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Översiktlig beskrivning
Österdalälven har till stor del tagits i anspråk för utbyggnad av vattenkraft vilket inverkat
mycket negativt på såväl älvlevande harr- och öringbestånd som den vandrande storöringen
från Siljanssystemet liksom det lekvandrande sikbeståndet från de nerströmsliggande sjöarna.
Mora/Våmhus fvof. samförvaltar en av de få kvarvarande strömsträckorna av Österdalälven
med Älvdalens fvof. vid Oxberg. Sträckan är endast ca 2 km lång, men utgör trots det
begränsade området den fiskeplats inom fiskevårdsområdet som torde ha mest renodlade
fisketuristiska besökare. Detta understryker bara det faktum att större vattendrag med harr och
öring har en stor attraktionskraft och är av mycket stor betydelse när det gäller fisketurism.
Den fysiska påverkan på aktuell sträcka är omfattande. Flottledsrensningar har skett i flera
omgångar och så sent som 1961 schaktades älvbotten med caterpillars, vilket krävdes för att
flottningen skulle kunna genomföras efter det att Trängslets kraftstation byggts (Bruks et al.
2000).
Forssträckan vid Oxberg var förr ett stort problembarn i samband med höga vattenflöden och
speciellt vid isgång. Nästan varenda vårflod gav isens framfart i Oxberg stoff till de lokala
tidningarna. Idag är detta problem borta som en följd av vattenkraftsutbyggnaden.
Fiskbestånden på aktuell sträcka domineras av harr och öring, såväl kompensationsutplanterad
som vild öring, förekommer. Fisket är tidvis relativt gott (Fig. 1).
Mot bakgrund av sträckans stora attraktionskraft på en ständigt växande skara av flugfiskare
och dess turistiska värde bör fvof. prioritera Österdalälven vid Oxberg högt och arbeta för att
kvaliteten på fisket efter harr och öring förbättras.

Figur 1. Flugfångad harr.

Genomförda undersökningar
De enda egentliga undersökningarna som skett i Österdalälven vid Oxberg är Fiskeriverkets
inventeringar av antalet fritidsfiskare på sträckan samt analyser av spöprovfiskejournaler
förda av lokala sportfiskare.
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Fiskeriverkets inventeringar av fritidsfiskare på sträckan visar under de senare åren av 1990talet på ca 1.2 fiskare per observation, vilket är ett medelvärde under månaderna juni –
augusti.
Spöprovfiskejournalerna analyseras på så sätt att de skall ge en bild av fångsten räknat i vikt
per tidsenhet. 1996 var fångsten per timme (h) avseende harr vid Oxberg 0.16 kg/h, 1997 0.03
kg/h och 1998 0.01 kg/h medan det för öring var 0.09 kg/h, 0.13 kg/h 1997 och 0.26 kg/h.
Detta behandlar då enbart den fisk som avlivats. Intressantare är, och något som Fiskeriverket
aldrig redovisat eftersom dom enbart är intresserade av det viktmått som skall uppfyllas enligt
vattendomarna, hur många fiskar som fångas per tidsenhet, i det här fallet per timme (h).
Om man utgår från spöprovfiskejournalerna visar det sig harrfångsten 1996 var 0.52 harr/h,
1997 0.25 harr/h samt 1998 0.83 harr/h. Beträffande öringfångsten var motsvarande siffror
1996 0.26 öring/h, 1997 0.87 öring/h respektive1998 1.01 öring/h. Detta är egentligen
förhållandevis låga fångstintensiteter om man jämför med t ex Österdalälven i Älvdalen
speciellt avseende harr (Sörensen pers. komm.).

Genomförda fiskevårdsåtgärder
Sträckan vid Oxberg har till viss del biotopförbättrats medelst maskininsats 1989 för att
någorlunda återställa den flottledsrensade miljön (Thorfve 1989). Åtgärderna har gett älven
smärre områden med lite djupare miljöer samt att blockkoncentrationen ställvis har ökat.
En mängd utplanteringar har skett i aktuellt område. Detta avser då
kompensationsutplanteringar av öring för förlorat fiske. Som kompensationsfisk har nyttjats
såväl öring med lokalt ursprung, dvs. Österdalälven, men även öring från Ore älv har använts
och under de senare delarna av 1990-talet även totalt älvfrämmande material såsom
Granboöring. Att Granboöring har nyttjats beror på en önskan från fiskarena att man ville ha
en öring som var älvstationär och inte sökte sig ned till Siljanssystemet.

Resultat av utförda åtgärder
Någon egentlig utvärdering av utförda biotopvårdsinsatser föreligger ej, men man kan ändå
förutsätta att livsbetingelserna för harr och främst öring förbättrats genom åtgärdsinsatsen.
Enligt muntliga uppgifter bedöms resultatet av åtgärderna vara positiva såväl ur
hållbarhetssynpunkt som ur fiskesynpunkt (Påhlsson pers. komm.)
Några bra uppgifter beträffande återfångsten av de stora mängderna utplanterad öring finns
egentligen inte för just Oxberg, men för Österdalälven som helhet varierar återfångsterna
mellan så låga siffror som ca 3 % och upp till drygt 30 % (Thorfve 1996).
Baserat på de spöprovfiskejournaler förda vid Oxberg kan man dock se hur stor andel av
öringfångsten som utgörs av utplanterad kompensationsfisk. Under åren 1996 – 98 varierade
andelen utplanterad öring i fångsten mellan 33.9 och 46.1 %, dvs. trots relativt omfattande
kvantiteter utplanterad fisk så dominerar ändå den vilda öringen i fångsten, vilket stämmer
relativt väl överens med de uppströmsliggande sträckorna (Älvdalens kommun).

Påverkan i dagsläget
•

Sträckan är mycket hårt flottledsrensad. Detta kan exemplifieras av den stenledare som
återfinns på den västra stranden. Denna följer i princip hela sträckan från Boggholmen och
ända ned till Dysåns utlopp, med några få avbrott. Ledaren som ligger 4 – 15 meter från
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•

•

älvens nuvarande strand, är bitvis 6 meter bred i basen och ända upp till 2.5 meter hög.
Stenledaren uppskattas vara från 1930-talets beredskapsarbeten och är idag ställvis
övervuxen med vegetation. Utanför ledaren finns det på en mängd platser spår efter 1960talets slutrensningar med caterpillar (Fig. 2). Det försämrade fysiska habitatet i älven har
givetvis påverkat frekvensen av laxfiskarna och då främst öring.
Fisketrycket är enligt uppgift tidvis mycket stort och problembilden är likartad den som
råder längre upp i Österdalälven inom Älvdalens fvof. (Degerman pers. komm.). Detta ger
återverkningar i beståndsstrukturen, speciellt när det gäller harr, vars medelstorlek trycks
ned mot allt mindre medelstorlek i takt med att fisketrycket ökar.
Utplanteringen av kompensationsfisk är, även om det anses vara en fiskevårdsåtgärd, en
påverkan på så sätt att det kan inverka negativt på sträckans vilda öringbestånd
(konkurrens, genetiskt mm.).

Figur 2. Spår av den mäktiga stenledaren från 30-talet.

Åtgärdsförslag/skötselanvisningar
Biotopvård
Enligt äldre förslag (Bruks 2000; 2001), så har det översiktligt planerats för åtgärder på
insidan av Boggholmen. Aktuellt område är 400 meter långt och utgör i dagsläget en relativt
trivial miljö utan för harr och öring prefererade strukturer och utan större möjligheter till
fiske. För att optimera biotopen krävs konventionell biotopvård vilket sker med maskinella
insatser. Även transporter av block medelst dumpers måste ske ned till älven.
Denna åtgärd finns presenterad i det tilltänkta EU-projektet och i detta har anslagits 40 000 kr
till åtgärden.
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Även om själva huvudfåran är hårt ansatt av negativa flottningsskador och helt klart skulle
gagnas av konventionella biotopvårdsinsatser så bedöms detta i dagsläget inte vara akut.
Omfattningen av de äldre åtgärderna är dock inte tillräckliga och i framtiden så bör även
huvudflödet förbättras ytterligare. Behovet behöver dock inventeras ytterligare.
Efter älvens västra strand återfinns en sedan lång tid igenlagd sidofåra vars totala längd
uppskattas till ca 700 meter. Det skulle vara av stort intresse att öppna upp denna, speciellt
med tanke på dess potential att utgöra lekmiljö åt öring. Undersökningar från Brunnsberg i
Älvdalen visar att de kvarvarande sidofårorna står för en stor del av reproduktionen av öring i
Österdalälven (Bruks et al. 1999). Denna åtgärd är dock behäftad med ett flertal problem
eftersom det schaktade huvudflödet i dagsläget nästan ligger på en lägre nivå än den gamla
sidofåran. Det är också svårt att avgöra var själva inloppet till sidofåran en gång har legat
eftersom enorma mängder schaktmassor återfinns på stranden. Möjligheterna till att
genomföra denna åtgärd måste undersökas vidare, eventuellt måste en entreprenör med
avvägningsinstrument engageras.
Förundersökning
Avser främst att utreda den möjlighet som finns att öppna upp den ovan redogjorda sidofåran
samt att planera för en framtida biotopförbättring av huvudfåran.
Reglering av fisket
Se bilagt PM.
Kompensationsutplanteringar
Det är bra om kompensationsutplanteringarna kan styras bort från älvsträckan och istället
hamna i sidovatten. På så sätt höjs kvaliteten på fisket i älven samtidigt som man undviker
eventuell negativ påverkan på det vilda öringbeståndet. Dessutom bör återfångsterna kunna
bli betydligt bättre i ett lämpligt sidovatten.

Övrigt
Eftersom fisket i Österdalälven vid Oxberg samförvaltas mellan Mora/Våmhus fvof. och
Älvdalens fvof., bör de fiskevårdande åtgärderna ske genom ett fungerande samarbete. Det
största problemet med samarbetet gäller dock troligen inte eventuella åtgärder utan handlar
mer om regleringen av fisket eftersom Mora/Våmhus generellt sett har betydligt bättre
ambitioner tillika regelverk än vad Älvdalens fvof. har. Fiskeregler har traditionell sett gett
upphov till smärre kontroverser mellan de två berörda fiskevårdsområdena, främst då genom
att Älvdalen, ända tills nyligen, tillät utterfiske på sin sida medan Mora/Våmhus, och helt
riktigt, inte tillät denna, i vattendrag ej uthålliga, fiskemetod. Älvdalen har nu tagit bort
utterfiske från Oxbergssträckan, men tillåter det fortfarande för fiskerättsägare längre upp i
älven.
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