Kartläggning av fysisk påverkan och projektering av restaureringsbehov av Lädsån
från ”Kallbrudyple” och ner till Österdalälven.

Lädsån erbjuder – till synes – optimala lekmöjligheter för öring.

Anders Bruks

Sammanfattning
Lädsån är ett mycket intressant vattendrag, dels genom dess relation till Österdalälven och
dels till Siljanssystemet. Vattendraget utmärker sig i de nedre delarna genom stora arealer
till synes lämpliga lekbottnar för öring, men omvänt saknas i stor myckenhet lämpliga
uppväxtmiljöer i relation till dessa lekområden.
Den studerade sträckans längd uppgår till 3 580 m och en smärre fysisk påverkan har
konstaterats i vattendraget, dels relaterat till en mindre damm och dels till viss
rensningspåverkan i de mer blockiga partierna där även kvillkaraktärer begränsats. Den
största fysiska påverkan finns dock i relationen till Österdalälven där ett flertal sidogrenar
från älvsidan tillintetgjorts.
Det föreslås att vissa åtgärdsinsatser sker avseende Lädsåns ”egna” problem. Däremot när
det gäller relationen till Österdalälven och sidogrenarna så är detta en fråga som måste ske i
samverkan med Dalälvens fvof. (ett annat förvaltningsområde).
Lädsån är inte så kraftigt påverkat när det gäller rena rensningar, men med tanke på hur
situationen har varit och alltjämt är för vandringsöringen i Siljan föreslås här förutom vissa
smärre åtgärder även rena optimeringsinsatser i relation till de mäktiga lekområden som
finnes, men där uppväxtmiljöer är i tydligt underskott. Argumentet till dessa optimeringar
kan alltså stavas ”Siljansöring” och skulle inte föreslås om situationen för vandringsöringen
varit bättre.
Totalt har 21,2 % av sträckan bedömts ha någon form av åtgärds-/optimeringsbehov (ej
innefattandes relationen till Österdalälven). De åtgärder som här föreslås för Lädsån kan
enkelt förklaras som att man maskinellt – i viss mån även manuellt – och på mest naturliga
sätt – reparerar/optimerar den fysiska miljön. Detta kommer i viss mån även att utöka
vattendragsbredden (det har beräknats en utökad vattendragsbredd av 200 m2 och då med
strömmande karaktär).
Avseende optimeringspartiet, vilket även är det största åtgärdsområdet, krävs
dumpersinsatser för att tillföra lämpligt substrat till ån.
De manuella åtgärder som föreslås över en kort sträcka kan relateras till maskinlogistiska
problem.
De föreslagna miljöförbättrande (optimerande) åtgärder är mycket kostsamma och beräknas
till ca 220 000 kr exkl. moms. Dessa kostnader, innefattar planering och förberedelser såsom
insamlandet av tillstånd och vunnen rådighet från berörda markägare. De stora kostnaderna
rör främst materialtillförsel (dumpers) och inköp av naturblocken samt maskinarbete
(beräknat på en 14 tons larvgrävare) och en erfaren arbetsledning. Andra kostnader kan
relateras till t ex maskintransporter, manuella åtgärder, 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.
Vidare bör fiskevårdsområdesföreningen värdera om inte Lädsån skall studeras vidare ovan
Lädsjön. En diskussion om relationen mellan sidogrenar i Österdalälven och Lädsån bör även
lyftas fram till Dalälvens fvof.

2

Generell beskrivning och bakgrund
Lädsån är att de mer intressanta vattendragen som tillrinner Österdalälven i den del som har
direktrelation med Siljanssystemet. Lädsån saknar reglerade sjöar inom sitt
avrinningsområde, vilket i det närmaste är unikt i regionen och anledningen till detta är
förmodligen att vattendraget undkommit flottning. Lädsån är ej heller registrerad som
allmän flottled, men givetvis skall någon form av husbehovsflottning ej uteslutas.
Just av anledningen som nämns inledningsvis – att Lädsån har en direktkoppling till Siljan –
har en inventering av den fysiska miljön av åns nedre sträcka utförts. Med utgångspunkt av
vad som framkommer vid inventeringen skall eventuella åtgärdsförslag med kostnader för
detta redovisas.
Inventeringen har skett från ”Kallbrudyple” och vidare ner till vattendragets utflöde i
Österdalälven (Fig. 1). Totalt motsvarar detta en vattendragssträcka av ca 3 600 m (tabell 1).

Figur 1. Översiktskarta Lädsån för studerat område, vilket återfinns mellan ”spikarna”.

Fisket i Lädsån 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 material har sammanställts till
föreligganderapport med tillhörande åtgärdsförslag.
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.
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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 lämpliga miljöer för öringproduktion
(en lutning överstigande 1 %) på en stor del av sträckningen (tabell 1).
Tabell 1. Fallhöjdsinventering av Lädsån avseende inventerad sträcka.

Ekvidistans
Kallbrudyple – 200
200 – 195
195 – 190
190 - 185
185 – 180
180 – 175
175 – 170
170 – Österdalälven
Kallbrudstyple - Österdalälven

Längd (m)
350
155
100
305
335
395
660
1 280
 3 580

Lutning (%)
-3,2
5,0
1,6
1,5
1,3
0,8
- 1,0
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Berättande beskrivning, Lädsån från "Kalbrudyple” och ner till Österdalälven
Inventeringen utgår från den enskilda vägen i Läde och ”Kalbrudyple”. Direkt nedan bron
finns en stockfördämning (Fig. 2) som åtminstone partiellt kan begränsa
vandringsmöjligheterna för vissa fiskarter beroende på livsstadier och flödesförutsättningar.
Detta föreslås att man eliminerar genom en strykuppbyggnad, d.v.s. att den fördämning som
idag råder får kvarstå men att strömmen stryks ut i medströmsriktningen. Enligt den
arbetsmodell som här nyttjas motsvarar denna insats ett ”omfattande åtgärdsbehov”. Att
det blir ett sådan kan helt relateras till att material måste tillföras och att det tar en stund att
åtgärda problemet. Detta kan utföras antingen med hjulgrävare med vagn (materialet med
sig) alternativt med larvgrävare och
att dumpers kommer med material.
Detta är enkelt att utföra eftersom
miljön är relativt öppen. Detta
omfattande åtgärdsbehov sträcker sig
bara över ca 15 m (mellan
positionerna 677112–142184 och
677114–142186) och därefter lugnar
miljön av i all väsentlighet och det blir
som en stor pool som omges av en
parkliknande miljö som vittnar om ett
engagemang och ett önskemål om
Figur 2. Stockfördämningen nedströms den enskilda vägen i Läde. hur miljön skall se ut just här.
Det lugna, och relativt sjöliknande,
tillståndet råder i princip ända ner till
järnvägsbanan, med undantag av en
kortare strömknix på ett par meter.
Intressant här är att det trots en lugn
karaktär
förekommer
temporära
svämgrenar i det flacka landskapet.
Vid järnvägen (677140-142186) startar
en strömmande karaktär och lokalt från
banan och ett kort stycke nedströms är
det relativt rensat (Fig. 3). Av Figur 3. Vid banan och nedströms denna är det tydligt rensat.
maskinlogistiska orsaker och den fantastiska miljön som följer nedströms (se vidare i texten)
föreslås här att man möjligen manuellt kan återföra de bortrensade blocken. Detta sträcker
sig i så fall över en sträcka av ca 25 m ner till koordinat 677142–142185 och
åtgärdsriktningen definieras då som ett ”tydligt åtgärdsbehov”.
Från senast angivna position blir stränderna mer nipiga och förmodligen för att begränsa
erosionsrisken i detta parti med järnvägsbana (ovan) och allmän väg (nedan) har man till
delar skott stränderna med tillförda block (Fig. 4). Detta har inte påverkat det fysiska
habitatet eftersom det är helt fantastiskt varierat och förmodligen ett av de finare
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vattendragspartiet i Mora kommun (Fig. 5).
Här vattendragsbredden helt tagen i anspråk
av vattendraget självt och det är naturliga
möten mellan vegetationen och vattendraget
och då trots den skodda stranden.

Figur 4. Nipig strand skodd med tillfört material.

Den fina variationen består ner till den
allmänna vägen (677150-142187), men här
förefaller det som om man selektivt – utan
synbar anledning – försökt begränsa den
Figur 5. En variation som är mycket tilltalande.
blockiga karaktären i den allt mer fallande
Lädsån. Dessa värdefulla block är liksom förpassade mot endera stranden – stränder som för
övrigt är av fortsatt nipigt slag, nästan så att Lädsån får en kanjonkaraktär. Det som snart är
tydligt är att man en gång i tiden försökt att begränsa den mycket intressanta och
välutvecklade kvillkaraktären som området uppvisar. Dessa grenar står idag förvisso öppna,
men bör öppnas upp mer och givetvis bör de större blocken återigen få en mer
framträdande roll och betydelse i vattendraget. Inriktningen på de maskinella åtgärder som
denna fysiska påverkan medför definieras som ”svaga punktinsatser”. Etablering av maskin
torde kunna ske på vänster strand (sett i vattnets färdriktning) nedan den allmänna vägen.
Den ”svaga punktinsatsen” når ner till en sidogrenighet och dess inlopp där behovet upphör
(vid positionen 677157–142195).
Efter denna sidogrens inlopp finns
inget åtgärdsbehov, utan miljön andas
naturlighet och med en fin skog i
omgivningarna som är dramatiska
med de brutna planen. Klimatet är
intressant nere i den kanjonliknande
miljön – det är som om man går i en
jordkällare. Själva vattendraget som är
av tvågrenig karaktär ett stycke är av
stor variation och borde vara mycket
bra uppväxtmiljöer för öring (Fig. 6).
Figur 6. Den mindre av de två grenarna – denna kommer att få en
bättre tilltång på vatten vid åtgärder i dess inlopp.
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Den livgivande kvillkaraktären upphör
vid koordinat 677158–142201 och
med en förenad fåra tar sig Lädsån
vidare stadd i god fallhöjd och med
trevliga miljöer såväl sett till
vattendrag som omgivningarna vilka
är tydligt dramatiska. Ställvis verkar
erosionen kraftigt och tillför såväl
stenmaterial som ved (Fig. 7). Detta är
självfallet viktiga processer för Lädsån
och just tillförseln av död ved har en
vidare betydelse längre nedströms
som strukturbildare.

Figur 7. Erosionen bidrager med död ved och sten till Lädsån.

Fallet klingar av en aning och ännu en kvillmiljö uppträder vilken utmärker sig genom att
stora mängder död ved är ansamlade där. Veden gör att mängder av skydd och revir finnes
för öringen.
Den nyss så karaktäristisk och nipiga
karaktären överges för ett flackare
åplan. Lädsån har förvisso distinkta
stränder, men likaväl finns tydliga spår
efter svämpåverkan i åplanen. Att
bedriva hyggesbruk nära Lädsån i
dessa områden torde vara mycket
vanskligt. Intressant är hur Lädsån äter
sin väg fram i landskapet och hur
rötter av strandnära träd ger upphov
till intressanta miljöer (Fig. 8) – ett
förstadium innan de till slut ramlar ut i
ån – alltså är erosionen även här ett
viktigt verktyg i Lädsåns dynamik.

Figur 8. Frilagda rötter i undergrävda stränder ger värdefulla
miljöer för öring.

Figur 9. Död ved blir allt viktigare som strukturbildare ju
längre ner man kommer i Lädsån.

Tydligt är hur substratfördelningarna viker
trots ett alltjämt gott fall och detta innebär
att bottnarna blir mer och mer triviala och
därför är just dessa olika former av
vedstrukturer (Fig. 9) så värdefulla för
uppväxande laxfisk (öring). Generellt sett blir
miljön
allt
sämre
avseende
just
substratfördelningarna och detta är en trend
som i stort håller i sig hela vägen vidare
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medströms och ut i Österdalälven (se vidare i texten).
Revirtätheten – trots den döda veden – fortsätter att minska och bottnarna består av mindre
och större sten (2 – 20 cm). I denna allt mer erosionsbenägna miljö uppträder snart mjågade
stränder och kanske dessa kan förklaras av en bebyggd fastighet nedströms (vid koordinat
677188–142266).
I takt med att substratfördelningarna viker sker det som förväntas, dvs. att Lädsån snart
erbjuder en i det närmaste optimal botten för öringlek (Fig. 10). Detta är givetvis mycket
intressant med tanke på direktrelationen med Siljan (och Österdalälven), men alla lämpliga
uppväxtområden finns dessvärre uppströms dessa lekbottnar. Detta föranleder att ett något
kontroversiellt förslag presenteras här, motsvarande att dessa saknade revir skall skapas.
Det som föreslås är helt enkelt en miljöoptimering för att skapa uppväxtmiljöer insprängda i
dessa fantastiska lekområden. Huruvida detta kommer att medges eller inte står obesvarat,
men detta är likaväl förslaget och det motiverar sig givetvis på kopplingen till
Siljanssystemet. Denna miljöoptimering bör starta vid stugan (677187-142266) och handlar
helt enkelt om att med dumpers tillföra block i
storleksspannet 30 – 60 cm och då i mängder
av 1 lass/25 m vattendrag dvs. en relativt
massiv tillförsel. Detta material, som givetvis
skall vara av naturursprung (alltså ej från
bergtäkt) kan förmodligen erhållas relativ
närbeläget detta område (flera grustag finns
inom rimliga avstånd). Dessa block får tippas
på av arbetsledningens utmärkta platser och
därefter spridas för att ge så bra
Figur 10. Lädsån har goda lekförutsättningar för
uppväxtförutsättningar för öring som möjligt.
öring.
Även nedströms stugan finns mjågningar
som
förstärker
strandkanten
och
begränsar erosionen (Fig. 11).

Figur 11. Mjågad strandkant.

Den gren som enligt kartunderlagen har
sitt inlopp vid koordinat 677188–142270
är helt igenlagd och saknar idag
vattenföring. Huruvida det är lämpligt att
öppna upp denna och fördela vattnet
saknas det i nuläget kunskap kring.

Lädsån tar sig fram slingrande, men med för laxfiskproduktion god fallhöjd, och detta lopp
ger en härlig relation mellan inner- och ytterkurvor och visar hur materialtransporten sker,
dels med erosion i ytterkurvor (Fig. 12) och med deposition i innerkurvor. Detta ”kurviga”
tillstånd medför även att vattendragsbredden varierar mycket kraftigt (2 – 20 m) och även
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Figur 12. Mycket kraftig erosion i ytterkurva.

ger upphov till en varierad
strömkaraktär (riktning och hastighet).
En annan egenhet är att detta
”kurviga” tillstånd ger upphov till
relativt djupa ytterkurvor. Men
oavsett dessa trevliga karaktärer är
det hela tiden tydligt i miljön att
lekmiljöer förefaller förekomma in
masse, men att uppväxtmiljöer och
revir nästan saknas helt, vilket
understryker
behovet
av
materialtillförsel (fysisk optimering).
Det
som
dock
ger
vissa
revirförutsättningar i området är den
döda veden.

På
vänster
strand
(sett
i
medströmsriktningen) förekommer ett
hyggesbruk onödigt nära ån. Här finns
även en sämre körväg som föreslås
användas för den optimerande
materialtillförseln (och givetvis för
maskinetablering).
Lämpligaste
Figur 13. ”Mycket” block mot vägslänten just där mötet mellan
positionen för att ”ramla ut” i Lädsån
vattendrag och väg är som närmast. Detta material har
förmodligen tippats från körvägen.
är vid koordinat 677202–142283
(precis där kraftledningen går över ån i en kurva). Just vid angiven position finns även
förvånansvärt nog lite småblock, möjligen har dessa tippats från vägen för att förhindra
erosion (Fig. 13). Dessa block bör även de användas för att förbättra revirförutsättningarna i
det substrattriviala avsnittet.

Figur 14. Ofta är Lädsåns ytterkurvor härligt underskurna
samt relativt djupa och därmed lämpliga för större fisk.

Lite intressant är att underskurna
ytterkurvorna ofta är miljöer som är
lämpliga för större fisk – detta är
självfallet en bra egenskap i relation till
lekbottnarna (Fig. 14). Det är bara reviren
för uppväxande fisk som saknas.
Kvillmiljöer, vilket är lite utmärkande för
Lädsån, finns även i detta avsnitt där
optimeringsåtgärder föreslås, och lokalt i
dessa finns vissa revirmöjligheter och då
främst som en följd av död ved.
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En intressant iakttagelse i detta parti och vidare ett gott stycke nedströms är att det över
många av dessa småsteniga/grusiga bottnar och i överkant av strömnackar står årsyngel av
harr, vilka förmodligen är på näringssök. Dessa står helt öppet och exponerar sig därmed
relativt väl.
En förändring som sker är att sandinslagen blir allt mer tydliga på bottnarna dock inte i sådan
bemärkelse att det påverkar lekbottnarnas kvalitet.
Vid koordinat 677197–142304 öppnar vänster strand upp sig och ett lugnvatten, kraftigt
statt i igenväxning, går som en tarm ut mot Österdalälven. Detta är en före detta
sidogrenighet från Österdalälven som är igenlagd. Vilka än orsakerna är till att denna lagts
igen bör den för såväl Österdalälvens
som Lädsåns skull öppnas upp om så
är möjligt eftersom detta torde gynna
såväl
naturligheten
som
öringrekryteringen i stort i området.
Som läget är idag gynnar det inte
någon laxfisk – utan är mer som ett
lekområde för gädda (Fig. 15). Ett
öppnande av denna gren är inget
konkret förslag i denna plan, utan
detta är något som Mora/Våmhus
fvof. bör diskutera med Dalälvens Figur 15. Här syns Österdalälvens före detta sidogren och dess
forna utlopp i Lädsån. Idag en vattenmiljö stadd i igenväxning.
fvof. vilka förvaltar älven.

Figur 16. Ännu ett exempel på Lädsån till synes lämpliga
lekbottnar.

Den rådande karaktären med
lekbottnar fortsätter ett stycke till
(Fig. 16), och mer fluviala karaktärer
uppträder (t ex direkt nedan den forna
grenen från älven). Det som saknas är
alltjämt revir för uppväxande fisk, och
därmed kvarstår förslaget rörande
den optimerande åtgärden med
tillförda block. Detta är ett förslag som
får råda ner till koordinat 677184–
142303 där en bro finns över Lädsån.

Nedströms denna bro är det inte
möjligt att motivera optimeringsåtgärder utan här får Lädsån vara orörd. Här blir
sandinslagen också allt mer dominerande och vattenhastigheten klart försiktigare. Om mer
vatten kan komma in från älvens grenar kommer dock bottnarnas sammansättning att
förbättras genom att sanden då spolas vidare medströms. Just nedan broläget finns ett före
detta utflöde till Österdalälven. Fluvialitet i form av sidogrenar är ju det som skulle ha präglat
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denna nedre del av Lädsån, men så är icke fallet, utan detta är klart begränsat. I den
vattenförande fåran, vilken idag enbart bär
Lädsåns vatten, tar sig vattendraget fram
med en relativt väldefinierad fåra, men
likaväl i ett landskap tydligt påverkat av
återkommande översvämningar (Fig. 17). I
denna allt mer svagströmmande miljö blir
sandinslagen hela tiden allt mer påtagliga på
bottnarna.
Lädsån delar upp sig i en tvågrenighet och Figur 17. Lädsån tar sig fram i svagt fall med distinkta
här finns död ved som viktig stukturbildare möten mellan vattendrag och landmiljön.
och i den högra av dessa grenar finns faktiskt
renspolade grusbottnar med till synes goda
lekförutsättningar. De två grenarna är likstora
(Fig. 18) och förenas vid koordinat 677153–
142300.
Om inte sanden varit så påtaglig i detta avsnitt
av Lädsån hade de bottnar som uppträder här
också de varit goda lekmiljöer. Strömmen
skjuter ibland lite mer fart över någon kam av
Figur 18. Tvågrenigt parti av Lädsån.
upplagrade och mobila substrat och hur
strömbilden ser ut i relation till bottnen här förändras ofta i den naturligt dynamiska miljön.
Hur mobilt substratet är syns tydligt där det uppträder död ved eller, och mer ovanligt, något
block, för här byggs sand- och fingrusbankar upp i dessas nedströmlägen. Denna mobilitet i
substratet verkar även på en högre skala, t ex är det på väg att utbildas öar av materialet och
med det följer kvillbildning. Detta är utan tvekan ett mycket föränderligt och instabilt
vattenlandskap.

Figur 19. En f.d. sidogren – idag utan vatten.

Denna föränderliga karaktär har man
dock försökt begränsa – för här finns
snart spår efter uppvallat material på
stränderna – ett material som
bedöms vara taget från åbottnen.
Detta intryck förstärks då materialet
blir allt tydligare på de omgivande
stränderna. Och vid koordinat
677140–142317 har en gren lagts igen
(Fig. 19) vilken har utgått från den
större grenen som en gång gått ut
mot älven (se sista stycket sid. 10). Att
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denna är igenlagd idag är positivt i sådan mån att den eliminerar lugnvatten, men givetvis
bör denna erbjudas vattenföring än en gång, men då med utgångspunkt av att de fluviala
karaktärerna i Österdalälven återskapas. Ännu en igenlagd gren (kanske inte en permanent
sådan, utan mer av temporärt slag) återfinns vid positionen 677138–142318 (Fig. 20).
Notera att även om miljön är påverkad här så
finns det i nuläget inget åtgärdsbehov, utan
skall man göra något här handlar det om att
låta Lädsån återfå relationen till Österdalälven,
men sådana åtgärder kräver som tidigare
nämnts självfallet en dialog med Dalälvens
fvof.
Lädsån fortsätter sin färd och bottnarna blir
allt mer sanddominerade och även stränderna Figur 20. Igenschaktad gren (förmodligen en temporär
och dess smålevéer består av sandåsar ofta sådan).
nakna, vilket ger en relativt udda miljötyp. Omgivningarna är att betrakta som flacka och här
och var finns temporära översvämningsgrenar. Landskapet är även öppet och Lädsån är
relativt solexponerad. Ibland finns enstaka partier där strömmen skjuter lite fart och då blir
bottnarna steniga. Ett sådant parti finns vid koordinat 677123–142321 där det även finns
enstaka större block, vilka inte alls känns förenliga med miljön i övrigt och måhända är dessa
utlagda. Motsatsen till dessa få strömsträckor är de avar som uppträder och i vilka
smågäddor synes dväljas. När strömmen viker breder även makrofytvegetation ut sig över
Lädsåns botten.
Inslaget av för laxfisken negativa avar synes
öka ju närmare Österdalälven Lädsån
kommer, men ibland så skjuter vattnet lite
fart, men även om den gör så dominerar
sanden bottensubstratet med eftertryck (Fig.
21).
Notabelt att spåren av urschaktad fåra
upphör och miljön blir till synes relativt
opåverkad.

Figur 21. Även i de mer turbulenta områdena dominerar
sand bottnarna i Lädsån nedre delar.

Den svagströmmande miljön dör av nästan helt vid
koordinat 677099–142342. Detta betyder dock inte att
miljön står opåverkad, utan här finns snart något som
återigen för tankarna till utplacerade block (stämmer inte
alls med miljön i övrigt, Fig. 22) och snart finns något som
liknar en anlagd en tröskel. Blocken oavsett ursprung tillför
dock god kvalitet och svaga strömbilder (Fig. 22).

Figur 22. Block som ger karaktär och
vilka torde vara utplacerade.
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Nedan denna udda miljö så tar sig
Lädsån ut i Österdalälven som en till
synes urschaktad kanal helt utan
karaktär (Fig. 23). Givetvis beror
vattenföringen i Österdalälven (som
är kortidsreglerad) hur Lädsåns utlopp
ser ut. Även om miljön är fysiskt
påverkad här så föreslås inga
åtgärder.

Figur 23. Lädsåns trivialiserade utlopp i Österdalälven.
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Sammanställning i tabellform
Tabell 2. Avgränsningar för de föreslagna åtgärdsinriktningarna i Lädsån 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. Optimering innefattar att miljön förbättras utan att den uppvisar någon egentlig fysisk
påverkan.
IÅ

MSP

SP

P

TÅ

OÅ

Optimering

677112–142184 –
677114–142186
677114–142186 –
677140–142186
677140–142186 –
A)
677142–142185
677142–142185 –
677150–142187
677150–142187 –
677157–142195
677157–142195 –
677187–142266
677187–142266
677184–142303

–

677184–142303 –
677100–142358
A)

Manuella åtgärder

Figur 24. Karta avseende utpekade/föreslagna åtgärdsområden i Lädsån. De ljusbruna nålarna motsvarar en ”svag
punktinsats”, de svarta ett ”tydligt åtgärdsbehov” och de röda motsvarar ett ”omfattande åtgärdsbehov” och de gula
nålarna avgränsar en fysisk optimering (samtliga dessa åtgärder sker med maskininsatser). De inringade nålarna
motsvarar manuella åtgärdsinsatser Lämpliga (möjliga) maskinnedfarter finns vid de röda pilarna.
Tabell 3. Längdfördelning (m) för de olika åtgärdsinriktningarna som här föreslås för Lädsån.
Åtgärdsinriktning
Inget åtgärdsbehov
2 820
Mycket svag punktinsats
Svag punktinsats
120
Punktinsats
0
Tydligt åtgärdsbehov
25
Omfattande åtgärdsbehov
15
Fysisk optimering
600
 3 580
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Tabell 4. Fördelning i % (och m) för de olika åtgärdsinriktningarna som här föreslås uppdelade på de som förmodas
kunna ske maskinellt och de som måste ske manuell.
Åtgärder med maskin
Manuella åtgärder
Åtgärdsinriktning
Mycket svag punktinsats
--Svag punktinsats
15,8 (120)
-Punktinsats
--Tydligt åtgärdsbehov
-3,3 (25)
Omfattande åtgärdsbehov
2,0 (15)
-Fysisk optimering
78,9 (600)
-Totalt – alla åtgärdsinriktningar
96,7 (735)
3,3 (25)
Tabell 5. Skattad utökad area (m2) av strömvattenbiotop inom respektive åtgärdsinriktning. Detta redovisas uppdelat
för maskinella vs. manuella återställningar.
2

Åtgärdsinriktning

2

Maskinåtgärd ger utökad area (m )

Mycket svag punktinsats

Manuella åtgärder ger utökad area (m )

- 120
-- 30
- 150

Svag punktinsats
Punktinsats
Tydligt åtgärdsbehov
Omfattande åtgärdsbehov
Fysisk optimering

--- 50
-- 50

Tabell 6. Möjliga maskinetableringsplatser för att nå åtgärdsområdena i Lädsån. Redovisningen av dessa sker i
medströmsriktningen sett över hela åtgärdsområdet.
Plats (el. koordinat)
Övrigt
”Kalbrudyple”
677152–142188
677202–142283

Gäller för elimineringen av det partiella hindret.
Denna gäller nedströms den allmänna vägen och på den vänstra stranden där det går att etablera
maskin.
Körvägen norr om ån och denna gäller även för dumpers vilka måste användas i optimeringen.

Tabell 7. Beräknade kostnader för åtgärderna föreslagna för här studerade sträckor av Lädsån. Dessa redovisas
uppdelade – maskinella (inklusive optimering) respektive manuella åtgärder. Samtliga kostnader exkl. moms.
Ansökning tillstånd enligt MB (h)
Avgift Länsstyrelsen
Planering, administration, markägarkontakter (h)a)
Att rigga projektet beräknas kosta;
Dumperskostnad (h)
Inköp material (block (30-60 cm) från naturgrustag inklusive lastning) (m3) b)
Maskinkostnad (14 ton) – fysisk optimering (h)
Inköp material (os natur, men relativt grovt) från naturgrustag inklusive lastning (m3) b)
Maskinkostnad (14 ton) – omfattande åtgärdsbehov (här beräknat på larvgrävare) (h)
Maskinkostnad (14 ton) – svaga punktinsatser (h)
Arbetsledning vid utförandet, maskinarbete (h)
Resor (mil)
Kostnader relaterade till maskintransporter
Efterarbete, rapportering, slutbesiktning (h)
Oförutsett
Maskinåtgärderna beräknas kosta;
Manuella åtgärder – tydligt åtgärdsbehov – ”meterpris”
Arbetsledning vid utförandet, av de manuella åtgärderna
Resor (mil)
Efterarbete, rapportering, slutbesiktning (h)
Oförutsett
De manuella åtgärderna beräknas kosta;

Hela projektet beräknas kosta;

kvantitet
4
1
16

a´ pris
550
1 350
550

Totalt
2 200
1 350
8 800
12 350

50
480
12
20
8
6
26
40
2
6
X

700
195
925
195
925
925
550
45
4 000
550
X

35 000
93 600
11 100
3 900
7 400
5 550
14 300
1 800
8 000
3 300
15 000
198 550

25
X
8
1
X

200
X
45
550
X

5 000
X
360
550
1 000
6 910

218 210

a)

Hur rådande ägosituation är saknas uppgift kring – detta är mer en schablonkostnad.
för naturmaterialet 30 – 60 cm har beräknats en vikt av 1,3 ton/m3 och ett pris på 150 kr/ton inkl. naturgrusskatt. Detta ger en kostnad
av 195 kr/m3. Här kan man säkert få ner kostnaderna avsevärt med tanke på logistiken.
b)

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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