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Vasslarängsbäckens avrinningsområde (676977-143416) 
 
 
Översiktlig beskrivning 
Vasslarängsbäcken, eller Rovån som den lokalt kallas av Vattnäsborna, är ett mindre 
vattendrag som har sina källor öster om byn Bergkarlås. Endast en större vattenansamling 
återfinns i avrinningsområdet – Vålångstjärnen. En gren av vattendraget kommer från 
Bergkarlåsfloten och en annan från Vålångstjärnen, vilken rinner nordöst om Hindriksheden. 
En tredje gren ansluter väster om Bergkarlås. Vasslarängsbäcken rinner under riksväg 45 ca 1 
km söder om Vattnäs by och ansluter Orsasjön drygt 500 m nedströms riksvägen. 
 
Fiskbestånden i Vasslarängsbäcken utgörs, enligt elfisken, av öring, elritsa samt lake. 
Vasslarängsbäcken saknar egentliga sportfiskevärden, men kan vara mycket intressant som ett 
framtida reproduktionsvatten för öring från Siljan/Orsasjön. 
 
 
Genomförda undersökningar 
Generellt sett är det lilla avrinningsområdet dåligt undersökt. Två elfisken, på en lokal, har 
dock utförts, ett kvalitativt 2000 samt ett kvantitativt 2001. Elfisket från 2000 visade på en 
öringtäthet av 3.88 öringindivider > 0+ per 100 m2 baserat på en normal fångsteffektivitet – 
inga årsyngel kunde konstateras. 2001 års elfiske utfördes efter det att ett introduktionsförsök 
av öring initierats av fvof. efter förslag från Fiskeresursgruppen. Detta elfiske visade att 
tätheten av årsyngel var 75.88 individer per 100 m2 (Fig. 1). Detta rör sig förvisso om 
introducerad ”Siljansöring”, men det skall ändå nämnas att detta är den i särklass högsta 
yngeltäthet som uppmätts inom Mora/Våmhus fvof. Inga individer > 0+ konstaterades. Övriga 
arter som fångades var elritsa samt lake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. 0+-öring 
 
Vattenkemisk provtagning har enligt Green & Thenander (1995) utförts 1994. Denna analys 
visade på god buffertkapacitet, vilket var förväntat eftersom bäcken rinner genom områden 
med uteslutande silurbergarter och därmed på intet sätt är känslig för försurning. 
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Genomförda fiskevårdsåtgärder 
Eliminering av vandringshinder: Vägtrummorna under riksväg 45 utgjorde fram till hösten 
2001 ett definitivt vandringshinder för såväl fisk som övriga akvatiska organismer (Fig. 2).  
Detta problem påpekades redan 1995 av Green & Thenander och har uppmärksammats 
ytterligare under 2001.  

Figur 2. Vägtrummorna under riksväg 45. 
 
Denna fragmentering av vattendraget har påverkat vattendragets organismliv sen den dagen 
riksväg 45 byggdes. Fiskeresursgruppen i samarbete med fvof. kontaktade Vägverket och 
beskrev problembilden varmed de genast erbjöd finansiering till att åtgärda problemet. 
Lösningen blev att man successivt höjde vattennivån nedströms riksvägen med några 
artificiella trösklar på ett sådant sätt att det erbjöds fri passage in i och genom vägtrummorna. 
I kombination med detta bekläddes trummornas bottnar med sten av varierande fraktioner så 
att naturligheten i trummorna ökade. Totalt har vattennivån nedströms riksvägen höjts med 80 
cm något som skall gynna såväl fisk som övrigt liv i vattendraget (Fig. 3). 

Figur 3. Vägtrummorna efter åtgärd. 
 



Vasslarängsbäckens avrinningsområde 

 3 

Återintroduktion/nyintroduktion: Mot bakgrund av att utfört elfiske i bäcken år 2000 inte 
indikerade på någon frekvent förekomst av öring, med utgångspunkt av vattendragets 
karaktäristika, och med tanke på hur prekär situationen är för den storvuxna öringen i 
Siljanssystemet initierades försommaren 2001 ett långsiktigt introduktionsförsök av öring. En 
ökning av andelen naturproducerad öring i Siljanssystemet anses även vara av såväl regionalt 
som nationellt intresse (Bruks 1999).  
Introduktionsmaterialet hämtades från centralfisket i Säs, dvs. öring med ursprung från 
Siljanssystemet. Rommen har varit inlagd hos Dallax AB för att tillväxa i naturliga 
vattentemperaturer för att sedermera introduceras till bäcken som simfärdiga yngel, vilket 
också skedde 010618. Antalet simfärdiga yngel som planterades ut var 3 000, dessa spreds 
såväl uppströms som nedströms riksvägen av Dallax AB. 
 
 
Resultat av utförda åtgärder 
Ett smärre kontrollprogram, i samarbete mellan fvof. och Fiskeresursgruppen, har initierats 
beträffande resultatet av introduktionen av öring. Den första kontrollen ägde rum i slutet av 
augusti 2001. Det första årets försök indikerar ett mycket lyckat resultat – den högsta 
yngeltätheten inom hela fvof.. Kontrollprogrammet beräknas att fortgå så länge det anses 
behövas. 
 
 
Påverkan i dagsläget 
• Vägverket har grävt ur bäckbottnen nedströms vägtrummorna och har använt platsen för 

att fylla tankbilar med vatten i samband med att grusvägar bevattnats (Holmström pers. 
komm.). Detta utgör dock inte någon direkt påverkan utan är i det närmast positivt 
eftersom Vägverket genom ingreppet har skapat den enda vettiga övervintringsplatsen 
nedströms riksvägen. Dock kan själva vattentankningen utgöra ett problem i dagsläget. 

• Avrinningsområdet är, och kommer så att vara, påverkat av skogsbruk. Detta avser främst 
ett hyggesbruk utan lämpligt tilltagna skyddszoner mot vattendraget. Ett exempel på detta 
är det hygge som går tvärs över bäcken väster om riksvägen. Detta hygge utgör i dagsläget 
förvisso inget problem för bäcken eftersom det börjar växa upp ny vegetation, men utgör 
ett bra exempel på hur hänsynslöst hyggesbruket var för 10 – 20 år sedan. 

• I Vasslarängsbäckens källflöden är, enligt gröna kartan, merparten av bäckarna kraftigt 
uträtade, t ex över Bergkarlåsfloten och bäcken som avvattnar Vålångstjärnen. Detta 
påverkar Vasslarängsbäckens vattenhållande förmåga i negativ riktning, något som även 
har konstaterats i fält i samband med regniga perioder då vattendraget stiger extremt 
häftigt. Enligt uppgift (Eriksson pers. komm.) har även sjöandelen i avrinningsområdet 
aktivt minskats genom avsänkning av vattenansamlingar vid Vasslarängena för att skapa 
jordbruksmark. 

 
 
Åtgärdsförslag/Skötselanvisningar 
Introduktionsförsök 
Introduktionsförsöket som initierades 2001 är ett långsiktigt projekt och måste fortgå 
åtminstone under en tioårsperiod innan med säkerhet kan utvärdera effekterna och resultatet 
av arbetet. Fvof. bör vara medvetna att detta försök, även om det börjat mycket lovande, 
innebär ett långsiktigt arbete vars eftersträvade resultat inte alltid har den utgång som 
förväntas. 
Eftersom försöket med simfärdiga yngel slog så väl ut kommer detta livsstadium att 
prioriteras i det framtida arbetet i Vasslarängsbäcken. Antalet simfärdiga yngel bör även 
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fortsättningsvis vara ca 3 000 per år. Spridningen av dessa bör i huvudsak ske uppströms 
riksväg 45 upp till dryga ekvidistansen av 200 på gröna kartan. Lämplig fördelning av 
simfärdiga yngel bör vara ca 500 nedströms riksvägen och ca 2 500 uppströms densamma. 
Detta innebär även att en viss spridning skall ske uppströms och nedströms landsvägen mot 
Bergkarlås. 
I det förhoppningsvis förestående EU-projektet med mål att utveckla fisketurismen som en 
näring, prioriteras bland annat den långsiktiga överlevnaden av den storvuxna öringen i 
Siljanssystemet, och genom detta har det avsatts pengar till just Vasslarängsbäcken och 
initierat introduktionsförsök (Bruks 2001). 
 
Reglering av fisket 
Se bilagt PM. 
 
Förundersökningar 
De övre delarna av avrinningsområdet är dåligt undersökta. Enligt kartunderlag förefaller de 
mindre bäckarna vara ordentligt uträtade. En fältinventering är klart befogad för att utröna 
eventuella problembilder. Om man kan klarlägga hur det sett ut avseende sjöandelen i äldre 
tider kanske det framledes kan bli aktuellt att återskapa förlorade vattenytor där man en gång 
har sänkt sjöar och dikat ut vattendraget. Äldre kartunderlag kan vara av värde i detta 
sammanhang. Återskapande av sänkta sjöytor kan förutom att det skulle vara en bra 
fiskevårdsåtgärd för Vasslarängsbäcken även väcka intresse hos skogsvårdsstyrelsen, 
kommunen och även de lokala ornitologerna.  
Vattendraget i sig självt bör även fältinventeras samt att en ny elfiskelokal bör införas upp- 
eller nedströms vägen mot Bergkarlås. 
 
Effektuppföljning 
Kontrollen av introduktionsförsöken kommer att ske medelst elfiske och sker i ett samarbete 
mellan fvof. och Fiskeresursgruppen. Denna kontroll bör utföras årligen för att man skall 
kunna erhålla fina tidsserier och göra bra utvärderingar. En ny elfiskelokal bör som tidigare 
nämnts etableras vid vägen upp mot Bergkarlås.  
 
När introduktionsförsöken pågått under sex år, räknat från 2001, dvs. till år 2006, bör fvof. 
etablera en fiskfälla på lämplig plats efter bäcken för att kunna belägga eventuell återvandring 
av öring från Siljanssystemet. En sådan fälla bör kunna byggas och skötas med ideellt 
engagemang av fvof., och de data som bör insamlas är antal stigande fiskar, längd och 
eventuellt kön varefter fiskarna släpps vidare upp i bäcken för självreproduktion. Om fvof. 
lyckas med att etablera återvandring av fisk blir fällan och den information som den ger ett 
värdefullt framtida dokument. Angående fiskfällor så bör fvof. vara medvetna 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.). 
 
Det skulle även vara av värde, och ett uttalat önskemål från Vägverket, om man på något sätt 
kunde säkerställa funktionen av den åtgärd som utfördes hösten 2001, dvs. avseende 
vägtrummorna. Hur funktionen av åtgärden skall undersökas saknas dock vetskap om i 
dagsläget, men en dialog mellan Vägverket och Fiskeresursgruppen har initierats. 
 
 
Övrigt 
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Även i fortsättningen bör rom hämtas från centralfisket i Säs för att läggas in i odlingen hos 
Dallax AB. Denna odling är speciellt lämplig eftersom rommen får utvecklas vid normala 
temperaturregimer. 
 
Fvof. bör kontakta Vägverket och be dem att undanta Vasslarängsbäcken som ett vattendrag 
där de tankar vatten.  
 
Fvof. bör vara vaksamma på fastigheterna nere vid Orsasjön och deras förehavande i sina 
trädgårdar. Ett flertal av dessa har Vasslarängsbäcken på sin tomt, och vi vet alla och envar 
hur populärt det är med privata dammkonstruktioner. 
 
Det kunde vara av ett visst intresse att vid lämpligt tillfälle undersöka bottenfaunan i bäcken. I 
samband med att Fiskeresursgruppen utförde elfiskeundersökningen 2001 så konstaterades en 
för regionen ovanligt riklig bottenfauna såväl i täthet som artantal. 
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