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Hemulåns avrinningsområde (676657-143158)
Översiktlig beskrivning
Hemulån är ett av de större vattendragen inom Mora/Våmhus fvof.. Green & Thenander
(1995) anger att avrinningsområdet är 88 km2 och att Hemulån har en medelvattenföring av
1.1 m3/s medan Thenander (1997) anger en lägre medelvattenföring – 0.88 m3/s.
Hemulsjön, vilken är en reglerad sjö, utgör merparten av sjöandelen i avrinningsområdet.
Andra större sjöar utgörs av Norra Avskaken samt Stora Gässen. Den totala sjöandelen i
avrinningsområdet uppges till 1.3 % (Thenander 1997).
Hemulån har varit föremål för en relativt omfattande flottningsverksamhet. Efter
Österdalälven och Våmån är det, inom Mora/Våmhus fvof., Hemulån som bidragit med den
största andelen virke ned till Siljan (Hellstrand 1980). I kölvattnet av flottningsverksamheten
har åns fysiska karaktär påverkats i negativ riktning genom rensningar, dammbyggnation och
andra av flottningen orsakade strukturer.
Systemet har bedömts vara försurningspåverkat och ingår därför i kommunens
kalkningsprogram. En relativt storskalig kalkningsmetodik tillämpas inom avrinningsområdet.
Fiskbestånden i Hemulån domineras av stensimpa och öring. Andra arter är harr, elritsa, lake,
gädda, bäckröding samt rundmunnen bäcknejonöga. I sjöarna förekommer abborre, gädda,
lake och mört samt till viss del kompensationsfisk (”Siljansöring”). I Gravån, vilket är det
största tillflödet till Hemulsjön förekommer öring, gädda, abborre samt stensimpa.
Green & Thenander (1995) omnämner även förekomst av bergsimpa i avrinningsområdet,
men denna art förefaller enligt elfiskeregistret saknas.
Hemulåns avrinningsområde värderas högt mot bakgrund av förekomsten av flodpärlmussla,
ett självreproducerande öring- och harrbestånd samt dess eventuella potential att bidraga till
en naturlig reproduktion av vandringsöring.
Några större turistiska sportfiskevärden har systemet egentligen inte, men däremot är det av
mycket stor betydelse för ortsbefolkningen. De turistiska värdena kan dock indirekt finnas om
ett vandrande öringbestånd kan skapas, men fisket efter dessa bör då uteslutande att ske i
Siljan.

Genomförda undersökningar
En mängd elfisken är utförda i huvudflödet, Hemulån. Totalt 22 stycken, alla är dock inte
inrapporterade till elfiskeregistret utan 3 saknas, vilka utfördes 1991 samt 1992. Reproduktion
av öring har konstaterats vid 16 tillfällen, medan öring större än 0+ konstaterats vid 19
tillfällen, vid två tillfällen har öring saknats. Öringtätheterna har varierat mellan 0 – 20.6
individer per 100 m2. Merparten av de högre öringtätheterna återfinns i mitten av 90-talet då
utplanteringen var som mest intensiv, dvs. att en stor del av den konstaterade öringen har sitt
ursprung från introduktionsförsök, detsamma gäller förekomsten av årsyngel.
Även harr förekommer i Hemulån – huvudsakligen i de nedre delarna. Vid tre tillfällen har
harr konstaterats i samband med elfiske. Arten har uppträtt i låga tätheter 0.3 – 0.8 individer
per 100 m2.
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Övriga arter som konstaterats förekomma vid elfiskeundersökningarna är främst stensimpa,
elritsa, bäcknejonöga, lake samt bäckröding. Den introducerade bäckrödingen har konstaterats
vid 5 tillfällen i relativt låga tätheter.
I Hemulsjöns största tillflöde, Gravån, har tre elfisken utförts – ett 1989 samt två 2001.
Öringförekomst har konstaterats vid samtliga tillfällen, medan reproduktion endast
säkerställdes1989. Andra arter som fångats i samband med elfiske i Gravån är gädda, abborre
samt stensimpa.
Hemulssjön har provfiskats enligt standardiserad metodik vid 2 tillfällen (1996 och 1999) och
vid ytterligare ett tillfälle (1989) som ej kan bedömas som standardiserat. Dominerade i
fångsten vid samtliga tillfällen gjorde abborre – fångst per ansträngning avseende abborre
varierade mellan 13.96 – 22.83 (1996 – 1989), vilket får anses vara goda tätheter av abborre.
Näst mest dominerande har mört varit med 1.46 – 3.79 (1999 – 1996). Därefter kommer
gädda som fångats vid samtliga tillfällen, medan lake uppträtt i fångsten vid två tillfällen.
Öring, en utplanterad fisk, har fångats vid ett tillfälle (1996). Medelvikten på abborre är
relativt låg, den har varierat mellan 22 g (1989) och 30.7 g (1999). Medelvikten hos mört
varierar kraftigt mellan åren, 1999 var den endast 23,6 g medan den 1996 var hela 76.8 g.
Norra Avskaken har provfiskats vid två tillfällen, 1989 samt 1995 (oklassade fisken). Liksom
i Hemulsjön dominerar abborre följt av mört och gädda. Fångst per ansträngning avseende
abborre har varierat mellan 10.35 (1989) och 16.25 (1995). Fångst per ansträngning
beträffande mört har varierat mellan 8.06 (1989) och 10.25 (1995). Medelvikten på abborren
är högre i Norra Avskaken jämfört med Hemulsjön – 46 g (1989) och 47.2 (1995). Även
medelvikten på mört är hög i Norra Avskaken, 86 g (1989) och 84.6 g (1995). De gäddor som
fångats i Norra Avskaken är i huvudsak större fiskar.
I Stora Gässen har ett inventeringsfiske skett 1993. I denna sjö dominerade mörtbeståndet
över abborren. Fångst per ansträngning beträffande mört var 14.25 medan motsvarande siffror
för abborre var 7.0.
Systemet är till vissa delar fältinventerat 1994. De delar som inventerats är Gravån samt
bäcken som avvattnar Norra Avskaken och till viss del Hemulåns övre delar.
Vattenkemisk provtagning har utförts i systemet allt sedan 1978. I Hemulsjön har, enligt
utförda analyser, alkaliniteten aldrig sjunkit under 0.05 mekv/l vare sig före eller efter
kalkning. Alkaliniteten i Norra Avskaken har provtagits vid ett tillfälle (våren 1995), och då
var alkaliniteten 0.08 mekv/l. I de andra sjöarna som är provtagna, dvs. Lilla Gässen, Stora
Gässen, Gäddtjärnen samt Långtjärnen har alkaliniteten generellt alltid varit över 0.1 mekv/l
(de flesta analyser är utförda efter kalkningen som initierades1992).
I själva Hemulån har en mängd prover analyserats innan kalkdoserare etablerats. Dessa visar
inte vid något tillfälle på nollalkalinitet, variationen har varit mellan 0.02 och 0.16 mekv/l
(detta skall inte ses som några värden innan kalkning eftersom sjöarna uppströms är kalkade).
Alkalinitetsanalyserna från Hemulån efter det att kalkdoseraren etablerades har varierat
mellan 0.03 och 0.20 mekv/l, dvs. ingen större skillnad jämfört med före.
Andra vattendrag i systemet som undersökts avseende vattenkvaliteten är Fräsbäcken, vilket
skedde i samband med att bottenfauna analyserades (1984). Alkaliniteten var vid detta tillfälle
0.11 mekv/l.
Två bottenfaunaanalyser har utförts i avrinningsområdet, dels ett i själva huvudflödet och dels
ett i biflödet Fräsbäcken. I Hemulån konstaterades förekomst av ett flertal
försurningskänsliga/mycket försurningskänsliga arter, medan det i Fräsbäcken var lite sämre
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representation av försurningskänsliga arter. Fördelningen över funktionella grupper var jämn i
bägge vattendragen.

Genomförda fiskevårdsåtgärder
Biotopvård: Hemulån har biotopåtgärdats i flera etapper under åren 1991 – 94. Insatserna har
varit av konventionellt slag, dvs. att de skett med bandgrävare och att fysiska strukturer har
återskapats i vattendraget.
Eliminering av vandringshinder: Enligt Green & Thenander (1995) har tidigare
vandringshinder, dvs. dammen vid Hemulsjön, spridningsbarriären vid kalkdoseraren,
Stordammen samt Bryggeridammen åtgärdats. Vid regleringsdammen för Hemulsjön har en
fiskväg i form av en bassängtrappa etablerats 1994. En fiskväg är också etablerad vid
kalkdoseraren (1994). Mora/Våmhus fvof. har även åtgärdat ett vandringshinder in i
vägtrumman i Gravån 2000.
Återintroduktion/nyintroduktion: I Hemulån har ett omfattande introduktionsförsök av
vandrande öring bedrivits under en stor del av 90-talet. Utplanteringsmaterialet har utgjorts av
s.k. ”Siljansöring”. Utplanteringarna har främst skett med ögonpunktad rom men även med
nybefruktad rom samt årsyngel.
Kalkning: Hemulsjön har ingått i kommunens kalkningsprogram sedan 1984 och Hemulån
har kalkats medelst kalkdoserare sedan 1990. Även Gravåns källsjöar, Stora respektive Lilla
Gässen har kalkats sedan 1992, detsamma gäller för Gäddtjärn, Långtjärnen samt Djustjärnen.
Kalkningen har i första hand motiverats av det bestånd av flodpärlmussla som återfinns i
Hemulån och interaktionen med den stationära öringen samt att fvof. bedömt Hemulån som
ett av få vattendrag som har potential att förbättra situationen för vandringsöring i
Siljanssystemet.
Reglering av fisket: I samband med att de intensiva introduktionsförsöken av ”Siljansöring”
pågått har vissa områden fredats från fiske. Det fiske som i dagsläget är upplåtet enligt fvof.
bestämmelser för fiske 2001 är; ”Från bron vid kalkdoseraren till Sågdammen samt från bron
vid Norra Selbäck till utloppet”.
Under senare år har även fångstbegränsningar, förstärkta minimimått samt maskförbud införts
i Hemulån.
I kompensationssjön Norra Avskaken är fisket efter öring reglerat, man får max ta 3 fiskar per
kort och dygn samt att minimimåttet är 30 cm.
För fiske i Skepphusviken krävs speciellt fiskekort (i avrinningsområdets nedre delar).
Utplantering: I Hemulsjön samt Norra Avskaken har det planterats ut kompensationsfisk vid
ett flertal tillfällen. 2001 planterades det t ex ut 200 kg s.k. ”Siljansöring” i Norra Avskaken. I
Hemulsjön har det också bedrivits försök med fördröjd utplantering av öring från
översomringskassar (Persson pers. komm.). Även sik och regnbåge har planterats ut i
Hemulsjön. Tillkommer detta gör Skepphusviken, nere vid Moraparken där regnbåge sedan
många år planterats ut för att kunna bedriva ett put-and-take-fiske.
Effektuppföljning: En fiskfälla har konstruerats för att undersöka eventuell återvandring som
en effekt av introduktionsförsöket. Fällan har varit lokaliserad ca 1 km uppströms Eldris.
Övrig effektuppföljning som gjorts avseende utförda fiskevårdsåtgärder sammanfaller till
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stora delar med kommunens kalkeffektuppföljningsprogram, dvs. med elfiskeundersökningar
och sjöprovfisken.

Resultat av utförda åtgärder
De ambitiösa introduktionsförsöken som fortgått under stora delar av 1990-talet har gett
upphov till ökade tätheter av öringbeståndet vilket antyder att de till viss del har lyckats.
Någon återvandring av den introducerade vandringsöringen har dock ej kunnat säkerställas.
Biotopvårdsinsatserna har dessvärre till viss del påverkat de värdefulla bestånden av
flodpärlmussla i negativ riktning (Danielsson pers. komm.). Biotopåtgärdernas effekt på
öringbestånden är mycket svåra att utvärdera eftersom insatserna skett samtida med de
fortlöpande introduktionsförsöken. Idag när introduktionsförsöken upphört har tätheterna i det
närmaste gått tillbaka det tillstånd som rådde innan åtgärderna vilket antyder att vare sig
biotopåtgärderna eller fisketrädan dessvärre inte gett den positiva effekt som förväntades på
öringbeståndet (Bjurman pers. komm.). Introduktionsförsöken har även medfört att det blir
svårt för Länsstyrelsen att utvärdera resultaten av kalkningen.
Den minskade fragmenteringen av Hemulån förutsätts ha varit positiv, men en partiell
spridningsbarriär kvarstår vid kalkdoseraren och fiskvägen upp mot Hemulsjön erbjuder
troligen inte några större möjligheter för fisken att vandra upp till sjön beroende på dess
konstruktion (Boberg pers. komm.). Vandringshindret in i vägtrumman i Gravån kvarstår
eftersom åtgärderna nedströms trumman har raserats.
Utplanteringen av kompensationsfisk i Hemulsjön och Norra Avskaken har enligt vissa
uppgifter inte gett några större återfångster, medan andra hävdar motsatsen och även anger att
utplanteringarna är viktigt för trivseln och rekreationen i området. Om utplanteringarna ger
dåliga återfångster kan detta bero på att sjöarna saknar inneboende lämplighet för
”Siljansöring” och att predationstrycket är relativt högt, i t ex Norra Avskaken förekommer
större gädda mycket frekvent (Storm pers. komm.), vilket också är något som sjöprovfiskena
antyder.

Påverkan i dagsläget
•
•
•

•
•

•
•

Avrinningsområdet är, och kommer även att framledes att vara, påverkat av skogsbruk.
Detta avser i första hand hyggesbruk utan väl tilltagna kantzoner mot vattendrag.
Hemulsjön är reglerad och vattendom finns på dammen (AD 5/1938, 98/1940, VA
34/1972. Dammen ägs av Hemulsjöns undantagsförvaltning.
En viss fragmentering av Hemulån kvarstår trots att åtgärder vidtagits Detta gäller i första
hand dammen upp mot Hemulsjön samt vid kalkdoseraren. Även vägtrummor kan utgöra
presumtiva spridningsbarriärer. Den vägtrumma som återfinns i Gravån tillhör den
kategorin där det definitivt är stora problem avseende fiskvandring.
Hemulån har nyttjats som allmän flottled vilket medfört att vattendragets fysiska miljö
ställvis förändrats i negativ riktning ur den laxartade fiskens perspektiv.
Främmande arter såsom bäckröding och regnbåge har introducerats till systemet (i
dagsläget återfinns endast bäckröding i systemet förutom att regnbågen uppträder i
Skepphusviken). Även inhemska arter har i perioder planterats ut, t ex sik i Hemulsjön.
Vatten tas från Hemulån till snötillverkning för Hemus skidanläggning.
Området har, som tidigare nämnts, bedömts vara försurningspåverkat.
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Åtgärdsförslag/skötselanvisningar
Förundersökning
Förundersökning bör genomföras i Hemulåns tillrinnande vattendrag, Fräsbäcken,
Vålmyrbäcken, Vasselbäcken, Tackbäcken och Bramarbäcken samt bäcken som avvattnar
Norra Avskaken. En förundersökning av dessa mindre vattendrag bör innefatta en
fältinventering, konventionella elfisken samt vattenprover. Förundersökningens ambition är
att ge underlag för framtida åtgärder.
Biotopvård
Gravån har vid en översiktlig fältbesiktning visat sig sakna lämpliga lekmiljöer, detta kan vara
en begränsande orsak till laxfiskproduktionen i ån, och därför kan det vara lämpligt att
etablera lekbottnar på strategiskt utvalda platser, dvs. i slutet på höljor och gärna nedanför
vägtrumman i samband med att man åtgärdar vandringshindret i vattendraget. Själva ån är
inte rensad och har därför en mycket divers och intressant biotop.
Eliminering av vandringshinder
Själva fiskvägen upp mot Hemulsjön (Fig. 1) behöver modifieras om någon garanterad
fiskvandring skall kunna ske. Uppskattningsvis går 1/3 av vattenflödet genom fiskvägen, detta
är förvisso bra, men lockvattnet är ej tillräckligt koncentrerat vilket medför att det blir svårt
för eventuellt migrerande fisk att finna vägen in i fisktrappan. I själva fiskvägen är det vid
tredje bassängen, p g a två tvärgående brädor, i det närmaste omöjligt att passera för en fisk
(Boberg pers. komm.). Vidare är fiskvägen så konstruerad att det blir svårigheter för fisken att
nå in i den, dvs. att ingången sitter för högt i förhållande till vattennivån och då speciellt vid
låga flöden. Dessa problem, om det nu är några problem då ingen förefaller veta om det
vandrar upp någon fisk i Hemulsjön, går med relativt enkla medel att lösa. Beträffande
lockvattnet går det att styra över vattnet från utskovet och få det att mynna i anslutning till
ingången på fiskvägen. För att få ned ingången i fiskvägen till en lämplig nivå kan man
antingen höja vattennivån nedströms dammen alternativt att man sänker ingången i fiskvägen
genom några smärre modifieringar, eller en kombination av dessa två åtgärder vilket troligen
är det bästa alternativet (Boberg pers. komm.). De brädor som hindrar vandringen i själva
fiskvägen bedöms kunna tas bort utan att hållbarheten på fiskvägen försämras, möjligen kan
man säkra upp hållbarheten på fiskvägen genom att stadga den mot utskovets västra sida
(Boberg pers. komm.). En annan lösning och givetvis den bästa (förutom att ta bort
regleringsdammen) är att man bygger en fiskväg över hela bredden, men detta är kostsamt och
kanske inte biologiskt motiverat.
Behovet av att åtgärda fiskvägen upp mot Hemulsjön kan man tvista om, dels därför att man
inte med säkerhet vet om det förekommer någon fisk som vill vandra upp i sjön och dels
därför att sjön inte erbjuder den relativt småvuxna stationära öringen någon bra miljö (det
borde ju fångas en och annan vild öring i Hemulsjön om det var en bra öringmiljö, fisk från
Gravån har ju inga problem att vandra ned till sjön). Något behov av vandring in i Hemulsjön
för eventuellt stigande öring från Siljanssystemet finns egentligen ej eftersom den uppsöker
systemet enbart för att fortplanta sig och då uppfyller Hemulån nedströms sjön alla dessa
kriterier (Carlstein pers. komm.).
Huruvida fvof. skall genomföra en förbättring av befintlig fiskväg är upp till styrelsen.
Givetvis är alla arbeten med att minska fragmenteringen av vattensystem positiva och bör
uppmuntras, men man skall vara medveten om att det finns liknande åtgärder inom fvof. som
har betydligt större värde och därmed bör prioriteras högre än just detta. Är det
fiskerättsägarnas uttalade önskemål att fiskvägens funktion skall förbättras bör styrelsen
givetvis se över dessa möjligheter.
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Vid kalkdoseren i Hemulån har en fiskväg konstruerats (1994). Denna har liknande problem
fiskvägen vid Hemulsjön, dvs. att fisken har svårt att hitta ingången till fiskvägen och att
koncentrationen av lockvattnet är dålig (Bjurman och Boberg pers. komm.). Eftersom det är
kommunen som sköter kalkningen i systemet och att det är deras arbete som är orsaken till
spridningsbarriären är det också upp till dem att åtgärda detta vandringshinder och därför
kommenteras detta inte vidare. Fvof. bör dock ligga på Miljö- och hälsoskyddskontoret så att
detta åtgärdas.
Vägtrumman i Gravån utgör ett partiellt vandringshinder för större öring och ett definitivt
sådant för mindre fisk och insekter. Detta har tidigare åtgärdas med handarbete (2000), men
har raserats vid högflöden så problemen kvarstår alltjämt. Orsaken till den dåliga hållbarheten
var att stenmaterialet var alltför underdimensionerat.
För att skapa vandring in i och genom trumman konstrueras en tröskel på nedströmssidan i
form av en mot strömmen riktad negativ halvmåne. Tröskelns syfte är att dämma upp vattnet
på trummans nedströmssida till en lämplig nivå så att fri vandring in i trumman kan
garanteras. Problemet går att åtgärda med handkraft, men då krävs att större material används
än tidigare. Detta är en arbetsam uppgift och det underlättar givetvis avsevärt om arbetet kan
ske maskinellt, vilket då istället blir mer kostsamt.

Figur 1. Befintlig fiskväg vid Hemulsjöns reglerade utlopp.

Kalkning
Kalkningsverksamheten, vilken ombesörjs av Miljö- och hälsoskyddskontoret Mora kommun,
förutsätts fortgå. Däremot kanske metodiken kommer att omprövas framledes vilket då
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troligen kommer att innefatta att man avvecklar doseraren och förfinar kalkningsmetodiken i
de uppströmsliggande sjöarna (Bjurman pers. komm.). Det förefaller vara lite överambitiöst
att kalka Hemulån med en doserare alldeles nedanför Hemulsjöns utlopp samtidigt som man
kalkar de uppströmsliggande sjöarna. Möjligen kan doseraren vara av ett visst värde i
samband med vårflod (Bjurman pers. komm.)..
Återintroduktion/nyintroduktion
Hemulån borde ha förutsättningar att vara en lämplig miljö för att förbättra situationen för den
vandrande öringen i Siljanssystemet, vilket också påpekats av Green & Thenander (1995) och
Thenander (1997). Hittills har man dock inte konstaterat någon återvandrande fisk från de
ambitiösa introduktionsförsök som initierades under 90-talet. Kontrollen av eventuellt
återvandrande fisk har, som tidigare nämnts, skett medelst en fiskfälla. Vad detta beror på är
svårt att uttala sig om, men en eventuell orsak kan vara morfologin och den antropogena
påverkansgraden i Hemulåns nedre delar samt utformningen av Hemulåns utlopp i
Österdalälven (detta är dock enbart spekulationer). Man kan inte heller utesluta att arbetet
med fiskfällan haft för dålig kontinuitet och att man därför missat eventuell vandring.
Det är mot bakgrund av de tidigare försöken svårt att ge några säkra riktlinjer huruvida fvof.
även fortsättningsvis skall bedriva introduktionsförsök i ån eller om man skall lägga ned
introduktionsprojektet och satsa på det stationära beståndet, dvs. inga utplanteringar.
Ett alternativ är att fvof. fortsätter med introduktionsförsöket i mindre skala på ett par lämpligt
utvalda lokaler, Thenander (1997) föreslår t ex sträckan uppströms Eldris, vilket troligen är
lämpligt med tanke på att utförda elfisken antyder att de äldre introduktionsförsöken lyckats
relativt bra i det området. Livsstadiet hos öringen vid utplanteringstillfället bör vara
simfärdiga yngel. Generellt för introduktionsförsök är att det är svårt att lyckas och att det
alltid är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod – det är med andra ord kanske för tidigt att
ge upp nu.
Om fvof. inte långsiktigt erhåller någon uppvandrande öring från Siljanssystemet genom de
äldre introduktionsförsöken och eventuellt framtida försök så får fvof. ändå se insatsen som
positiv eftersom man kan förutsätta att det vandrat ut en del fisk från Hemulån och på så sätt
har fvof. bidragit med en relativt ”naturlig” fisk till de stora sjöarna.
Utplantering
Om utplantering av kompensationsfisk (s.k. ”Siljansöring”) skall fortsätta i Hemulsjön och
Norra Avskaken bör detta ske med fångstfärdig fisk. Det är ingen idé att plantera ut yngre
öring i dessa sjöar eftersom de inte erbjuder någon lämplig miljö med tanke på
näringsunderlag och kanske framför allt predationstryck.
Återfångsterna av utplanterad öring är enligt sjöprovfiskena extremt låga och fvof. bör ställa
sig frågan om det inte är bättre att erbjuda kompensationsfisken till sådana sjöar där den
bevisligen ger bra återfångster som t ex i Fisklösen, Grundsjön, Rotsjön eller om fisken rent
av skall hamna i den sjö där den hör hemma, dvs. i Siljan, men det kan som tidigare nämnts
vara av rekreativt värde att det finns öring i Hemulsjön och Norra Avskaken. Enlig uppgift
fångas det också en del kompensationsfisk i Norra Avskaken (Persson pers. komm.).
Om utgångspunkten för utplanteringarna är att skapa ett långsiktigt öringfiske, vilket troligen
inte är fallet, är utplanteringsmängderna alldeles för höga, de 200 kg ”Siljansöring” som t ex
hamnade i Norra Avskaken 2001 kan jämföras med utplanteringarna i hela Siljan under
samma år som uppgick till en vikt av 2 400 kg. I Norra Avskaken motsvarar detta 5.88 kg/ha
medan det i Siljan motsvarar 0.08 kg/ha – och detta trots det faktum att Siljan är en betydligt
mer lämplig öringsjö än Norra Avskaken med tanke på bytesunderlag och lämpliga miljöer.
En lämplig utplanteringsmängd, om man överhuvud taget skall plantera ut fisk i en sjö av
Norra Avskakens karaktär, hade varit ungefär 0.5 – 1 kg/ha, dvs. 17 – 34 kg (om ambitionen

7

Hemulåns avrinningsområde

är att skapa ett någorlunda naturligt fiske, vilket i och för sig inte är fallet här, och ser man
utplanteringen enbart som en kompensation är utplanteringsmängderna i dagsläget bra).
Utplanteringen av regnbåge i Skepphusviken kommenteras ej i detta.
Reglering av fisket
Se bilagt PM.

Effektuppföljning
Den effektuppföljning som i dagsläget främst är aktuell är den som sker genom Miljö- och
hälsoskyddskontorets försorg och inriktar sig på kalkeffektuppföljning.
Eventuellt kan man tänka sig att återigen kontorollera eventuell uppvandring av fisk med
hjälp av fiskfällan. Denna bör dock modifieras så att tillsynen och arbetsinsatsen minimeras –
arbetsinsatsen var stor senast fällan var i drift (Persson pers. komm.). Angående fiskfällor så
kan dessa i vissa fall påverka fiskens vandringsbeteende en aning på så sätt att de ofta stannar
nedströms fällan och avvaktar (Hebrand pers. komm.).
Det är även av stort värde att undersöka hur lyckade de relativt omfattande utplanteringarna
av kompensationsfisk varit i Norra Avskaken, något som lämpligen sker genom ett
konventionellt provfiske. Detta kan utgöra riktlinjer för framtida kompensationsarbete i sjön.

Övrigt
Länsstyrelsen har pengar innestående till fiskevårdsarbete i Hemulån. Dessa måste förbrukas
senast 2002 annars dras bidragen tillbaka pengarna. Det finns en hel del åtgärder att göra i
systemet (se ovan), och det är nu upp till fvof. att avgöra hur och var pengarna gör bäst nytta
för fiskbestånden. En rekommendation är att man använder de ekonomiska medlen till
fortsatta introduktionsförsök samt maskinellt arbete avseende spridningsbarriären vid
vägtrumman i Gravån.
Thenander (1995) uppger att ett naturligt vandringshinder har sprängts i Hemulån. Uppgifter
om var detta har skett saknats. Detta kan vara en felskrivning i verksamhetsberättelsen
(Persson pers. komm.). Hur det än är med detta bör fvof. vara uppmärksamma på att en
naturlig spridningsbarriär som avlägsnas inte är att beteckna som fiskevård.
Vattenuttaget från Hemulån för snötillverkning i Hemus och den problematik som kan finnas
relaterad till denna verksamhet bör fvof. lösa på ett sådant sätt att inte biologin i Hemulån
drabbas negativt.
Pimpeltävlingar med kontinuitet i Hemulsjön skulle säkert gynna beståndsstrukturen på
abborre, och medföra att medelstorleken höjs.
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