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Lädeåns avrinningsområde (677096-142357) 
 
 
Översiktlig beskrivning 
Lädeån är ett medelstort vattendrag och utgör en för regionen typisk skogså. Systemet rinner 
upp mitt mellan Gopalåns och Hemulåns avrinningsområde. Avrinningsområdet uppgår till 62 
km2 (Green & Thenander 1995; Thenander 1997) och medelvattenföringen till 0.62 m3/s 
(Thenander 1997). Green & Thenander (1995) anger att sjöandelen i avrinningsområdet 
uppgår till 1.9 %. De största sjöarna utgörs av Lädesjön (43.3 ha) samt Överläden (49.2 ha). 
Vidare förekommer ett flertal mindre tjärnar (< 10 ha) inom avrinningsområdet. Lädeån 
ansluter Österdalälven, med två utlopp, nedströms centralfisket i Säs (Dalälvens fvof.). 
 
Systemet har bedömts vara försurningspåverkat och ingår därför i kommunens 
kalkningsprogram.  
 
Fiskbestånden i Lädeån domineras av stensimpa och öring. Andra arter är elritsa, bäckröding, 
lake och gädda, även rundmunnen bäcknejonöga förekommer. Green & Thenander (1995) och 
Thenander (1997) uppger även förekomst av harr i vattendraget. Hur artsammansättningen ser 
ut i Lädeåns tillrinnande småvattendrag saknas det i dagsläget kunskap om.  
I Överläden förekommer ett naturligt öringbestånd samt abborre och elritsa. I sjön 
förekommer även introducerade öringbestånd. Kunskapen om artsammansättningen i 
avrinningsområdets övriga sjöar är bristfällig, men Överlädens grannsjöar, Bergtjärnen 
respektive Kropptjärnen, lär ha en likartad artsammansättning som Överläden. I Lädesjön 
förekommer enligt Thenander (1997) abborre, gädda, lake, mört, elritsa samt stäm, eventuellt 
förekommer även någon rest av introducerad öring. 
 
Lädeåns avrinningsområde värderas högt, dels mot bakgrund av förekomsten av det stationära 
öringbeståndet och dels för dess potential att bidraga till en naturlig reproduktion av 
vandrande öring från Siljanssystemet.  
 
Några större turistiska sportfiskevärden har systemet egentligen inte, men däremot är det av 
stor betydelse för ortsbefolkningen. De turistiska värdena kan dock indirekt bli relativt stora 
om ett vandrande öringbestånd kan skapas/återskapas, men fisket efter dessa måste då 
uteslutande ske i Siljan/Orsasjön. 
 
 
Genomförda undersökningar 
En mängd elfisken är utförda i Lädeån. Totalt 17 stycken och alla utom ett fiske är 
inrapporterat till elfiskeregistret. Det finns också ”luddiga” uppgifter om ett elfiske utfört 
1976, vilket omnämns av såväl Sjölander (1993) som Green & Thenander (1995), resultatet 
från detta fiske står dock inte att finna någonstans och ingår därför ej i denna beskrivning. 
Öringförekomst har konstaterats vid samtliga undersökningstillfällen utom en gång, vilket var 
1986 och kanske mer är en effekt av dålig utrustning än dåligt med fisk. Reproduktion har 
saknats vid endast fyra tillfällen, en anmärkningsvärt låg siffra för regionen. Man skall dock 
vara medveten om att många av elfiskena har skett i områden där relativt intensiva 
introduktionsförsök av såväl s.k. ”Siljansöring” som s.k. ”Bösjööring” skett, vilket kanske 
sänker betydelsen av reproduktionsframgången en aning. Tätheten av årsyngel har, med 
undantag av tre tillfällen, aldrig överstigit 5 stycken 0+-individer per 100 m2. Tätheterna av 
årsyngel har varierat mellan 0.4 och 13.5 individer per 100 m2. Tätheterna av äldre fisk har 
dock som regel varit god (som högst 33.7 individer per 100 m2), vilket även kan vara orsakat 
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av introducerad fisk. De totala öringtätheterna i Lädeån, åren 1986- 2001, har varierat mellan 
0 och 34.5 individer per 100 m2.  
Stensimpa har konstaterats vid samtliga undersökningstillfällen utom en gång, oftast i relativt 
höga tätheter. Gädda har konstaterats vid tre tillfällen och vid samtliga tillfällen i åns nedre 
delar. Elritsan förefaller uppträda relativt sparsamt i Lädeån, endast vid fem tillfälle har den 
konstaterats i samband med elfiske och då i relativt låga tätheter. Lake har konstaterats vid 
fyra tillfällen och i huvudsak uppträder arten i Lädeåns nedre regioner men vid ett tillfälle har 
den konstaterats ända uppe vid Myckelberg. Den introducerade arten bäckröding uppträder 
vid ca 25 % av undersökningstillfällena och tacknämligt nog alltid i låga tätheter. Även 
rundmunnen, bäcknejonöga, förekommer i Lädeån vilket har belagts vid ett tillfälle.  
 
Överläden har provfiskats vid tre tillfällen. Första gången, 1989, skedde ett inventeringsfiske, 
medan de två senaste fiskena, 1996 samt 2001, skett enligt standardiserad metodik. Vid det 
första fisket, det s.k. inventeringsfisket 1989, var fångsten per ansträngning avseende öring 
2.33, en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på att det är ett självreproducerande bestånd. 
Medelvikten på den fångade öringen var 184 g, maxlängden uppgavs vara 315 mm. 1996 var 
bilden något annorlunda, F/A för öring uppgick till 1.81, dvs. en smärre minskning. 
Medelvikten hade dock ökat till drygt 340 g och den största fisken vägde 1 352 g och var 530 
mm lång. 2001 var F/A för öring 2.44, medan medelvikten var ca 304 g. 
Den höjda medelvikten 1996, vilket ansågs som positivt (Thenander 1997) berodde troligen 
på det faktum att utplanterad fisk höjde medelvikten.  
Vid provfisket 2001 var totalt sex av de fångade fiskarna fenklippta, men fler av fiskarna var 
av utplanteringsursprung eftersom fenklippning på ”Siljansöring” beträffande sidovatten just 
initierats (Carlstein pers. komm.).Andelen utplanterad öring 2001, enligt bedömning av 
förslitna fenor och liknande, var 46 % (18 st.) – dvs. trots de mycket omfattande 
utplanteringarna förefaller den vilda fisken dominera fångsten (Bjurman pers. komm.). Vid 
provfisket 2001 kunde det också konstateras att fisk som överlevt från tidigare utplanteringar 
var i extremt dålig kondition – en individ som var 474 mm vägde endast 545 g, vilket 
motsvarar en konditionsfaktor på 0,51 (en normal konditionsfaktor för laxfiskar ligger 
vanligen mellan 0.8 – 1.2, ju högre värde desto bättre kondition). Denna fisk hade vid 
utplanteringstillfället en konditionsfaktor i närheten av 1.2 eller mer (det är det vanliga när 
fisken kommer från Särna fiskodling). Detta förhållande understryker att den utplanterade 
”Siljansöringen” inte är lämplig för Överläden. Orsaken kan vara konkurrens med det 
naturliga öringbeståndet eller, och mer troligt, att miljön inte är lämplig för en storvuxen 
fiskätande stam. Något som är intressant i sammanhanget är att 2001 års utplantering skedde 
den 5 juni och provfisket skedde den 9 augusti. Den planterade fisken från 2001 var fenklippt 
och merparten av de fångade fenklippta fiskarna återfanns i ett och samma nät (Bjurman pers. 
komm.). Detta antyder att den utplanterade fisken även efter dryga två månader är agregerade 
och rör sig i stim, ett besynnerligt och onaturligt beteende.  
Det skall påpekas att de naturliga fiskarna var välmående och i fin kondition (Bjurman pers. 
komm.), vilket indikerar att den naturliga fisken klarar sig bra medan den planterade fisken 
mår dåligt. 
Övriga arter som fångats vid sjöprovfiskena är abborre samt elritsa. Även röding uppges från 
1996 (Thenander 1997). Abborrbeståndet är vid samtliga tillfällen rikligt, F/A har varit 32.3 
(1989), 23.7 (1996) samt 22.1 (2001). Medelvikten på abborren har varit 37 g (1989), 57 g 
(1996) respektive 46 g (2001). Elritsan har uppträtt sparsamt vilket är förväntat i en sjö med 
ett så rikligt abborrbestånd. Beträffande rödingen (1996) kommer den antingen från någon 
suspekt utplantering eller också, och mer troligt, att den är artbestämd fel och är en 
bäckröding. 
 



Lädeåns avrinningsområde 

 3 

Huvudflödet i systemet har till stora delar fältinventerats, vilket skedde 1993. 
 
Vattenkemisk provtagning har utförts konsekvent i systemet sedan 1983 även om det finns 
prover från 1978 i Överläden. Den vattenkemiska provtagningen före kalkning i Överläden är 
relativt bristfällig (2 analyser), och alkaliniteten vid dessa tillfällen varierade mellan 0.05 – 
0.06 mekv/l. Efter sjökalkningen som initerades har ett otal analyser utförts i Överläden, 
alkalinitetsvärdena har varierat mellan 0.08 – 0.38 mekv/l.  
I Lädeån har ca 20 vattenanalyser utförts innan kalkdoserare etablerats (1991) och ett otal 
analyser har tagits uppströms doseraren. Dessa har aldrig vid något tillfälle uppvisat en 
nollalkalinitet, utan den har varierat mellan 0.01 – 0.20 mekv/l. Påpekas bör att dessa prover 
inte kan ses som en referens eftersom alla analyser är utförda efter det att kalkningen av 
Överläden initierades och därmed är indirekt påverkade av kalkning. Vattenanalyserna 
nedströms doseraren har generellt sett påvisat goda alkalinitetsvärden, 0.04 – 0.27 mekv/l. 
 
En bottenfaunaanalys har utförts i Lädeån (1984). Vid undersökningen konstaterades 
förekomst av försurningskänsliga/mycket försurningskänsliga arter och fördelningen över 
funktionella grupper distribuerade sig jämnt. 
 
 
Genomförda fiskevårdsåtgärder 
Biotopvård: Utloppet mot älven vid Gutdalen har enligt Green & Thenander (1995) samt 
Thenander (1997) åtgärdats maskinellt 1995. Enligt Thenander (1997) har även smärre 
biotopvårdsinsatser skett med spett och spade. Lekmöjligheterna för öring har förbättrats 
genom att lekbäddar har konstruerats (Green & Thenander 1995; Thenander 1997). Detta har 
företrädesvis skett mellan Kropptjärnen, Bergtjärnen och Överläden, men även i 
strömsträckorna nedströms Överläden. 
 
Eliminering av vandringshinder: Thenander (1997) uppger att vandringshindren mellan 
Bergtjärnen och Kropptjärnen åtgärdats. Thenander (1997) anger även att samtliga 
vägtrummor i systemet har åtgärdats vid behov samt att vandringshindret vid bron – 
Kallbrudypel – i Läde åtgärdats 1996. 
 
Kalkning: Överläden har, som tidigare nämnts, kalkats sedan 1984. Det primära syftet med 
sjökalkningen har varit att förbättra vattenkvaliteten i Lädeån. Sedan 1991 har även en 
kalkdoserare varit etablerad i Lädeån ca 3 km nedströms Överläden. Syftet med doseraren var 
att förstärka vattenkvaliteten i Lädeån eftersom den är ett av få vattendrag som i dagsläget har 
potential att utgöra ett reproduktionsområde för vandringsöring från Siljanssystemet.  
 
Reglering av fisket: I samband med att de relativt intensiva introduktionsförsöken av 
”Siljansöring” och ”Bösjööring” har vissa avsnitt av Lädeån fredats från fiske. Det fiske som i 
dagsläget är upplåtet enligt fvof. är från Oxbergsvägen till skylt 500 m nedströms Överläden. 
Under senare år har även fångstbegränsningar, förstärkta minimimått samt maskförbud införts 
i Lädeån. I Överläden och Lädesjön där ”Siljansöring” är introducerad är fångsten begränsad 
till max 3 fiskar per kort och dag samt att öringen har ett minimimått av 35 cm. 
 
Återintroduktion/nyintroduktion: Introduktionsarbete med ”Siljansöring” har i Lädeån 
bedrivits kontinuerligt under åren 1991 – 96 samt 2001. Ambitionen har varit att 
nyskapa/återskapa ett vandrande öringbestånd från Siljanssystemet som nyttjar Lädeån för 
reproduktion. 



Lädeåns avrinningsområde 

 4 

Introduktion av ”Bösjööring” i form av rom har utförts sedan 1992. Syftet med dessa 
introduktionsförsök har varit att förstärka befintligt öringbestånd i Överläden. Att detta arbete 
initierades är något förvånande med tanke på att det naturliga beståndet var mycket 
livskraftigt och knappast behövdes förstärkas. Detta kan ge negativa effekter på det befintliga 
beståndet (t ex konkurrens och genetisk uppblandning). Introduktionsarbetet med 
”Bösjööring” upphörde 1996. 
 
Utplantering: Utplantering av äldre öring (”Siljansöring”) i Överläden har skett under åren 
1992 – 1994, 1998, 2000 samt 2001. Utplanteringen från 1992 – 1994 avser översomrad fisk 
(Green & Thenander 1995). 
I Lädesjön har utplantering av översomrad ”Siljansöring” skett 1993, 1994 samt 2000. 
 
Effektuppföljning: En fiskfälla etablerades i Lädeåns nedre delar år 2000 för att undersöka 
eventuell återvandring av öring som en effekt av de äldre introduktionsförsöken.  
Övrig effektuppföljning avseende utförda fiskevårdsåtgärder sammanfaller till 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 samt 2001 
förefaller, enligt utförda elfiskeundersökningar, gett upphov till ökade tätheter av öring i 
Lädeån, vilket antyder att försöket till viss del har lyckats. Någon återvandring av 
”Siljansöring” har dock ej säkerställts även om muntliga uppgifter om större öring i Lädeån 
finns från senare år (Frost pers. komm.). Huruvida introduktionen av ”Bösjööring” i de övre 
delarna av systemet har lyckats är svårt att uttala sig om. En förhoppning är att de ej har 
lyckats med tanke på eventuell påverkan på det naturliga öringbeståndet. 
Det förstärkta regelverket avseende fiskets bedrivande i Lädeån förutsätts vara positivt även 
om det i dagsläget är omöjligt att utvärdera. 
Utplanteringen av kompensationsfisk i Överläden och Lädesjön har säkert gett vissa 
återfångster, men som provfiskena visar saknar Överläden inneboende potential att hysa ett 
fiskätande bestånd av storväxt öring, detsamma bör rimligen gälla Lädesjön – ”Siljansöring” 
skall enbart nyttja systemet för reproduktion, varför en rekommendation i detta är att 
kompensationsplanteringarna måste upphöra. 
Beträffande de fysiska förbättringarna, dvs. anläggning av lekbottnar och eliminering av 
vandringshinder förutsätts dessa varit positiva. Vissa problem med vandring kvarstår dock (se 
nedan). 
 
 
Påverkan i dagsläget 
• Avrinningsområdet är, och kommer även framledes att vara, påverkat av skogsbruk. Detta 

avser i första hand hyggesbruk utan väl tilltagna kantzoner mot vattendrag. I fallet Lädeån 
innefattar detta även dikningar vilket av Thenander (1997) nämns vara relativt 
omfattande. 

• I avrinningsområdet finns, enligt kartunderlag, ca 20 vägar som korsar vattendrag. Detta 
förutsätts ha medfört en viss fragmentering av systemet. Dessa har förvisso åtgärdats för 
hand (Thenander 1997), men baserat på erfarenhet kvarstår med all sannolikhet en hel del 
problem. 

• Viss flottningsverksamhet har bedrivits i huvudfåran, vilket bland annat påtalas av Green 
& Thenander (1995). Även Sjölander (1993) uppger att Lädeån är flottledsrensad, men 
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denne menar att flottledsrensningar skedde så sent som 1974, vilket är förvånande 
eftersom flottningen redan var nedlagd vid den tidpunkten. Denna uppgift måste bedömas 
vara felaktig. 

• Främmande arter såsom bäckröding är introducerat till systemet, även främmande 
stammar av inhemska arter såsom öring har introducerats till de övre delarna av systemet. 

• Vattensystemet har av kommunen bedömts vara försurningspåverkat. 
 
 
Åtgärdsförslag/skötselanvisningar 
Förundersökning 
Förundersökning bör genomföras i Lädeåns tillrinnande vattendrag, Fljotbäcken, 
Stummenbäcken, Södra respektive Norra Fräsbäcken, Ljotgravsbäcken, Akelåsbäcken samt 
det vattendrag som sammanbinder småsjöarna Tvasktjärnen, Kvarntjärnen, Djuptjärnen samt 
Salutjärnen. En förundersökning av dessa mindre vattendrag bör innefatta en fältinventering, 
konventionella elfisken samt vattenanalyser. Förundersökningens ambition är att ge underlag 
för väl genomtänkta framtida åtgärder. 
 
Eliminering av vandringshinder 
Vid bron i Läde har det potentiella vandringshinder som revs 1996, återuppförts av de boende 
i närområdet. Syftet med de stockar i vattnet som dämmer ån är svårt att förstå och det är väl 
också tveksamt om det finns tillstånd för dammen.  
En saklig en dialog mellan de boende i området och fiskevårdsområdesföreningen måste 
kunna lösa eventuella intressemotsättningar – målet måste vara att erbjuda fri vandring i 
systemet. För större fisk utgör den artificiella spridningsbarriären troligen endast ett partiellt 
vandringshinder medan det troligen är ett definitivt vandringshinder för mindre fisk och 
insekter.  
Det finns flera lösningar på hur man kommer förbi detta problem, bl. a. kan man tänka sig att 
fördjupa nedanför stockarna (förbättra hoppmöjligheterna för fisk), eller att ta bort en sektion 
i stockarna så att det bildas en lämplig fåra för fisken att vandra upp i. Om dammen skall 
kvarstå är ett alternativ en kombination mellan dessa två åtgärder samt att man på något sätt 
höjer nivån på vattnet nedströms dammen, vilket skulle garantera vandring av samtliga 
akvatiska organismer. Det sistnämnda kan vara svårt eftersom det i stort sett saknas fallhöjd 
nedströms dammen och att det är relativt djupt. Det absolut bästa alternativet är givetvis att 
riva bort dammen helt och hållet och kanske är den lösning som fvof. bör jobba mot. Om fvof. 
inte finner någon lösning på problemet kan man vända sig till kommunen så att dessa tar tag i 
saken. 
 
Enligt kartunderlag finns ett flertal vägar som korsar såväl huvudflöde som bivattendrag. 
Detta förutsätts ha medfört en viss fragmentering av systemet. Dessa vandringshinder har 
förvisso åtgärdats för hand (Thenander 1997), men baserat på erfarenhet kvarstår med all 
sannolikhet en hel del problem. Detta bör undersökas och framledes åtgärdas om så behövs. 
 
Kalkning  
Kalkningsverksamheten vilken ombesörjs av Miljö- och hälsoskyddskontoret Mora kommun, 
förutsätts åtminstone initialt att fortsätta. Det är troligt att kalkdoseraren framledes kommer att 
avvecklas beroende på att kalkningen av Överläden beräknas ge tillfredsställande 
vattenkvalitet i Lädeån (Bjurman pers. komm.). 
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Återintroduktion/nyintroduktion 
Lädeån är tillsammans med Fuån och Våmån troligen det vattendrag inom fvof. som i 
dagsläget har den största potentialen att förbättra situationen för den vandrande öringen från 
Siljanssystemet. Denna potential har tidigare påpekats av Green & Thenander (1995) och 
Thenander (1997). 
Lädeån nedanför Oxbergsvägen har en mängd goda lekmiljöer, vilka måste bedömas vara de 
mest intressanta i hela regionen för naturlig reproduktion av vandringsöring från Siljan. 
Vidare är miljön intressant genom den rika tillgången av död ved i vattendraget (Fig. 1). Ett 
visst problem för reproduktion kan eventuellt vara att bottensubstratet är kraftigt mobilt, vilket 
bl. a visar sig genom att påväxt i stort sett saknas.  
Återintroduktion av ”Siljansöring” har skett under en längre tid (startade 1991), men någon 
egentlig utvärdering av åtgärden har inte utförts, därför skulle det vara motiverat med en 
fiskfälla i de nedre delarna av ån för att säkerställa om uppvandring verkligen sker, vilket 
muntliga uppgifter antyder (Frost pers. komm.).  
 
Återintroduktionen av ”Siljansöring” bör givetvis fortgå till dess ett tillräckligt antal lekfiskar 
återkommer. De livsstadier som fvof. bör arbeta med vid introduktionsförsöken är simfärdiga 
yngel framdrivna i en odling med naturlig temperaturregim (baserat på erfarenhet ger detta 
bättre resultat än romutplanteringar). Planteringarna bör lokaliseras till lämpliga områden och 
i lämpliga tätheter. Kom ihåg att man måste vara tålmodig när man håller på med introduktion 
av en storvuxen öringstam och att resultatet inte alltid blir det förväntade, men med tanke på 
den vandrande öringens prekära situation i Siljanssystemet bör fvof. kämpa på med detta 
arbete. 

Figur 1. Död ved i Lädeåns nedre delar. 
 
Förutom ett motiverat introduktionsarbete av ”Siljansöring” har som tidigare nämnts även ett 
introduktionsarbete av ”Bösjööring” bedrivits för att stärka öringbeståndet i Överläden. Detta 
arbete som avslutades 1996 måste dessvärre bedömas vara en felprioritering eftersom detta 
kan ha påverkat det naturliga öringbeståndet i negativ riktning, dels genom konkurrens och 
dels genetiskt. Detta arbete bör inte återupptas. 
 
Utplantering 
Styrelsen bör arbeta för att kompensationsutplanteringarna i Överläden upphör omedelbart, 
det finns ingen som kan lägga fram hållbara argument mot denna ståndpunkt. Mora/Våmhus 
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fvof. förvaltar här en sjö med ett livskraftigt och naturligt öringbestånd, ett av få inom fvof., 
och istället för att förvalta det på ett uthålligt och biologiskt riktigt sätt planterar man ut stora 
mängder s.k. ”Siljansöring” (400 kg eller 8.13 kg/ha 2001). Detta kan ge inte bara ge upphov 
till negativa genetiska konsekvenser för det naturliga beståndet utan även innebära en negativ 
inomartskonkurrens. 
För den utplanterade öringen är situationen inte heller positiv eftersom den uppenbarligen inte 
är anpassad till ett liv i en sjö av Överlädens karaktär där lämpligt bytesunderlag saknas. 
Sjöprovfiskena visar t ex entydigt att de inte trivs eftersom de ej uppvisar normal tillväxt och 
relativt omgående förvandlas till långsmala utarmade fiskar (Bjurman pers. komm.). 
Vidare måste man påtala att utplanteringsmängderna i det närmaste liknar ett put-and-take-
fiske med tanke på de relativt stora mängder fisk som tillförts sjön. Att ge Överläden en put-
and-take-stämpel är mycket olyckligt med tanke på dess biologiska värde.  
Det måste återigen understrykas att det i framtiden inte bör ske några 
kompensationsutplanteringar i vatten där man har livskraftiga naturliga öringbestånd och 
därför rekommenderas att detta bör upphöra i Överläden. Kompensationsfisken bör hamna där 
den gör mest nytta, dvs. där den uppvisar bra tillväxt och ger goda återfångster och där den 
inte påverkar naturliga bestånd. 
 
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. Detta bör även kunna 
gälla kontrollen av de introduktionsförsök som planeras fortgå. Som kontroll för eventuella 
återvandrare bör en fiskfälla upprättas i Lädeåns nedre delar, lämpligen någonstans uppströms 
den nedre förgreningen av vattendraget (677189 – 142271). En sådan fiskfälla bör kunna 
skötas med ideellt engagemang från fvof., och de data som bör insamlas är antal stigande 
fiskar, längd och eventuellt kön varefter fiskarna släpps vidare upp i ån för självreproduktion 
Man bör ta med i beräkningarna att fiskfällor i vissa fall kan påverka fiskens 
vandringsbeteende en aning på så sätt att de ofta stannar nedströms fällan och avvaktar 
(Hebrand pers. komm.). Vid ett fortsatt arbete med introduktion av öring kommer det att bli 
svårt för Länsstyrelsen att utvärdera resultaten av kalkning i vattendraget. 
 
 
Övrigt 
Om fvof. fortsätter med introduktionsarbetet har Dallax AB en lämplig odling för inläggning 
av rom och framdrivning till simfärdiga yngel. Detta grundar sig i första hand på att odlingen 
driver fram fisken under naturliga temperaturregimer och därmed ger en fisk som är av mer 
”naturlighet” än en fisk som föds upp på grundvatten.  
Odlingsmaterialet skall hämtas från avelsfisket vid Säs i Österdalälven. 
 
Mot bakgrund av att abborrbeståndet är så rikligt i Överläden kanske detta har varit en 
lämplig sjö för pimpeltävlingar. Detta skulle förutom att det blir ett trevligt evenemang även 
vara god beståndsvård för abborren och troligen höja medelstorleken på sikt under 
förutsättning att tävlingarna får kontinuitet.  
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