Kartläggning av fysisk påverkan och projektering av restaureringsbehov av Bossån
från höjdkurva 200 och ner till nedre vägbron.

Förmodligen det kraftigast rensade och mest hopträngda partiet av Bossån på studerad sträcka.

Anders Bruks

Sammanfattning
Bossån är utan tvekan ett av de mest intressanta vattendragen som tillrinner
Siljanssystemet, främst genom direktkonnektiviteten därtill, men även genom dess stora
arealer med lämpliga lekbottnar för öring. Dock finns en fysisk påverkan som bör återställas
för att ytterligare vässa vattendragets kvaliteter.
Den studerade sträckans längd uppgår till 5 810 m och en stor del av de strömmande
partierna uppvisar någon form av fysisk miljöpåverkan. Denna påverkan avser rensningar i
varierande omfattning, vilka förmodligen också skett av olika anledningar. Lite speciella är
dessa rensningar eftersom de nästan uteslutande handlar om att de större strukturerna
avlägsnats ån. Och självfallet har denna påverkan förvandlat många avsnitt av vattendraget
till en något karaktärslös miljö.
Dessa rensningar har påverkat den fysiska karaktären på den högre skalan, och därmed
också biologin i vattendraget, på studerad sträcka. Men även om de ger en tydlig påverkan
så innebär det selektiva bortförandet av större block att åtgärderna är av relativt enkelt slag.
Totalt har 42,3 % av sträckan bedömts ha någon form av åtgärdsbehov.
De åtgärder som här föreslås för Bossån kan enkelt förklaras som att man maskinellt – eller
manuellt – och på mest naturliga sätt – reparerar den fysiska miljön och får vattendraget att
återfå sin förlorade dynamik avseende större värdestrukturer. Detta kommer i viss mån även
att utöka vattendragsbredden (det har beräknats en utökad vattendragsbredd av 1 500 m2
och då med strömmande karaktär).
Detta kanske ses som försumbara ytor, men det är det absolut inte och notera att detta inte
heller är likställt med den bottenyta som återskapas (= produktionsyta). Denna som inte kan
skattas på samma sätt torde dock i vissa åtgärdpartier fördubblas. En fysisk återställning av
Bossån är en viktig miljö- och naturvårdsinsats, och det gäller över hela skalan från
primärproduktion ända upp till morfologiska vattendragsprocesser.
Att manuella åtgärder utgör en relativ stor del av åtgärdsförslaget kan helt relateras till en
extremt svår maskinlogistik. Föreliggande plan/sammanställning utgår från att
maskinåtgärder kan ske på 1 375 m (55,9 %) medan manuella insatser krävs på 1 085 m
(43,1 %). Tacksamt är dock att merparten av de mest åtgärdskrävande partierna (de med ett
”tydligt åtgärdsbehov” – 350 m) bedöms återfinnas inom räckhåll för maskin.
Kostnaden för här föreslagna miljöförbättrande åtgärder beräknas till ca 150 000 kr exkl.
moms. Dessa kostnader, innefattar planering och förberedelser såsom insamlandet av
tillstånd och vunnen rådighet från berörda markägare. De stora kostnaderna rör
maskinarbetet (beräknat på en 8 tons larvgrävare), de manuella åtgärderna och en erfaren
arbetsledning. Andra kostnader kan relateras till t ex efterarbete, resor mm.
Arbetet bör helt bekostas av DVF med tanke på att åtgärderna sker för öringen och i ett
vattendrag med direktkoppling till Siljanssystemet.
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Generell beskrivning och bakgrund
Utmärkande för vattendraget är den extremt låga sjöandelen i avrinningsområdet. Och detta
tillstånd, tillsammans med att större dammar saknas, berättar att vattendraget förmodligen
undkommit flottledsreningar – åtminstone av det mer omfattande slaget. Några säkra
uppgifter om flottning i vattendraget finns för övrigt ej heller. Uppgifter om fysisk påverkan i
form av rensningar finns dock och det är just detta som är bakgrunden till att denna
inventering utförts. Och med utgångspunkt av vad som framkommer vid inventeringen skall
ett åtgärdsförslag med kostnader för detta redovisas.
Inventeringen har skett från
höjdkurva 200 och vidare ner till
Siljans nivå (eller egentligen
ända ner till den nedre vägbron,
Fig. 1). Totalt motsvarar detta en
vattendragssträcka av drygt
6 500 m (tabell 1).
Fisket i Bossån på aktuellt avsnitt
förvaltas av Mora/Våmhus fvof.,
vilka också är beställare av
arbetet
som
utförts
av
VattenBruk’s AB. Inventeringen i
fält utfördes under 2013 i vad
som betraktades vara relativt
normala vattenföringar. Insamlat Figur 1. Översiktskarta
material har sammanställts till mellan ”spikarna”.
föreligganderapport med tillhörande åtgärdsförslag.

Bossån för inventerat område, vilket återfinns

De slutsatser som utredningen kommit fram till, beträffande hur miljön kommit att se ut
som den gör idag, baserar sig på hydromorfologisk tolkning av hur vattendraget borde bete
sig samt – mer eller mindre tydliga – spår i vattendraget och dess omgivningar. Tolkningarna
är helt författarens egna.
För att utreda sträckans karaktär avseende fallhöjd och därmed ge vissa indikationer om
dess lämplighet beträffande laxfiskproduktion har detta bedömts utifrån topografiska kartan
(tabell 1).
Denna enklare analys antyder att det här förekommer såväl lugnare partier som kraftigt
fallande sådana. Åtminstone delar av sträckan torde erbjuda goda miljöer för
öringproduktion, t ex mellan höjdkurvorna 200 – 190 och 180 – 175 samt 170 – 165 (tabell
1).
Tabell 1. Fallhöjdsinventering av Bossån avseende inventerad sträcka.

Ekvidistans
200 – 195
195 – 190
180 – 175
170 – 165
200 – Nedre bron

Längd (m)
115
205
475
390
5 810

Lutning (%)
4,3
2,4
1,0
1,3
~ 0,6
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Berättande beskrivning, Bossån från höjdkurva 200 och vidare ner till Siljans
nivå.
Från höjdkurva 200 tar följande beskrivning av
Bossån och dess fysiska miljö sin början.
Bossån visar direkt en mycket god fysisk karaktär
och nästan omedelbart delar vattendraget upp sig
rent förunderligt vackra kvillmiljöer tar vid (vid
koordinat
676276-142600).
Detta
är
en
vattendragsmiljö som erbjuder mycket intressanta
biotoper, t ex värdefulla för yngeluppväxt för öring.
I en av grenarna finns även en större ansamling av
död ved som ger goda skydd.
I en av grenarnas nedre del finns en stocksättning
och bortrensade block som ger ett partiellt hinder
(Fig. 2) – om man vill kan denna rivas bort. Detta
fragmenterar dock inte vattendraget eftersom den
andra grenen står öppen. Därav ingår detta ej som
en utpekad åtgärd i föreliggande plan.

Figur 2. En partiellt fragmenterande
stocksättning i en av gren i ett kvillparti.

Ett stycke nedströms detta kvillområde finns otydliga spår efter någon form av dammrest
vars syfte/funktion är svårt att greppa, men möjligen kan någon form av överledning skett.
Oavsett detta så fragmenterar lämningen ej och detta är det mest avgörande och föranleder
därav inget åtgärdsbehov.
De förunderligt vackra vattendragsmiljöerna fortgår och några åtgärdsbehov finns ej.
Vid koordinat 676596-142628 finns spår som är att betrakta som selektiva rensningar och
därför föreslås vissa justeringar i
miljön där de större blocken skall
ges mer framträdande ”roller” i
vattendraget. Åtgärdsinriktningen
bedöms som en ”svag punktinsats”
och måste ske manuellt med spett
och fyllhammare.
Detta är egentligen fina och
värdefulla miljöer för öring (Fig. 3),
men lite rensat är det och därför
föreslås
dessa
manuella
”putsningar”.
Den ”svaga punktinsatsen” upphör Figur 3. Ett vackert avsnitt av Bossån, men faktiskt med smärre
vid koordinat 676288-142644, och rensningar.
därifrån och ner till vägen, som Bossån snart skall passera under, finns inget åtgärdsbehov
även om fysisk karaktär saknas. Värt att notera är dock att Bossån är ca 6 m bred ner mot
trumman (att jämföra med trummans kraftigt underskattade dimension).
Trumman under vägen utgörs av en dubbeltrumma i stål varav den ena är av större
dimension än den andra – den mindre får väl betraktas som en högflödestrumma (Fig. 4).
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Den större av dessa är alltså den som alltid är vattenförande – oavsett vattenföring. Denna
trumma bedöms som aningen fragmenterande genom ett relativt kraftig insug, hög
vattenhastighet, onaturliga bottnar, en viss överfallstendens samt en konnektivitetsbrist
mellan trumbotten och åbottnen. Detta kan åtgärdas maskinellt genom att naturalisera den
större trummans botten, lyfta bort insuget samt anlägga ett stryk i nedströmsläget. Detta
parti benämns genom denna åtgärd ha en inriktning som bedöms som ett ”omfattande
åtgärdsbehov” och avgränsningarna för detta parti är mellan koordinaterna 676289-142648
– 676290-142649. Detta kommer givetvis att
påverka arean på trumman, vilken, som antytts,
är underdimensionerad i förhållande till
vattendraget (ökad risk för avspolning av vägen),
och det absolut bästa är att väghållaren byter
trumman till en rörbro eller ett brett lågbyggt
valv som tar hänsyn till vattendragets bredd.
Detta är även det alternativ som föreliggande
studie förordar. Alltså rekommenderas fvof. att
kontakta aktuell vägförening för att be om ett
trumbyte. För detta går det givetvis att ansöka
Figur
4.
Dubbeltrumman
sedd
från om NOKÅS-bidrag.
nedströmsläget.

Om trumman byts ut så gäller en åtgärdsinriktning i form av en ”mycket svag punktinsats”
från trumman, men om den åtgärdas genom en naturalisering (vilket alltså ej förslås) gäller
denna inriktning från koordinat 676290-142649. Detta grundar sig på att de strukturer som
skall ge det där lilla extra i det här breda och grunda vattendragspartiet är bortrensade.
Dessa strukturer föreslås att man återför manuellt, då detta bedöms ge en mindre påverkan
i den något mobila, substratklena och mjuka miljön (jämfört med maskininsats).
Det verkar som att block varit ”förbjudna” i Bossån för direkt
dessa värdefstrukturer funnits (oavsett mängd) har de
förpassats till en strand alternativt upp på den. Att återföra
dessa block här i den generellt sett substratklena biotopen är
i sin enkelhet en viktig insats. Vid koordinat 676302-142662
upphör den ”mycket svaga punktinsatsen”.
Nämnas kan att på denna sträcka har ett hyggesbruk nästan
helt utan hänsyn till Bossån utförts, något som medfört en
kraftig solexponering av bottnarna med en lika kraftig
algpåväxt (Fig. 5) – ett inte alltför gynnsamt tillstånd.
Här har Bossåns omgivningar varit överdämda i en inte alltför
avlägsen tid (bäver) och bottnar är påtagligt mobila och snart
blir de successivt mer smågrusiga med stora sandinslag och
vid koordinat 676304-142671 upphör den strömmande karaktären och Bossån tar sig vidare
ut i en påtagligt lugn/svagströmmande karaktär. En annan följd av bäverns aktivet är att
strömsträckans fot har extremt stora mängder död ved, vilket är en intressant kvalitet.
Figur 5. Kraftig algpåväxt orsakad av
kalhygge.
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På sin färd passerar Bossån biflödet Selbäcken 676306-142693, i ett tydligt bäverpåverkat
landskap. Möjligen kan detta vara ett biflöde vars betydelse för Bossån kan vara värt att
studera vidare, men detta är en annan fråga.
Bossåns direkta omgivningar har lite ängskaraktär och är ofta tydligt svämpåverkat. Även
bäverns genomgripande påverkan på omgivningarna är tydliga på många ställen – t ex död
ved i olika former i landskapet.
Bossån passerar under en kraftledning på sin sakta färd och där finns också en bro –
förmodligen beroende på skotertrafik.
Ibland skjuter någon enstaka strömknix lite fart ofta
då i ett avsmalnat parti, ofta orsakat av ett strandras.
Naturlighet är något som präglar sträckan och här
finns inga rensningar eller uträtningar – Bossån äger
sitt landskap, men dessvärre är ju detta inte den
mest värdefulla av strömvattenmiljöer (Fig. 6).
Den lugna karaktären med ömsom mjuka, ömsom
sandiga bottnar fortgår. Viktiga strukturbildare är
död ved.

Figur 6. Typiskt utseende på Bossån nedströms
Södra Selbäck.

Vid en bäverdammsrest (koordinat 676252-142713) startar spår efter rensningar – i en liten,
men tydligt märkbar, fallhöjdsökning. Dessa rensningar liksom klär in Bossåns strandkanter.
Detta tillstånd medför att en ”svag punktinsats” nödgas definieras från denna position även
fast detta känns något udda. Bottnarna är nästan rent mjuka och maskinåtgärder är helt
uteslutna (och så även av logistiska orsaker) och därav måste manuella åtgärder ske här. Allt
som en gång gett Bossån karaktär är
helt enkelt bortplockat. Den mjuka
karaktären på bottnarna övergår snart
till mer sandigt slag, men rensningarna
enligt samma karaktär bara fortgår. Nu
när bottnarna är sandiga så blir
återförandet av blocken mycket
värdefullt i sin enkelhet – de kommer
att gräva hål i bottnen och skapa
intressant variation för lite större fisk.
Stränderna är väldefinierade (Fig. 7)
och rensningarnas orsak är svåra att
sätt fingret på, men oavsett vilket
dessa än må vara bör materialet Figur 7. Alla Bossåns block förpassade mot endera strandkanten.
Notera hur tydliga stränderna är i landskapet.
placeras ut på bästa sätt.
Ju längre ner Bossån tar sig på denna sträcka desto hårdare blir bottnarna och från sand så
övergår det till fingrus och så småningom till natursingelsliknande storlekar (alltså riktigt
intressanta lekbottnar för öring). Oavsett detta så fortsätter rensningarna enligt vad som
beskrivits och ett återförande är alltjämt viktigt och kommer att ”gropa” bottnarna på ett
intressant sätt. Noteras skall att även om Bossåns fåra är mycket väldefinierad i landskapet
så är åplanen väldigt flacka och översvämningspåverkade. Och möjligen kan rensningarna ha
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någon sorts relation till omgivningarna i sådan mån att de skulle vara utförda för att hindra
strandras i ett förmodat ängslandskap.
Fallhöjden är jämt fördelad över sträckan och den kan bäst beskrivas som sakta svepande.
När blocken återförs kommer dock en mer dansande strömbild att återskapas, vilket även
det är av stort värde.
Ofta är död ved något sorts
ersättningssubstrat
till
dessa
förlorade block. Död ved uppträder
ställvis
i
mycket
intressanta
koncentrationer (Fig. 8).
I detta flacka åplan (vid ca-koordinat
676231-142729) konstateras en större
förekomst av smörboll (Fig. 9), vilket
ändå måste betraktas som varandes
ett relativt ovanligt inslag i floran.
Figur 8. Död ved skapar skydd och dynamik.

Karaktären på rensmassorna forsätter vara likartad och
eftersom åtgärderna måste ske manuellt är det tur att
de inte är av större storlek – det handlar främst om
mindre och medelstora block.
I slutet av denna sträcka med ”svaga punktinsatser”,
vilken är relativt lång, upphör den flacka karaktären i
omgivningarna och ett något mer brutet landskap tar
vid.

Figur 9. Vackra
Bossåns strand.

smörbollar

förgyller

När Bossån når ner till positionen
676224-142725 uppträder en något
konstig form av rensning (Fig. 10),
vilken känns svårförståelig. Möjligen
har man skott den brutna stranden
för att begränsa erosion, men detta
är en ren spekulation. Oavsett så Figur 10. Kraftigt skodd strandkant.
föreslås att detta material – åtminstone till lejonparten återförs vattendraget, och att detta
sker manuellt med spett. Åtgärdsinriktningen för detta korta parti definieras som ett ”tydligt
åtgärdsbehov”.
Vid koordinat 676221-142725 upphör den kraftigt skodda stranden och här blir
vattendragets fysiska påverkan av mindre slag. Dock är spåren tydliga och här definieras
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återigen en ”svag punktinsats” – och alltjämt manuell – och detta råder hela vägen ner till
stenbron i Berihol i den svaga strömkaraktären.
Från den fantastiska vägbron i Berihol
(Fig. 11) definieras ett ”tydligt
åtgärdsbehov” eftersom brons direkta
nedströmsläge är kraftigt rensat (Fig.
11). Men av hänsyn till miljön föreslås
att detta parti restaureras manuellt
(spett och fyllhammare).
Detta manuella åtgärdsförslag föreslås
sträcka sig ner till positionen 676216142726 där en sänkning av
åtgärdsinriktning
ner
till
en
”punktinsats” föreslås, men alltjämt
Figur 11. Den vackra vägbron över Bossån öster om Berihol. av manuellt slag. Här är det främst
Notera att ån är kraftigt rensad.
större block som tryckts mot endera
stranden och vilka måste vattenomgärdas. I slutet av denna sträcka har någon form av
trösklar anlagts – att anpassa dessa till miljön är även det en del i den manuella
”punktinsatsen”. Denna sträcka med ”punktinsatser” når ner till koordinat 676212-142728.
Efter den senaste positionsangivelsen finns inget åtgärdsbehov alls, utan Bossån visar upp
ett klenare substrat (egentligen mycket goda lekområden för öring) och därav har dessa
”förföljda” block saknats. Och detta tillstånd utan
åtgärdsbehov når ner till koordinat 676207142728, vilket är nära den position där ett
namnlöst och enligt kartunderlaget kraftigt uträtat
biflöde tillrinner Bossån.
Här återkommer behovet av de manuella
”punktinsatserna” över en kort sträcka och detta
baserar sig på skodda strandkanter. Stränder som
förmodligen en gång tjänat som ängsmark. Att
återföra dessa block kommer att ge vattendraget
en klart förbättrad variation. Ett mer opåverkat
tillstånd återkommer vid positionen 676206142730 och ”punktinsatsen” upphör.
Bossån tar sig sedan vidare nedströms i relativt
sakta mak till den vackra järnvägspassagen vars
stränder/fundament är fint uppbyggda med
Figur 12. Järnvägspassagen över Bossån.
huggna block (Fig. 12).
Från järnvägspassagen måste en åtgärdsinriktning i form av en ”svag punktinsats” utpekas.
Notera att härifrån och vidare nedströms upphör de manuella åtgärderna och nu gäller
maskininsatser. Etablering av maskin till järnvägsområdet sker genom att denna larvar i ån.
Här finns det enstaka större block som avlägsnats ån i en miljö som i övrigt har stora
kvaliteter, man kan säga att det är ett sista avgörande penseldrag på ”Bossåtavlan” som skall
till här för att vattendraget skall bli komplett. Här finns t ex härliga lekbottnar i slutet av
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naturliga höljor som bryts av korta strömknixar. Den ”svaga punktinsatsen” sträcker sig
mellan koordinaterana 676205-142734 (järnvägen) och 676204-142741.
I en något tilltagande fallhöjd måste åtgärdsinriktningen höjas ända upp till ett ”tydligt
åtgärdsbehov” baserat på vad Bossån
och dess stränder berättar (Fig. 13).
Här finns blocken i stor utsträckning
på åplanet. Det är liksom som om alla
större block har bannlysts från fåran,
utan att rensningarna för den sakens
skull varit genomgripande. Kort sagt –
rensningarna upplevs udda och reser
en
mängd
frågeställningar.
Slutenheten är god, och får man bara
tillbaka dessa block så kommer Bossån
att bli mycket varierad (grovblockig)
och intressant i detta parti. Denna
sträcka med ”tydligt åtgärdsbehov”
Figur 13. Ett parti av Bossån som föranleder ett ”tydligt
når ner till koordinat 676199-142744.
åtgärdsbehov”.

Från den senaste positionsangivelsen blir miljön betydligt mer varierad och frekvensen av
rensningar minskar betydligt. Här återkommer än en gång den härliga karaktären med
hölja/strömknix/hölja och ofta med intressanta lekbottnar i slutet av höljorna. Dock är
många av de större blocken tydligt förpassade mot någon strandkant och självfallet skall
dessa återföras vattendraget på ett bra sätt. Inriktningen på åtgärderna benämns som en
”svag punktinsats” och sträcker sig till koordinat 676188-142750.
Från den ”svaga punktinsatsen” övergår
än en gång åtgärdsinriktningen till ett
”tydligt åtgärdsbehov”, och detta trots
att Bossån ställvis ser relativt varierad
ut (Fig. 14), men sanningen är att dess
fysiska påverkan är påtaglig och den
variation man ser är inget jämfört med
hur den naturliga situationen skulle
vara. Detta är mycket viktiga
åtgärdsområden för Bossåns framtida
kvaliteter. Här är åplanen även
Figur 14. En till synes varierad sträcka, men faktiskt relativt ordentligt brutna så någon fara att
kraftigt påverkad av rensningar.
återföra materialet finns absolut inte.
I de nedre delarna av detta parti med ett ”tydligt åtgärdsbehov” tilltager fallhöjden (nästan
forsande) och rensningarna blir då av än mer grovblockigt slag. Med bra utförda åtgärder här
kommer sträckan att erbjuda några av de mest varierade och intressant
vattendragsmiljöerna som har direktkoppling till Siljanssystemet. Med andra ord är
åtgärderna mycket viktiga och intressanta. Noteras skall att det i denna mer hårt fallande
sträcka finns spår efter mjågade stränder. Det tydliga åtgärdsbehovet räcker ner till
positionen 676181-142746 där inriktningen justeras ner till en ”punktinsats”.
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Denna förändring sammanfaller med att fallet klingar av en aning. Noteras kan att relativt
mäktiga lekbottnar, lämpliga för öring, förekommer här. ”Punktinsatsen” motiveras av att
samtliga värdeblock (större strukturer) är avlägsnade från Bossån och dessa förslås självfallet
återföras.
”Punktinsatsen” som definierad åtgärdsinriktning höjs upp ett snäpp till ett ”tydligt
åtgärdsbehov” vid positionen 676174-142748. Miljön är på den lägre skalan relativt god
(småvarierade bottnar), men det är så uppenbart att de större strukturerna saknas ån –
dessa ligger oftast tryckta mot en strand. Ibland är det riktigt svårt rensat (Fig. 15) och då är
Bossån svårt hopträngd och i vissa avsnitt kan vattendragsbredden därför nästan fördubblas
vid bra utförda åtgärder.
Rensningarna ser ibland ut som
flottledsrensningar, men det stämmer
liksom inte med hur andra avsnitt ser
ut (nästan opåverkade). Det är ungefär
som om man ”rensat för rensandets
skull” – som om vattendraget skulle
”kuvas”.
Det ”tydliga åtgärdsbehovet” övergår
helt plötsligt till ett till synes opåverkat
vattendragsavsnitt
vid
koordinat
Figur 15. Tydligt rensat parti av Bossån.
676168-142752.
Bossåns miljö i detta parti erbjuder en mycket hög grad av naturlighet. Här finns t ex en
vattendragsbredd som är helt perfekt i täckningsgrad och har distinkta möten mellan
vattendrag och landmiljön (vars plan ofta är flackt). Dessa möten är ofta perfekta
yngelmiljöer för laxfisk. Och i detta varierade parti finns även goda lekförutsättningar för
öring.
Vid positionen 676160-142754 startar dock ett åtgärdsbehov i form av en ”svag
punktinsats”. Här uppträder block förpassade mot endera stranden. Miljön är dock relativt
god med härliga strömknixar som bryts av höljor vars strömnackar är inklädda med grus
lämpliga för öringlek. Åtgärden som anges är mest till för att lyfta redan befintliga kvaliteter.

Figur 16. Ett tydligt rensat parti.

Den ”svaga punktinsatsen” når ner till
positionen
676149-142760
där
åtgärdsbehov saknas, men detta
gäller enbart över mycket kort sträcka
för redan vid koordinat 676148142761 definieras ett ”tydligt
åtgärdsbehov” baserat på graden av
rensmassor(Fig. 16). Intressant är att
det också här förekommer miljöer
som är mycket lämpliga för öringlek.
Detta tillstånd med ett ”tydligt
åtgärdsbehov” sträcker sig nästan
ända ner mot den allmänna vägen
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(Vika byväg (koordinat 676142-142768)), eller mer korrekt till den skoterbro som återfinns
just ovan vägen och dess rörbro.
Att föra dessa värdestrukturer åter till Bossån är en mycket viktig åtgärd.
Vid den allmänna vägen måste även maskinetablering ske, varefter den då alltså måste larva
upp till järnvägen och därifrån åtgärda sig nedströms.
Nedströms Vika byväg och i dess rörbro fanns det
tidigare relativt omfattande miljöproblem, men
dessa åtgärdades hösten 2012 av Trafikverket och
VattenBruk´s AB (Fig. 17 & 18). Här anlades då även
en större lekbotten lämplig för öring – lite som en
kompensation
av
att
rörbron
påverkat
vandringsmöjligheterna för fisk och insekter
negativt.

Figur 17. En bild på rörbron före åtgärderna vid
Vika byväg. Hög vattenhastighet över onaturliga
bottnar och med överfallstendenser.

Figur 18. Samma objekt efter åtgärd.

Eftersom miljöförbättrande åtgärder redan utförts här finns därav inget åtgärdsbehov. Något
åtgärdsbehov vidare nedströms det
åtgärdade vägområdet finns ej heller,
utan här tar sig Bossån fram helt utan
spår av rensningar.

Figur 19. Substratklent avsnitt av Bossån.

Fallhöjden är relativt svag och
bottnarna är substratklena där grus
och småsten dominerar (Fig. 19). I ån
och i omgivningarna finns spår efter
att området varit överdämt i en inte
alltför avlägsen tid (bäverdamm skall
det visa sig – se vidare i texten). Den
tidigare överdämningen medför en
stor fördel i att mängder av död ved
ger variation på bottnarna.
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Vid koordinat 676109-142769 försvinner den strömmande karaktären och en lugn miljö tar
vid. Växlingen mellan en strömmande och en lugn karaktär sammanfaller för övrigt relativt
väl med att ett mindre biflöde tillrinner Bossån från väster.
Det lugna området som följer är tydligt bäverpåverkat och här finns också relativt
omfattande erosionsskador på stränderna – i vissa områden har hela stränder kalvat ut och
Bossån får då en sjöliknande karaktär (Fig. 20).
Det lugna området är delvis förstärkt i sin
lugna karaktär genom att det är uppdämt av
en bäverdamm (vid koordinat 676083-142780)
– en damm som med, vid inventeringen
rådande vattenföring, faktiskt bedömdes som
ett definitivt hinder (Fig. 21). Av spåren vid
damm och i omgivningarna så förefaller inte
bävern vara aktiv så en utrivning av dammen
bör därav kunna ske.

Figur 20. Ställvis har stora strandras inträffat här vid
koordinat 676098-142774 (det största).

Efter dammen definieras återigen ett
åtgärdsbehov i då form av en
”punktinsats”. Detta grundar sig att de
större värdestrukturerna är bortknuffade
mot endera stranden.
I detta relativt sett breda parti uppträder
t ex riktigt intressanta yngelmiljöer (för
öring) – egenskaper som ytterligare
förstärks när åtgärder utförs.
För åtgärderna härifrån och vidare
medströms bör maskin etableras vid
koordinat 676077-142761 (angiven vid
Figur 21. Bäverdammsrest.
väg), och därifrån larva sig ner till Bossån
alternativt att maskin går i vid E45 och därifrån tar sig upp till startpositionen för
”punktinsatsen”.
Vid koordinat 676077-142778 vid en liten bro (en relativt fallfärdig sådan) skruvas
åtgärdsinriktningen upp ett snäpp till ett ”tydligt åtgärdsbehov”. Här trängs Bossån ihop och
rensningarna är relativt påtagliga.
Miljön kan måhända upplevas som vacker och varierad, men är de facto relativt kraftigt
bestulen på sina värdestrukturer (större block), vilka återfinns på och tryckta mot endera
stranden.
Det ”tydliga åtgärdsbehovet” sträcker sig ner till positionen 676073–142779.
Efter senast angivna koordinat sänks åtgärdsbehovet dramatiskt och dess inriktning når ner
till en ”mycket svag punktinsats” eftersom det här endast finns smärre spår efter rensningar.
Denna miljö kan måhända upplevas som kraftigt rensad eftersom den högra stranden i ett
parti är kraftigt skodd (676075-142784 (positionen angiven vid dess nedre del, Fig. 22)).
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Detta material torde dock vara tillfört och ej ha ån som ursprung och vidare torde
fastighetsägaren inte vara speciellt intresserad av att den skodda stranden påverkas.
Här finns endast enstaka block att
återföra, men oavsett den låga
blockfrekvensen är detta värdefulla
insatser
eftersom
det
är
”mönsterbrytarna” som saknas Bossån.
Här är arbetsledningen viktig för
utformningen.
Innan Bossån når ner till E45 lugnar det
av och blir förhållandevis djupt och en
härlig slutenhet av lövvegetation råder.
Figur 22. Skodd strand mot bebyggd fastighet.
Rensat mot ömse stränder är det dock
oavsett detta med de fåtaliga större blocken konsekvent förpassade. Denna ”mycket svaga
punktinsats” når ner till E45 där åtgärdsbehov saknas.
Rörbron under E45 är betongsprutad
och
erbjuder
numer
goda
vandringsförutsättningar över en
naturlig botten (Fig. 23). Maskin
måste tas upp ovan E45 och ta sig
över vägen och ner på andra sidan –
detta bedöms vara fullt möjligt.
Nedströms rörbron är nivån höjd upp
mot rörbron med hjälp av en enklare
strykuppbyggnad (Fiskeresursgruppen
och Trafikverket, 2002). Denna får
Figur 23. Bossån passerar under E45.
givetvis inte påverkas i samband med
åtgärderna för sådana måste ske, enligt en inriktning i form av en punktinsats, från koordinat
676071-142801. Från angiven position är det tydligt att alla karaktärsgivande strukturer har
förpassats mot endera strandkanten. Dessa är mycket saknade på de småsteniga – ibland
rent grusiga – bottnarna (ofta mycket lämpliga lekbottnar för öring). Att återföra dessa block
är en mycket viktig åtgärd.
Vid koordinat 676065-142806 finns en
träbro över ån och just där trängs
Bossån hop en aning och nedströms
denna tar strömmen fart (Fig. 24). Här
finns en hel del material att återföra,
men ett viss mått av försiktighet bör
givetvis tas här och då främst i
brolägets direkta närhet. Detta
förändrar inte åtgärdsinriktningen på
något vis, utan ”punktinsatsen”
kvarstår.
Figur 24. En träbro över ån där åtgärdsbehov i form av en
”punktinsats” råder.
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Förutom att det finns en bro här så finns det även spår efter vad som mest troligt varit en
damm (koordinat 676064-142807). Denna känsla av damm förstärks vidare medströms där
det uppträder spår efter huggna block mot stränderna (Fig. 25). Det föreslås här att även
dessa, till antalet mycket få, huggna block används i ”punktinsatsen” för att Bossån skall bli
så varierad och värdefull som möjligt.

Figur 25. Rensningarna består här av såväl naturlock som huggna
sådana.

I en sista strömknix, innan Siljans nivå
tar över, återkommer den livgivande
kvillegenskapen
med
goda
yngelegenskaper (Fig. 26). Och
”punktinsatsen”
som
definierad
åtgärdsinriktning gäller så långt
strömkaraktären råder, vilket i
position motsvarar 676059-142820.
Här – i detta nedersta strömparti – kan
sägas att död ved är det som ger
kvalitet, och att de block som en gång
också haft den egenskapen ligger och
väntar tryckt mot endera stranden på
att återigen få ge karaktär och fysisk
kvalitet till Bossån.

Vid
koordinat
676063-142808
uppträder en kvillmiljö där Bossån
grenar upp sig. Detta tillför stora
kvaliteter till vattendraget, men rensat
är det likaväl och ”punktinsatsen”
kvarstår. Nämnas skall att denna
kvillmiljö ger mycket intressanta
uppväxtmiljöer för laxfisk.
Kvillkaraktären bryts och på Bossåns
bottnar börjar det att uppträda mer
och mer fina substratinslag (grus och
sand). Dessa bottnar är ställvis bevuxna
med slingeväxter.

Figur 26. Bossån möter Siljans nivå i en kvillmiljö.

Här någonstans måste också larvgrävaren ta sig upp efter avslutat arbete. Detta torde dock
lösa sig då landskapet är öppet och av jordbrukskaraktär.
Härifrån och vidare nedströms gäller Siljans nivå och Bossån andas också sjömiljö. Vid
koordinat 676065-142822 överleds Bossåns vatten till en vattensamling vid sidan av ån –
förmodligen för att ge djuren god vattentillgång (betesmark, vilken – observera – inte ses
som ett problem för åtgärder och/eller maskinupptag). Denna överledning medför ingen
vandringsproblematik.
Betesmarken kan relateras till den närbelägna jordbruksfastigheten nere i Limholen och
ställvis når stängslet ända mot ån – en å som ofta har en starrbeklädd madstrand innan en
djup fåra tar vid (Fig. 27).
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Bossån som en del av Siljans nivå visar
sig t ex i att båtplatser finns ända
uppe i Limholen (Fig. 28).

Figur 28. Båtplatser finns långt upp i Bossån.

Figur 27. Betesmark når ända fram till starrmaden som omger
den lugna Bossån.

Den ovan nämnda starrmaden är ofta
väldigt välutvecklad och täcker stora
arealer runt Bossån (Fig. 28) vars
biotop
känns
väldigt
mycket
”braxenregion”. Fårans bredd varierar i
detta starrlandskap, men ner mot
vattendragets nedre vägpassage rör
den sig kring 10 – 15 m. Vid denna
vägbro avslutas även föreliggande
inventering.

Figur 29. Starrmaden är ibland helt dominant i landskapsbilden i
Bossåns nedre regioner.
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Sammanställning i tabellform
Tabell 2. Avgränsningar för de föreslagna åtgärdsinriktningarna i Bossån på den beskrivna sträckan.
IÅ motsvarar inget åtgärdsbehov, MSP är lika med en mycket svag punktinsats, SP betyder en svag punktinsats, P
följaktligen en punktinsats, medan TÅ betyder ett tydligt åtgärdsbehov och avslutningsvis motsvarar OÅ ett
omfattande åtgärdsbehov.
IÅ
MSP
SP
P
TÅ
OÅ
676275-142599 –
676296-142628
676296-142628 –
A)
676288-142644
676288-142644 –
676289-142648
676289-142648 –
A)
676290-142649
676290-142649 –
A)
676302-142662

676289-142648 –
676290-142649

676302-142662 –
676252-142713
676252-142713 –
A)
676224-142725
676224-142725 A)
676221-142725
676221-142725 –
A)
676219-142727
676219-142727 –
A)
676216-142726
676216-142726 –
A)
676212-142728
676212-142728 –
676207-142728
676207-142728 –
A)
676206-142730
676206-142730 –
676205-142734
676205-142734 –
676204-142741
676204-142741 –
676199-142744
676199-142744 –
676188-142750
676188-142750 –
676181-142746
676181-142746 –
676174-142748
676174-142748 –
676168-142752
676168-142752 –
676160-142754
676160-142754 –
676149-142760
676149-142760 –
676148-142761
676148-142761 –
676142-142768
676142-142768 –
676083-142780
676083-142780 –
676077-142778
676077-142778 –
676073-142779
676073-142779 –
676072-142798
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676072-142798 –
676071-142801
676071-142801 –
676059-142820
676059-142820 –
676016-142830
A)

Manuella åtgärder

Figur 30. Karta avseende utpekade/föreslagna åtgärdsområden i Bossån. De beige nålarna motsvarar en ”mycket svag
punktinsats”, de ljusbruna en ”svag punktinsats”, de mörkbruna en ”punktinsats”, de svarta ett ”tydligt åtgärdsbehov”
och de röda motsvarar ett ”omfattande åtgärdsbehov”. De inringade nålarna motsvarar manuella åtgärdsinsatser
medan övriga är föreslagna för maskinåtgärder. Lämpliga (möjliga) maskinnedfarter finns vid de röda pilarna.
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Tabell 3. Längdfördelning (m) för de olika åtgärdsinriktningarna som här föreslås för Bossån.
Åtgärdsinriktning
Inget åtgärdsbehov
3 345
Mycket svag punktinsats
400
Svag punktinsats
1 190
Punktinsats
470
Tydligt åtgärdsbehov
405
Omfattande åtgärdsbehov
0
 5 810
Tabell 4. Fördelning i % (och m) för de olika åtgärdsinriktningarna som här föreslås uppdelade på de som förmodas
kunna ske maskinellt och de som förutsätts måste ske manuell.
Åtgärder med maskin
Manuella åtgärder
Åtgärdsinriktning
Mycket svag punktinsats
53,7 (215)
46,3 (185)
Svag punktinsats
33,6 (400)
66,4 (790)
Punktinsats
87,2 (410)
12,8 (60)
Tydligt åtgärdsbehov
86,4 (350)
13,6 (55)
Omfattande åtgärdsbehov
--Totalt – alla åtgärdsinriktningar
55,9 (1 375)
44,1 (1 085)
Tabell 5. Skattad utökad area (m2) av strömvattenbiotop inom respektive åtgärdsinriktning. Detta redovisas uppdelat
för maskinella vs. manuella återställningar.
Åtgärdsinriktning
Mycket svag punktinsats
Svag punktinsats
Punktinsats
Tydligt åtgärdsbehov
Omfattande åtgärdsbehov

Maskinåtgärd ger utökad area (m2)

0
 190
 270
 650
- 1 110

Manuella åtgärder ger utökad area (m2)

0
 200
 60
 130
- 390

Tabell 6. Möjliga maskinetableringsplatser för att nå åtgärdsområdena i Bossån. Redovisningen av dessa sker i
medströmsriktningen sett över hela åtgärdsområdet.
Plats (el. koordinat)
Övrigt
Vika Byväg
676077-142761
E45

676059-142820

Från denna position så måste maskinen larva hela vägen upp till järnvägsområdet.
Denna koordinatavgränsning gäller väster om ån och här måste maskin ta sig ner vid en
fastighet (om den nu kommer att användas).
Denna etablering kan ersätta den ovan om maskin larvar från vägen motströms. Denna
position gäller även för nedströmsetablering. Kan möjligen även tjäna som upptag om det
inte går längre nedströms.
Denna position motsvarar avslutningskoordinaten/Siljans nivå, och här bör det kunna gå
att ta sig upp på den brukade marken för avetablering.
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Tabell 7. Beräknade kostnader för åtgärderna föreslagna för här studerade sträckor av Bossån. Dessa redovisas
uppdelade – maskinella respektive manuella åtgärder. Samtliga kostnader exkl. moms.
kvantitet
4
1
20

a´ pris
550
1 350
550

Totalt
2 200
1 350
11 000
14 550

Maskinkostnad (8 ton) – tydligt åtgärdsbehov (h)
Maskinkostnad (8 ton) – punktinsatser (h)
Maskinkostnad (8 ton) – svaga punktinsatser (h)
Maskinkostnad (8 ton) – mycket svaga punktinsatser (h)
Arbetsledning vid utförandet, maskinarbete (h)
Resor (mil)
Kostnader relaterade till maskintransporter
Efterarbete, rapportering, slutbesiktning (h)
Oförutsett
Maskinåtgärderna beräknas kosta;

23
14
6,5
2,5
46
30
2
4
X

750
750
750
750
550
45
4 000
550
X

17 250
10 500
4 875
1 875
25 300
1 350
8 000
2 200
5 000
76 350

Manuella åtgärder – tydligt åtgärdsbehov – ”meterpris”
Manuella åtgärder – punktinsatser – ”meterpris”
Manuella åtgärder – svaga punktinsatser – ”meterpris”
Manuella åtgärder – mycket svaga punktinsatser – ”meterpris”
Arbetsledning vid utförandet, av de manuella åtgärderna
Resor (mil)
Efterarbete, rapportering, slutbesiktning (h)
Oförutsett
De manuella åtgärderna beräknas kosta;

55
60
790
185
X
48
6
X

150
100
50
25
X
45
550
X

8 250
6 000
39 500
4 625
X
2 160
3 300
2 500
58 085

Ansökning tillstånd enligt MB (h)
Avgift Länsstyrelsen
Planering, administration, markägarkontakter (h)a)
Att rigga projektet beräknas kosta;

Hela projektet beräknas kosta;
a)

148 985

Hur rådande ägosituation är saknas uppgift kring – detta är mer en schablonkostnad.

Notera att kostnaderna kan bli avsevärt mer omfattande om detta inte kan genomföras inom ramen
för MB 11:9 el. möjligen en 11:12, dvs. om det krävs en Miljödom för utförandet.
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