
Pilotprojekt Ljungan – förslag på åtgärdsscenarier 201209 
 

Läsanvisning: 

- Detta är första utkastet för kvalitativ beskrivning av tänkbara miljöförbättringar för de 

åtgärdsscenarier som tagits fram i grp A1.  

- Ett utkast = ej kvalitetssäkrat eller färdigställt eller remissat 

- I scenarierna i bruttolistan har de åtgärder som är tänkta att ingå i respektive scenario 

markerats med x. I flera av scenarierna finns likartade åtgärder föreslagna vid en och samma 

anläggning. Vi har via färgmarkering och text i rutorna för resp strategi, angett vilka 

anläggningar som detta gäller för. I Gul-markerade fält behöver val av fiskvägsalternativ 

göras och i blå val av mintapp-alternativ. OBS att alternativ 1 för fiskvägar inte är kopplat till 

alternativ 1 för mintappning. Oberoende variabler.  

- Detta är fortfarande en bruttolista. 

 

A. Generella scenarier för hela älven:  

 

1. Nolltappningsförbud 

Miljöförbättring: 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Stabilare och mer kontinuerliga strömförhållanden för laxfisk och bottenfauna, framför 

allt filtrerande organismer  

- Ökad biodiversitet 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

2. Min-tappning 10% av MQ säsongsanpassad 

Miljöförbättring: 

- Återupprättat strömvattenhabitat med naturlig flödesvariation 

- Ökad areal strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- och vattenväxter 

anpassade till strömmande vatten 

- Förbättrade förutsättningar för fiskvandring  

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk.  

- Ökad biologisk produktion 

- Ökad biodiversitet 

 

3. Min-tappning MLQ säsongsanpassad 

Miljöförbättring: 

- Återupprättat strömvattenhabitat med naturlig flödesvariation 



- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Förbättrade förutsättningar för fiskvandring  

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk.  

- Ökad biologisk produktion 

- Ökad biodiversitet 

 

4. Fiskvägar i alla dammar 

Miljöförbättring:  

- Möjlighet för fisk o bottenfauna at passera dammar i huvudfåran samt från huvudfåra till 

biflöden 

- Ökad reproduktionspotential för fisk 

- Ökad möjlighet till vandring för födosök, säsongsmässiga habitatskiften 

(vinteröverlevnad, undvika predatorer, mm) 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk.  

- Ökad fiskproduktion 

 

 

5. Säkrad konnektivitet mellan huvudfåra (inklusive sjöar) och biflöden 

Miljöförbättring:  

- Möjlighet för fisk o bottenfauna at passera från huvudfåra till biflöden 

- Ökad reproduktionspotential för fisk 

- Ökad möjlighet till vandring för födosök, säsongsmässiga habitatskiften 

(vinteröverlevnad, undvika predatorer, mm) 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk. 

- Ökad fiskproduktion  

 

 

B. Specifika scenarier för arter/habitat eller geografiska områden 

 

6. Natura 2000 - Avveckling av Storsjöns regleringsdamm 

Miljöförbättring: 

- Återföring av Storsjön och Sölvbacka strömmar till naturliga flödesförhållanden 

- Hydromorfologiska förutsättningar för GES och GYBS uppfyllda 

- Återupprättade geomorfologiska processer i Sölvbacka 

- Återställd konnektivitet Sölvbacka – Storsjön med biflöden 

- Återställd(a) vattenståndsvariation, strandprocesser och biologisk mångfald i Storsjön 

och Sölvbacka strömmar, inklusive naturligt zonerad strandvegetation och strandfauna 



- Återställda förutsättningar för naturlig biologisk mångfald inklusive flodpärlmussla, utter 

m fl skyddade/hotade arter. 

- Ökad biologisk produktion 

- Ökad biodiversitet 

- Förbättrade förhållanden för att uppnå livskraftiga bestånd för typiska arter 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk.  

 

7. Natura 2000 - Rehabilitering sträckan Flåsjön – Lännässjön.  

Miljöförbättring: 

- Stabilare och naturligt säsongsvarierade flöden i huvudfåran 

- Långsammare flödesvariationer i huvudfåran 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biodiversitet 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

- Ökad biologisk produktion 

- Bättre förutsättningar för utter och flodpärlmussla i huvudfåran 

- Förbättrade förutsättningar för fisk och bottendjur   

- Möjlighet stärka populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden  

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

 

8. Rehabilitering sträckan Skålan – Äldern 

Miljöförbättring: 

- Stabilare och naturligt säsongsvarierade flöden i huvudfåran 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biodiversitet 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet stärka populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden 

- Konnektivitet för fiskfaunan med Skålsjön och förutsättningar för bättre konnektivitet 

med övriga biflöden 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

9. Rehabilitering av populationer av vandringsöring och flodpärlmussla 

Miljöförbättring: 

- Stabilare flöden i huvudfåran 

- Förbättrade för hållanden i huvudfåran för öring som reproducerar sig i biflöden 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 



- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan huvudfåra (inkusive sjöar) och öringförande biflöden 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

10. Rehabilitering av Röjåns öringbestånd 

Miljöförbättring: 

- Konnektivitet med Holmsjön 

- Förbättrade för hållanden i huvudfåran för öring som reproducerar sig i biflöden 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet stärka populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan huvudfåra (inkusive sjöar) och andra öringförande 

biflöden 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

11. Lax och ål till Rätan 

Miljöförbättring: 

- Konnektivitet med havet 

- Laxreproduktion i området Skälan – Rätan 

- Förutsättningar för etablering av ål i vattensystemets sjöar  

- Stabilare flöden i huvudfåran 

- Förbättrade för hållanden i huvudfåran för öring som reproducerar sig i biflöden 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan huvudfåra (inkusive sjöar) och öringförande biflöden 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

12. Natura 2000 - Lax och ål till Gimån 

Miljöförbättring: 

- Konnektivitet med havet  

- Etablering av lax med reproduktion i Gimån uppströms Holmsjön samt i sträckan 

Holmsjön - Torpshammar 

- Förutsättningar för etablering av ål i vattensystemets sjöar  

- Stabilare flöden i huvudfåran 



- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla i biflöden (t ex 

Navarån) 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan huvudfåra (inklusive sjöar) och öringförande biflöden 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Minskad predation på laxfisk från gädda och lake 

 

13. Havsöring, ål, (lax) ect till Matfors 

Miljöförbättring 

- Konnektivitet för fiskfauna förbi Viforsen och till Marmen och dess biflöden 

- Spill i Matfors naturfåra bör beaktas särskilt i moellering då magasinet mellan Matfors 

och Skallböle endast har 15 cm amplitud och det troliga är att spill även kommer krävas i  

Skallböle. Miljöförbättringen med spill skulle vara ytterligare habitat för lax 

- Placering av fiskväg i Viforsen bör förläggas så anlockning sker med hjälp av utlopp till 

kraftverket, såsom avelfsiken fångas idag. Ett spill via lucka ger endast mycket lite 

miljöförbättring då det inte finns någon naturfåra kvar. 

 

14. Natura 2000 – Rehabilitering Hungesjön - Vålesån 

Miljöförbättring 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan Bodsjön och Hungesjön 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla 

 

15. Avveckling av Haverns och Kyrksjöns regleringsdamm 

Miljöförbättring 

- Hydromorfologiska förutsättningar för GES och GYBS uppfyllda 

- Återupprättade geomorfologiska processer i området från Mellansjön till Holmsjön. 

- Återställd konnektivitet Mellansjön – Holmsjön med biflöden. 

- Återställd(a) vattenståndsvariation, strandprocesser och biologisk mångfald i Storsjön 

och Sölvbacka strömmar, inklusive naturligt zonerad strandvegetation och strandfauna 

- Återställda förutsättningar för naturlig biologisk mångfald inklusive flodpärlmussla, utter 

m fl skyddade/hotade arter. 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla 

 



16. Återskapa nätverk av biflöden som är Natura 2000-områden till Ljungan samt rehabilitera 

värdekärnor i huvudfåran. 

Miljöförbättring 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan Bodsjön och Hungesjön 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla 

 

17. Rehabilitering av Haverö strömmar 

Miljöförbättring 

- Konnektivitet för fiskfaunan mellan Bodsjön och Hungesjön 

- Ökade förutsättningar för bevarande/återupprättande av genetisk variation hos fisk 

- Ökad areal permanent strömhabitat – gynnar bottenfauna, fisk, alger, strand- o 

vattenväxter anpassade till strömmande vatten 

- Ökad biologisk produktion 

- Möjlighet till stärkta populationer av vandrande öring och flodpärlmussla 

 

  

C. Kvantitativa shabloner för olika typer av mlijöåtgärder 

Fiskväg: 0,6-3 m3/s rakt under maj-oktober 

Omlöp: 2-4 m3/s rakt året om 

MinQ genom turbin: 10 % av drivvattenföring 

Nedströmsvandring: 0,4-1 m3/s rakt året om 

Mintappning i naturfåra: MLQ, 10% av MQ eller 2-10 m3/s rakt och året om 

Lockvatten: Där avståndet är minst 100 m mellan utlopp och naturfåra 5-10 % av MQ 

 

 

 

 

 

 


