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Översiktlig beskrivning
Våmåns avrinningsområde återfinns i fvof. norra delar, och vissa områden av
avrinningsområdet återfinns i Älvdalens kommun. Thenander (1994) anger att Våmåns
avrinningsområde är 367 km2 (vilket även inkluderar Böån med 91 km2 som redovisas separat
i föreliggande plan). Sjöandelen i avrinningsområdet har uppgetts till 1.2 %. Huvuddelen av
denna sjöandel utgörs av Stor-Vallsjön, Våmsjön samt Indsjön. Huvudflödet uppgår till 36 km
(Våmsjön – Orsasjön). Medelvattenföringen i Våmån har av Thenander (1997) angetts till 3.7
m3/s och av detta bidrager Indån med 0.5 m3/s.
Våmån har, liksom alla medelstora vattendrag i regionen, varit föremål för
flottningsverksamhet. Våmån var fram till 1881 enskild flottled, varefter den förklarades
allmän. Flottningen i Våmån har varit mycket omfattande (Hellstrand 1980), vilket medfört
att den fysiska miljön påverkats kraftigt dels genom rensningar men även genom
fragmentering.
Systemet är påverkat av fragmentering i form av såväl reglerade sjöar, hålldammar som
vattenkraftverk. Redan 1917 etablerades ett kraftverk i huvudflödet vid Heden för
elproduktion, detta byggdes om under 1950-talet och tog en högre fallhöjd i anspråk (MT
1951-04-06), även senare ombyggnader har skett (Olsén pers. komm.). Även i äldre tider har
fragmenteringsgraden i vattendraget varit hög, under 1880-talet fanns det i Våmån ett flertal
dammar och andra vattenkonstruktioner. Exempel på detta är Indors och Hedens såg och
kvarn, en smedja vid Mossa Sillre, Övre och Nedre Våmåkvarn samt Nydammen. Merparten
av dessa konstruktioner är dock borta idag, men spåren kvarstår (Fig. 1).

Figur 1. Dammkroppen av den raserade Nydammen.
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Systemet har bedömts vara försurningspåverkat och ingår därför i kommunens
kalkningsprogram. Kalkningen sker dels genom doserare och dels genom en smärre
sjökalkningsverksamhet.
Fiskbestånden i Våmån utgörs av öring, harr, stensimpa, elritsa, lake, bäckröding samt gädda.
Tillkommer gör rundmunnen bäcknejonöga. I de största tillflödet, Indån, är
artsammansättningen likvärdig den i Våmån. I de mindre tillrinnande vattendragen är
kunskapen i vissa fall bristfällig men det förefaller som att bäckrödingen ställvis dominerar.
I de största sjöarna, Stor-Vallsjön samt Indsjön förekommer gädda och abborre och i Indsjön
tillkommer även mört och benlöja. I Våmsjön förekommer öring, abborre och bäckröding. I
Oradsjön förekommer ett rikligt abborrbestånd.. I de mindre sjöarna är kunskaperna om
artsammansättningen låg, i de mindre tjärnarna uppströms Stopdammen återfinns dock
abborre och gädda (Olsén pers. komm.). I sjön Egglingen förekommer regnbåge eftersom sjön
utgör ett s.k. ”put-and-take-vatten”.
Våmåns avrinningsområde värderas mycket högt, dels p g a av dess potential att bidraga till
den naturliga reproduktionen av vandringsöring i Siljanssystemet och dels p g a dess storlek
vilket kan vara betydande för sportfisket, speciellt avseende flugfiske efter harr och öring.
Systemet har en viss potential för turistfiske, i nuläget i första hand avseende ett attraktivt
strömfiske efter harr och öring, men torde i huvudsak vara av störst betydelse för den fiskande
ortsbefolkningen. De turistiska värden kan dock vara indirekt stora om Våmån kan producera
den teoretiskt möjliga mängden vandrande öring, vilket innebär möjligheter för ett exklusivt
fiske på öring i Siljanssystemet.

Genomförda undersökningar
Genom åren har totalt 11 elfiskeundersökningar utförts i huvudflödet (1987-2001). Fyra av
dessa lokaler är utförda nedströms kraftverket och resterande uppströms detta. Förekomst av
reproduktion avseende öring har konstaterats vid 7 tillfällen. Yngeltätheterna har varierat
mellan 0 och 4.5 individer per 100 m2 (De högsta yngeltätheterna kan relateras till utplanterad
fisk). Totaltätheterna, dvs. årsyngel inklusive individer > 0+, har varierat mellan 0 och 5.8
(endast en gång har öring saknats). Totalt sett är öringtätheterna i Våmån svaga till mycket
svaga och betydligt under vad som är att betrakta normalt för regionen.
Harr har konstaterats vid ett tillfälle i Våmån och då i låga tätheter (0.2 individer per 100 m2).
Övriga arter som konstaterats förekomma i Våmån i samband med elfiske är, stensimpa vid
samtliga tillfällen och ibland i höga tätheter, elritsa vid åtta tillfällen, bäckröding vid fyra
tillfällen (främst i de övre delarna), lake vid tre tillfällen samt rundmunnen bäcknejonöga vid
två tillfällen.
I Våmåns största tillflöde (enligt denna beskrivning) Indån, har det utförts
elfiskeundersökningar vid sex tillfällen mellan åren 1987 – 1996 (fyra nedströms respektive
två uppströms Indsjön). Reproduktion av öring har konstaterats vid två tillfällen (1.2
respektive 1.4 individer per 100 m2), medan förekomst av öring större än 0+ har säkerställts
vid fyra tillfällen (varierat mellan 0.4 och 8.9 individer per 100 m2). Vid två
undersökningstillfällen har öring saknats helt. Öringförekomsten kan till viss del vara ett
resultat av utplanteringar, eftersom sådana företag skett i vattendraget. De sämsta resultaten
härrör från lokalerna uppströms sjön.
Övriga arter som konstaterats förekomma i Indån är stensimpa vid samtliga tillfällen, elritsa
vid fyra tillfällen samt gädda vid ett tillfälle.
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Ett smärre antal elfisken har utförts i Våmåns mindre tillflöden, dessa är Limbäcken (2 st.),
Rävasseln (3 st.), Slätbergsbäcken (2 st.), Vasseln (2 st.) samt Rolltjärnsbäcken.
I Limbäcken har öring konstaterats vid bägge tillfällena, dock har reproduktion saknats.
Tätheten för öring >0+ har varierat mellan 1.5 och 3.0 individer per 100 m2. I Rävasseln har
öringförekomst konstaterats vid samtliga undersökningstillfällen och reproduktion två gånger.
Tätheten av årsyngel har vart 1.3 respektive 4.1 individer per 100 m2. Tätheten av öring >0+
har varierat mellan 1.8 och 8.3 individer per 100 m2. I Vasseln har öring konstaterats vid
bägge undersökningstillfällena, dock utan representation av årsyngel. Tätheten av öring >0+
har varierat mellan 0.4 och 1.6 individer per 100 m2. I Slätbergsbäcken respektive
Rolltjärnsbäcken saknades öring vid de elfisken som utförts.
Andra arter som konstaterats förekomma i de undersökta småvattendragen som tillrinner
Våmån har varit; i Limbäcken gädda vilken uppträdde i höga tätheter vid ett tillfälle, i
Rävasseln stensimpa och bäckröding vid samtliga undersökningstillfällen samt elritsa vid ett
tillfälle. I Vasseln förekom stensimpa och elritsa vid bägge undersökningarna samt gädda vid
ett tillfälle. I Slätbergsbäcken konstaterades endast bäckröding i relativt höga tätheter och i
Rolltjärnsbäcken förekom bäckröding samt stensimpa.
Fem sjöprovfisken har utförts inom avrinningsområdet enligt avgränsningen (dvs. att Böån är
undantagen beskrivningen). Två av dessa fisken har utförts i Våmsjön varav ett har bedömts
vara standardiserat medan ett betecknas som oklassat. Övriga sjöprovfisken har utförts i
Oradsjön, Indsjön samt Stor-Vallsjön. Fisket i Indsjön är att beteckna som ett
inventeringsfiske medan undersökningarna i Stor-Vallsjön respektive Oradsjön kan bedömas
som oklassade.
I Våmsjön har öring, abborre och vid ett tillfälle bäckröding fångats. Fångsten per
ansträngning (F/A) i Våmsjön var 1989 beträffande öring 0.8 medan den 1996 var 1.8.
Motsvarande siffror för abborre var 1989 44.9 och 1996 26.4. Den gång bäckröding fångades
(1996) var F/A 0.1. Vikten per ansträngning (V/A) var för öring 1989 106.9 g och 1996 616.9
g. Medelvikten på den fångade öringen var betydligt högre 1996 (352 g) än 1989 (142 g). V/A
avseende abborre var 1912.8 g 1989 respektive 1531.5 g 1996. Vid det tillfälle bäckröding
fångades var V/A 57.6 g.
I Oradsjön utfördes sjöprovfisket 1993 och då fångades enbart abborre. F/A uppgick till 34.3
och V/A till hela 2614.4 g (högst i hela fvof.). Medelvikten på abborren var mycket god – 79
g och storleksfördelning väl spridd.
I Stor-Vallsjön, vilken fiskades 1994, fångades abborre respektive gädda. Fångsten per
ansträngning avseende abborre uppgick till 17.6 medan den för gädda var 0.1. Vikten per
ansträngning var för abborre 544.4 g medan den för gädda var 29.2 g.
I Indsjön som fiskades 1995 fångades abborre, gädda, mört samt benlöja. F/A var för abborre
moderata 4.6, för gädda 0.2, för mört 7.0 samt för benlöja 0.1. V/A var för abborre 332.6 g,
för gädda 54.9 g, för mört 215.2 g samt för benlöja 1.0 g.
Vattenkemisk provtagning har utförts i systemet allt sedan 1978. De första analyserna
utfördes i Våmsjön och dessa visade att alkaliniteten var relativt god. Före kalkning
initierades i Våmsjön varierade alkaliniteten mellan 0.03 – 0.10 mekv/l. Efter kalkning har
alkaliniteten generellt sett höjts, men värden likvärdiga tillståndet före kalkning har uppmätts
– variationen har varit 0.05 – 0.72 mekv/l. Alkaliniteten förefaller fluktuera kraftigt, vilket
torde kunna härledas till sjöns omsättningstid (sjön är mycket grund) och använd kalkgiva.

3

Våmåns avrinningsområde

I den kalkade Oradsjön, där vattenkemisk provtagning innan kalkning förefaller saknas, har
alkaliniteten varierat mellan 0.05 – 0.44. Även här förefaller alkaliniteten att fluktuera
kraftigt. Sjön har kalkats sedan 1989.
I Blötsjön som liksom Våmsjön och Oradsjön kalkats sedan 1989 saknas precis som i fallet
med Oradsjön värden från ett tillstånd innan kalkning. Alkaliniteten har varierat kraftigt
mellan 0.04 och hela 1.27 mekv/l.
De kraftiga fluktuationerna i alkalinitet påtalar att det föreligger vissa problem med
kalkningsmetodiken vilket inte är helt positivt för organismlivet.
I Våmån finns det analysvärden från 1989 att tillgå. En mängd prover är analyserade inom
kalkeffektuppföljningsprogrammet och de uppströms doseraren tjänar som referens, vilket
inte helt stämmer överens med verkligheten eftersom tre av de uppströmsliggande sjöarna
kalkas/har kalkats. Alkaliniteten i Våmån, i ett okalkat tillstånd eller uppströms doseraren, har
varierat mellan 0.02 - 0.20 mekv/l. Nollalkalinitet har aldrig uppmätts i Våmån. Efter
kalkning medelst doserare har vattenkvaliteten nedströms densamma varierat mellan 0.04 och
0.20 mekv/l.
I det okalkade biflödet Indån har ett smärre antal vattenanalyser utförts. Dessa visar i
huvudsak på god alkalinitet, variationen har varierat mellan 0.04 och 0.13 mekv/l.
I ett flertal av Våmåns mindre tillflöden har vattenkvaliteten ur försurningshänseende
undersökts. Dessa prover är uteslutande höstprover och är troligen att betrakta som
basflödesprover, vilket innebär att dessa stickprov inte funnit de lägsta alkalinitetsvärdena.
Endast i tre bäckar har två analyser utförts, Rävasseln, Rolltjärnsbäcken respektive
Slätbergsbäcken, i övriga vattendrag har endast en analys skett. Generellt sett är
alkalinitetsvärdena goda till mycket goda, variationen är dock stor. Det lägsta
alkalinitetsvärdet uppmättes i Rolltjärnsbäcken (0.03 mekv/l) och det högsta i Limbäcken
(0.39 mekv/l). Det förefaller vara så att de vattendrag som tillrinner österifrån (Bösjöhållet)
har en generellt sämre motståndskraft mot försurning, t ex Rolltjärnsbäcken och
Ljotrisbäcken, medan vattendrag västerifrån har en god motståndskraft mot försurning, t ex
Vasseln, Slätbergsbäcken och Rävasseln. En tydlig gradient kan man även se i nord sydlig
riktning – ju längre ned i avrinningsområdet man kommer desto bättre blir alkaliniteten, vilket
också är en förväntad utveckling.
Bottenfaunan har analyserats vid tre tillfällen i huvudflödet, dels en gång 1978 och dels två
gånger 1984. Provet från 1978 är dock relativt ointressant eftersom såväl metodik som
provtagningstidpunkt inte sammanfaller med gängse biologiska inventeringsnormer och
kommenteras därför inte i detta.
Den övre provtagningslokalen från 1984 återfinns ca 3 km nedströms Vasselnäsdammen,
medan den nedre återfinns direkt uppströms Böåns tillflöde. Försurningskänsliga arter
förekom på bägge lokalerna även om förekomsten var en aning högre på den nedre lokalen.
Fördelningen på funktionella grupper var relativt jämn på bägge lokalerna, även om
rovlevande och parasiterande insekter förefaller dominera.
En fältinventering av Våmån, Våmsjön till Orsasjön, utfördes 1993 (Thenander 1997).

Genomförda fiskevårdsåtgärder
Biotopvård: Våmån har biotopförbättrats efter flottning vid ett flertal tillfällen, tidigast 1983
och senast 1999. Åtgärderna 1983 utfördes med hjälp av traktor och betecknades av
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Thenander (1997) som punktinsatser. Åtgärderna utfördes på sträckan mellan Böåns utlopp i
Våmån till avtagsvägen mot Bjönsaberg samt i sträckan mellan kraftverket och Indåns utlopp
i Våmån. 1992 åtgärdades en 300 m lång sträcka nedströms kvarndammen med bandgrävare.
1996 åtgärdades 3 km av Indån med bandgrävare. 1998 transporterades det ut sten och block i
ån som skulle användas till biotopförbättringar, den regniga sommaren medförde dock att
åtgärderna fick bero till nästkommande år, och 1999 skedde så åtgärderna på en ca 2 km lång
sträcka.
Eliminering av vandringshinder: Förhandlingar har förts med Hydro Power,
kammarkollegiet, Länsstyrelsen samt slutligen kraftverksägaren avseende möjligheterna att
skapa vandring förbi kraftverken i Heden för uppstigande öring från Siljanssystemet
(Thenander 1997). Fiskeriverket tillstyrkte också en förändrad tappning från kraftverket.
Initialt beviljades fvof. ekonomiska medel för fånga fisk nedströms verket med hjälp av en
fiskfälla för att sedan transportera fisken vidare upp i ån.
Enligt Thenander (1997) har Vasselnäsdammens luckor avlägsnats under 1970-talet vilket
återskapat vandringsmöjligheterna. Thenander (1997) anger också att kvarndammen i Våmåns
nedre delar åtgärdades under 1970-talet för att möjliggöra lekvandring i åns nedre delar. Vid
kvarndammen byggdes även en denilränna för att återskapa vandringsmöjligheter (Thenander
1997).
I biflödet Indån har en flottningsränna rivits ut (1992) för att öka möjligheterna till
lekvandring (Thenander 1997).
I Limbäcken har vägtrumman vid skolan åtgärdats av Vägverket. Åtgärden är av påkostat slag
och utgör en artificiellt trösklad trappa på nedströmssidan.
Kalkning: Våmsjön, Oradsjön samt Blötsjön har kalkats sedan 1989. Huvudflödet har kalkats
medelst doserare placerad vid Älvdalsstupet sedan 1991. Kalkningen har motiverats av
Våmåns höga fiskevärden.
Reglering av fisket: Under senare år har fvof. förstärkt regelverket och bland annat infört
maskförbud och fångstbegränsningar för harr och öring i Våmån, begränsningarna uppgår till
max tre laxfiskar per kort och dag. Minimimåttet för harr och öring är satt till 30 cm. I Våmån
har dessutom en s.k. ”no-kill-sträcka” införts från Bjökvasslabron till Orsasjön där endast
flugfiske får tillämpas. Med no-kill menas att all fisk skall återreturneras.
I Indån råder fiskeförbud enligt skyltat område.
I Våmsjön får man enligt regelverket ta upp 3 öringar per kort och dag samt att minimimåttet
är 30 cm.
Utplantering (återintroduktion/nyintroduktion): Thenander (1997) anger att smärre mängder
s.k. Hansjööring planterats ut i olika åldersklasser från 1992 och framåt. Enligt
verksamhetsberättelsen har utplantering av öring skett i Våmån under åren 1994 – 1997 och i
Indån 1992, 1993 samt 1997. Utplanteringen har skett med såväl 0+, 1+ som 2+. Ambitionen
med utplanteringarna har varit att återfå vandringsöringen i systemet. Man kan eventuellt
kalla detta arbete för en återintroduktion, men detta är inte helt jämförbart med vad som avses
med ett introduktionsförsök eftersom utplanteringsmaterialet i det här fallet uppnått en alltför
hög ålder.
Effektuppföljning: Den effektuppföljning som finns i systemet sker genom Miljö- och
hälsoskyddskontorets försorg och avser kemisk och biologisk uppföljning av
kalkningsverksamheten. En viss effektuppföljning har skett på den utplanterade fisken genom
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elfisken. En smärre kontroll av vandrande öring har skett i denilrännan genom
nätavstängning.

Resultat av utförda åtgärder
Ingen egentlig utvärdering av biotopvårdsinsatserna har skett vare sig ur biologiskt eller
fysiskt hänseende vilket är en brist. Ett uppenbart problem beträffande de biotopvårdsarbeten
som utförts är att materialet, dvs. sten och block, storleksmässigt varit underdimensionerade,
varför hållbarheten på lång sikt inte kan garanteras (Bruks 2000).
Den fragmentering som enligt ovan uppges ha brutits genom åtgärder på 1970-talet vid
Vasselnäsdammen och Kvarndammen, kvarstår definitivt vid Vasselnäsdammen (Boberg
pers. komm.) och partiellt vid Kvarndammen (Boberg pers. komm.). Denilrännan vid
Kvarndammen i dess nuvarande utformning utgör ingen säker garanti för fiskvandring
(Boberg pers. komm.), enligt uppgift från Thenander skall dock öring ha konstaterats i
fiskvägen (Olsén pers. komm.). Även Olsén själv har kontrollerat, men ej konstaterat
vandring i fiskvägen, Olsén menar vidare att vandrande öring vid gynnsamma tillfällen
kanske kan vandra över tröskeln. Beträffande skapandet av vandringsväg förbi Hedens
kraftverk har dessa planer skrinlagts och beviljade ekonomiska medel har återbetalts (Olsén
pers. komm.). (se vidare under rubriken ”övrigt”).
Kalkningen har som tidigare nämnts gett upphov till kraftiga fluktuationer i alkalinitet. Detta
har även uppmärksammats av kommun och Länsstyrelse varför kalkningen av Oradsjön
respektive Blötsjön upphört, åtminstone tillfälligt, dock skall en fortsatt vattenkemisk kontroll
ske (Bjurman pers. komm.). Förutom en viss problembild avseende sjökalkningarna bedöms
dock kalkningen i sin helhet gett positiva resultat även om konfirmerade biologiska resultat i
dagsläget saknas.
Regleringen av fisket förutsätts vara positiv baserat på erfarenheten att reglering av fisket är
den mest verkningsfulla formen av fiskevård, men detta kräver givetvis att fastställt regelverk
efterlevs. Maskförbudet och fångstbegränsningarna är speciellt positivt ur
fiskevårdshänseende när det gäller arterna harr och öring. Att starta en no-kill-sträcka är ett
nytt och spännande grepp inom fiskeregleringen i regionen. Det är bra att det finns framsynta
fiskevårdare inom Mora/Våmhus fvof.. Positiva resultat av no-kill-sträckan saknas dock i
dagsläget, men detta kan relateras till tidsaspekten – sträckan infördes inte förrän 2001. Man
kanske skall tillägga att införandet av en åtgärd av detta slag verkligen visar att något är fel
beträffande fisketrycket på våra laxfiskbestånd (en sådan sträcka borde inte behövas).
Beträffande de utplanteringar som skett i såväl Våmån som Indån är det mycket svårt att
utvärdera några resultat eftersom någon bra uppföljning inte finns förutom ett fåtal elfisken.
Generellt bör dock dessa utplanteringar haft dålig framgång med tanke på de relativt sena
åldersstadier som nyttjats vid arbetet. Det är enligt ett flertal undersökningar svårt att lyckas
med utplantering med så pass sena livsstadier som använts i det här fallet, speciellt som man
förutsätter att ambitionerna varit likvärdiga ett introduktionsförsök. Fvof. skulle istället nyttjat
ögonpunktad rom och/eller simfärdiga yngel vilket torde ha gett ett betydligt bättre resultat.

Påverkan i dagsläget
•

Avrinningsområdet är, och kommer så även framledes att vara, påverkat av skogsbruk.
Detta avser i första hand hyggesbruk utan väl tilltagna kantzoner mot vattendragen. Denna
påverkan är enligt Thenander (1994; 1997) extra påtaglig inom Våmåns avrinningsområde
p g a den omarrondering som utfördes 1993, vilket skall ha påskyndat avverkningstakten
inom avrinningsområdet. Även Bruks (2000) anger att hyggesarealen efter Våmån är
relativt omfattande, t ex i höjd med den utrivna Nydammen.
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I Våmån förekommer tre definitiva och/eller partiella spridningsbarriärer med antropogent
ursprung. Dessa är minikraftverket i Heden 7.5 km uppströms Orsasjön,
regleringsdammen vid Vasselängarna, den s.k. Vasselnäsdammen samt Kvarndammen
nedströms vägbron på vägen mellan Orsa och Våmhus. Det sistnämnda utgör endast en
partiell spridningsbarriär. I Våmån tillkommer även ett partiellt vandringshinder vid
Liljeholmen i höjd med inloppet av sidofåran (Olsén pers. komm.). I biflödet Rävasseln
förefaller det enligt kartunderlag också förekomma en damm, den s.k. Kajdammen. Även i
Myckelbäcken förekommer dammkonstruktioner av antropogent ursprung. De två
sistnämnda dammarna i de mindre tillflödena är troligen s.k. skvättdammar, vars ändamål
var att under korta tidsperioder förse Våmån med vatten till flottningen. Hellstrand (1980)
anger också att det fanns ett flertal mindre bivattendrag i Våmån som innehöll en mängd
mindre s.k. skvättdammar, därför är det troligt att dammarna i Rävasseln och
Myckelbäcken kan vara två kvarstående skvättdammar.
Stor-Vallsjöns utlopp är reglerat, detsamma gäller Våmsjön. Regleringarna är utförda med
vattendom. Bägge tjänar som effektiva vandringshinder. Även Indsjön har en viss
reglering i utloppet (Olsén pers. komm.). Holmtjärnen i Björkvasseln omnämns också
vara uppdämd i utloppet (Olsén pers. komm.).
Fragmentering som en direkt följd av det relativt väl utbyggda skogsbilvägsnätet
förekommer med all sannolikhet i Våmåns avrinningsområde. I Rolltjärnsbäcken, för att
redovisa ett konkret exempel, förekommer sex vägöverfarter.
Våmån har tjänstgjort som transportled för timmer vid flottningen och vattendraget har
historiskt sett utgjort en viktig del i flottningen ned till Orsasjön. År 1877 var
virkesmängden (mätt i antal stock) 45 735, vilket var den högsta virkesmängden bland de
till Siljanssystemet tillrinnande vattendragen, efter de stora älvarna, Österdalälven
respektive Ore älv (Hellstrand 1980). Enligt förrättningsman Lars Berg var flottleden i
Våmån 129 000 fot eller 38.36 km (Hellstrand 1980). Omfattningen av
flottledsrensningarna är påtaglig i vattendraget, speciellt utmärkande är maskinschaktade
sten och grusvallar efter åns stränder. Andra dokumenterade strukturer som kan relateras
till flottningen är stenledare, rester av äldre timmerrännor, pållänsar mm. Timmerrännorna
förekom uteslutande i Våmåns övre delar, och i stort antal, vilket var en följd av de många
vattenfallen (Hellstrand 1980). Enligt Thenander (1997) har även sprängning av block
förekommit för att underlätta flottningsverksamheten. Thenander (1997) har uppskattat att
drygt 25 % av den fysiska miljön påverkats av flottningen, vilket eventuellt kan vara en
underskattning med tanke på de omfattande maskinschaktningarna som har utförts.
Tillkommer flottningsskadorna gör de rensningar av vattenmiljön som utförts under
senare tid från bron till Indor och ned till Liljeholmen. Rensningarna är kraftiga och är en
följd av att enskilt berörda ansåg att isgången i vattendraget var ovälkommen (Olsén pers.
komm.). Iskravningen berodde enligt boende i området på de stenar som fanns på
sträckan, men orsaken till isproblemen torde ligga i det uppströmsliggande kraftverket
som förorsakar ett ojämnt flöde under vinterhalvåret (Olsén pers. komm.).
Främmande arter har introducerats till systemet. Bland annat förekommer bäckröding
relativt frekvent i såväl de övre delarna av huvudvattendraget som i de mindre tillrinnande
småvattendragen. Från Älvdalssidan har bäckröding bland annat planterats i Kajdammen.
Även regnbåge förekommer i systemet (put-and-take i Egglingen och förr även i
Ryfsältjärnen). Främmande stammar av öring har introducerats till avrinningsområdet
bland annat i Våmsjön som förr varit arrenderad av privatpersoner (Olsén pers. komm.).
Även i Oradsjön torde utplantering skett i äldre tider (Olsén pers. komm.). Även inhemska
arter såsom gädda har vunnit onaturligt stor spridning genom mänsklig hjälp, t ex i StorVallsjön, vilken förr var en god öringsjö (Olsén pers. komm.).
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I Våmåns nedre delar har det till 1990-talet återfunnits en tvättinrättning. Denna har haft
sitt utlopp rakt ut i Våmån, vilket bör ha påpekat vattendragets organismer på något sätt
beroende på vad som släppts ut (Olsén pers. komm.). Under de sista åren tvättinrättningen
var i drift anslöts det dock till kommunalt avlopp (Olsén pers. komm.).
Området har bedömts vara försurningspåverkat. Omfattningen av försurningen är dock
inte stor, utan det förefaller främst beröra de övre och östra delarna av avrinningsområdet.
Vid Liljeholmen finns en sidofåra av Våmån och i denna förekommer en privat damm, där
man förr haft fisk (Olsén pers. komm.). Hur situationen är i dagsläget är oklart.

Åtgärdsförslag/skötselanvisningar
Förundersökning
Trots att det utförts en del undersökningar i systemet finns det ett relativt omfattande behov av
ytterligare undersökningar. Detta gäller främst de mindre biflödena såsom t ex Myckelbäcken
och Björkvasseln, men även huvudflödet (vissa av de västerifrån tillrinnande biflödena
återfinns till stora delar i Älvdalens fvof.). Även områdena uppströms Våmsjön är dåligt
undersökta, detta gäller bäcken som sammanbinder Oradsjön med Våmsjön samt Dalsbäcken
som sammanbinder Blötsjön med Våmsjön.
Undersökningarna i de mindre tillflödena avser dels fältinventeringar och dels konventionella
elfiskeundersökningar. Förundersökningarna i de mindre tillflödena har ambitionen att ge
underlag för väl genomtänkta åtgärder i framtiden. Behovet av förundersökningarna i
huvudflödet baserar sig främst på att fvof. måste skaffa sig ett detaljerat underlag för
planering av framtida biotopvårdsåtgärder.
Det skulle vara av stort intresse att konstatera eventuell förekomst av vandringsöring i Våmån
eftersom några dagsaktuella och säkra uppgifter inte finns. De senaste uppgifterna härrör från
Thenander (1997) som anger att öring stiger från Siljanssystemet. Förekomst av
vandringsöring skulle kunna kontrolleras genom en fiskfälla av något slag. Hur en sådan skall
utformas och var den skall lokaliseras bör dock utredas genom en förundersökning.
Biotopvård
Våmån är som tidigare framgått hårt ansatt av flottningsskador varför relativt omfattande
biotoprestaureringar krävs. Initialt är sträckan nedströms doseraren aktuell att åtgärdas
eftersom planeringen där är relativt detaljerad. Sträckan, doseraren och nästan ned till
Vasselnäsdammen är, fysiskt sett, i stora drag att betrakta som ett vattendragsimpediment
(Bruks 2000). Ån har, främst i de övre delarna, inga, eller ytterst få, platser som kan erbjuda
möjliga ståndplatser för äldre salmonider, och då främst vinterståndplatser.
Våmån är på aktuell sträcka grund och likformig, något som även gäller vid hög vattenföring.
Ån utmärker sig även av en mycket jämnt fallprofil. Fallprofilen ligger i stor utsträckning
inom det för öringlek prefererade intervallet 1 – 2,5 %, något som Thenander (1997) också
noterat. Vidare finns få större block i vattenmiljön, dessa återfinns istället uppvältrade på
stränderna, antingen i enklare stenledare eller solitärt liggande. En del större block återfinns
troligen även under de schaktade vallar som återfinns efter stränderna på en hel del platser
efter ån.
Önskvärt stopp för åtgärderna är 679389-141709, men detta innebär stora problem när
maskinen skall upp ur ån, och därför blir det realistiska stoppet för åtgärderna 679507 –
141616 (även det kan innebära problem när maskinen skall ta sig ur vattendraget och upp på
väg). Mot bakgrund av den sistnämnda stoppkoordinaten blir åtgärdsområdet totalt 6 300
meter (vilket är likställt Thenanders planering från 1997).
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Nedfarter för maskiner till ån måste utgå från åns västra sida med tanke på koncentrationen av
sten/block. Fyra möjliga nedfarter till ån har lokaliserats. Två utgår från en ny drivningsväg
som löper parallellt med Våmån, medan de övriga två återfinns längre söderut. Den översta av
dessa två, som återfinns nära ån, måste förbättras en aning med grävmaskin för att underlätta
nedfart. Den sydligaste nedfarten ligger i anslutning till en sommarstuga och kan eventuellt
bli svår att få tillgång till, men den kanske kan bli tillgänglig genom fvof. och deras goda
kontaktnät med markägarna.
Det låga antalet nedfarter innebär att det blir relativt långväga transporter med dumpers i ån,
vilket gör arbetet kostsamt. Detta uppvägs dock till viss del genom att stentransporterna i ån
inte skall innebära några större praktiska problem för dumprarna då bottenstrukturen bedöms
vara lätt att köra på, och att det förutsätts att grävaren inte behöver förbereda någon
transportväg i själva ån.
Det krävs relativt omfattande mängder av sten/block i stora delar av ån för att åtgärderna skall
bli verkningsfulla. Baserat på erfarenheter från likartade arbeten med likartade förutsättningar
är det lämpligt att räkna med 2 – 2,5 dumperslass per 100 m åsträcka.
Beräknad stentillgång för att uppnå verkningsfulla åtgärder på aktuell sträcka blir därmed ca
130 dumperslass.
Stentillgången är koncentrerad till åns västra sida. Det finns två drivningsvägar upp mot
Slätberg/Strandberg, där blocktillgången är riklig, uppskattningsvis 30 – 40 lass per väg i dess
nedersta partier.
Från vägen som följer åns västra sida, sett från vändplanen och söderut kan maskinen larva
fram och plocka ca 70 lass exklusive de 60 – 80 lass som återfinns på drivningsvägarna.
Totalt innebär det att 130 – 150 lass återfinns inom lämpligt avstånd från ån. Den relativt
koncentrerade stentillgången är positiv ur kostnadshänseende. Om man, baserat på
erfarenheter från stentransporter utförda i Unnån (Orsa fvof.) år 2000, beräknar att varje
dumper transporterar 12,5 större block per lass (mindre block och sten exkluderade) innebär
det att Våmån på aktuell sträcka kommer att tillföras 1 625 större block om man utgår från att
130 lass transporteras ut i Våmån.
Maskininsatsen bör utföras med en 34 tons grävare med tanke på blockstorlek, åns storlek
samt eftersträvad hållbarhet.
På grund av de stora avstånden avseende stentransporter är det önskvärt att tre, eller gärna
fyra dumpers, kunde engageras i arbetet. Detta skulle vara det mest kostnadseffektiva
eftersom grävmaskinen då inte behöver stå sysslolös vilket ofta kan inträffa om avståndet för
transporterna blir alltför långväga. Om man i medeltal uppskattar den dagliga stentransporten
till 30 – 40 lass, innebär det att detta arbetsmoment kommer att ta fyra dagar i anspråk.
Det förutsätts att grävaren vid biotoprestaureringen kan arbeta 1 000 – 1 500 meter per dag i
ån (tvåskift), vilket innebär att själva biotopvården kan avklaras på 4,5 – 6 arbetsdagar (eller 9
– 12 arbetspass). Tvåskiftsarbete har tillämpats i såväl Österdalälven (Älvdalens fvof.) som
Unnån (Orsa fvof.) något som effektiviserat arbetet avsevärt tidsmässigt. En ytterligare fördel
med tvåskiftsarbete är att man engagerar två olika maskinförare, och därmed även två olika
biotopvårdsfilosofier, vilket medför att åtgärdernas variation ökar en aning.
Biotopförbättringarna skall utföras vid ett vattenstånd som bedöms vara lämpligt. Detta
innebär att höga flöden aktivt måste undvikas. Lämplig tid för utförandet av
biotopvårdsinsatserna beräknas vara under någon av sommarmånaderna.
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Fvof. rekommenderas att sköta markägarkontakterna, när det gäller såväl den generella
informationen om arbetet i ån, som markägare berörda av nedfarter i ån samt markägare med
stentillgång. Ekonomiska kartblad och markägarförteckningar kan t ex införskaffas från
Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Fvof. bör även sköta samrådsförfarandet med Länsstyrelsen som krävs enligt Miljöbalken 12
kap. 6 §. För godkännande av arbetet kräver Länsstyrelsen att markägare direkt berörda av
åtgärderna i vattnet lämnar sitt medgivande.
I nuläget står Mora/Våmhus fvof. som huvudman för projektet, vilket också är det vanliga vid
liknande arbeten. En rekommendation är dock att fvof. försöker få Mora kommun att vara
huvudman för arbetet, detta på grund av att kommunen kan lyfta momsen, något som fvof. ej
kan. Om kommunen står som huvudman för projektet innebär det i princip att fvof. får mer
pengar till biotopförbättringarna i Våmån. En ytterligare fördel med att kommunen engageras
som huvudman är att de kan skriva en anbudsinfordran och på så sätt kan hitta den mest
lämpade entreprenören för arbetet.
De grundstrukturer som bör etableras i Våmån är, mot bakgrund av den fallprofil som
dominerar, i huvudsak höljor i kombination med trösklar, något som enligt erfarenheter ger de
klart bästa resultaten på harr- och öringbestånd vid frånvaro av gädda. Höljorna skall fyllas
med grövre block, vilka tjänar såväl som ståndplatser som strömbildare. Andra strukturer som
bör etableras är stengrupper, större solitära block samt andra åtgärder som ger
bottentopografin en större variation. 75 % av de större blocken beräknas ligga under
vattenytan efter åtgärd.
Åtgärderna kommer att sträva efter att ge äldre fisk möjligheter till övervintring, något som i
stort saknas i åns nuvarande utformning, förutom vid Vasselängarna, och förutsätts vara det
som i första hand begränsar frekvensen av laxartad fisk. Andra bristområden i åns nuvarande
utformning bedöms vara lämpliga sommarståndplatser med en positiv energibudget, varför ett
större antal sådana områden skall skapas. Åtgärderna skall även generellt sett ge ån en mer
mångformig karaktär som skall gynna såväl frekvensen av salmonider som den biologiska
mångfalden i stort.
Som ett led i förberedelserna av biotopvårdsinsatserna har tre kvantitativa elfisken utförts
sommaren 2001 inom tilltänkt åtgärdsområde. Två av dessa lokaler skall biotopförbättras
medan den tredje skall utgöra referenslokal, dvs. att den utesluts från åtgärderna. På detta sätt
kan vi få en relativt bra effektuppföljning på åtgärderna, och är något som visar på fvof. höga
ambitioner och samtidigt stärker möjligheterna att bidragsgivande myndigheter ger
ekonomiska medel till biologisk återställning.
Ekonomiska medel har ansökts de ovan beskrivna biotopåtgärderna i Våmån (biologisk
återställning i kalkade vatten). Projektet kommer med all sannolikhet att beviljas pengar, men
frågan är bara när. Den totala potten är för närvarande 700 000 kr per år och fvof. skall vara
medvetna om att det är många projekt som konkurrerar om pengarna.
Förutom ovan redogjorda och detaljplanerade sträcka, finns ett starkt behov av åtgärder i
Våmåns nedre delar. Detta avser sträckan från Orsasjön och uppströms 1.5 km. Detta
innefattar såväl uppströms som nedströms befintlig kvardamm och fiskväg. Äldre åtgärder har
utförts nedströms kvarndammen, men dessa anses inte vara tillräckliga.
Åtgärderna har olika inriktning ovan respektive nedan fiskvägen. Uppströms fiskvägen
återfinns lugna partier (som en effekt av kvarndammen). I detta område bör fvof. etablera
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strömbildare och på så sätt minska den för närvarande rikliga frekvensen av gädda, vilket
anses minska harr- och öringförekomsten på sträckan (Olsén pers. komm.). Nedströms
fiskvägen och ut till sjön, på en sträcka av ca 700 m, faller Våmån lite kraftigare och här bör
åtgärderna inrikta sig på att göra ån till en mer divers biotop och förstärka de åtgärder som
utfördes där 1992 (Olsén pers. komm.).
Vidare bör också vattennivån uppströms fiskvägen avsänkas (helst avlägsnas helt) så att de
gynnsamma gäddbiotoperna minskar samt att hastigheten på vattnet ökar. Sänkningen skulle
gynna såväl det stationära harr- och öringbestånden som de eventuellt stigande
vandringsöringarna från Siljanssystemet, dels genom att gäddan missgynnas men även genom
att fragmenteringsgraden minskar (se vidare under rubriken eliminering av vandringshinder).
Ytterligare positiva effekter av en utrivning av kvarndammen är att sedimentationen av
bottnarna minskar på uppströmssidan.
För att åtgärderna skall ha eftersträvad effekt krävs en viss sten/blocktransport till ån medelst
dumpers och för etablering av de fysiska strukturer som krävs i biotopen för att gynna
laxfiskförekomst behövs en bandgrävare i storleksordningen 25 – 34 ton. Denna åtgärd har
tidigare omnämnts i EU-projektet (Bruks 2001), men som det verkar i dagsläget kommer fvof,
ej att få några ekonomiska medel till fiskevårdsåtgärder trots det stora behovet.
Finansieringen av detta objekt kan utgöras av s.k. 10:5-medel (pengar som finns avsatta dels
från vägbron och dels från kraftverket).
Enligt äldre fiskevårdsplanering (Thenander 1997) har flera delområden i Våmån än de ovan
redogjorda ett akut behov av diverse biotopvårdsinsatser. Dessa områden är bland annat
sträckan nedströms Vasselnäsdammen (3.2 km). Thenander omnämner även att insatser krävs
i Indån. En detaljerad och uppdaterad förundersökning beträffande behovet av åtgärder och
åtgärdsslag bör genomföras (se under rubriken förundersökning). Detta får sedan utgöra
underlag för framtida åtgärder.
Eliminering av vandringshinder
Fvof. rekommenderas att arbeta för att möjliggöra en utrivning av Vasselnäsdammen samt
kvarndammen nedströms vägen mot Orsa. Fragmenteringen är tillsammans med
flottningsskadorna Våmåns största miljöproblem.
Det översta hindret, Vasselnäsdammen, utgör i dagsläget ett definitivt vandringshinder och
måste rivas ut för att bryta fragmenteringen i de övre delarna av Våmån (Boberg pers.
komm.). Att fiskmigrering inte förekommer vid Vasselnäsdammen har även påpekats av de
lokala fiskarena (Olsén pers. komm.). Vasselnäsdammen, som är en gammal regleringsdamm,
ägs enligt dammregistret av Korsnäs AB. Dammen har vattendom (AD 37/1971) men
dammen förefaller i dagsläget sakna funktion, varför en utrivning inte skall behöva möta
något motstånd. En utrivning förstärker också behovet av de tilltänkta biotopvårdsinsatserna
tillika värdet av desamma. Några alternativ till utrivning är inte att tänka på eftersom en
fiskväg av något slag inte kan säkerställa några garantier för fiskvandring i det här fallet. Ett
problem som kan uppstå vid en utrivning är eventuellt vad som händer med vägbron, men
detta får utredas framledes. Ett annat är att en viss förfulning kommer att ske uppströms
dammen, men denna försvinner på 1 – 2 år så fort vegetationen återkoloniserat nyvunnen
mark (baserat från liknande utrivningsprojekt).
Beträffande kvarndammen, eller de rester som finns kvar av kvarndammen (efter åtgärderna
under 1970-talet), bör denna tröskel avsänkas eller helst avlägsnas helt. En utrivning av denna
tröskel skulle ge en betydande positiv effekt på de stationära laxfiskarnas förekomst i Våmåns

11

Våmåns avrinningsområde

nedre partier – framförallt harr (vilket bland annat skulle vara mycket positivt för fisket på
fiskevårdsområdets ”no-kill-sträcka” eftersom det motverkar förekomsten av gädda i de
uppströms artificiellt skapade lugnpartierna och gynnar laxfiskförekomsten). Detta skulle
även garantera vandringsmöjligheter för öring som eventuellt stiger från Orsasjön/Siljan och
på så sätt vara av stort värde för hela Siljansregionen. Det finns förvisso en fiskväg i form av
en denilränna vid kvarndammen, men dess funktion är, som nämnts tidigare, i dagsläget något
tveksam (Boberg pers. komm.). Detta understryker värdet av åtgärden ytterligare genom att
man utraderar osäkerheten kring vandringsmöjligheterna. En ytterligare positiv effekt
avseende en utrivning är att sedimentationen uppströms dammen avtager och försvinner.
Hur än fvof. väljer att behandla problematiken kring kvarndammen i Våmåns nedre regioner,
skall man vara medveten om att en utrivning troligen är den mest verkningsfulla åtgärden i
vattendraget avseende såväl vandrande öring som det stationära harrbeståndet.
En utrivning kan komma att möta protester från i första hand bybor bland annat eftersom
badplatsen försvinner (det är dock inte så långt till Orsasjön), men kanske även från personer
som värnar och bevakar kulturella intressen (kvarnfastigheten behöver dock inte beröras alls
av åtgärden). Föreliggande plan rekommenderar fvof. att arbeta aktivt för en utrivning av
kvarndammen, men om detta inte anammas så bör fvof. i alla fall kämpa och argumentera för
en relativt rejäl avsänkning av tröskeln. En avsänkning kan dock medföra att befintlig
fisktrappa förlorar sin eventuella funktion, vilket medför att man måste etablera en ny fiskväg
något som i sin tur medför ökade kostnader (en utrivning innebär endast en engångskostnad
och lämnar dessutom garantier för vandring vilket sällan artificiella vandringsvägar gör).
Kalkning
Kalkningsverksamheten, vilken ombesörjs av Miljö- och hälsoskyddskontoret Mora kommun,
förutsätts fortgå enligt inarbetad metodik. Doserarkalkningen fungerar tillfredsställande
(Bjurman pers. komm.), medan sjökalkningen är, som tidigare nämnts, mer svårhanterlig och
det är också därför som objekten Blötsjön respektive Oradsjön idag ligger vilande.
Återintroduktion/nyintroduktion
De utplanteringar som företagits med s.k. Hansjööring torde av fvof. ha betraktats som
återintroduktioner, men med tanke på de livsstadium som planterats ut kan de ej betecknas
som sådana. Föreliggande plan föreslår dock att ett relativt omfattande introduktionsförsök av
vandringsöring i form av simfärdiga yngel initieras relativt omgående och på lång sikt drivs
med kontinuitet över en längre sammanhängande period (t ex tio år). Liknande tankar har
presenterats av Thenander (1997). Våmån är med tanke på dess förbindelse med
Siljanssystemet intressant ur det hänseendet att den kan bidraga med en naturlig reproduktion
av vandrande storvuxen öring till Siljan och Orsasjön. Detta är av intresse ur såväl ett lokalt
som regionalt och nationellt perspektiv. Lämpliga områden att introducera simfärdiga yngel i
bör undersökas, men utgångspunkten, åtminstone initialt, skall vara att de skall ske nedströms
kraftverket i huvudflödet samt i Indån nedströms Indsjön. Kvantiteterna av simfärdiga yngel
bör uppgå till ca 10 - 15 000 stycken väl spridda i lämpliga områden. Beträffande stamval för
introduktionsarbetet föreslås s.k. Siljansöring om Länsstyrelsen godkänner detta (det bör de
göra).
Ett introduktionsförsök är ett långsiktigt projekt och måste fortgå över långa
sammanhängande tidsperioder innan man med säkerhet kan utvärdera effekterna och
resultatet av arbetet. Fvof. bör vara medvetna om att ett introduktionsförsök i Våmån, liksom i
alla andra vattendrag, är likställt med ett långsiktigt arbete vars eftersträvade resultat inte
alltid har den utgång som förväntas.
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Reglering av fisket
Se bilagt PM.
Effektuppföljning
Den effektuppföljning som utförs av Miljö- och hälsoskyddskontoret och avser
kalkeffektuppföljning kommer att fortgå enligt inarbetad metodik.
Om och när ett introduktionsförsök med kontinuitet initieras är det av stor vikt att
återkommande elfisken utförs i något utvalt område. Detta är mycket viktigt för att kunna
följa upp resultatet.
Effektuppföljning bör även, som tidigare nämnts under rubriken biotopvård, ske i området för
de planerade biotopvårdsinsatserna nedströms kalkdoseraren. Den förundersökning som
innefattar tre kvantitativa elfisken utgör en bra grund för en intressant och viktig
effektuppföljning.
En planering för effektuppföljning på no-kill sträckan bör genomföras (om stämman
godkänner att detta arbete skall fortgå). Hur detta skall gå till väga är dock ännu oklart. En
svårighet är att det inte finns någon egentlig förundersökning, men man skulle kunna tänka sig
att jämföra fångst per tidsenhet inom no-kill-området med ett område med vanligt regelverk.
Fvof. bör även konstruera en fiskfälla som kan nyttjas som ett kontrollverktyg för
uppvandrande öring, dels för att kontrollera om vandring förekommer i dagsläget och dels för
att följa upp framtida åtgärder. Var den skall placeras beror på hur man inom fvof. kommer att
behandla föreslagen utrivning/avsänkning av kvarndammen.
En fiskfälla blir speciellt intressant som uppföljningsinstrument när effekterna av de tilltänkta
introduktionsförsöken skall utvärderas, dvs. att man kan använda antalet stigande öringar som
ett mått på introduktionsarbetenas genomslagskraft. En sådan fiskfälla bör kunna skötas med
ideellt engagemang från fvof. eller boende i närheten, och de data som bör insamlas är antal
stigande fiskar, längd och kön varefter fiskarna släpps vidare upp i ån för självreproduktion.
Angående fiskfällor så skall det påverkas att dessa i vissa fall kan påverka fiskens
vandringsbeteende en aning på så sätt att de ofta stannar nedströms fällan och avvaktar
(Hebrand pers. komm.).

Övrigt
Under den senare delen av 1990-talet erhölls ekonomiska medel för att konstruera en
fångstanordning för att fånga fisk nedströms Hedens kraftverk för vidare transport upp i
Våmån. Bidraget uppgick till 595 000 kr. Projektet var mycket intressant och engagerade en
mängd instanser och personer. Åtgärden skulle teoretiskt kunna producera ca 9 000
utvandrande smolt till Siljanssystemet under förutsättning att ett tillräckligt antal effektiva
föräldrar lyftes förbi verket. Problemet med detta projekt, vars värde om det fungerat skulle
varit av stor vikt för den vandrande öringens långsiktiga överlevnad i Siljanssystemet, var att
kraftverket är beläget där det innan kraftverkets tid troligen varit en naturlig spridningsbarriär
för vandrande fisk (Olsén pers. komm.). Hellstrand (1980) anger också att området uppströms
Heden och Indor just kallades för Stupet, vilket antyder att det rörde sig om ett vattenfall.
Om ”Stupet” förr utgjorde ett naturligt vandringshinder på den plats där kraftverket är beläget
idag, så skall fvof. inte arbeta för att släppa upp vandringsfisk, men om däremot motsatsen
kan beläggas, dvs. att vandring förbi ”Stupet” förekommit, bör fvof. återuppta arbetet med att
förverkliga vandring förbi verket. Uppgifter från Thenander (1997) anger att vandrande öring
använt Våmån uppströms kraftverket för reproduktion. Dessa uppgifter baserar sig på
muntliga uppgifter från boende i området, vilket i och för sig är lite förvånande eftersom
kraftverket, i någon form, funnits där sedan 1917, och innan det andra dammkonstruktioner
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(minnet är kort). Huruvida vandring eller ej förekommit förbi kraftverkets nuvarande läge är
mycket intressant och något som fvof. bör utreda närmare.
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