nederbördsrika sommaren klart och en
större vakande fisk noterades i selområdet vid punkt A.
I nederkanten av selet vid punkt B fanns en så gott som
torrlagd sidofåra (figur 7). Området mellan punkterna B
och C utgjordes av ett mer eller mindre torrlagt
kvillområde med ett flertal sidofåror (figur 7-9). Några av
dessa mindre sidofåror som delvis var vattenförande rann
därefter samman i en gemensam fåra (figur 9). Denna såg
vid investeringstillfället ut att kunna vara lämplig för ex.
mindre öring, men torkar sannolikt ut vid lägre
vattenföringar i ån.

Figur 4. Karta över den översta inventerade delen av Saxån, från notering A till objekt 8h.
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Figur 5. Sel vid punkt A. Vy uppströms.

Figur 6. Sel vid punkt A. Vy nedströms.

Figur 7. Sidofåra vid punkt B, vy uppströms.

Figur 8. Sidofåra vid punkt B, vy nedströms.

Vid punkt C fanns en bred strömnacke vid selets utlopp med inslag av små, låga men bevuxna holmar av block
(figur 10). Området utgjordes av skiffriga stenar och av snedställda hällar som lutade i vattendragets
längsriktning (figur 12). Inga tydliga rensningar påträffades i form av upplagt material. Vinkeln på de snedställda
hällarna medförde dock att behovet av att rensningar eller eventuella sprängningar var lägre än i många andra
vattendrag och områden eftersom de inte förhindrade virkestransporter. Samtidigt medförde berggrunden att
eventuella rensningar eller sprängningar i nacken
sannolikt kunnat lämnas i fåran för att jämna ut
bottenytan ytterligare men utan att det var lätt att
upptäcka i efterhand. Utloppsnacken var 75 meter
bred i dess övre del samt 45 meter bred i dess nedre
del. Nedanför nacken fanns en mindre mängd lekgrus,
men det skiffriga materialet i berggrunden medförde
att tillgången var liten (figur 11). Det bedömdes
däremot kunna vara en lämplig åtgärd att anlägga
lekbottnar i och strax nedanför nacken genom tillförsel
av lekgrus. Området hyste goda förutsättningar för
yngel att klara sig och i selet uppströms bör även
större fiskar trivas.
Figur 9. Vattenförande sidofåra mellan punkt B och C.

Figur 10. Utloppsnacke från det långa selområdet, punkt C.
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Figur 11. Grus, sten och lekgrus nedan utloppsnacken.

Figur 12. Snedställda hällar lutande i vattendragets
längdriktning.

Nedströms nacken i figur 10 vidgades fåran innan ytterligare en strömnacke tog vid strax ovan punkt D (figur
13). Nacken i figur 13 var 50 meter i bredd och intill denna fanns en kort sidofåra på ytterligare sju meter i bredd
(figur 14). Därefter vidgades huvudfåran återigen i ett kortare sel (figur 15).

Figur 13. Strömnacke ovan punkt D.

Figur 14. Sidofåra intill strömnacken i vänster bild.

Cirka 100 meter nedströms punkt D påträffades den första rensningen (1h) i ån. Den utgjordes av ett antal
större och grova block, möjligen från en sprängd häll, vilka var placerade på åns högra sida (figur 16). Även
området utanför rensningen utgjordes av kantiga mindre block (figur 17). Nedströms dessa fanns ett antal
hällklackar som inte sprängts men som var mer upprättstående än de som påträffades något högre upp i ån
(figur 18). Sannolikt utgjordes objekt 1h av resterna av en liknande upprättstående hällklack.

Figur 15. Sel nedan punkt D.

Figur 16. Rensning, objekt 1h.

Figur 17. Kantiga block och stenar utanför objekt 1h.

Figur 18. Upprättstående hällklack strax nedan objekt 1h.
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Området med sneda men relativt upprättstående skifferhällar fortsatte, varav en del hällar var sprängda och
upplagda i den otydliga rensningen 2h. Sannolikt har det mesta av det sprängda materialet lämnats i fåran då
mängden material längs stranden var liten (figur 19-24). I den nedersta delen av sträckan, vid ”utloppet” från
det sprängda hällområdet i figur 22, var rensningarna tydligare och mängden upplagda block större (figur 23).

Figur 19. Hällar vid objekt 2h.

Figur 20. Forsnacke vid objekt 2h.

Figur 21. Vy nedan forsnacken vid objekt 2h.

Figur 22. Vattenförande område med sprängda hällar längs
höger strand vid objekt 2h.

Figur 23. Upplagda block i nedre delen av objekt 2h.

Figur 24. Vy över forssträckan invid objekt 2v nedan.

Nedanför forssträckan breddande ån återigen sig och rann över en låg tröskel (figur 25) innan den gjorde en
högersväng samtidigt som den smalnade av. I ytterkurvan på svängen hade en stenkista, 3v, byggts upp för att
styra timret längs med fåran och mot den kommande forsen och helt stänga sidofåran som tidigare runnit på
åns vänstra sida (figur 26). Vid den låga tröskeln mitt mellan objekt 2h och 3v uppgick fårans bredd till 65 meter.

Figur 25. Låg tröskel nedströms objekt 2v.

Figur 26. Stenkista, objekt 3v.
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Forssträckan som började precis nedströms objekt 3v var i dess övre del bred och med ett antal uppstickande
hällar (figur 27). Ån smalnade därefter snabbt av (figur 28). Längs den högra stranden hade bortrensade block
lagts upp (objekt 4h, figur 29). En del av dessa block var något mer rundade än blocken i den övre delen av den
inventerade sträckan och berggrunden började allt eftersom förändras till mindre inslag av skiffer. Mitt emot
den nedre delen av rensningen 4h påträffades rensningen 5v på den vänstra stranden (figur 30).

Figur 27. Övre delen av forsen invid objekt 4h.

Figur 28. Nedre delarna av forsen invid objekt 4h.

Figur 29. Rensningen 4h.

Figur 30. Rensningen 5v.

Efter endast ett kort avbrott återupptogs resningarna längs den högra stranden, vilken därmed fick numret 6h
(figur 31). Utanför rensningen 6h minskade vattenhastigheten allt eftersom för att till sist övergå i ett selområde
vid rensningens slut (figur 32). Precis vid selets början återfanns en liten rensning av grövre block på vardera
sidan om fåran, objekt 7v och 8h (figur 34). Då bottensubstratet bestod av hällar, sprängda hällar och sprängd
sten fanns inget lekgrus i området (figur 33). Utanför objekt 6h bör det dock vara möjligt att tillföra lekgrus
utifrån för att anlägga lekbottnar. Inom strömsträckan bedöms det finnas gott om ståndplatser för både yngre
och äldre fiskar men reproduktionsmöjligheter i form av lekbottnar saknas däremot helt.

Figur 31. Rensningen 6h.

Figur 32. Vy över fåran invid objekt 6h
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Figur 33. Vy över fåran uppströms och utanför objekt 6h.

Figur 34. Rensningarna 7v och 8h.

Sammanfattning objekt 1h till 8h
I den översta delen av den inventerade sträckan är det varken enkelt eller meningsfullt att återföra bortrensat
material till fåran. Området utgörs av skiffriga hällar och endast lite material finns upplagt längs stränderna.
Sidofårorna i den övre delen var fina, men bedöms däremot riskera att torrläggas vid lägre flöden i ån. Även om
den reglerade vattenföringen var relativt normal för årstiden i ån vid investeringstillfället bedöms inte heller
utläggning av mindre mängder material medföra att åns fåra breddas genom återförande av material.
Vattenföringen och därmed även vattenståndet är dock lägre under våren och försommaren än vid
inventeringstillfället. Inom sträckan från objekt 1h till 8h bedöms endast den nedersta delen av 4h samt
rensningarna 5v-8h möjligen vara befogade att åtgärda, varav de två nedersta objekten var relativt
materialfattiga. Återförandet av det bortrensade materialet skulle i den nedersta delen av den aktuella sträckan
kunna leda till ett något mer heterogent habitat. Samtidigt bör i förekommande fall även djupare höljor
anläggas i samband med att blocken läggs ut för att öka variationen i ån. Den vattentäckta ytan kommer
däremot inte att utökas mätbart i förhållande till vid inventeringstillfället.
Något som däremot skulle gynna området är tillförande av lekmaterial i lämpliga strömsträckor. Lekgruset
måste emellertid tillföras utifrån då tillgång till lämpligt material saknas i det aktuella området. Sträckan är dock
även relativt otillgänglig för grävmaskin och/eller dumper (trots närheten till väg) på grund av myrområden
mellan vägen och ån samt snedställda hällar i och nära ån. Tillförsel av lekgrus genomförs därför enklast med
hjälp av helikopter på utvalda platser. De områden som bedöms som lämpligast för detta, baserat på grusets
förutsättningar att ligga kvar vid högre flöden, möjligheter till genomströmning av gruset samt tillgång till
uppväxtområden för de utkläckta ynglen, är området i anslutning till punkt C, samt mitt för objekt 6h. Vid
selutloppet vid punkt C har två lekområden markerats på kartan. Gruset kan dock med fördel fördelas på fler
men mindre lekbottnar för att minska risken för konkurrens om lekområden för lekfisken samt om föda för de
3
nykläckta ynglen. Totalt bedöms ca 50 m lekgrus vara lämpligt att sprida strax nedan nacken vid punkt C. Då
bottenmaterialet huvudsakligen utgörs av häll bedöms tjockleken på de valda lekbäddarna behöva vara något
tjockare för att säkerställa genomströmning, än längre ner längs ån där genomströmning även kan ske genom
det befintliga bottenmaterialet. Det utlagda lekgruset bör därför läggas i ett ca 30 cm tjockt lager och angiven
2
materialmängd räcker därmed till lekområden omfattande ca 167 m .
Även mitt för rensningen 6h kan en eller flera lekbottnar anläggas. Även i detta område utgörs botten av häll
varför lagret bör uppgå till ca 30 cm i tjocklek för att säkerställa genomströmning. De relativt grunda
strömsträckorna, både vid punkt C och objekt 6, medför samtidigt att lekbäddarna inte kan byggas för höga då
de både riskerar att torrläggas vid lägre vattenföring men även riskerar att styra om de lokala
vattenströmmarna så att strömmen passerar på sidan om lekbäddarna istället för över och igenom. I det nedre
3
2
området bör cirka 40 m lekgrus kunna läggas ut, vilket ger ca 133 m med lekbottnar.
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Delsträcka 2. Objekt 9h till 19h
Selet nedan 7v och 8h var cirka 350 meter långt och lugnflytande
(figur 35 och 36). I den högra strandkanten påträffades ett antal
hålor som sannolikt utgjorde ingångar till en underjordisk
bäverhydda (figur 37). Nedströms selet delade fåran sig och rann
på vardera sidan om en granbevuxen holme (figur 38). De
rensningar som påträffades längs sträckan noterades dock
endast på den högra sidan om ån (figur 39 och 40). Vid
rensningen 9hs nedre del fanns en träbro över ån med två stora
stenkistor som fundament (figur 41). Direkt nedströms bron
fanns återigen en rensning längs den högra stranden (11h, figur
42). I fåran utanför påträffades även det första området inom
den inventerade sträckan med bra tillgång till lekgrus i ån.
Grusbanken riskerar dock möjligen att torrläggas vid lågvatten i
ån (figur 42).

Figur 35. Karta över den Saxån från objekt 7v till Daimaåns mynning.

Figur 36. Sel nedströms objekt 8h.

Figur 37. Utgrävd håla, troligtvis ingång till en bäverhydda.

Figur 38. Uppströms vy över området utanför objekt 9h.
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Figur 39. Rensningen 9h längs höger strand med den
granbevuxna holmen till vänster i bild.

Figur 40. Rensningen 9h, dock övervuxen och något svår att
urskilja i bilden.

Figur 41. Objekt 10, bro.

Figur 42. Rensningen 11h nedströms bron.

Något längre nedströms påträffades en stor och lång träskodd dubbelkista (12v) som stängde av inflödet till en
längre sidofåra (figur 43-45) och som avslutades med ett mycket stort block. Vatten rann trots träskoningen
genom kistan men i mycket mindre mängd än det naturliga flödet i sidofåran och kistan spärrade även helt av
vandringsmöjligheterna för fisk och andra vattenlevande organismer. På grund av det bromsade vattenflödet
torrläggs sannolikt den i övrigt mycket fina sidofåran bakom kistan periodvis. Delar av träskoningen fanns kvar
längs utsidan av kistan och fyllningen utgjordes av sprängd sten.

Figur 43. Träskodd dubbelkista, objekt 12v.

Figur 44. Vy över objekt 12v i längdled samt avspärrad
sidofåra bakom kistan.

Figur 45. Vy från objekt 12v upp mot bron.

Figur 46. Nedströms vy från objekt 12v.
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Ytterligare cirka 80 meter längre nedströms påträffades ännu en stor dubbelkista som stängde av ytterligare ett
inflöde till samma sidofåra öster om Saxån (figur 46 och 47). Träskoningen hade dock försvunnit i denna kista
men rester av timret kunde noteras och en del av mellanstagen fanns kvar. Kistan övergick i dess nedre del i en
rensning längs efter den vänstra stranden (figur 48).

Figur 47. Dubbelkistan 13v.

Figur 48. Rensningen 14v.

Strax nedströms rensningen 14v hade fåran strukturerats om och styrts ihop med hjälp av två stora
dubbelledare 15v och 16h. Dessa var placerade på var sin sida om ån och bildade ett stort V (figur 49 och 50).
Båda kistorna avslutades med stora block eller hällar. Vattnet styrdes därmed samman till ett svårpasserat fall
över en häll. Fallet var 12 meter brett och två meter högt (figur 51 och 52). Det fanns även en passage bakom
kistan 15v som ledde genom den nedre delen av kistan där denna anslöt till det stora blocket. Men även denna
passage var mycket svårpasserad med en fallhöjd på två meter och en bredd på fyra meter. Ytterligare cirka 50
meter längre nedströms, vid punkten E i kartan i figur 53, påträffades ännu ett fall. Detta fall var cirka 2,5 meter
högt och 20 meter brett men utgjorde en något lättare passage för fisk (figur 54).

Figur 49. Dubbelkistan 15v med ett avslutande jätteblock i
fåran.

Figur 50. Dubbelkistan 16h som sannolikt stängde av en kort
sidofåra.

Figur 51. Vattenfall vid 15v och 16h.

Figur 52. Vattenfallet vid 15v och 16h.
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Figur 53. Nedströms vy mot punkt E.

Figur 54. Vattenfall vid punkt E med vattenfallet vid
stenkistorna 15v och 16h i bakgrunden.

Efter det tre fallen gjorde ån en skarp vänstersväng samtidigt som den tillfälligt vidgades (figur 55). Längs efter
innerkurvan fanns en rensning, 17v (figur 56). Rensningen slutade strax innan utloppet (punkt F) av den sidofåra
som började bakom stenkistorna 12v och 13v, 350 meter längre uppströms. Sidofåran var orensad och mycket
storblockig men innehöll även finare bottenmaterial (figur 57). Fåran skulle vara mycket lämplig för yngre fiskar
om åtgärder genomfördes vid dess inlopp för att säkerställa vattenföringen i sidofåran. Från sidofåran och
nedströms började en omfattande rensning av grova och kantiga block (figur 58). Strömsträckan var rak och såg
nästan kanaliserad ut, men flygbilder av området visade inga tydliga tecken på kanalisering.

Figur 55. Vy från objekt 17v.

Figur 56. Rensningen 17v.

Figur 57. Utloppet av den längre sidofåran som mynnade
nedströms rensningen 17v.

Figur 58. Den grovblockiga och stora rensningen 18v.

Nedan den raka strömsträckan övergick bottenmaterialet i ån till att utgöras av mindre block och grövre sten
istället för grova block och hällar. Den följande flottledsrensningen, 19h, liknade därför en schaktning till
utseendet (figur 59). Det är dock oklart om materialet var schaktat eller bara rensat från fåran. Bakom objekt
19h fanns dock en mindre sidofåra som vid det aktuella vattenståndet, och därmed även vid lägre vattenstånd,
var helt torrlagd. Därefter breddades ån betydligt och omfattade även ett antal större holmar i fåran (figur 60).
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Figur 59. Objekt 19h med inloppet till den torra sidofåran till Figur 60. Selområde med holmar nedan objekt 19h.
höger i bild.

Sammanfattning objekt 9h till 19h
Inom sträckan mellan objekt 9h och 19h fanns det gott om flottledsrensningar som behöver åtgärdas för att
underlätta fiskvandring samt förbättra habitatet för öring, både för större individer och för yngel. Strax
nedströms bron, objekt 10, påträffades det enda tydliga området med lekgrus för öring inom delsträckan. Men
även vid objekt 17v och möjligen även 19h, finns sannolikt gott om lekmaterial i fåran under det översta lagret
av block och mindre stenar. Resterande delar av sträckan utgjordes huvudsakligen av grövre material i form av
hällar samt sprängda block. Bakom stenkistan 12v fanns däremot en mycket fin och orensad sidofåra som kan
nyttjas som både lek- och uppväxtområde för öring förutsatt att kistorna 12v och 13v avlägsnas för att skapa fria
vandringsvägar samt att vattenföringen i fåran säkerställs.
Sträckan bör åtgärdas genom att grävaren larvar ner till ån strax uppströms bron och lägger ut materialet från
objekt 9h samtidigt som lekbottnar anläggs i nackens övre kant på båda sidor om holmen. Gruset till dessa
lekbottnar tillförs med hjälp av dumper. Det finns möjligen en del lämpligt material under den befintliga
bottenytan, men områdets goda potential som yngel- och uppväxtområde för fisk bör maximeras då bristen på
lämpliga lekområden var stor i den övre halvan av den inventerade sträckan. Nacken var cirka 20 meter i bredd
på vardera sidan om holmen i mitten. Förutsatt att lekgrus läggs ut i ett område av 20 m * 5 m och med ett djup
3
av cirka 25, cm på vardera sidan om holmen, behövs totalt 50 m till dessa lekbottnar. Strömförhållandena är
goda i hela nackens bredd varför lekbottnarna bör kunna anläggas i princip tvärs över ån. Delar av lekgruset
kommer att kunna omfördelas nedströms nacken vid höga flöden men kommer då att skapa nya lekbottnar för
fisken.
Nedströms bron bör lekbottnar anläggas med det befintliga lekgruset som möjligen omfördelas något inom
fåran. Uppskattningsvis kan cirka tio bottnar anläggas av Hartijokkityp, med hjälp av grävmaskinen. Stenkistorna
12v och 13v som stänger av de orensade sidofårorna bör öppnas upp för att öka tillgången till lämpliga
uppväxtområden för yngel och små individer. Den tillåtna nolltappningen i ån kan i detta sammanhang utgöra
ett problem och torrlägga denna och andra sidofåror vid lågvatten. För att så långt som möjligt säkra
vattentillgången i sidofåran utan förändring av vattendomen bör därför naturliga trösklar anläggas invid
öppningarna till sidofåran för att styra in vatten. I den nedre delen av strömsträckan i huvudfåran mellan de två
3
stenkistorna bör det vara lämpligt att anlägga ytterligare lekbottnar med tillfört lekgrus. Cirka 15 m lekgrus kan
2
fördelas över ett antal mindre lekbottnar inom sträckan och läggas i ett ca 25 cm tjockt lager, vilket ger ca 60m
av lekområde. Även detta lekgrus beräknas kunna fraktas till platsen med hjälp av dumper.
Stenkistorna 15v och 16h bör rivas ut och delar av materialet användas som trösklingsmaterial nedan de
vattenfall som utgör vandringssvårigheter för fisk, för att underlätta fiskvandring inom ån. Kvarvarande
material, liksom övriga flottningsobjekt längs sträckan (om inget annat anges) bör återföras till fåran för att
skapa mer heterogena habitat för fisken i ån. Detta innefattar fler stora block i fåran, ett mer varierat
bottensubstrat, ett mer varierat vattendjup samt mer variation i strömförhållanden vilket sammantaget ger mer
naturliga processer i vattendraget. En större variation ger bland annat ett ökat kvarhållande av grovdetritus
vilket utgör födobasen för många vattenlevande insekter, en ökad syresättning genom turbulens, mer skydd
mot fiskätande rovdjur och en ökad lokal omfördelning av finare material vilket håller lekbottnarna rena.
Passagen förbi vattenfallen kommer att kunna bli relativt besvärlig för grävmaskinen och kräver att
grävmaskinisten är van att larva på mycket ojämnt underlag i vattendrag. Trösklingen nedan fallen bör jämna ut
fallhöjden och underlätta passagerna. Om det visar sig omöjligt att ta sig förbi fallet vid 15v och 16h medför den
ojämna terrängen att en omväg via skogen på den högra sidan om ån måste göras för att runda det brantaste
området. Nästkommande vattenfall är dock något mindre brant men förutsättningarna att kunna larva via
skogen var desto sämre.
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Väl förbi fallen bör materialet i 17v och 18v återföras till fåran. Utanför objekt 17v bör lekbottnar kunna
3
anläggas genom tillförsel av lekgrus. Liksom i ovanstående lekbotten bör cirka 15 m lekgrus kunna läggas ut och
2
fördelas i ett antal mindre lekbottnar, vilket ger ca 60 m lekområden. Detta måste liksom lekbottnarna i
delstäcka 1 tillföras med hjälp av helikopter. För att ta sig från objekt 18v och till objekt 19h måste grävaren
däremot färdas på land på den vänstra stranden från övre delen av objekt 18v och ned till 19h. Objekt 19h bör
öppnas upp nära sitt landfäste för att öka genomströmningen bakom holmen/rensningen utöver att det grövre
materialet bör läggas ut i forssträckan utanför. Från objekt 19h sker larvningen därefter längs vägen ner till
Daimaån.

Delsträcka 3. Objekt 20v till 31h
Nedströms rensningen 19h övergick ån till att utgöras av selområden med större
och mindre holmar (figur 61). Vid Daimaåns utlopp återgick ån därefter till att
endast utgöras av en bred fåra. Vid inventeringstillfället var det lågvatten i Daimaån
efter att vårfloden passerat följt av en relativt nederbördsrik sommar. Daimaån var
blockrik men innehöll även större
mängder lekmaterial, framförallt i dess
nedre del (figur 62-64).
Mitt emot Daimaåns utlopp fanns en
relativt gles och delvis bevuxen rensning,
20v längs Saxån (figur 65). Därefter
påträffades inga tydliga
flottledsrensningar förrän 200 meter
längre ned där fårorna mellan ett antal
holmar längs åns högra sida hade stängts
av med fyra på varandra följande
stenkistor 21h-24h (figur 66 och 67).

Figur 61. Karta över Saxån från Daimaåns
mynning och nedströms till objekt L och M.

Figur 62. Daimaån vy uppströms bron.

Figur 63. Daimaån vy nedströms bron mot Saxån.

Figur 64. Daimaåns utlopp i Saxån.

Figur 65. Rensningen 20v mitt emot Daimaåns utlopp.
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Den första stenkistan var cirka 30 meter i längd (21h)
och stängde av fåran mellan fastlandet och den första
holmen (figur 68). Den följdes av en något kortare
kista (22h) som stängde av en något mindre fåra
mellan den första och den andra holmen (figur 69).
Den tredje kistan, 23h, var även den något kortare än
de två yttersta kistorna och stängde av ytterligare en
sidofåra mellan två holmar (figur 70). Den sista
stenkistan var den längsta, 24h, och avslutades på den
största holmen, vilken Saxån därefter rann runt och
vinklade söderut (figur 71 och 72).
Figur 66. Vy från nedre delen av 20v och upp mot Daimaåns utlopp och selområdet ovanför.

Figur 67. Vy över stenkistorna 21h-24h till höger i bild.

Figur 68. Stenkistan 21h.

Figur 69. Grusig botten vid vänster strand mittemot 21h.

Figur 70. Stenkistorna 22h och 23h med 24h till vänster i bild.

Figur 71. Den långa stenkistan 24h.

Figur 72. Vy över Saxån där den svänger förbi holmen utanför
24h.

Utanför den stora holmen fanns ytterligare två mindre holmar, vilka dock hade fria vandringsvägar förbi sig.
Fårorna bakom stenkistorna 21h-24h var sannolikt orensade och skulle därför utgöra lämpliga habitat för fisk
om vattengenomströmningen förbättrades. Mitt emot den stora holmen började en längre sidogren längs den
norra/högra stranden, vilken hade stängts av med två stenkistor, 25v och 26v, och som även styrde
vattenströmmen söderut förbi den stora holmen. Den första av de två stenkistorna längs den vänstra stranden
(25v) var 30m lång och relativt bred (figur 73). Den stängde av inloppet till en större sidofåra. Den följande
stenkistan 26v var något kortare och stängde av ytterligare ett inlopp till samma sidofåra (figur 74).
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Figur 73. Stenkistan 25v som stängde av en längre sidofåra.

Figur 74. Stenkistan 26v som stängde av den bortre delen av
inloppet till den längre sidofåran.

Sidofåran saknade nästintill helt vattenföring och
utgjordes endast av stillastående pooler med trösklar
av torrlagda block (figur 75). Sidofåran har dock
potential att kunna nyttjas för mindre fiskar om
vattengenomströmningen ökar och stenkistorna, vilka
även förhindrar fiskvandring, avlägsnas. Nedströms de
två stenkistorna fanns en rensning av sprängda eller
kantiga block längs den vänstra stranden (27v, figur 76)
mitt emot den större holmen i ån (figur 77).

Figur 75. Sidofåra bakom stenkistorna 25v och 26v. Fotot dock taget drygt 200 m nedströms inloppet.

Figur 76. Rensningen 27v.

Figur 77. Uppströms vy över den stora holmen där objekt 24h
slutade samt de mindre holmarna och fårorna utanför.

Nedströms rensningen 27v vidgade ån sig (figur 78) och det fanns områden med gott om lekmaterial längs den
vänstra stranden, både vid punkt G (figur 79) samt holmen vid punkt H, där hela holmen utgjordes av sten, grus
och mindre block (figur 80). Nedanför holmen påträffades ännu en stenkista, 28v, som delvis stängde av en
sidofåra (figur 81). Stenkistan var dock gles och möjligen delvis utriven varför vattenflödet var relativt högt i
sidofåran bakom (figur 82 och 83). Vattenföringen kan dock ökas ytterligare genom att mer vatten leds in i fåran
för att säkerställa bra habitat för fisk även vid lägre vattenstånd i ån.

Figur 78. Vy nedströms rensningen 27v.

Figur 79. Tillgång till lekmaterial vid punkt G.
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Figur 80. Sten och grus holme vid punkt H.

Figur 81. Stenkistan 28v.

Figur 82. Sidofåra bakom 28v, övre delen.

Figur 83. Sidofåra bakom 28v, nedre delen, punkt I.

Mitt emot stenkistan 28v påträffades inloppet till en stor sidofåra invid den högra stranden. Även denna
sidofåra var avsnörd med hjälp av en stenkista, 30h, figur 84. Strax uppströms stenkistan, vid punkt J (figur 85),
fanns en lämplig larvväg över sidofåran som ger åtkomst till området från objekt 21h och nedströms. Vägen går
vid denna punkt intill ån och det finns en grundbank i huvudfåran i nordnordvästlig riktning strax uppströms de
torrlagda holmarna i figur 84 och 85 som bör gå att använda för passage av fåran även vid medelvattenföring i
ån.

Figur 84. Stenkistan 30h.

Figur 85. Vy över området direkt uppströms 30h från den
högra stranden, punkt J.

Nedströms stenkistan 28v smalnade ån av till en forssträcka som såg kanaliserad ut och längs båda stränderna
fanns rensningar (29v och 31h) upplagda (figur 86). Även nedströms de båda rensningarna var
vattenhastigheten fortsatt hög (figur 87). Därefter övergick omgivningen, framförallt längs den vänstra
stranden, till att utgöras av snedställda hällar (figur 88 och 89). Troligen har liknande hällar tidigare funnits inom
fler områden av ån men har sprängts i samband med flottningen om dessa utgjort hinder för
timmertransporterna. Den största hällen utgjorde en stor udde som låg parallellt med ån i strömsträckans nedre
del.
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Figur 86. Rensningen 31h på bortre sidan om fåran samt
rensningen 29v längs den vänstra stranden.

Figur 87. Vy nedströms den rensade forssträckan.

Figur 88. Vy nedströms figur 87.

Figur 89. Udde av stor intakt häll.

Sammanfattning objekt 20v till 31h
Sträckan mellan 21h och 31h innefattar ett stort antal större och mindre sidofåror samt grenar vilka alla har
stängts av med hjälp av stenkistor. Samtliga av dessa sträckor skulle därför behöva öppnas upp igen för att
förbättra habitatet för bland annat öring då de flesta av dessa sträckor är orensade. För att säkerställa
vattenflödet i framförallt de större sidofårorna kan mindre och naturliga trösklar anläggas i huvudfåran utanför
samtidigt som nivån på inloppen anpassas. I området mellan 21h och 28h påträffades även god tillgång på
lekmaterial varför lekområden kan anläggas med hjälp av tillgängligt material. Grenarna och sidofårorna kan då
nyttjas av yngre individer som uppväxtområden.
Larvningen till den tredje delsträckan inom det inventerade området av Saxån sker lämpligen via Daimaån.
Därefter åtgärdas objekt 20v och lekbottnar anläggs i området utanför och strax nedströms Daimaåns mynning
av befintligt lekgrus samt grövre material från rensningen 20v. Om möjligt sker larvningen därefter längs den
högra stranden ned till objekt 21h. Alternativet är att återvända med grävmaskinen till vägen och därefter larva
ned till punkt J. Från denna punkt bedöms fåran utifrån inventeringen samt flygbilder av ån vara möjlig att korsa
snett uppströms över ett antal grunda bankar och därefter följa ån uppströms till stenkistorna 21h- 24h som alla
bör öppnas upp. Grenarna bakom stenkistorna bör öppnas upp för att återskapa lämpliga uppväxtområden för
yngre fisk. Ingen tröskling för att säkerställa vattenflödet i dessa grenar bedöms dock vara nödvändig då de är
korta och lätta för fisken att evakuera vid lägre flöden i ån. Däremot behöver vattenflödet i den större
sidogrenen bakom 25v och 26v säkras med hjälp av trösklar efter att stenkistorna avlägsnats. I området mellan
27v och 28v finns god potential att anlägga lekbottnar med befintligt material. I kartan har därför fyra områden
markerats där lekbottnar av Hartikjokkityp kan vara lämpliga att anlägga med hjälp av grävaren. Inom den tredje
delsträckan av Saxån är det därför inte nödvändigt att tillföra lekgrus utifrån till ån.
Stenkistan 28v bör öppnas upp för att säkra vattenflöde och fria vandringsvägar till den mindre sidofåran
bakom. Även stenkistan 30h bör avlägsnas och vattenflödet i den stora sidogranen bakom bör säkerställas
genom anläggande av en naturlig tröskel i huvudfåran utanför. Därefter bör rensningarna 29v och 31h återföras
till den troligen kanaliserade strömsträckan och ge ett mer varierat habitat. Grävaren bör till sist återvända till
vägen vid punkt J för att sedan larva ner till punkt K där den återigen kan passera den stora sidogrenen.
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Delsträcka 4. Punkt L till Seunarselet

Figur 90. Karta över Saxån från objekt M till Seunarselet.

Den stora sidofåran som stängdes av med hjälp av
stenkistan 30h hade i princip ingen vattenföring alls i
dess översta del. Något längre nedströms var
sidofåran dock så lågt belägen att den bildade en
stillastående ava intill vägen, punkt K (figur 91). I
Saxåns huvudfåra strax öster om punkt L fanns
ytterligare ett inlopp till den stora sidofåran (figur
90). Även detta inlopp var helt avstängt med hjälp av
en stenkista (32h, figur 92 och 93) och endast en liten
rännil letade sig genom kistan (figur 95). Området
utanför stenkistan var dock relativt grunt och
blockrikt (figur 94).
Figur 91. Vy över sidofåran invid punkt K.

Figur 92. Stenkistan 32h som stänger av ytterligare ett inlopp Figur 93. Närbild av stenkistan 32h.
till den stora torrlagda sidofåran.

Det lilla inflödet till sidofåran genom dess båda inlopp medförde att vattnet även vid punkt L var i princip helt
stillastående (figur 95). Något längre nedströms blev fåran grundare och blockrikare, vilket dock inte ökade
vattenhastigheten då flödet var obefintligt (figur 96 och 97). Ytterligare en liten bit nedströms fanns ett mindre
sel vid punkt O (figur 98) innan fåran återigen torrlades innan dess utlopp i Saxån (figur 99).
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Figur 94. Vy över Saxån från objekt 32h.

Figur 95. Rännil från det tidigare inloppet till sidofåran bakom
objekt 32h, foto vid punkt L.

Figur 96. Foto av större sidofåra vid punkt M.

Figur 97. Foto av större sidofåra vid punkt N.

Figur 98. Selområde i större sidofåra vid punkt O.

Figur 99. Nedersta delen av den större sidofåran vid punkt P.

Cirka 225 meter nedströms stenkistan 32v som stängde av det andra inloppet till den större sidofåran söder om
Saxån, fanns en holme av mindre block och sten, (punkt Q, figur 100). Då bottensubstratet i denna del av Saxån
utgjordes av mindre block hade inga tydliga flottledsrensningar genomförts i fåran. Nedströms punkt Q
påträffades dock en rensning, 33v (figur 101), längs den vänstra stranden som därefter följdes av ytterligare en
rensning 34v (figur 102). Studier av flygbilder av området tyder på att även sträckan mellan 32v och punkt Q
skulle kunna vara något rensad med material längs den vänstra stranden då ett smalt band av skog, och därmed
med väldränerad mark, avgränsar myrområdet norr om Saxån från fåran. Detta var dock inte tydligt vid
inventeringen i fält varför endast enstaka block möjligen kan återföras till fåran vid en restaurering. I den lilla
viken direkt nedströms rensningen 34v påträffades även betydande mängder grus och sand, vilket visar att det
finns tillgång till sådant material i området (figur 103). Gruset går även att lyfta ut med grävmaskin för att
anlägga fler lekbottnar i djupare delar av fåran vid en restaurering. Direkt efter den lilla viken fanns en liten
rensning (35v) som avslutades med ett stort block (figur 104). Därefter följde en forssträcka på drygt 120 meter
med resningar längs vardera sidan, 36v och 37h, (figur 105).
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Figur 100. Vy över punkt Q.

Figur 101. Rensningen 33v.

Figur 102. Rensningen 34v.

Figur 103. Grusområde nedströms rensningen 34v.

Figur 104. Rensningen 35v.

Figur 105. Rensningarna 36v och 37h på vardera sidan om en
forssträcka.

Efter forssträckan följde ett selområde där även den tidigare beskrivna stora men torrlagda sidofåran mynnade
(figur 106). Selområdet övergick därefter i en stråkande sträcka med rensningar på vardera sidan om ån, 38h
och 39v (figur 107). Även i detta område fanns det gott om grus och sten i bottensubstratet, d.v.s. lämpligt
lekmaterial för öring (figur 108). Efter ytterligare ett kort selområde påträffades den sista rensningen (40h)
uppströms det långa Seunarselet (figur 109-111).

Figur 106. Selområde nedan objekt 37h, den stora sidofåran Figur 107. Rensningarna 38h och 39v på vardera sidan om
mynnar utanför höger bildkant.
stråk.
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Figur 108. Grus och stenbotten invid objekt 38h.

Figur 109. Rensningen 40h i Seunarselets översta del.

Figur 110. Block i strandkanten mitt emot objekt 40h i
Seunarselets översta del.

Figur 111. Vy över Seunarselet.

Sammanfattning punkt L till Seunarselet
Liksom inom den föregående beskrivna sträckan, objekt 20v till 31h, utgör orensade men avsnörda sidofåror en
mycket stor potential för fisken i ån. Stenkistorna 30h och 32h, vilka stänger av den stora sidofåran, måste
därför avlägsnas för att säkerställa fria vandringsvägar samt att väsentligt öka vattenföringen sidofåran. Inom
den fjärde delsträckan återfanns även ett antal rensningar som bör återföras till fåran och gott om lekmaterial
som kan nyttjas till att återskapa lekområden för fisk.
Efter att grävaren passerat sidofåran vid punkt K, öppnat upp kistan vid punkt L samt återfört rensningen 32h till
fåran kan den passera huvudfåran strax uppströms punkt Q för att därefter åtgärda rensningarna längs den
vänstra stranden. I anslutning till rensningen 35v finns det god tillgång till lekgrus i botten varför lekbottnar bör
anläggas på lämpliga ställen längs strömsträckan med hjälp av grävmaskinen. Inget lekgrus behöver därför
tillföras utifrån inom denna del av Saxån.
Efter att rensningarna 36v och 37v åtgärdats och den kraftigt rensade strömsträckan återfått ett mer naturligt
utseende och en naturlig ekologisk funktion, larvar grävaren längs efter stranden till den stora sidofårans utlopp
och därefter en bit uppströms innan den återvänder till vägen. Objekt 40v bedömdes för otillgänglig för att på
ett enkelt sätt kunna åtgärdas med grävmaskin. Även objekten 38h och 39v var relativt svårtillgängliga med
grävaren på grund av omgivande myrmarker. Om planerade åtgärder längst ner i Saxån tillåts med en viss
höjning av Seunarselet kommer även strömhastigheten utanför objekt 38h och 39v att minska, varför behovet
av åtgärder i strömsträckan även minskar.
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Delsträcka 5. Objekt 41h till Dabbsjön

Figur 112. Karta över Saxån från Seunarselet till dess utlopp i Dabbsjön.

Även nedanför vägbron i Seunarselets nedre del fortsatte selområdena (figur 112). Längs den högra stranden
nedan vägbron noterades trots detta en rensning, 41h (figur 113). Inga övriga flottledsobjekt noterades därefter
förrän i selets nedre del där ytterligare två rensningar påträffades längs den högra stranden där selet smalnade
av (figur 114 och 115). Blocken i rensningarna nedströms selet var mycket kantiga och utgjordes sannolikt av
sprängda hällar. Ett lager av sediment hade lagt sig över blocken utanför rensningen 43h, vilket visar att
vattenhastigheten vanligen är låg (figur 116).

Figur 113. Rensningen 41h direkt nedströms vägbron.

Figur 114. Rensningen 42h i nedre delen av selet nedströms
vägbron.

Figur 115. Den grovblockiga rensningen 43h.

Figur 116. Sprängda block med ett lager av sediment utanför
43h.

Mitt för rensningen 43h fanns ett torrlagt område med sprängda hällar och kantiga block (figur 117). Den
ursprungliga fåran gick sannolikt på vardera sidan om holmarna i Saxåns nedersta del. Omfattande sprängningar
av hällområdena, varav mycket av det sprängda materialet lagts upp i stenkistan 44h (figur 118 och 119), har
dock medfört att den nuvarande fåran endast löper söder om holmarna. Från stenkistan 44h, som även stänger
av ytterligare en ursprunglig utloppsfåra till Dabbsjön (figur 120), var ån kraftigt kanaliserad och löpte genom en
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sprängd kanal (objekt 45, figur 121 och 122) vilken även sänkt vattennivån och dränerat området uppströms.
Den norra ursprungliga fåran, vilken numera var helt torrlagd, stängdes även av med ännu en stenkista, 46v som
delvis är synlig i bortre delen av figur 117.
Den nedersta delen av den sprängda kanalen utgör ett vattenfall, objekt R, vilket medför vandringssvårigheter
för fisk (figur 123-127). Vandringshindret angavs innan inventeringen framförallt uppstå vid lågvatten i
kraftverksmagasinet Dabbsjön, men inte heller vid det aktuella vattenståndet vid sommarens inventering,
412,91 möh, var vandringsproblemet helt undanröjt. Detta trots att vattennivån endast var något under den
normala för årstiden. Vid lågvatten i magasinet är höjden på vattenfallet 1,7 meter. På fallets högra sida finns
dock en trappstegsavsats som troligen kan möjliggöra vandring förbi fallet för större öringar (figur 126). Yngre
individer av öring samt arter med mindre förmåga att ta sig förbi kraftiga forsar och höjdskillnader förhindras
däremot troligen att ta sig förbi fallet när vattennivån i Dabbsjön inte når upp till fallets övre del. Eftersom
sjönivån nådde strax nedanför vattenfallet vid inventeringstillfället under sommaren och det var drygt fyra
meter kvar till dämningsgränsen försvinner vandringshindret när magasinet fylls upp helt. Det är dock sällan
detta sker. Men vid normalt högvatten i magsinet bör hela eller nästintill hela vattenfallet läggas under vatten
och därmed undanröja hindret. Under resten av året medför däremot vattenfallet vandringssvårigheter för fisk.

Figur 117. Vy tvärs över Saxån från objekt 43h. Torrlagda
sprängda block och hällar samt stenkistan 46v.

Figur 118. Den stora stenkistan 44h som stänger av en mindre
utloppsfåra och innehåller en stor mängd sprängt material.

Figur 119. Sprängda block i stenkistan 44h.

Figur 120. Ursprunglig utloppsfåra bakom stenkistan 44h.

Figur 121. Objekt 45, sprängd kanal.

Figur 122. Sprängd kanal.
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Figur 123. Vattenfall längst ner i den sprängda kanalen, punkt R.

Figur 124. Panoramavy från vattenfallet, punkt R och över den övre delen av Dabbsjön vid inventeringstillfället 26:e juli.

Figur 125. Vattenfallet, objekt R, vid lågvatten i Dabbsjön.

Figur 126. Närbild på möjlig vandringsväg förbi vattenfallet för
större fiskar.

Under vårens inventering kunde Saxåns ursprungliga fåra följas längre ut i Dabbsjön. Cirka 70 respektive 210
meter nedströms vattenfallet, objekt R, återfanns därför två strömnackar som vid högre vatten i magasinet blir
överdämda (figur 128 och 129). 330 meter nedströms vattenfallet påträffades även en flottledsrensning, objekt
S, som däms över när magasinet fylls upp (figur 129). Inventeringen avslutades vid sen sista stråkande sträckan
innan Saxån nådde Dabbsjön vid inventeringstillfället, vilken låg cirka 400 meter nedströms vattenfallet (punkt
T, figur 130).

Figur 127. Vy över Saxåns utlopp från Dabbsjön vid lågvatten. Figur 128. Forssträcka vid lågvatten i magasinet, cirka 70
Den torrlagda av de ursprungliga fårorna är synlig i bilden
meter nedströms vattenfallet.
bakom vattenfallet.
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Figur 129. Objekt S, flottledsrensning i Dabbsjön som däms
över vid högvatten i magasinet.

Figur 130. Vy över Dabbsjöns övre del vid lågvatten,
inventeringens slutpunkt.

Sammanfattning Seunarselet till Dabbsjön
Den nedersta sträckan i Saxån dominerades av den sprängda kanalen objekt 45 samt de sidoeffekter denna
medförde. Sprängningen av kanalen hade bland annat medfört att den norra utloppsfåran torrlades genom att
utloppet vid kanalens början sänktes. Detta måste även ha medfört en sänkning av Seunarselet, även om denna
inte var synlig vid inventeringen eftersom vegetationen återhämtat sig under årens lopp. Materialet som
sprängts lös från kanalen hade utnyttjats till att lägga upp en stor stenkista av sprängd sten som stängde av en
tredje och mindre utloppsfåra vid kanalens början. Trots, eller på grund av, de sprängningar som genomförts i
Saxåns nedersta del fanns ett vattenfall vid punkt R. Detta utgjorde ett mycket svårt vandringshinder för fisk.
Vid vattenstånd i nära dämningsgränsen i Dabbsjön däms detta vandringshinder dock över och vid högre flöden
i ån kan större öringar ta sig förbi fallet på dess vänstra sida där det fanns ett mindre ”trappsteg” i fallet som
minskade fallhöjden.
Den nedersta delen av Saxån föreslås åtgärdas genom att en tröskel anläggs strax ovan kanalen och att material
från den upplagda stenkistan nyttjas för detta. Det bortrensade materialet även i objekt 42h och 43h bör
återföras till fåran (objekt 41h lämnas däremot orörd). Den enda möjliga larvvägen till sträckan börjar strax
väster om grustäkten och gör sedan en medsolsbåge mellan myrområdena och går sedan i nordnordostlig
riktning öster om de kala klipphällar som sticker upp i en rät linje i kanalen objekt 45’s förlängning söderut. Den
exakta larvvägen måste anges på plats då det även finns fler hällar i området som kan utgöra svårigheter vid
larvning.
Den föreslagna åtgärden medför en höjning av vattennivån uppströms tröskeln och i Seunarselet, vilket är det
naturliga tillståndet i ån. Höjningen medför att den norra och icke sprängda utloppsfåran återigen blir
vattenförande vilket underlättar fiskvandring i Saxåns nedre del. Öppnandet av stenkistan 44h medför även att
även denna ursprungliga utloppsfåra återigen blir vattenförande. Tröskeln skall inte byggas så hög att kanalen,
objekt 45, torrläggs utan syftar till att återföra vatten i de två övriga ursprungliga utloppsfårorna. Det är okänt
om sänkningen av Dabbsjön till sänkningsgränsen medför några vandringshinder i den ursprungliga fåran bakom
stenkistan 44h. Om inte omfördelningen av vatten mellan fårorna återskapar en fri vandringsväg till Saxån från
Dabbsjöns utlopp, oavsett vattenstånd i sjön, bör en justering av tröskeln, objekt R, genomföras som sista
åtgärd. Då denna tröskel är mycket otillgänglig för grävmaskin på grund av brant omgivning, kala skarpa hällar
samt sprängda områden och stora block måste tröskeln sannolikt åtgärdas genom en kontrollerad sprängning
för att sprida fallhöjden över en något längre sträcka. Det lössprängda materialet bör läggas nedan fallet för att
sprida fallhöjden ytterligare.
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Sammanfattning
I den inventerade delen av Saxån finns goda förutsättningar att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet.
Ett flertal större och mindre sidofåror och förgreningar är i dagsläget avstängda vilket förhindrar fiskvandring
och i många fall även torrlägger fårorna. Den övre delen av den inventerade sträckan utgjordes till största delen
av hällområden där hällarna naturligt var snedställda i vattendragets längdriktning. Detta medförde att behovet
av sprängningar och rensningar hade varit mindre än i andra delar av ån. Däremot saknades lekområden för fisk
på grund av berggrunden och dess hällområden. Hällområdena övergick därefter sakta mot blockigare områden
samt områden med hällar som sprängts i samband med flottningen för att ännu längre ner längs ån övergå till
områden med mindre block och gott om sten och grus. I de övre delarna av den inventerade sträckan utgörs
behovet därför huvudsakligen av anläggande av lekområden för fisk. I de mittersta partierna av ån finns ett stort
antal fåror som behöver öppnas upp och vars vattentillgång behöver säkras oavsett flöde i ån för att förbättra
förutsättningarna för yngre fisk. Även i dessa områden behöver lekbottnar anläggas, men då tillgången på
lekgrus var relativt god kan dessa framställas med hjälp av befintligt material. I den nedersta delen av Saxån
utgörs problematiken av vandringssvårigheter för fisk mellan ån och Dabbsjön. Åtgärder behöver därför
genomföras för att förbättra vandringsmöjligheterna oavsett vattenstånd i Dabbsjön och oavsett flöde i Saxån.
Förekomsten av död ved i vattendraget var dessutom obefintlig. I samband med åtgärder i ån bör därför
mängden död ved ökas, där så är möjligt. Förutsättningarna för att lägga ut död ved och att detta inte skall
spolas bort vid högre flöden är bättre i sidogrenar som öppnas upp än i huvudfåran.
Vattenföringen var vid investeringstillfället i juli relativt normalt för årstiden. Inga stora områden var vid detta
tillfälle torrlagda längs stränderna till skillnad från många andra reglerade vattendrag. Vattenföringen är
emellertid väsentligt lägre under andra delar av året och nolltappning tillåts även från dammen under hela året
varför stora delar av fåran kan torrläggas. Jämfört med inventeringstillfället kommer åtgärderna med
återförande av bortrensat material till fåran inte medföra någon väsentlig skillnad av fårans bredd. Öppnandet
2
av avstängda sidogrenar samt avsnörda sidofåror kommer dock att bidra med en ökning av cirka 47 000 m
2
tillgänglig yta för framförallt yngre fiskar. De planerade lekbottnarna kommer att bidra med ca 800 m
tillgängliga lekområden.
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