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Bakgrund och syfte
Höviksån och Svarttjärnbäcken rinner båda genom Bodsjö FVO och mynnar inom ca 600 meter från varandra i
Bodsjön i närheten av byn Höviken (figur 1 och 2).
Liksom i de flesta andra områden i skogslandet rätades vattendragen inom Bodsjö FVO ut i samband med
flottningen och grövre material i form av block och större sten rensades bort och placerades längs stränderna.
Detta medförde i sin tur att finare material, inklusive lekgrus för strömlekande fiskar, spolades bort. Dessutom
förhindrades konnektiviteten (kontakten) mellan vattendraget och strandzonen, vilket i sin tur både förhindrar
de naturliga hydrologiska förutsättningarna med tidvis översvämmade strandzoner och medför att mindre
näring, biologiskt material samt föda till fiskarna förs ut i vattendraget. Kanalisering kan även bidra till en
minskad grundvattenbildning samt ökad känslighet mot både torka och höga flöden.
Bodsjö FVO har under senare år med hjälp av Länsstyrelsen i Jämtland genomfört
flottledsåterställningsåtgärder samt återställning av lekplatser i en del vattendrag. Bodsjöbyån,
Herrevadsströmmen, Kilån, Skidån och Vaxsjöån har restaurerats, liksom delar av Höviksån och Bodsjöbyyån. I
Herrevadströmmen och Vaxsjöån har nya lekplatser anlagts och ett antal vägtrummor har bytts ut eller
åtgärdats.
Inventeringarna av Höviksån och Svarttjärnbäcken utgör en del av det projekt som Bodsjö FVO genomför i
området. Syftet med projektet är att undersöka vilka åtgärder som det finns behov av att genomföra i de båda
vattendragen för att förbättra förutsättningarna för fisket samt ekosystemen. Till detta skall information
inhämtas från samt delas ut till styrelen, bybor och markägare samt Länsstyrelsen.

Höviksån
Den övre delen av Höviksåns avrinningsområde omfattar Bölessjön och Ågångssjön med omgivningar. I
Bölesjöns norra ända ansluter även vatten från Grässjön. Flödet vänder sedan österut till Baksjön där det
återigen flödar nästan helt söderut. Från Baksjön och ned till vägen mellan Norrböle och Höviken heter
vattendraget Baksjöån, därefter byter det namn till Höviksån. Baksjöån och Höviksån är totalt ca fyra km i längd
varav ungefär halva längden återfinns på vardera sidan om vägen. De delar av vattendraget som ingår i Bodsjö
FVO och som inventerats utgörs av ca 540 meter uppströms vägen samt hela Höviksåns längd nedströms
vägen.
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Medelvattenföringen beräknas i utloppet av Höviksån uppgå till 0,25 m /s och med normalt låg- respektive
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högvattenflöde på 0,04-1,59 m /s . Vid sommarens inventeringar var vattenflödet tydligt under det normala
lågvattenflödet men hade vid elfisketillfället däremot hunnit öka något. Avrinningsområdets sjöandel uppgår
till 10,54% och enligt det nationella dammregistret finns tre dammar inom den inventerade sträckan
registrerade. Samtliga av dessa är även noterade vid inventeringen.
Enligt boende i Höviken har det tidigare funnits öring i Höviksån och sikfiske har under höstarna bedrivits
genom håvning den i nedre delen av ån i samband med sikleken.

Svarttjärnsbäcken
Svarttjärnsbäckens avrinningsområde omfattar Flåtjärnen, Svarttjärnen (övre) och Landsomsjön vilka senare
mynnar i Landsombäcken. Landsombäcken rinner därefter genom Svarttjärnen och byter då namn till
Svarttjärnsbäcken innan den slutligen når Bodsjön.
Svarttjärnsbäcken är ca 500 m i längd. Utöver det ingår de nedre 900 m av Landsomsjöbäcken i Bodsjö FVO.
Den totala vattendragssträckan som ingår i Bodsjö FVO och som inventerats uppgår till knappt 2,2 km.
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Medelvattenföringen beräknas i utloppet av Svarttjärnsbäcken uppgå till 0,09 m /s och med normalt låg3 1
respektive högvattenflöde på 0,01-0,74 m /s . Vid sommarens inventeringar var vattenflödet lägre än det
normala lågvattenflödet, dock inte lika lågt i förhållande till det normala flödet som i Höviksån, trots att
sjöandelen inom avrinningsområdet är lägre (8,01 %). Vattenföringen var dessutom relativt likartad vid
elfisketillfället som vid inventeringen och bäcken var därmed inte lika tydligt påverkad av den extremt torra
sommaren som Höviksån. Inga dammar finns däremot registrerade i dammregistret inom avrinningsområdet.
Liksom i Höviksån har ett visst sikfiske med håv tidigare bedrivits i den nedre delen av ån under senhösten. I
Svarttjärnen har utsättning av fisk förekommit och tjärnen används som sportfiskevatten för byborna.
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Figur 1. Översiktskarta med kartutsnittet i figur 2 markerat.

Inventering
Aquanord AB har tillsammans med representanter från Bodsjö FVO genomfört flottledsinventering i de aktuella
vattendragen 2018-07-24. Alla synliga flottledsobjekt som påträffades vid inventeringen antecknades och
numrerades. Även andra noteringar genomfördes längs sträckan och redovisas angivna med bostäver i
kartorna och i 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 angående om
och hur objektet borde åtgärdas (bilaga 1). 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.
Under 2010 genomförde Länsstyrelsen en biotopkartering i
den inventerade sträckan av Höviksån/Baksjöån samt i
Svarttjärnsbäcken (dock inte den inverterade delen av
Landsomsjöbäcken), vars resultat delvis har nyttjats vid
sammanställningen av denna rapport. Länsstyrelsens
inventering omfattar vandringshinder och vattendragens
utseende (längd, bredd, djup, bottensubstrat och
vegetation), samt närmiljö men omfattar inte de
flottledsrensningar och andra påträffade förändringar som
genomförts i vattendraget.
Efter inventeringarna genomförde Aquanord AB även
elfiskeundersökningar 2018-08-21 i båda vattendragen för
att undersöka fiskbestånden.
Figur 2. Karta över Höviksåns och Svarttjärnsbäckens
avrinningsområden.

2

Höviksån och nedre delen av Baksjöån
Inventeringen påbörjades vid Höviksåns utlopp i Bodsjön (figur 3 och 4). Ovanför denna punkt var ån mycket
lugnflytande och meandrade igenom ett område med finsediment och kraftig vattenvegetation med både
rotade och flytande växter (figur 5). Åns fåra varierade mellan ca 1-2,5 meter i bredd.
Omkring 180 meter längre upp var ån helt avstängd av
en bäverdamm (figur 6). Denna utgjorde totalt
vandringshinder för fisk och dämde även upp ån något
(ca 1 dm) (figur 7) även om den inte längre såg ut att
underhållas av bävrarna. För att åter tillåta
fiskvandring mellan Bodsjön och Höviksån behöver
bäverdammen rivas ut.
Även uppströms bäverdammen utgjordes ån av
mycket lugnflytande områden, men däremot även av
flera mindre fåror spridda över en större yta.
Vegetationen i området ovan bäverdammen utgjordes
till stor del av fräken och starr.
Knappt 300 meter längre upp sammanstrålade fårorna
vid punkt c samtidigt som vattenhastigheten ökade
och fåran blev strömmande och tydlig. Den nedersta
delen av den strömmande fåran utgjordes nästan
uteslutande av sand och därefter blev fåran blev
blockigare något högre upp (figur 8 och 9).
Från figur 8 och upp till Lorthålsvägen har fåran under
2017 åtgärdats av Aquanord AB på uppdrag av
Länsstyrelsen i Jämtland, genom manuell återläggning
av block och grövre sten för att skapa mer variation
och fler ståndplatser i vattendraget.

Figur 3. Karta över nedre delen av den inventerade sträckan med start- och slutpunkter för flottledsobjekt, dammar enligt
dammregistret samt övriga noteringar i gult.

Figur 4. Höviksåns mynning i Bodsjön.

Figur 5. Lugnflytande sträcka uppströms utloppet.

Figur 6. Bäverdamm, objekt 1.

Figur 7. Överdämd och lugnflytande sträcka uppströms
bäverdammen.
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Figur 8. Sandbank vid punkt c.

Figur 9. Den nedersta strömmande delen av Höviksån.

Den restaurerade sträckan är därför numera mycket blockrik (figur 10). Det ovanligt låga vattenståndet vid
inventeringen medförde dock att vattnet endast sipprade mellan blocken och medförde även att den vänstra
förgreningen vid punkt d var helt torrlagd (figur 11).

Figur 10. Restaurerad sträcka i nedersta delen av Höviksån.

Figur 11. Övre delen av torrlagd sidofåra vid punkt d.

Uppströms förgreningen fanns ett fåtal höljor med sand, vilket visar att inte allt finmaterial spolats bort från
vattendraget efter flottledsrensningen (figur 12). Detta område var varierande i bredd med sträckor som var
väsentligt bredare (figur 13) än längre ned längs ån, samtidigt som även smala passager påträffades i ån.

Figur 12. Sandbotten ovan punkt d.

Figur 13. Bredare fåra ovan punkt d.

Vid punkt e påträffades förutom sand, även grus som var tillräckligt grovt för harr och mindre öring att använda
som lekmaterial (figur 14). Området från Lorthålsvägen och ned till utloppet innehöll generellt mer lekmaterial
för öring, men framförallt harr, än de övriga delarna av ån och kan därför nyttjas som lekområde om
vandringshindret i form av bäverdammen undanröjs.

Figur 14. Grus vid punkt e.

Figur 15. Blockrikt område ovan punkt e.
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Vid åtgärderna 2017 anlades en tröskel nedan vägtrumman under Lorthålsvägen (figur 16) eftersom denna
utgjorde vandringshinder för fisk. Trösklingen såg vid det mer normala vattenflödet under 2017 lyckad ut, men
räckte däremot inte till för att upprätthålla
vattennivån vid det extremt låga vattenståndet 2018.
Vid inventeringen utgjorde trumman därför återigen
ett vandringshinder för fisk i vattendraget, både på
grund av fallhöjd mellan trumman och vattenytan
nedanför, men även på grund av den smala, tunna och
snabbt flytande rännil som rann genom trumman
(figur 17 och 18). Om liknande extremt låga
vattenflöden förväntas bli mer vanligt förekommande
i framtiden behöver tröskeln byggas något högre och
dessutom tätas med finare material mellan de grövre
stenarna.
Figur 16. Tröskel nedan vägtrumma (något dold bakom
grenen).

Figur 17. Vägtrumma, vy nedströms vägen.

Figur 18. Vägtrumma, vy uppströms vägen.

Strax ovan vägen återfanns lämningar som sannolikt härrört från någon form av tidigare fördämning. Längs den
högra stranden kvarstod resterna av en träskodd dammvall. Enligt marklutningskartor på Skogsstyrelsens
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hemsida mynnar en mindre bäckfåra bakom eller i anslutning till dammen. Resterande delar av fördämningen
var dock utrivna och lämningarna utgjorde inget vandringshinder för fisk (figur 19). Vattendraget var blockrikt
och inga åtgärder bedömdes vara nödvändiga att genomföra.
Ytterligare en kort sträcka uppströms återfanns däremot resterna av ännu en fördämning/damm, vilken dock
utgjorde vandringshinder för fisk (figur 20), åtminstone vid det låga vattenflöde som var vid inventeringen.
Denna bestod av resterna av en timrad damm (eller möjligen en timrad och tät grund för en timmer ränna),
vars stockar visserligen var i dåligt skick, men som ännu låg i vattendraget. Dessa bör undanröjas för att
möjliggöra fiskandring i ån. Tvärs över objekt 4, liksom över en längre sträcka i ån uppströms, fanns stora
mängder död ved som fallit över vattendraget (figur 20 och 21).

Figur 19. Rester av fördämning, objekt 3.

Figur 20. Rester av damm, objekt 4.

Uppströms objekt 4 återfanns dessutom en flottledsrensning längs efter den högra stranden, objekt 5h (figur
22 och 23). Blocken i rensningen bör återföras till fåran för att återskapa mer variation för fisken i vattendraget
och även återskapa kontakten (konnektiviteten) mellan fåran och strandzonen. Uppströms rensningen blev
fåran mer storblockig och till synes orensad. I dessa partier återfanns även höljor med sand (figur 24). Vid punkt
f kunde inga tecken på rensningar av vattendraget påträffas (figur 25). Däremot återfanns enstaka större
stockar tvärs över vattendraget, (bland de smalare träd som fallit), vilket skulle kunna utgöra resterna av en
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flottningsränna som löpt ovanför åfåran. Vid punkt g var ån så storblockig att det lilla vattenflöde som fanns vid
inventeringen, nästan helt rann under blocken och gjorde ån underjordisk (figur 26).

Figur 21. Övre delen av objekt 4.

Figur 22. Rensning, objekt 5h.

Figur 23. Rensning, objekt 5h, vy nedströms.

Figur 24. Sandiga höljor uppströms 5h.

Figur 25. Storblockigt område vid punkt f.

Figur 26. Storblockigt område med nästan underjordisk fåra
vid punkt g.

Strax uppströms punkt g påträffades en rensning längs åns högra strand (objekt 6h). Vid övre delen av
rensningen fanns en äldre skoterbro (objekt 7) som syns i övre delen av figur 27. Ån blev därefter uppströms
bron återigen relativt storblockig och till synes orensad (figur 28). Trots att ån inte saknar block kan rensningen
behöva återföras till fåran för att skapa mer förbindelse mellan vattnet och strandzonen.

Figur 27. Rensning längs ån högra sida (6h) samt skoterbro
(objekt 7).

Figur 28. Blockigt område invid punkt h.
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Vid punkt h upptäcktes emellertid att vattnet började vara grumligt och att grumligheten ökade allt eftersom
längre uppströms. Vid punkt i fanns ett hällområde som utgjorde vandringshinder för fisk vid det extremt låga
vattenståndet som rådde vid inventeringen (figur 29). Vid högre vattenflöden utgör hällarna däremot inget
hinder. Uppströms detta var ån återigen mycket blockrik med mängder av död ved i och omkring fåran (figur
30).

Figur 29. Hällområde med svår passage vid extremt lågt
vatten vid punkt i.

Figur 30. Blockigt område invid punkt i samt gott om död ved.

Ytterligare en kort sträcka uppströms påträffades en slip-damm som delvis var utriven för att underlätta
fiskvandring (figur 31). Det extremt låga vattenflödet medförde dock att bottenstockarna trots detta
förhindrade fiskvandring (figur 32). Detta behöver därför åtgärdas genom att ta bort bottenstockarna i
öppningen och återskapa en helt fri vandringsväg. Huruvida resten av dammen skall lämnas eller inte är en
fråga om dammens kulturhistoriska intresse.

Figur 31. Slip-damm, objekt 8.

Figur 32. Utriven del av slip-dammen som dock utgör
vandringshinder vid extremt lågt vatten.

Strax uppströms dammen hittades orsaken till det grumlade vattnet i ån. För att ge tillgång till dricksvatten till
djuren i en intilliggande hage hade hagen förlängts ner i ån (figur 33). Djurens trampande i det fina materialet
längs stranden medförde dock att vattnet grumlades upp. Om möjligt skulle nedfartsstigen till vattnet därför
behöva förstärkas genom utläggande av grus eller annat material för att minska grumlingen, framförallt vid
högre vattenflöden. Direkt uppströms ”bevattningsstället” fanns resterna av en flottningsränna (objekt 9) som
täckte hela fårans bredd. Det fanns även en rensning längs den högra stranden (objekt 10 h) dit det grövre
bottenmaterialet från fåran förflyttats (figur 34). Resterna av rännan utgjorde inget vandringshinder och kan
därför lämnas, men materialet i rensningen skulle göra mer nytta i fåran och bör därför återföras till denna. I
dammregistret anges dock en damm finnas vid samma koordinat som den utrivna rännan men den enda
dammen i närområdet utgörs av objekt 8 något längre ned längs ån.

Figur 33. Drickställe i ån för nötdjur i intilliggande hage vid
objekt 9 och 10h.

Figur 34. Utriven ränna (objekt 9) samt rensning längs ån
högra sida (objekt 10h).
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Uppströms den utrivna rännan var ån blockrik med gott om sand och grus i bottensubstratet (figur 36). Det
enda, dock mycket viktiga som saknades i ån vid inventeringen var vattenflöde. Cirka 120 meter längre
uppströms påträffades en stenbro med nybyggd överdel
vid punkt j (figur 37). Vid denna punkt anges en damm
finnas enligt dammregistret. Bron utgjorde vid
normalvatten dock ingen fördämning eller
vandringshinder för fisk men hade anlagts på resterna
av en tidigare fördämning. Det låga vattenståndet
medförde däremot vandringssvårigheter vid
inventeringen, liksom på många andra ställen längs ån.
Strax uppströms bron var ån uppdelad i två fåror (punkt
k, figur 35) varav den vänstra fåran var nästan helt torr
(figur 38). Något längre uppströms fanns däremot
vatten även i denna fåra och det påträffades en smal
och strömsatt sträcka vid punkt l (figur 39). I detta
område där vattenhastigheten var något högre än i
många andra delar av ån kan utläggning av lekgrus
mellan blocken vara lämpligt. Uppströms Lorthålsvägen
har lämpligt lekgrus generellt utgjort en bristvara i ån.
Tillgången på grövre stenmaterial av olika storlekar i
området kommer bidra till att hålla kvar lekgruset i
området så att det inte spolas bort vid högre flöden i ån.
Figur 35. Karta över övre delen av den inventerade sträckan med start- och slutpunkter för flottledsobjekt dammar enligt
dammregistret samt övriga noteringar i gult.

Figur 36. Vy uppströms objekt 10h.

Figur 37. Stensatt bro över tidigare damm med nybyggd
överdel vid punkt j.

Figur 38. Förgrening uppströms bron (punkt k).

Figur 39. Smalt strömsatt parti vid punkt l.
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Ovanför den smala sträckan vid figur 39 breddade fåran ut sig (figur 40) innan den återigen smalnade av vid
punkt m (figur 41). Vid punkt m fanns en hel del fint grus (figur 42). Om lekgrus läggs ut i Höviksån bör detta
vara något grövre än det befintliga (>2 cm Ø) vid denna punkt, eftersom grövre lekgrus nästintill helt saknas i
ån.

Figur 40. Bred och blockrik fåra vid punkt l.

Figur 41. Fåra vid punkt m, där lekgrus finns tillgängligt.

50 meter uppströms punkt m påträffades en damm som utgjorde vandringshinder för fisk, men som däremot
inte var upptagen i dammregistret (objekt 11, figur 43). Dammen var anlagd för vattentäktsändamål, men
pumphuset invid dammen används inte längre enligt uppgift från byborna i Höviken. Då dammen utgjorde
vandringshinder för fisk och bör den rivas ut.

Figur 42. Grus vid punkt m.

Figur 43. Damm för tidigare vattentäkt, (objekt 11).

Uppströms dammen fanns mycket stora mängder död ved i en lugnflytande hölja (figur 44). Ovanför höljan
påträffades en träskodd enkelkista längs den högra stranden (objekt 12h) samt en skoterbro (objekt 13), (figur
45). Enkelkistan bör återföras till fåran för att återskapa kontakt mellan stranden och ån samt att öka mängden
block i fåran i detta område. Träskoningen och stenkistan kan dock sparas direkt under bron för att säkerställa
hållfastheten i strandkanten och minska risken för erosion i anslutning till bron.

Figur 44. Hölja ovan objekt 11 med stora mängder död ved.

Figur 45. Enkelkista vid skoterbro (12 h).

Strax uppströms skoterbron påträffades ett brant område med hällar där en såg tidigare varit placerad för att
nyttja energin i fallhöjden. Rester av sågen fanns kvar längs efter fåran (figur 46 och 47) men huvuddelen av
byggnaden hade enligt byborna i Höviken spolats bort vid ett högflöde i ån.
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Figur 46. Vy upp mot den f.d. sågen.

Figur 47. Rester av f.d. såg (objekt 14).

Den tidigare sågdammen i den övre delen av området utgjorde totalt vandringshinder för fisk (figur 48 och 49).
Dammen var placerad ovanför ett relativt brant hällområde vilket bör kunna passeras av starksimmande arter
vid högre flöden i ån. Vid inventeringstillfället utgjorde dock både hälarna och dammen ett totalt
vandringshinder för fisk. Uppströms dammen var åns fåra vid inventeringstillfället mycket liten och smal och
rann endast i en mindre fördjupning i hällen (figur 50). Till höger om dammen fanns även en sidofåra där
vattnet kan passera dammen vi höga vattenflöden i ån, denna var dock helt torrlagd vid inventeringen (figur
51). Sannolikt krävs det emellertid en relativt hög vattenföring för att denna fåra skall fyllas och bidra med en
möjlig fiskvandringsväg för starksimmande arter. Ännu något högre upp vid punkt n, blev fåran däremot
återigen blockrik (figur 52) med inslag av sand och grus (figur 53) som kan fungera som lekmaterial för
eventuella harrar i ån förutsatt att de klarar av at vandra till detta område.

Figur 48. Damm vid f.d. såg (objekt 14).

Figur 49. Rester av f.d. såg (objekt 14).

Figur 50. Fåra uppströms f.d. såg.

Figur 51. Torrlagd sidofåra till höger om f.d. såg.

Figur 52. Fåran vid punkt n.

Figur 53. Grus vid punkt n.
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Uppströms det blockrika området vid punkt n, återfanns fler hällar vid punkt o. Dessa utgjorde
vandringssvårigheter vid inventeringen på grund av det låga vattenflödet (figur 54) men bör inte utgöra några
problem vid normal vattenföring.

Figur 54. En av flera mindre hällklackar som utgör
vandringssvårigheter vid punkt o.

Figur 55. Rester av kraftstation, objekt 16.

Något längre upp påträffades en delning av fåran, varav den högra fåran visade sig vara en kanalisering
nedströms ett förfallet vattenkraftverk (figur 56 och 55). Den vänstra fåran var sannolikt den naturliga fåran
(punkt p), även om likaså denna var rak och löpte längs efter en hällklack (figur 57).

Figur 56. Kanal nedströms f.d. kraftstation. Figur 57. Ursprunglig fåran nedströms f.d. kraftstation.

Uppströms kraftverket fanns resterna av en timmerkista vilken placerats på toppen av en häll för att styra
vattnet mot kraftverket (figur 58 och 59). Timmerkistan var till stora delar raserad och bortspolad, men hade
ursprungligen löpt hela vägen längs toppen av en häll. I skogspartiet något längre ned fanns resterna av den
nedre delen av kistan (figur 60). Om möjligt bör vattnet återigen tillåtas flöda i den ursprungliga fåran vilket
även skulle underlätta fiskvandring. För att genomföra detta kan eventuellt den övre delen av timmerkistan
behöva tas bort. Men framförallt måste den översta delen av den högra fåran tätas för att styra vattnet över
hällklacken.

Figur 58. Timmerkista (objekt 17v) som styr vattnet till
kraftverket.

Figur 59. Den övre helt torrlagda delen av den ursprungliga
fåran.
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Det f.d. kraftverket låg strax nedströms vägen in till byn Höviken. Under vägen ligger tre uppsättningar
betongtrummor (figur 61). Under 2017 anlade en
tröskel nedströms trummorna för att upprätthålla
vattenståndet i trummona och undanröja det
vandringshinder som trummorna innan dess utgjorde.
Det extremt låg vattenståndet vid inventeringen
medförde dock att trummorna återigen utgjorde
vandringshinder för fisk. Orsaken till detta var att
betongringarna glidit isär, vilket medförde att vattnet
rann ner i marken under trummorna (figur 62).
Trummorna måste därför åtgärdas, både för att
säkerställa vägens bärighet på sikt och för att
säkerställa fiskvandring.
Figur 60. Nedströms vy från timmerkistan, kanaliseringen till höger och den ursprungliga fåran strax utanför vänster
bildkant.

Figur 61. Vägtrummor som utgör vandringshinder vid
extremt lågt vatten.

Figur 62. Insidan av den vänstra trumman, vars ringar glidit
isär.

Ovanför vägen var ån blockrik och fåran såg ut att vara restaurerad (figur 63). Trots detta påträffades ett fåtal
flottningslämningar längs sträckan. Vid punkt q, påträffades en lämning som möjligen utgjorde rester av fästet
till en timmerränna eller möjligen ett dammfäste. Lämningarna utgjordes dock endast av ett par stockar som
stack ut ovanför vattendraget från strandkanten och utgjorde inget vandringshinder för fisk varför det inte
heller behöver åtgärdas (figur 64). Något längre upp påträffades däremot tydligare rester av en timmerränna,
objekt 19, figur 65 och 66. Inte heller denna utgjorde vandringshinder för fisk men blocken i den nedre delen av
stenkistan kan lämpligen placeras tillbaka till den djupare delen av fåran.

Figur 63. Vy uppströms vägtrummorna.

Figur 64. Flottningslämning med timmer vid punkt q.

Figur 65. Rester av timmerränna, objekt 19.

Figur 66. Övre delen av objekt 19.
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Ovanför objekt 19 fanns ett mindre hällområde som vid extremt lågt vatten medförde vandringssvårigheter för
fisk, men som vid normalt vattenstånd inte bör utgöra problem (figur 67). Därefter påträffades en stubbledare i
åns högra strand (objekt 20h, figur 68) där omgivningen runt ån övergick från skogsmark till att utgöras av
myrområden. Stubbledaren stabiliserar därmed myrkanten och förhindrar erosionen av denna och bör lämnas.

Figur 67. Svår passage vid lågvatten ovan objekt 19.

Figur 68. Stubbledare (objekt 20h).

Trots att omgivningen huvudsakligen började bestå av myrmark uppströms stubbledaren återfanns korta
sträckor med sten- och grusbotten (figur 69, 70), vilket kan nyttjas som lekområden för öring och harr, förutsatt
att dessa finns i denna del av ån. Omkring 35 m uppströms stubbledaren påträffades de sista flottningslämningarna inom den inventerade sträckan. Dessa utgjordes av resterna av en damm med träskoningar på var
sin sida uppströms dammen (figur 71-73). Dammen var placerad invid en större häll, vilken utgjorde det sista
området med hårdbacke innan myrmarker tog vid. Bottenstockarna från dammen fanns kvar och utgjorde
nästan vandringshinder för fisk p.g.a. det extremt låga flödet. Den träskodda stranden på åns vänstra sida
förhindrade konnektiviteten mellan ån och myrområdet varför resterna av dammen bör plockas bort.

Figur 69. Område med gott om grus uppströms 20h.

Figur 70. Sträcka med grusbotten uppströms 20h.

Figur 71. Rester av fördämning objekt 21.

Figur 72. Träskoning av höger strand, objekt 23h.

Figur 73. Träskoning av vänster strand uppströms damm,
objekt 22v.
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Ån som uppströms vägen till Höviken byter namn till Baksjöån rinner uppströms stubbledaren huvudsakligen
genom ett myrområde benämnt Blindsillänget, där blindsill är det lokala namnet för elritsa. Ån blev därför
mycket lugnflytande med gott om växtlighet (figur 74), framförallt fräken. Det fanns mindre höljor längs
sträckan men även korta grunda strömmande partier med sten- och grusbotten (figur 75).

Figur 74. Lugnflytande område uppströms dammen.

Figur 75. Kort strömsträcka med grus uppströms figur 74.

Vid punkt r fanns rester av en bäverförekomst i form av högar med avgnagda grenar och kvistar (figur 76).
Vattenflödet kunde dock passera längs den vänstra stranden och högen, eller möjligtvis resterna av dammen,
utgjorde därmed inget vandringshinder och dämde inte heller upp vattennivån vid lågflöde i ån. Strax
uppströms gränsen för Bodsjö FVO och därmed även inventeringens slutpunkt återfanns nästa strömmande
parti av ån (figur 77).

Figur 76. Bäverspår vid punkt r.

Figur 77. Strömsträcka strax uppströms Bodsjö FVO’s område.

Vattenflödet i ån var vid inventeringen extremt lågt och bedömdes även vara lägre i förhållande till det normala
flödet jämfört med i Svarttjärnsbäcken, vilken inventerades samma dag. För att utreda orsaken till detta
genomfördes en inventering av Bölesjöns utlopp i samband med elfiskeundersökningen en månad senare, efter
att regn hade ökat flödet något i vattendragen.
Trots de intensiva (men lokala skurar) på närmare 100 mm som fallit mellan inventeringstillfället och
elfisketillfället rann nästan inget vatten ut från Bölessjön. Strax nedströms utloppet fanns en låg vall, vilket
möjligen utgjorde rester av en fördämning eller en bäverdamm och som bromsade vattenflödet nästan helt
(figur 78). Nedanför dammen var våtmarken i och runt fåran därför i princip torr (figur 79). Vid vägen mellan
Tand och Bodsjö var flödet i Bölesån emellertid något högre (figur 80), vilket delvis kan bero på att
utloppsbäcken från Långtjärnen ansluter till ån nedströms utloppet från Bölessjön. För att säkerställa
vattenflöde i Höviksån även under torra perioder måste därför vattenhanteringen i Bölessjön, inräknat både
dammen/tröskeln och tillrinningen till sjön ses över.

Figur 78. Utlopp från i Bölesjön.

Figur 79. Nästan helt torrlagd fåra nedströms Bölesjön.
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Bölessjöns avrinningsområde är inte inventerat men eventuell dikningar
av våtmarker och/eller skogsområden medför en snabbare avrinning
från markområdena med minskad vattenhållande förmåga och ett
minskat vattenflöde under torra perioder som följd. Enligt
markfuktighetskartan i Skogliga grunddata på Skogsvårdsstyrelsens
Fel! Bokmärket är inte definierat.2
hemsida
är utloppsbäckarna från Bäcktjärnen,
Linängestjärnen, Näsmyrtjärnen och Sjöändtjärnarna raka och därmed
sannolikt utdikade. Dessa utgör en stor del av tillflödena till Bodsjön och
dräneras därmed snabbare än naturligt. Möjligheter att lägga igen dessa
diken, tillsammans med eventuella andra utdikade områden inom
avrinningsområdet skulle kunna jämna ut tillflödet till Bölessjön och
därmed även flödet i Bölesån och Höviksån med förbättrade
förutsättningar för fiskebeståndet som följd.
Bölessjöns avrinningsområde ligger emellertid inte inom Bodsjö FVO
varför markägarna inte är kontaktade och tillfrågade om intresset av
dessa typer av åtgärder.

Figur 80. Bölesån uppströms vägen.

Elfiske Höviksån
Tre lokaler i Höviksån elfiskades 2018-08-21 efter att nederbörd till sist hade fallit efter den torra sommaren
och temperaturen hade börjat sjunka. Vid inventeringstillfället var vattentemperaturen 18,4 °C men hade fram
till det första elfisket sjunkit till 9,7 °C varefter det steg något under dagen. De tre elfiskelokaler som valdes
placerades enligt följande; Den nedersta lokalen lades nedströms Lorthålsvägen för att undersöka
fiskbeståndet i en lämplig strömsträcka strax uppströms Bodsjön. Bäverdammen utgjorde dock vandringshinder
mellan Bodsjön och elfiskelokalen men lokalen var i övrigt mycket lämpad för strömlevande arter som öring
och harr och hade dessutom restaurerats under 2017.
Den andra lokalen som valdes placerades strax uppströms Lorthålsvägen för att undersöka effekten av
vägtrummorna, vilka fram till 2017, men även under den torra sommaren 2018 utgjort vandringshinder för fisk.
Även denna lokal var mycket lämpad för strömlevande arter.
Den tredje lokalen som elfiskades placerades ovan vägen till Höviken. Mellan Bodsjön och denna lokal hade så
många vandringshinder och vandringssvårigheter påträffats att eventuella strömlevande arter inte kunde
härröra från uppvandring från Bodsjön. De fiskar som fångas i denna lokal kan därför endast möjligen vandra
upp, eller härröra från Baksjön. Det är däremot inte känt om vandringshinder förekommer mellan Baksjön och
den tredje elfiskelokalen.
Resultatet från de elfiskade lokalerna har bedömts dels utifrån tätheten av de fångade arterna förhållande till
normala tätheter (tabell 1) och dels baserat på indexet VIX (vattendrags index) som även ligger till grund för
statusklassificering av fiskförekomsten i vattendrag (tabell 2).
3

Tabell 1. Intervall för bedömning av tätheter i förhållande till normala tätheter, perc. = percentil .
Extremt låga
Mycket låga
Låga
Normala
Höga
Mycket höga
<1 % -perc.
<5 % -perc.
5-25% perc.
25-75% perc.
75-95% perc.
>95% perc.

Extremt höga
>99% perc.

Tabell 2. Färgskala över statusklassificeringar av fiskfauna i vattendrag (VIX).
Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande
status

Dålig status

Trots det låga vattenflödet och de många vandringshindren i Höviksån fångades fisk i alla tre lokalerna (tabell
3). Däremot fångades inga laxartade fiskar så som öring eller harr i någon av lokalerna. I de båda nedre
lokalerna och framförallt ovan Lorthålsvägen, fångades däremot stora eller enorma mängder med elritsa. Detta
var dock även den enda art som påträffades i dessa lokaler. Elritsa är en art som lättare klarar av det
stillastående, varma vattnet som uppstår på grund av låga flöden i ett vattendrag än laxartade fiskar. Laxartade
fiskar kräver framförallt högre syrgashalt än elritsa, vilket snabbt sjunker när temperaturen stiger och vattnet
inte heller syresätts. De fiskar som inte klarar av de varma och anstängda förhållandena i vattendraget vid

2

Skogsstyrelsen. https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skogligagrunddata [2018-12-17].
Sers, B, Magnusson, K och Degerman, E. Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister, Information från Svenskt
ElfiskeRegiSter Nr 1, 2008. (Jämförelsevärden från 2008 har använts då senare rapporter endast omfattar tätheter hos
laxfiskar).
3
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exempelvis lågvatten behöver därför vandra ut till mer gynnsamma området, exempelvis i sjöar eller större sel.
På grund av det stora antalet vandringshinder, varav ett ligger precis uppströms utloppet i Bodsjön, kan dock
inte utvandrande individer sedan återvända till ån. Detta begränsar det antal arter som kan påträffas i mindre
vattendrag under framförallt extremt varma och torra somrar.
Tätheterna av elritsa bedömdes vara extremt höga på båda lokalerna och tätheten var till och med drygt 10 ggr
så hög i ovanför jämfört med nedan Lorthålsvägen (tabell 4). Båda dessa lokaler bedömdes uppnå måttlig
status enligt beräkningen av VIX. I den översta lokalen påträffades däremot endast en liten gädda, vilken med
största sannolikhet härrörde från områden längre upp i vattendraget. Denna lokal uppnådde endast
otillfredsställande ekologisk status även om tätheten av gädda var normal för liknande vattendrag.
Tabell 3. Antal fångade individer vid elfiske. Lokalerna sorterade från utloppet och uppströms.
Lokal
Datum
Elritsa
Höviksån nedan Lorthålsvägen
2018-08-21
52
Höviksån ovan Lorthålsvägen
2018-08-21
265
Höviksån ovan Byväg
2018-08-21

Gädda

1

2

Tabell 4. Täthet, antal individer/100m . Lokalerna sorterade från utloppet och uppströms.
Lokal
Datum
Elritsa
Höviksån nedan Lorthålsvägen
2018-08-21
103,4
Höviksån ovan Lorthålsvägen
2018-08-21
1 249,1
Höviksån ovan Byväg
2018-08-21

Gädda

1,1

VIX
0,39
0,38
0,22

Sammanfattning Höviksån
Sammantaget finns ett antal flottledsobjekt eller andra noterade område som behöver åtgärdas i Höviksån
(figur 81). För att säkerställa eller förbättra fiskvandring behöver bäverdammen, resterna av dammen (objekt
4) strax uppströms Lorthålsvägen, slipdammen (8) samt den tidigare dammen för vattentäkt (11) rivas ut.
Dessutom kan båda vägpassagerna (2 och 18) eventuellt behöva ses över för att även vid lågvatten säkerställa
fria vandringsvägar, den ansamlade bråten under skoterbron (7) behöva rensas bort, dammresterna uppströms
vägen till Höviken (21) plockas bort samt för att möjliggöra fiskvandring förbi det tidigare sågverket (14) måste
även resterna av denna damm rivas. Vid punkt p bör vattnet återigen styras över till den naturliga fåran för att
säkra fiskvandring. Utöver detta skulle biotopen i ån förbättras av att materialet från objekt 5h, 6h, 10h
återfördes på ett naturligt sätt till fåran samt
att lekgrus placerades ut vid punkterna l och
m samt eventuellt även vid punkt j.
Tidsåtgången för detta beräknas till ca 106
arbetstimmar fördelat på två personer för
åtgärderna samt ca 36 timmar för utläggande
av lekgrus. I detta är inte anskaffande av
lekgrus inkluderat, inte heller är kostnaden för
tillgång till lämpliga verktyg, t.ex. vinsch och
skoter/dragare samt pulka inkluderat.
För att förbättra fiskbeståndet i Höviksån
behövs två avgörande faktorer åtgärdas.
Vattenflödet i ån måste säkerställas och
vandringshindren måste åtgärdas. Ån saknar
visserligen god förekomst av djupare höljor,
men vare sig detta eller återförande av
kvarvarande material till fåran kommer att ha
någon avgörande betydelse om inte
vattenföringen och vandringshindren åtgärdas
för att tillåta fiska att vandra inom bäcken
samt ut ur bäcken vid behov. Bäcken hyser
dock mindre höljor både mellan block i
blockrika områden samt i naturliga gropar
eller lugnflytande områden vilka kommer att
bli både större och djupare förutsatt att
vattenflödet ökar vid lågvatten.
Figur 81. Rödmarkerade objekt behöver åtgärdas,
gula objekt kan eventuellt behöva åtgärd, gröna
punkter kräver ingen åtgärd.
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Svarttjärnsbäcken och Landsomsjöbäcken
Inventeringen i Svarttjärnsbäcken började vid dess
utlopp i Bodsjön (figur 82), vilket var grusigt, stenigt
och innehöll lämpligt lekmaterial för öring och harr
(figur 83). Troligen däms dock detta område över och
vattnet blir stillastående vid normalvattenstånd i sjön.
Uppströms utloppet var Svarttjärnbäcken mycket
lugnflytande och meandrade genom områden med
starr och fräken. Strax uppströms utloppet påträffades
resterna av en stubbledare (objekt 1h, figur 84). Denna
utgjorde inget vandringshinder eller annan negativ
påverkan på bäcken varför den inte behöver åtgärdas.
Vid punkt a var vattnet stillastående trots att det var
grunt (figur 85 och 86). Uppströms denna punkt blev
fåran däremot djupare, smalare och mer meandrande
samtidigt som vattnet far fortsatt stillastående (figur 87
och 88).

Figur 82. Karta över den nedre delen av den inventerade
sträckan med start- och slutpunkter för flottledsobjekt samt
övriga noteringar i gult.

Figur 83. Sten och grus i bäckutloppet.

Figur 84. Stubbledare (1h) under vattenytan strax ovan
utloppet

Figur 85. Grundområde vid punkt a.

Figur 86. Stillastående område uppströms punkt a.
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Figur 87. Vy över nedre delen av Svarttjärnbäcken.

Figur 88. Smal och meandrande fåra genom
vegetationsområde.

Vattenståndet i Bodsjön når under våren hela vägen upp till vägtrumman under vägen mellan Höviken och
Bergvik enligt uppgift från boende i Höviken. Trots det extremt låga vattenståndet i Bodsjön och det låga flödet
i Svarttjärnbäcken utgjorde trumman inget vandringshinder vid inventeringen då denna till ca 1/6 låg under
vatten. Det fanns heller ingen fallhöjd vare sig nedströms trumman (figur 89) eller igenom trumman (figur 90)
vilket möjliggjorde fria vandringsvägar för alla fiskarter, inklusive svagsimmande arter. Trumman var därmed
både bra anlagd och väl dimensionerad.
Uppströms vägen var bäcken mycket smal och liknade nästan ett dike (figur 91). Botten var dock stensatt av
sten och mindre block i olika storlekar. Bäcken var dock rensad med grövre material på vardera sidan om fåran
(2h och 3v), figur 92-94. Rensningarna behöver återföras till fåran för att återskapa bra habitatet för
strömlevande arter. Detta är särskilt viktigt då denna sträcka är den enda strömsträckan nedan Svarttjärnen. I
den övre kanten av rensningen 2h, på den högra sidan, fanns en stock som stabiliserade strandkanten (4h),
figur 95. En liten bit högre upp längs fåran återfanns även en tvärgående stock i fåran vid punkt c, där
selområdet började (figur 96).

Figur 89. Vägtrumma vid punkt b, utan fallhöjd nedan.

Figur 90. Vy genom vägtrumma med stillastående vatten,
utgör inte vandringshinder.

Figur 91. Vy uppströms vägen.

Figur 92. Vy över nedre och övervuxna delar av rensningarna
2h och 3v.
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Figur 93. Rensningen 3v.

Figur 94. Rensningarna 2h och 3v på vardera sidan om
kanaliserad fåra.

Figur 95. Stock, 4h, på högra sidan fåran som stabiliserar
strandkant.

Figur 96. Stock tvärs över fåran vid punkt c, möjligen rester av
en fördämning.

Den nedre delen av selområdet utgjordes av en mycket lugnflytande fåra omgiven av starr (figur 97). Något
högre upp påträffades större mängder död ved i form av stockar i fåran (figur 98) och därefter vidgade fåran sig
till att utgöra den nedre delen av Svarttjärnen (figur 99 och 100).

Figur 97. Mycket lugnflytande seluppströms punkt c.

Figur 98. Område med sjunkna stockar på botten.

Figur 99. Nedre delen av Svarttjärnen.

Figur 100. Grunt näckrosbeväxt område i nedre delen av
Svarttjärnen.

Svarttjärnen består dels av ett nedre grunt område (figur 99 och 100) samt dels av en större och djupare del
som utgör själva tjärnen (figur 103). I sundet mellan dessa delar har en damm och en bro anlagts (objekt 5),
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figur 101. På den högra sidan utgjorde en riskista grunden för dammen (figur 102). Fördämningen är gammal
och dämmer något vid lågvatten och kan då även möjligen försvåra fiskvandring. Vid normalvattenstånd bör
dammen i sig inte utgöra vandringshinder för fisk men under dammen har galler tidigare uppförts för att
förhindra fiskvandring. Detta genomfördes enligt uppgift under en period då regnbåge planterades ut i
Svarttjärnen, för att förhindra rymning av dessa fiskar.

Figur 101. Damm med bro i sundet mellan övre och nedre
delen av Svarttjärnen.

Figur 102. Riskista på höger strand som utgör en del av
dammvallen.

Figur 103. Vy över övre delen av Svarttjärnen.

Figur 104. Karta över den övre delen av inventerade sträckan
med start- och slutpunkter för flottledsobjekt samt övriga
noteringar i gult.

Ovanför Svarttjärnen fanns det gott om lekgrus i Landsomsjöbäckens utlopp (figur 105). Men strax uppströms
utloppet fanns dock ett flertal vandringshinder anlagda (objekt 6, 7 och 8). De två nedre hindren var uppbyggda
av uppstaplade block, vilket skapade små vattenfall (figur 106-108).
Uppströms både objekt 6 och 7 var fåran relativt fin
och lämplig som uppväxtområde för yngre individer
av öring och harr (figur 109).
Det tredje hindret var byggt av ett fint galler som satts
fast över bäcken, men som trasats sönder av vattnets
krafter (figur 110).
De tre vandringshindren behöver därför rivas ut för
att möjliggöra att strömlevande arter kan nyttja
bäckens nedre del för lek- och uppväxtområden inför
fortsatt tillväxt i tjärnen.
Figur 105. Landsomsjöbäckens utlopp i Svarttjärnen.
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Uppströms objekt 7, vid punkt e slutade dock de
strömmade sträckorna (figur 111) och ersattes av
lugnflytande områden med höljor (figur 112 och
113). I dessa områden var stora mängder elritsor
synliga vid inventeringen.

Figur 106. Vandringshindret objekt 6.

Figur 107. Bäcken strax uppströms objekt 6.

Figur 108. Vandringshindret objekt 7.

Figur 109. Bäcken strax uppströms objekt 7.

Figur 110. Vandringshindret objekt 7.

Figur 111. Den översta strömsträckan vid punkt e.

Figur 112. Lugnt sel uppströms punkt e.

Figur 113. Hölja med mycket död ved uppströms punkt e.
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Något längre uppströms påträffades en kort sträcka med sten, mindre block och en del grus (figur 114) innan
bäcken blev mycket blockig och nästan helt saknade grus. Det låga vattenflödet medförde ett flertal mindre
vandringssvårigheter för fisk. Därefter blev bäcken ännu storblockigare varvid fåran flöt under blocken och blev
nästan helt underjordisk vid punkt g och h (figur 115 och 116). Inte förrän vid punkt i blev vattnet återigen
synligt i en överjordisk fåra (figur 117).

Figur 114. Stenigt område vid punkt f.

Figur 115. Storblockigt område vid punkt g.

Ytterligare en kort sträcka
uppströms återfanns mycket
stora mängder död ved i fåran i
form av stockar vid punkt j (figur
118). Ovanför detta fanns en
hällklack med
vandringssvårigheter i det låga
vattenflöde som rådde vid
inventeringen (figur 119).

Figur 116. Underjordisk fåra vid punkt h.

Figur 117. Synligt vatten vid punkt i.

Figur 118. Stora mängder sjunkna stockar vid punkt j.

Figur 119. Hällklack med vandringssvårigheter vid lågvatten,
punkt j.

Ännu en liten bit längre uppströms påträffades rester av ytterligare ett vandringshinder vid punkt k. Detta
utgjordes av ett galler av tunna stavar, vilket dock hade vridit sig av vattenflödet och numera låg ovanför fåran
(figur 120). Vandringshindret liknade visserligen en liten bro, men var för klent byggd och placerad på ett för
smalt ställe av bäcken för att detta skulle vara rimligt.
Ovanför punkt k utgjordes bäcken av lugna flacka selområden (figur 121). Därefter växlande bäcken mellan att
vara mycket storblockig och nästan underjordisk (figur 122 och 123) och att utgöras av en smal men öppen fåra
(figur 124).
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Figur 120. Vandringshinder vid punkt k.

Figur 121. Sel ovanför punkt k.

Figur 122. Storblockigt område uppströms punkt k.

Figur 123. Nästan underjordisk fåra vid punkt l.

Vid punkt l blev fåran underjordisk
igen och svår att återigen hitta.
Till vänster om huvudfåran
påträffades tre stockar som
möjligen skulle kunna ha utgjort
en del av en timmerränna då de
låg parallellt med varandra (objekt
9, figur 125). Vattenflödet
bedömdes dock vara så litet i
området att flottning måste ha
varit svår att genomföra varför
det inte kunde säkerställas om
stockarnas placering utgjorde en
lämning eller en slump. Ytterligare
en bit längre uppströms blev fåran
återigen tydligare (figur 126)
innan inventeringen avslutades i
närheten av gränsen för Bodsjö
FVO.
Figur 124. Öppen och smal fåra
uppströms figur 124.

Figur 125. Objekt 9, rester av en timmerränna?

Figur 126. Lugnflytande och vegetationsrik fåra strax
nedströms inventeringen slutpunkt, punkt m.
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Elfiske Svarttjärnbäcken
I Svarttjärnsbäcken elfiskades en lokal strax uppströms vägtrumman i den för laxfiskar lämpligaste sträckan.
Elfiskeundersökningen genomfördes samma dag som i Höviksån, d.v.s. 2018-08-21. Vattentemperaturen var
vid detta tillfälle högre än i Höviksån (14,0 °C). Vid inventeringen en månad tidigare provtogs endast
temperaturen i ytvattnet i övre delen av tjärnen, vilken då visade 19,8 °C.
Nedströms elfiskelokalen hade inga vandringshinder påträffats, vilket innebar att fiskarna inom elfiskelokalen
hade fria vandringsvägar både ner till Bodsjön och upp till Svarttjärnen. Eventuella förekomster av gädda i
selområdena samt i tjärnens nedre del kan dock försvåra fiskvandring.
I Svarttjärnbäcken fångades en bergssimpa, en gädda, en lake samt tre elritsor, d.v.s. relativt få individer och
inga laxartade fiskar (tabell 5). Tätheterna av lake och elritsa var normala för liknade vattendrag medan
tätheten av gädda var över det normala på grund av elfiskelokalens begränsade yta. Däremot påträffas
vanligen väsentligt fler simpor vid elfiske i liknande vattendrag än vad som fångades i Svarttjärnbäcken.
Statusklassificeringen visade sammantaget på måttlig ekologisk status (tabell 6).
Tabell 5. Antal fångade individer vid elfiske. Lokalerna sorterade från utloppet och uppströms.
Lokal
Datum
Bergsimpa
Elritsa
Svarttjärnbäcken
2018-08-21
1
3

Gädda
1

Lake
1

Lake
1,6

VIX
0,34

2

Tabell 6. Täthet, antal individer/100m . Lokalerna sorterade från utloppet och uppströms.
Lokal
Datum
Bergsimpa Elritsa
Svarttjärnbäcken
2018-08-21
1,6
5

Gädda
1,9

Sammanfattning Svarttjärnbäcken
I Svarttjärnsbäcken och den nedre delen av
Landsomsjöbäcken finns fyra vandringshinder
som behöver, eller kan behöva åtgärdas (figur
127). Tre av dessa är anlagda uppströms
Svarttjärnen, i den nedersta delen av
Landsomsjöbäcken, och förhindrar
fiskvandring mellan tjärnen och bäcken. Dessa
tre vandringshinder behöver rivas för att
strömlevande arter skall kunna nyttja de
strömmande och fina sträckorna i den nedre
delen av Landsomsjöbäcken.
Det fjärde hindret är den damm som finns i
sundet mellan den övre och den nedre delen
av Svarttjärnen. Denna utgör partiellt
vandringshinder och kan eventuellt behöva
åtgärdas för att underlätta fiskvandring.
Utöver detta finns det två rensningar strax
uppströms vägen i Svarttjärnsbäcken som
behöver åtgärdas genom manuell
flottledsrestaurering för att förbättra
biotopen i den enda strömsträckan som för
närvarande är tillgänglig för uppvandrande
fisk från Bodsjön.
Tidsåtgången för detta beräknas till ca 41
arbetstimmar fördelat på två personer. I detta
är inte kostnaden för tillgång till lämpliga
verktyg, t.ex. blockspett och vinsch
inkluderat.

Figur 127. Rödmarkerade objekt behöver åtgärdas, gula objekt kan
eventuellt behöva åtgärd, gröna punkter kräver ingen åtgärd.
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