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Förord 
En fiskevårdsplan skall utgöra ett översiktligt arbetsmaterial för styrelsen inom 
fiskevårdsområdet och hur man skall förvalta och utveckla fisket inom ett specifikt område på 
bästa möjliga sätt, i det här fallet Mora/Våmhus fvof.  
 
Utgångspunkten för föreliggande plan är biologisk, dvs. att den till stora delar inriktar sig 
på de fiskbestånd som drabbats negativt av mänsklig aktivitet, företrädesvis harr och öring, 
och hur man kan arbeta för att förbättra situationen för dessa bestånd. 
 
Man bör vara medveten om att en fiskevårdsplan utgör ett relativt grovt instrument eftersom 
man inte har utrymme att i detalj gå in och granska specifika problem och utifrån detta 
presentera glasklara åtgärder (i vissa fall kommer föreliggande plan ändock att kunna 
presentera detaljerade och genomtänkta åtgärdskoncept, t ex beträffande Rädån, Fuån, 
Vasslarängsbäcken och delar av Våmån). 
En detaljplanering görs bäst om man bryter ned vattensystemen i mindre delar, vilket blir ett 
alltför omfattande arbete för en fiskevårdsplan. Därför bör en detaljplanering ofta utföras 
innan man tänker sig att utföra vissa specifika åtgärder, t ex biotopvårdsinsatser, 
fiskutplanteringar, konstruktion av vandringsvägar mm. En fiskevårdsplan kan därför endast 
utreda och konstatera vad dessa mer detaljerade insatserna innebär översiktligt och var och till 
viss del hur de skall företagas.  
 
En viktig del med en fiskevårdsplan är att redogöra för och sammanställa den samlade 
kunskap som finns i dagsläget, dvs. den information som fiskerättsägare, kommun, 
Länsstyrelse m fl. kan tänkas bidraga med. Denna information innefattar många områden, t ex 
fiskbestånd, natur- och miljöförhållanden, genomförda åtgärder, fritidsfiskets omfattning och 
inriktning, fiskereglering, fiskekortsförsäljning, utvecklingsmöjligheter för fisket mm.  
För de vatten/vattensystem där kunskapen i dagsläget är bristfällig kommer det att föreslås 
utvidgade undersökningar för att fvof. i framtiden skall kunna erhålla ett underlag så att man 
kan sköta vatten och fiskbestånd så optimalt som möjligt. 
 
Centralt i en fiskevårdsplan är givetvis vilka åtgärder som främjar fiskevården i stort. Detta 
kommer att översiktligt presenteras för respektive beskrivet vatten/vattensystem och även vad 
för slags detaljplanering (om sådan inte redan finns) som krävs innan åtgärden kan realiseras. 
Alla potentiellt viktiga vatten/vattensystem avses tas upp i planen (smärre avrinningsområden 
kan saknas). Urvalet av redovisade objekt i föreliggande fiskevårdsplan har skett efter 
laxfiskförekomst, originalitet, utvecklingsmöjligheter, sportfiskevärde, storlek samt 
skyddsvärde.  
 
Fiskeresursgruppen anser även att det är av stor vikt att en fiskevårdsplan skall innehålla de 
generella och grundläggande förutsättningarna för ett framgångsrikt fiskevårdsarbete 
samtidigt som planen skall ingjuta kunskap och förståelse om fiskevården och dess 
problematik, dvs. att man skall kunna gå in i planen och där erhålla svar på specifika 
frågeställningar avseende fiskevårdsproblem. 
I planen avses att presentera vilken påverkan som finns på vattenmiljöerna och dess 
omfattning och betydelse i aktuellt område t ex främmande arter, flottledsrensning, 
fiskutplantering, skogsbruk mm. Andra viktiga områden som det behövs information om är 
vattnens produktionskapacitet och avkastningspotential samt sist, men kanske den absolut 
viktigaste delen i fiskevårdsarbetet – reglering av fisket, vilket styrelsen valt att ta bort ur 
planen för redovisning i ett separat PM.  
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Med utgångspunkt från de åtgärder som kommer att föreslås inom ramen av föreliggande 
fiskevårdsplan skall det även planeras för en genomtänkt effektuppföljning för åtgärderna 
(detta visar på fvof. höga ambitioner och kommer att underlätta det framtida 
fiskevårdsarbetet, speciellt i förhållandet till bidragsbeviljande myndigheter t ex 
Länsstyrelsen). 
 
Försiktighet, långsiktig planering och en helhetssyn kommer att vara grundstenarna i det 
framtida fiskevårdarbetet på nationell och regional nivå och därför även i Er fiskevårdsplan. 
Utgångspunkten för den tilltänkta fiskevårdsplanen kommer att vara de äldre fiskevårdsplaner 
som finns framtagna för Mora/Våmhus fvof. (Green & Thenander 1995; Thenander 1997), 
men den föreliggande planen är mer omfattande och baserad på vetenskapligt vedertagna 
fakta samt att åtgärderna, som är biologiskt underbyggda, kommer att utgå från de lokala 
förutsättningarna, dvs. att inga orealistiska målsättningar kommer att byggas upp. 
 
Preliminära kostnadsförslag (budget) presenteras bilagt planen enligt styrelsens önskemål, 
någon tidsplanering för olika åtgärder redovisas dock ej, vilket baserar sig på erfarenhet från 
andra fiskevårdsplaner. Svårigheten med kostnadsförslag och tidsplanering uppkommer 
eftersom fiskevården är relativt beroende av bidrag och känslig för den allmänna 
konjunkturbilden. I andra fall kan åtgärder tillintetgöras genom att markägare motsätter sig 
åtgärden eller att Länsstyrelsen ej beviljar de tillstånd som krävs. 
 
Föreliggande fiskevårdsplan skall ej ses som ett statiskt underlag för det framtida 
fiskevårdsarbetet inom fiskevårdsområdet utan bör ses som ett arbetsmaterial öppet för vidare 
utveckling och komplettering. Under de år som planen är aktuell kan det tillkomma ytterligare 
objekt medan andra förlorar sitt intresse, dvs. planen är inte definitiv. 
 
Under det fortlöpande arbetet med fiskevårdsplanen har många goda råd och idéer erhållits 
från, i första hand, Mora/Våmhus fiskevårdsområdesförening, men även från andra håll som t 
ex från Mora kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor. 
 
 
 
Allmän beskrivning av Mora/Våmhus fvof. 
Mora/Våmhus fvof. återfinns i en region där olika miljöer på ett relativt dramatiskt sätt möts, 
norr möter söder, och ett slättlandskap som näst intill möter en fjällmiljö, vilket sammantaget 
bildar ett variationsrikt och mycket intressant område. Detta medför också följaktligen att 
fiskeutbudet är brett och synnerligen varierat, området kan t ex erbjuda så vitt skilda fisken 
som braxenmete som vinterfiske efter naturreproducerad röding. 
 
Stommen av fiskevatten inom fiskevårdsområdet utgörs av de stora sjöarna, dvs. Siljan och 
Orsasjön, samt Österdalälven och de relativt opåverkade områdena som återfinns inom Böåns 
avrinningsområde. Tillkommer dessa gör ett mycket stort antal sjöar, tjärnar och vattendrag. 
 
Området bildades 1985, och är sedan ett flertal år indelat i s.k. delområden (5 st.) med 
ambitionen att minimera avståndet mellan fiskerättsägare och de beslut som styrelsen tar samt 
för att engagera så många som möjligt i arbetet med att vårda och förvalta områdets vatten 
och ägarnas fiskerätt. Varje delområde har två representanter i styrelsen samt att varje 
delområde har sina fiskekortsförsäljare och tillsynsmän. Respektive delområde håller möten 
vid behov och synpunkter och förslag förs därefter vidare till styrelsen.  
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Att dela upp ett fiskevårdsområde i s.k. delområden är en ovanlig förvaltning av fisket, men 
ambitionen förefaller mycket god. Det som dock motsäger en uppdelning liknande detta kan 
vara att respektive delområde endast ser till sina behov utan att se helheten inom 
fiskevårdsområdet. Om ett delområde är progressivt kan detta innebära att ett annat område, 
trots kanske minst lika stora eller större behov, missgynnas, något som eventuellt kan leda till 
felprioriteringar i fiskevården. Ett annat problem kan vara att man uppfattar den ekonomiska 
tilldelningen orättvis (bidrag eller egen budgettilldelning), vilket kan leda till motsättningar 
delområdena emellan. Detta kan medföra att man strävar efter att jämna ut den ekonomiska 
tilldelningen över olika delområden, även om vissa vatten kräver stora ekonomiska insatser 
medan andra ej gör så. 
 
Fiskevårdsområdet säljer årligen fiskekort för ca 250 000 kr. Utvecklingen av 
fiskekortsförsäljningen har en positiv trend över tiden (Fig. 1)  

Figur 1. Fiskekortsförsäljningens utveckling i Mora/Våmhus fvof. 
 
Totalt sett är möjligheterna att ytterligare utveckla ett omfattande och varierat sportfiske av 
bra kvalitet förhållandevis goda. Möjligheterna till ett diverst fiskeutbud beror som tidigare 
nämnts på den geografiska variationen.  
 
För att förbättra situationen för fiskbestånden krävs dock ett relativt omfattande arbete och en 
god förvaltning. Detta beror bland annat på att merparten av områdets strömvatten är ansatta 
av mänsklig påverkan – en likartad situation gäller för området sjöar. 
 
Försurningsproblem föreligger i vissa vattensystem, varför omfattande kalkningsprogram 
sedan ett flertal år är igång för att förhindra negativa effekter på organismlivet.  
 
Områdets vatten är generellt sett lågproduktiva varmed ett alltför högt fisketryck kan äventyra 
fiskbestånden i vissa vatten. 
 
 
Grundläggande förutsättningar för fiskevårdsarbete inom 
Mora/Våmhus fvof. 
Denna fiskevårdsplan bygger på den fiskbiologiska kunskap som idag är allmänt accepterad 
inom det vetenskapliga samhället och på de teoretiska och praktiska erfarenheter som 
Fiskeresursgruppen, och fiskevårdsområdets mycket fiskekunniga lokalbefolkning, har av 
fiskevård. 
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För att få en god förståelse för de problemområden som är vanliga i regionens sjöar och 
vattendrag samt hur den moderna och uthålliga fiskevården kan lösa dessa problem ges i det 
följande en allmän introduktion till fiskbiologi och modernt fiskevårdsarbete. Medvetenhet 
och kunskap om dessa problem och dess lösningar är nödvändiga för en modern och uthållig 
fiskevård. 
 
 
Påverkan 
Ekosystemen i främst vattendrag, men även i sjöar, är idag hårt drabbade av antropogen, dvs. 
mänsklig, påverkan, av vilka de vanligaste och mest omfattande redovisas i det följande.  
 
 
Flottning 
Fiskevårdsområdets stora och medelstora vattendrag är kraftigt antropogent påverkade. Alla 
vattendrag med en medelvattenföring större än 1 m3/s är påverkade av en mer eller mindre 
omfattande flottningsverksamhet. För att kunna genomföra en effektiv flottning krävdes 
rensning av vattenmiljön. Organiserade rensningar har skett successivt sedan 1700-talet till 
och med 1960-talet. Omfattningen av flottning var störst under den senare delen av 1800-talet 
samt den första hälften av 1900-talet (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Virkesmängder (antal stock) på några av Siljans tillrinnande vattendrag 1877 som berör 
Mora/Våmhus fvof. (efter Hellstrand 1980). 
Hemulån   44 565 
Ickån   21 465 
Ryssån   32 642 
Våmån   45 735 
 
De första rensningarna var relativt moderata, men parallellt med övrig samhällsutveckling 
förbättrades metoderna successivt för att slutligen utföras maskinellt med caterpillar. Dessa 
rensningar av vattendragen har medfört att det ursprungliga fysiska habitatet, som generellt 
sett var mycket varierande, har förändrats till ensartade miljöer med kraftigt försämrade 
livsbetingelser för organismlivet över alla nivåer. För t ex laxfisk har de habitatförändringar 
som flottningsverksamheten medfört varit mycket negativa (Nyman & Willner 1988; Huusko 
& Yrjänä 1995; Järvi 1997).  
 
Den homogena miljön som skapats som en effekt av rensningarna ger upphov till problem för 
de strömstationära och vandrande laxfiskarna. Bland annat får öring, som aktivt selekterar 
områden med låg vattenhastighet, där energiförlusten för att hålla positionen i strömmen är 
minimal, stora problem i de rensade strömvattenmiljöerna då lämpliga ståndplatser ofta 
saknas (Cunjak & Power 1986; Heggenes 1996). Graden av visuell isolering, som styr 
territoriebeteendet hos strömsalmonider, minskar också varför habitatets bärförmåga (antalet 
energimässigt positiva ståndplatser) reduceras (Sundbaum & Näslund 1998). 
 
Generellt sett är lämpliga vinterståndplatser (djup som överstiger en meter) för laxfisk den 
stora bristmiljön i de rensade vattendragen, men även till stor del sommarståndplatser för 
äldre individer.  
 
Under vinterhalvåret bildas också ofta underkylt vatten och issörpa i den fysiskt försämrade 
biotopen, något som lokalt kan ge avsevärda skador på fiskbestånden (Degerman et al. 1998). 
Vidare har igenläggning av sidofåror visat sig inverka negativt på öringens reproduktion 
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(Järvi 1997). Stenkistor och uppschaktade vallar resulterar i att vegetation har svårt att få fäste 
längs vattendragen, något som medför att nedfallet av terrestra evertebrater (dvs. ryggradslösa 
landorganismer) minskar liksom tillförseln av alloktont material. Det senare påverkar 
sekundärproduktionen i vattendragen avsevärt (Näslund 1987; Stridsman 1995). 
 
För att lyckad flottning skulle kunna genomföras krävdes även att delar av vattenvolymen i 
respektive vattendrag på något sätt kunde magasineras. Detta löstes genom att dämma 
vattendraget i lämpliga avsnitt, ofta reglerades uppströms liggande sjöar.  
Dessa dammar medförde en negativ påverkan på vissa organismers migrationsmönster 
(vandring), främst öring.  
 
Inom regionen kvarstår många av dessa dammar än idag, varav vissa alltjämt nyttjas för något 
ändamål enligt vattendom, ibland för kraftverksändamål, medan andra förefaller sakna 
funktion eller ens legal rätt. 
 
 
Vandringshinder 
När kunskapen om att utnyttja vattenkraften nådde regionen någon gång under 1300-talet 
startade en massiv byggnation av främst skvaltkvarnar. Så småningom användes även vattnets 
kraft till vadmalsstampar, hjulkvarnar, sågverk och smedjor.  
Dessa byggnationer är idag i de flesta fall endast ett minne blott, men några finns dock kvar. 
Ett mindre antal av dessa kvarstående vattenbyggnationer bedöms vara av kulturellt intresse 
och skall därmed bevaras, även om den biologiska nyttan skulle vara större om man rev ut 
dem. En del av dessa kvarstående dammar, som bedöms sakna kulturellt intresse måste dock, 
där den biologiska nyttan anses vara stor, tillåtas att rivas ut.  
Ett alternativ till utrivning kan i vissa specifika fall vara att en lämplig och funktionell fiskväg 
etableras. Till dessa dammar räknas i detta givetvis även flottningsdammar. 
 
Den påverkan som de äldre dammarna har haft på vandrande fiskbestånd är omöjliga att 
överblicka, men troligt är att en mängd vandrande och unika öringbestånd slagits ut eftersom 
det förutsätts att merparten av vattendragen utan naturliga spridningsbarriärer hade vandrande 
öringbestånd (Carlsson pers. komm.). 
 
Den moderna vattenkraften avser i första hand elproduktion, vilket fanns etablerat i regionen 
redan 1903. Idag finns det vattenkraftsanläggningar för elproduktion i flera av de större 
vattendragen, t ex i Österdalälven, Ickån, Ryssån och Våmån.  
Alla dessa anläggningar utgör i dagsläget definitiva vandringsstopp för vandrande fisk, t ex 
öring och sik.  
Skyldighet för kompensation för förlorat fiske förekommer bland annat i Österdalälven. 
Kompensation utgår dels som fisk för utplantering samt att ekonomiska medel för vissa 
dammanordningar årligen avsätts för fiskevårdande åtgärder, s.k. 10:5-medel, vilka till viss 
del avser att finansiera föreslagna åtgärder i ett planerat EU-projekt (Bruks 2001).  
 
De kvarvarande äldre dammanordningarna tillsammans med de mer moderna 
vattenkraftsanläggningar medför att regionens vattendrag idag är kraftigt fragmenterade och 
istället för att utgöra långa sammanhängande levande och viktiga ekologiska livsnerver i 
skogslandskapet är vattendragen uppdelade i mer eller mindre isolerade avsnitt.  
De biologiska effekterna av denna fragmentering är omöjlig att överblicka, men helt klart är 
att den intensiva dammaktivitet som funnits (och dessvärre alltjämt finns) orsakat biologiska 
problem vars omfattning är betydligt underskattad. 
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En speciell form av dammar utgörs av bäverdammar, vilka i många fiskevårdares ögon är ett 
stort problem, men jämför man bäverns marginella påverkan på den mänskliga 
dammbyggnationen så är dess påverkan ytterst marginell.  
När bävern dämmer över ett vattendrag (nästan alltid är vattendraget smalare än 10 m), kan 
vandringen av framför allt mindre fisk och smådjur hindras, större lekfisk forcerar som regel 
en bäverdamm i samband med högre vattenflöden. I de dammar som bildas uppströms brukar 
gädda trivas (om sådana förekommer i vattensystemet), vilket innebär en starkt negativ faktor 
för laxfisk. Det finns dock positiva effekter, t ex att öring trivs i dammarna (under 
förutsättning att gädda inte finns närvarande) samt att näringstillförseln från land ökar och 
hålls kvar i systemet. Den öring som lyckas etablera sig i en bäverdamm uppvisar både en 
bättre tillväxt och en ökad maximal storlek (längre livslängd). 
Det enklaste och troligen det bästa att göra om man har mycket bäver i ett vattensystem är att 
acceptera faktum och se det som en naturlig del i ett vattendrags dynamik och istället lägga 
arbetsinsatserna på vandringshinder som inte är naturliga spridningsbarriärer, t ex gamla 
kvarn- och flottningsdammar. 
 
 
Skogsbruk 
En stor del av fiskevårdsproblemen börjar på land- åtminstone om man betänker den 
omfattande påverkan som skogsbruket har haft och dessvärre alltjämt har på vattenmiljöerna.  
 
Den påverkan som man mest förknippar skogsbruket med är slutavverkning, skogs- och 
myrdikning samt skogsbilvägar (Tabell 2). Även flottning och flottningsdammar innefattas 
givetvis inom ramen av skogsbruk men redovisas under separata rubriker ovan och nämns av 
denna anledning ej här.  
 
Slutavverkningar är idag troligen den största orsaken till försurningen i regionen, somliga 
menar att det är den enda orsaken. Detta är något som gemene man inte är medveten om, utan 
istället tror man i allmänhet att försurning uteslutande beror på luftföroreningar från våra 
koleldande grannländer, vilket alltså inte överensstämmer med verkligheten. Att det är på 
detta sätt beror på att den växande biomassan i skogsmarken, dvs. träden, ständigt tar upp 
baskatjoner (kalcium, natrium, magnesium och kalium - joner som är markens försvar mot 
försurning) vilka krävs för en mängd fysiologiska processer i växten samtidigt som vätejoner 
avges (vilka bidrager till försurning). I ett naturtillstånd återförs dessa baskatjoner till marken 
när vegetationen dör, men eftersom vi brukar skogen genom uttag av virke tar vi också ut 
dessa viktiga joner från skogsmarken. Sammantaget innebär detta att marken erhåller ett 
överskott av försurande vätejoner och ett underskott av baskatjoner, dvs. en 
försurningssituation uppstår. 
 
Beträffande skogsbilvägar är det främst vägtrummor som uppmärksammats under det sista 
decenniet p g a deras negativa effekt på vandringsmöjligheterna för fisk, men även andra 
vattenlevande organismer.  
Något som däremot inte uppmärksammas i någon större utsträckning, men utgör ett stort 
problem, är det faktum att det väl utbyggda skogsvägsnätet innebär att det snart sagt inte finns 
den minsta bäck som inte ligger inom ett rimligt gångavstånd. Detta har medfört att 
tillgängligheten har ökat avsevärt till merparten av vattnen och därmed har även fisketrycket 
ökat vilket i sin tur medför att vissa fiskbestånd sviktar. 
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Tabell 2. Fiskevårdsproblem relaterade till skogsbruk. 
Slutavverkning  Temperaturen fluktuerar kraftigt (kallt på natten, varmt på 

dagen) 
    Avrinningen ökar 

Större pH-variationer (slutavverkning är i den här regionen 
troligen den största orsaken till försurning) 
Sedimenttransporten ökar 
 Ökade flödesvariationer 
 Näringsämnen frigörs 
 Ljusinstrålningen ökar 
Tillgången på organiskt material minskar 

 
Dikningar   Avrinningen ökar 
    Ökande pH-variationer 
    Sedimenttransporten ökar 
    Näringsämnen frigörs 
    Ökad humustransport 
    Minskade minimiflöden 
 
Skogsbilvägar  Vägtrummor (ofta vandringshinder för fisk och andra 

organismer) 
    Ökad tillgänglighet = ökat fisketryck 
 
 
Fisketryck 
Fisketryck utgör en alltför underskattad påverkan på regionens fiskbestånd. Många rena 
sportfiskevatten är överexploaterade, speciellt strömvatten med öring och harr. 
I ett opåverkat vatten ökar fångsterna i takt med ökad fiskeinsats till dess att beståndet 
överbeskattats. Perioden med optimalt utnyttjande, dvs. där mest fisk kan erhållas under en 
given tid med minsta möjliga ansträngning passeras fort (Fig. 2). Det kanske är därför många 
minns det goda fisket från förr och inser inte att det forna fisket var ett överfiske som orsakat 
dagens ”sämre” fiske. 

Maximalt uthålligt uttag

 
Figur 2. Schematisk bild över utvecklingen av ett fiske. X-axeln illustrerar fisketryck och y-axeln fångst 
(efter Nordwall). 
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Det höga och/eller snedfördelade fisket beror i huvudsak på dåligt underbyggda 
fiskeregleringar, vilka enligt styrelsens önskemål lyfts bort från föreliggande plan och 
redovisas i ett separat PM. 
 
 
Försurning 
Under rubriken skogsbruk har försurning orsakat av skogsbruket omnämnts, men den 
försurning som redogörs för under denna rubrik avser den som är mest uppmärksammad, dvs. 
luftburet nedfall av försurande ämnen.  
Utsläppen till luft av svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) omvandlas i atmosfären till 
svavelsyra (H2SO4) respektive salpetersyra (HNO3). Syrorna löser sig delvis i regn och dimma 
och sönderdelas därmed i vätejoner (H+), sulfatjoner (SO4

2-) och nitratjoner (NO3
-). Jonerna 

följer sedan med nederbörden till marken och bidrar till markförsurning. 
 
Hur känslig ett område är för försurning avgörs i huvudsak berggrundens vittringsbenägenhet. 
De skandinaviska urbergsmineralerna är i huvudsak ett dåligt skydd mot nedfall av sura 
luftföroreningar.  
 
Mätningar av pH-värde i nederbörd visar tydligt att det skett stora förbättringar under den 
senaste tioårsperioden, detsamma gäller svavelnedfallet som minskat betydligt (sulfatsvavel i 
nederbörden har minskat med 40 % under den senaste tioårsperioden). Nedfallet av 
nitratkväve har varit relativt konstant över den senast tjugoårsperioden (SCB & 
Naturvårdsverket 2000). Nedfallet av nitratkväve bidrager dock inte men någon nämnvärd 
försurning i vår region eftersom nitratkväve här tas upp av vegetation (nitrat är även ett 
växtnäringsämne som till stor del är i underskott i vårt område, kvävemättad mark och 
försurningspåverkan från luftburet kväve uppträder främst i södra och sydvästra Sverige). 
 
När vatten försuras förändras ekosystemet avsevärt. På ett kemiskt plan ökar metallhalterna, 
främst av aluminium, järn, mangan och kvicksilver. Dessa metaller påverkar organismlivet 
och många smådjur minkar i antal eller försvinner. Kräftor, mört, snäckor, musslor, iglar och 
dagsländor drabbas hårt av försurning. Arter som ökar vid försurning är t ex vitmossa, löktåg, 
buksimmare och frisimmande mygglarver. 
 
Försurningens inverkan på framför allt laxfiskbestånden har varit och är alltjämt föremål för 
en intensiv debatt i regionen. Somliga menar att försurningen till stor del är en naturlig 
process och egentligen inte är något större fiskevårdsproblem medan en utbredd åsikt bland 
dem som förvaltar fisket är att försurning är grundorsaken till varför många fiskbestånd är 
svaga och då speciellt avseende öring. Sanningen ligger troligen någonstans mittemellan 
dessa två åsikter. 
 
En fiskarts känslighet för försurning är oftast beroende av andra vattenkemiska parametrar än 
själva pH-värdet. Således kan kalcium, natrium, humusämnen och andra ämnen gynna 
överlevnaden under vissa betingelser, medan förekomsten av framför allt aluminium sänker 
möjligheten för överlevnad. Dessutom spelar fiskens allmänkondition, exponeringstid och 
livsfas in. Därför är det svårt att säga vad ett visst pH egentligen innebär för ett specifikt 
vatten. Olika arter är olika känsliga för försurning, t ex så gynnas abborre av en måttlig 
försurning, medan arter som elritsa och mört är extremt känsliga (Tabell 3). 
 
 



Fiskevårdsplan för Mora/Våmhus fvof. 

 9 

Tabell 3. Olika fiskarters tolerans mot lågt pH-värde. Även lektid och lekplats redovisas eftersom detta 
är av stor betydelse för hur respektive art drabbas av försurning (efter Degerman et al. 1998). 
Reproduktion av arten  Saknas  Lektid  Lekplats 
Abborre     < 5   Vår   Sjö 
Gädda     < 5   Vår   Sjö 
Öring     < 5   Höst   Vattendrag 
 
Stensimpa     5 – 5.4  Vår   Vattendrag 
(sjö) 
Gers      5 – 5.4  Vår   Sjö 
Lake      5 – 5.4  Vinter  Sjö (vattendrag) 
Harr      5 – 5.4  Vår   Vattendrag 
Röding     5 – 5.4  Höst   Sjö (vattendrag) 
Sik      5 – 5.4  Höst   Sjö och vattendrag 
Siklöja     5 – 5.4  Höst   Sjö (vattendrag) 
Braxen     5 – 5.4  Vår   Sjö 
 
Mört      5.5 – 5.9  Vår   Sjö (vattendrag) 
Elritsa     5.5 – 5.9  Försommar Vattendrag 
 
I Sverige är det tydligt att det är de arter som har sin fortplantning förlagd till vattendrag som 
har drabbats hårdast, dvs. främst elritsa, men även öring. Att öring har drabbats hårt trots att 
den är en av områdets mer tåliga arter mot försurning beror på de extrema surstötar som kan 
uppträda i vattendragen i samband med högflöden samt att dess lektid är förlag till hösten, 
vilket medför att rom och yngel behöver lång tid att utvecklas och därmed ökar riskerna att 
exponeras för låga pH-värden. 
Försurning drabbar främst yngre livsstadier och kan under denna livsfas orsaka fiskdöd p g a 
försämrad kläckning av rommen genom att ett lågt pH medför att kläckningsenzymet, 
chorionas, i romkornet inaktiveras. Genom detta öppnas inte romskalet så lätt som det skall 
och ynglet får svårt att krypa fram.  
 
 
Eutrofiering 
Eutrofiering innebär att ett vatten är så kraftigt belastad med växtnäringsämnen, företrädesvis 
fosfor, att det börjar växa igen. Igenväxning av en sjö är en högst naturlig process, s.k. 
ontogeni, som numer lokalt påskyndas mycket kraftfullt av fosforutsläpp. Fosforn kan ge 
upphov till kraftiga algblomningar (ibland toxiska, dvs. giftiga), vilket ibland kan resultera i 
syrgasbrist. 
 
Eutrofiering är dock ett problem som i huvudsak förekommer i södra Sverige och i 
Mälardalen och berör egentligen inte Mora/Våmhus fvof., men tas ändå upp i detta eftersom 
eutrofiering bl. a har nämnts i debatten kring Siljan och Orsasjön. Den relativt lokala 
igenväxningen som förekommer i Siljan och Orsasjön, t ex i Vikaviken i Siljan, beror dock ej 
på utsläpp av växtnäringsämnen (många menar att utsläpp från reningsverk är huvudorsaken 
till igenväxningen), utan är en regleringsskada. Faktum är att näringsnivån i Siljan mätt som 
totalfosfor (Tot-P), i det närmaste är att likna vid en fjällsjö (Bruks et al. 2000). Både den 
lokala igenväxningen samt de låga näringshalterna är en effekt av sjöregleringen och 
utbyggnaden av framför allt Österdalälven. Igenväxningen är en följd av det stabiliserade 
vattenståndet som uppstått via sjöregleringen, medan de låga näringshalterna beror på att 
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näringsämnen fastlåses i uppströmsliggande kraftverksmagasin i Österdalälven och aldrig 
kommer Siljan till godo (Bruks et al. 2000). 
 
Faktum är att merparten av Mora/Våmhus fvof. vatten skulle må bra av ökade näringshalter 
eftersom de är näringsfattiga. Enligt klassning av halt av totalfosfor i sjöar (µg/l) är merparten 
eller rent av alla att betrakta som oligotrofa, dvs. näringsfattiga (SCB & Naturvårdsverket 
2000) eller rent av ultraoligotrofa, dvs. mycket näringsfattiga, eftersom vissa vatten har 
totalfosforhalter som sällan överstiger 6 µg/l. (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Klassning av halten av totalfosfor i sjöar (µg/l). 
Klass    Benämning    Tot-P (maj-okt.) 
1-Oligotrofi    Låga halter    ≤ 12.5 
2-Mesotrofi   Måttligt höga halter   12.5-25 
3-Eutrofi    Höga halter    25-50 
4-Eutrofi    Mycket höga halter   50-100 
5-Hypertrofi   Extremt höga halter   > 100 
 
 
Fiskutplantering 
Av tradition har fiskutplanteringar utgjort en stor del av fiskevården inom aktuellt 
fiskevårdsområde, och gör så till viss del än idag. Historiskt, innan fvof. bildades, har 
utplanteringarna skett relativt vidlyftigt något som dessvärre medfört stora negativa 
konsekvenser för vissa arter. Den ursprungliga ekologin förutsätts ha förändrats i ett flertal, 
kanske merparten, sjöar och vattendrag och dessutom torde genetiskt negativa effekter 
uppstått. Det sistnämnda kan exemplifieras genom att de två stammar som vi traditionellt 
betraktat som två skilda, ”Hansjö”- respektive ”Siljansöring”, idag genetiskt sett är att 
betrakta som en stam (Carlsson pers. komm.). 
 
Att en stor del av dessa utplanteringar har skett beror givetvis på okunskap och även om dess 
följder, som i vissa fall varit katastrofala, i många fall inte är reparabla så kan ingen belastas 
för den situation som råder i dagsläget. 
 
Utplanteringar har varit allmänt förekommande i regionen allt sedan slutet på 1920-talet då 
regleringsföretagets fiskodling startade sin verksamhet på Sollerön. Arter såsom bäckröding, 
harr, regnbåge, gädda, gös, sik, siklöja samt öring och röding av diverse ursprung har spridits 
flitigt under hela 1900-talet (Bruks et al. 2000).  
 
Bäckrödingen vilken är en nordamerikansk art och därmed främmande för regionens 
fiskfauna har vunnit stor spridning och återfinns ofta talrikt högt upp i vissa vattensystem där 
den framgångsrikt reproducerar sig och eventuellt påverkar den inhemska öringen i negativ 
riktning. 
 
Gädda är en art som genom odlingsverksamhet och utplantering har spridit sig förbi naturliga 
spridningsbarriärer långt upp i en mängd vattensystem vilket i vissa områden påverkat den 
naturliga fiskartssammansättningen på ett genomgripande sätt.  
 
Under de senaste två årtiondena har öring, röding, regnbåge och harr dominerat som 
utplanteringsmaterial.  
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Totalt sett har ytterst få sjöar och vattendrag undgått utplantering av fisk av diverse slag och 
stammar och den påverkan som detta har medfört (Bruks et al. 2000).  
 
Gemensamt för merparten av utplanteringarna, såväl historiskt som i dagsläget, är att det 
nästan alltid saknas en bra utvärdering av åtgärden, vilket är en enorm brist och bland annat 
medför en övertro på fiskutplantering eftersom man inte har några egentliga belägg för det 
faktiska resultatet. 
 
 
Införsel av främmande arter 
Mink infördes till Sverige 1928 från Nordamerika. Eftersom minken inte utgör ett naturligt 
element i den svenska faunan kan den vara mycket framgångsrik i sin jakt på lämpliga byten, t 
ex fisk och kräftor. Om man jämför mink med den inhemska uttern, en art som för övrigt 
varje sann fiskevårdare skall värna om, så lägger minken upp ett matförråd medan uttern lever 
”från dag till dag”.  
Det är framför allt under den kalla årstiden som minken ger mest effekt på fiskpopulationerna 
eftersom deras aktivitet då är nedsänkt. En vuxen mink kan äta 70 kg mat om året. När 
vattendjupet överstiger 2 m är minken en sämre jägare än uttern, och detta medför att minkens 
förekomst i första hand finns vid de, för öring och harr så viktiga, vattendragen. Enlig norska 
undersökningar har det konstaterats att minkens predation på lax- och öringungar kan vara 
mycket stor. Lokalt har dödligheten från minkpredation befunnits vara 80 – 90 %, dvs. så stor 
att det kan vara en av de viktigaste populationsreglerande faktorerna. 
 
Amerikansk bäckröding, en för Europa främmande art, introducerades till detta område redan 
i början av 1930-talet (Bruks et al. 2000). Denna art har bildat en mängd självreproducerande 
bestånd i små vattendrag i Dalarna. Bäckrödingen kan utgöra en stark konkurrent till den 
inhemska öringen, men som regel bara i rent grundvattenförsedda småbäckar. Det är viktigt 
att påpeka att bäckrödingen inte är fysiskt starkare än öringen, den är inte heller mer 
försurningstålig, detta är dock två felaktiga argument som ofta hörs i debatten när fiskare 
förklarar öringens minskning. Bäckrödingen har dock beteendemässiga fördelar som gör att 
den indirekt konkurrerar med öringen. Den behärskar t ex mink bättre än öring eftersom mink 
och bäckröding har samevolverat i Nordamerika, dessutom söker bäckröding aktivt upp 
grundvattenutströmningar när den genomför sin lek varmed rommen mycket sällan utsätts för 
negativ vattenkvalitet. Bäckröding könsmognar också vid en mindre storlek och tidigare ålder 
än öring vilket kan vara en konkurrensfördel i små vattendrag. 

             ORSAKER OCH ÅTGÄRDER 
 
 
 
    
           FLOTTNINGSLEDER 
                     VANDRINGSHINDER    SKOGSBRUK   
                  FÖRSTÖRDA LEKPLATSER          FÖRSURNING 
                ÖVERFISKE           EUTROFIERING 
        SNEDRIKTAT FISKE               TUNGMETALLER 
KONKURRENS MELLAN ARTER 
FÖRSTÄRKNINGSUTPLANTERING                 KALKNING 
     ÅTERINTRODUKTION            VEGETATIONSBEKÄMPNING 
 FISKETRÄDA 
   MASKFÖRBUD, MINIMIMÅTT mm 
         SELEKTIVT FISKE 
                   BIOTOPVÅRD  
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Figur 3. Översiktlig bild av de vanligaste orsakerna till försämrat fiske och åtgärder för att för att 
återskapa ett bra fiske. 
 
All denna påverkan och alla dessa problem som vi står inför, kanske främst för strömlevande 
fisk, tornar upp samtidigt som det finns ett ökat intresse från fritidsfisket att utöva sin 
populära aktivitet. En mindre andel strömmande vatten och fler fiskare är en t ex en svår 
ekvation, men något som kan och måste lösas, t ex genom ett balanserat uttag av fisk och ett 
stopp av fragmenteringen.  
 
Fiskevården är på väg in i en ny era med en mer sund och nyanserad förståelse för de problem 
och möjligheter som är relaterade till vatten och fisk. Den konventionella modellen där 
fiskutsättningar, ofta föregående av rotenonbehandling, var den regerande lösningen har 
övergetts och man inriktar istället sig på att angripa själva ursprunget till problemet vilket ofta 
är lika med att förbättra miljökvaliteten för fiskbestånden.  
 
Fiskevården blir allt seriösare och utgår mer och mer från en helhetssyn där förståelsen för 
fiskens fysiologi och ekologi blir viktiga aspekter som skall vägas in i det framtida 
fiskevårdsarbetet. Dagens fiskevård bör, eller rent av skall, betecknas som ren naturvård där 
man arbetar utifrån en försiktighetsprincip där bevarande och långsiktighet är två givna 
nyckelord.  
Fiskeriverkets rekommendationer för utplantering av fisk och klassificering av vatten 
understryker försiktighetsprincipen med all önskvärd tydlighet (Fiskeriverket 2001).  
 
Trots alla problem som är behäftade med regionens sötvattenmiljöer finns en relativt stor 
potential för att utveckla fiskeresursen och i kölvattnet av detta även den nya näringen 
fisketurism utan att komma i konflikt med andra intressen. 
 
För att kunna återställa, mer eller mindre, påverkade vatten och minimera effekterna av 
mänsklig påverkan, behövs den på lokal nivå höjda kunskapen och den ekologiska insikten 
samt ett nära samarbete mellan fiskbiologer, kunniga sportfiskare, natur- och miljöansvariga, 
mark- samt fiskerättsägare m fl. 
 
 
Inventeringsarbete och förundersökningar 
Inventeringsarbete är grundläggande för en god fiskevård, ju mer information desto bättre 
vägledning har man i det framtida arbetet, vad det än må handla om. Information som bedöms 
vara nödvändig i inventeringsarbetet är; vattnets fysiska karaktär, vattnets kemiska och 
fysikaliska egenskaper, fiskbeståndens struktur, sammansättning samt dess 
produktionskapacitet, vegetationen i och kring sjöar och vattendrag samt framför allt den 
mänskliga påverkan som vattnet har utsatts för, detta gäller även inom själva 
avrinningsområdet. Även hydrologisk information kan vara värdefull. Stora förhoppningar 
avseende inventeringsarbetet ställs på den nya inventeringsmetodiken i den reviderade 
versionen av System Aqua. 
 
Alla förestående åtgärdsinsatser bör även föregås av någon slags biologisk kontroll, dvs. en 
förundersökning, där man på något sätt använder en eller flera organismer, företrädesvis fisk, 
som måttstock. Detta sker givetvis därför att man på något sätt skall kunna belägga att en 
förändring har skett som en följd av aktuell fiskevårdsåtgärd, vilket sker genom en 
effektuppföljning.  
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Detta är hittills något som i stor utsträckning saknats inom den traditionella fiskevården i 
regionen, men detta kommer inte att försummas enligt de i planen rekommenderade 
åtgärderna, utan här föreslås att effekterna av de flesta åtgärderna på ett eller annat sätt 
beläggs och utvärderas. 
 
Trots att kunskapen om vattendragen i regionen bedöms vara förhållandevis god, krävs det i 
vissa vattendrag en hel del kompletterande information beträffande t ex vattenkvalitet, 
fiskbeståndens artsammansättning och åldersstruktur, mänsklig påverkan som t ex skogsbruk, 
dammar mm.  
Informationen som efterfrågas framkommer vid väl genomförda elfiskeundersökningar, 
vattenanalyser samt vid rena fältinventeringar.  
 
När man bedömer ett vattendrags fysiska karaktär, innebär det bl a att man någorlunda 
kartlägger flödesförhållanden, medeldjup, maxdjup, strömhastighet, topografisk 
vattendragslutning och bottensubstratets sammansättning. Det kan/bör också innefatta att man 
eftersöker lämpliga habitat för olika fiskar och olika livsstadier och årstider. Om man önskar 
utveckla det hela ytterligare kan man undersöka hur vattendraget beter sig under 
vinterhalvåret, och då främst genom att aktivt eftersöka miljöer som inte bottenfryser (detta 
kan vara av betydande intresse om man tänker genomföra romutplanteringar). 
 
Vattnets kemiska egenskaper analyseras till stor del av/eller på uppdrag av Miljö- och 
hälsoskyddskontoret (miljökontorets egna analyser är ej utförda i ett ackrediterat 
laboratorium, men ger ändock tillräckligt goda indikationer om vattnets kemiska och 
fysikaliska tillstånd). De analyser som utförs av Miljö- och hälsoskyddskontoret gäller 
företrädesvis fiskevårdsområdets kalkade vatten varför utrymmet för analyser av icke kalkade 
vatten är begränsat (Bylander pers. komm.). 
 
De vatten inom Mora/Våmhus fvof. som ligger i kommunens kalkningsprogram har relativt 
långa tidsserier av analysresultat där vattenkvalitetens utveckling kan följas.  
 
De parametrar som vanligen analyseras är pH-värde (hur surt/basiskt ett vatten är), alkalinitet 
(hur motståndskraftigt ett vatten är mot försurning, s.k. buffertkapacitet), konduktivitet 
(vattnets ledningsförmåga), färgtal (vattnets innehåll av humusämnen och andra brunfärgande 
ämnen, oftast järn och mangan) samt i vissa fall vattnets innehåll av kalcium.  
 
Ur försurningshänseende diskuteras bland gemene man oftast om pH-värde och en allmän 
uppfattning är att det är denna parameter som är vägledande när ett vattens 
försurningstillstånd bedöms. Detta är dock inte överensstämmande med verkligheten eftersom 
pH egentligen är en relativt dålig parameter genom sina kraftiga fluktuationer såväl mellan 
årstid som under dygnet, liksom att vissa vatten har naturligt låga pH-värden men trots detta 
är motståndskraftiga mot försurning. Det analysvärde som fvof. bör fästa uppmärksamhet vid 
är istället alkalinitet, dvs. ett vattens motståndskraft mot tillförsel av försurande ämnen. Detta 
är en stabil parameter som ger tillförlitliga indikationer om ett vattens försurningstillstånd 
(tabell 5). 
 
Tabell 5. Bedömningsgrunder alkalinitet (mekv/l). 
Klass Alkalinitet  Benämning 
1 > 0.20 Mycket god buffertkapacitet 
2 0.10 – 0.20 God buffertkapacitet 
3 0.05 – 0.10 Svag buffertkapcitet 
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4 0.02 – 0.05 Mycket svag bufferkapacitet 
5 ≤ 0.02 Ingen eller obetydlig buffertkapacitet 
 
Fiskbeståndens struktur och sammansättning bestäms såväl kvalitativt (en utfiskning) som 
kvantitativt (två till tre utfiskningar) i rinnande vatten med hjälp av elfiske samt i tjärnar och 
sjöar vanligen genom provfiske med för ändamålet speciella provfiskenät. Till dags dato har 
det enligt Sötvattenslaboratoriets elfiskeregister utförts 149 (167) elfisken inom 
Mora/Våmhus fvof. och öring är som sig bör den dominerande fisken (Fig. 4). Merparten av 
elfisken utförda inom fiskevårdsområdet har ombesörjts av Miljö- och hälsoskyddskontoret 
inom ramen för kalkeffektuppföljningsprogrammet, och dessa vatten är därför relativt väl 
undersökta. Däremot är många icke kalkade vatten dåligt undersökta. Det är huvudsakligen 
reproduktionsframgång beträffande öring som eftersöks vid elfiskeundersökningar, dvs. 
förekomst av årsyngel, s.k. 0+. 
Det kan vara av intresse för fvof. att ha en uppfattning om vad som bör vara normala tätheter 
avseende öring i regionens vattendrag (Tabell 6).  
Nätundersökningarna sker antingen med standardiserad provtagningsmetodik eller som rena 
inventeringsfisken. Ett flertal sjöar har undersöks enligt någorlunda standardiserade normer 
inom fvof. dels inom ramen för kalkeffektuppföljningsprogrammet i Miljö- och 
hälsoskyddskontorets regi, men även ett antal icke kalkade sjöar har undersökts av eldsjälar 
inom fiskevårdsområdet. 
 

Figur 4. Fiskartsförekomst i vattendrag inom Mora/Våmhus fvof. Resultat från elfiskeundersökningar. 
 
Tabell 6. Medeltätheter (antal öring/100 m2) av öring samt artantal fördelade på vattendragsbredd i 
berörd region (efter Degerman et al. 1998). 
Vattendragsbredd     Öring 0+  Öring >0+       Artantal 
< 5 m    11    14    1.7   
5 –10 m     4      5    2.5 
>= 10 m     5      2.5    2.5 
 
För att resultaten från provfiskeundersökningar skall bli tillförlitliga och statistiskt användbara 
rekommenderas att man i vattendrag undersöker fiskbestånden kvantitativt och att man i sjöar 
utför standardiserade nätprovfisken. Alla provfisken, vare sig det rör sig om elfisken eller 
sjöprovfisken, skall utföras av utbildad personal för att resultaten skall bli så användbara som 
möjligt.  
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Produktionskapaciteten, vilken är en grundläggande faktor för den framtida skötseln av ett 
vatten, är ofta mycket svår att säkerställa och varierar ofta kraftigt mellan olika objekt. Det 
finns dock vissa schabloner att tillämpa (Alanärä & Näslund 1995), men dessa ger dock inte 
alltid en sann bild av produktionen (se stycket om produktionskapacitet och avkastning). 
 
Även bottenfaunaprover kan nyttjas i förundersökningsarbetet då en mängd insekter indikerar 
vilka miljöstörningar ett vatten har drabbats av. Inom fiskevårdsområdet har Limnodata AB 
utfört ett flertal bottenfaunaanalyser i vissa av de kalkade vattendragen. 
 
Vegetationens sammansättning avser främst att man kartlägger hur vegetationen ser ut i 
kantzonerna mot ett vatten. Ett alltför hårt hyggesbruk ned mot stranden medför, speciellt i 
små vattendrag, ofta en mycket ogynnsam miljö för laxartad fisk, därför kan det bl a vara av 
stort intresse att veta omfattningen av avverkade strandzoner. 
 
De förundersökningar och fältinventeringar av bl. a Dysåns och Blybergsåns 
avrinningsområden som genomförts av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Älvdalens kommun 
under sommaren 1998 är föredömliga och kan tjäna som en bra mall för framtida 
inventeringsarbeten. Även inom Mora/Våmhus har en hel del fältinventeringar utförts under 
1990-talet. I framtiden kommer inventeringar av detta slag troligen att ske enligt den nya 
System Aqua metodiken, vilket kommer att ge mycket värdefull information. 
 
Med hydrologisk information avses storlek på avrinningsområdet, längd på vattendrag, area 
av sjöar, sjöandel i %, medelvattenföring, nederbördsmängd mm. 
 
 
Produktionskapacitet och avkastning 
När man pratar om produktion avses som regel nettoproduktion, vilket innebär 
bruttoproduktion minus alla fiskar som dött eller vandrat bort. Det som är mest intressant ur 
sportfiskehänseende är dock avkastningen, dvs. den del av nettoproduktionen som kan 
skördas långsiktigt utan att beståndet tar skada (Tabell 7). 
 
Tabell 7. Begreppen kring produktion och avkastning av fisk. 
Produktion  Den mängd fiskkött som kan produceras i vattendraget eller 

sjön per år (kg/ha och år). 
Bruttoproduktion Hela årliga produktionen. 
Nettoproduktion Hela årliga produktionen (bruttoproduktion) minus de fiskar som 

dött eller vandrat bort. 
Biomassa Den mängd fisk, i vikt räknat, som finns i sjön eller vattendraget 

vid en given tidpunkt (kg/ha). 
Årlig avkastning Den mängd fisk som kan skördas utan att fiskbestånden 

påverkas negativt. Årlig uthållig avkastning är svår att 
säkerställa, det uthålliga uttaget varierar t ex kraftigt mellan 
olika arter och olika miljöer. 

 
 
Sjöar 
För sjöar och tjärnar < 400 ha, antas den naturliga fiskproduktionen ha uppgått till 5 kg/ha och 
år (Alanärä & Näslund 1995). 
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Fiskproduktion är mycket svårt att mäta och styrs av en mängd olika faktorer, såsom klimat, 
vattentemperatur, vattenkvalitet, näringshalt, sjöns morfologi, konkurrensförhållanden, 
fisketryck osv. Generellt brukar dock grunda och varma sjöar ha högre produktion än djupa 
och kalla. Den senare typen är också vanligen betydligt näringsfattigare. 
 
Utländska studier visar att en uthållig avkastning av laxfisk endast kan utgöra 10 % av 
produktionen i sjöar. Som en försiktig rekommendation (Degerman et al. 1998) kan dock 10 – 
20 % av nettofiskproduktionen utnyttjas långsiktigt i sjöar. Medelavkastningen av öring i 100 
svenska sjöar av olika karaktär redovisas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Medelavkastning av öring i kg/hektar och år i 100 svenska sjöar (efter Degerman et al. 1998). 
   Sjöstorlek 
Sjödjup        < 50 ha      50 – 100 ha      100 – 500 ha              > 500 ha 
< 5 m    3      1                    -      - 
5 – 10     0.7      0.3        0.3     - 
> 10 m    0.6      0.5        0.3     0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot bakgrund av tabell 8. kan man förutsätta att flertalet av sjöarna i Mora/Våmhus fvof. har 
en årlig uthållig, och observera, naturlig avkastning på 0,5 – 1 kg öring per hektar och år. Det 
är viktigt att denna kunskap förankras hos fvof., kommun likväl som hos fiskerättsägarna och 
den fiskande allmänheten.  
Uttaget av öring i området är dock ofta avsevärt större än den rekommenderade uthålliga 
avkastningen, något som till viss del kan förklaras av utplanteringar som skett och alltjämt 
sker av fångstfärdig fisk. Den utplanterade öringens primära syfte är i många fall att den skall 
fångas relativt omgående och därmed skall den inte innefattas i den uthålliga avkastningen. 
Däremot, i sjöar där öringbeståndet uteslutande består av naturproducerad fisk, t ex Bösjön, 
Oradtjärn och Acksisjön, bör inte uttaget vara högre än den uthålliga avkastningen. 
 
För den andra populära laxfisken i områdets sjöar som det bedrivs ett sportfiske efter, röding, 
är förutsättningarna relativt likartade öringen. Dvs. att den uthålliga avkastningen är 
densamma som för öring samt att uttaget är högt, men att en stor del av fisken utgörs av 
utplanterad fisk som primärt är till för att fångas. Naturligt/självreproducerande rödingbestånd 
inom området förekommer i dagsläget endast i Bösjön.  
Att produktion och avkastning för röding är likartade öring är dock inte alltid självklart 
eftersom röding under vissa omständigheter har en benägenhet att bilda dvärgbestånd och i 
sådana situationer bör man, tvärtemot de generella avkastningssiffrorna, öka fisketryck och 
uttag för att om möjligt förbättra beståndsbilden. 
 
För fiskevårdsområdets övriga arter som har ett sportfiskevärde för den mer breda fiskaren, 
bör avkastningen per år och ha ligga i storleksordningen 1 – 6 kg för sik, 1 – 2 kg för lake, 0.5 
– 4 kg för abborre samt 0.5 – 2 kg för gädda (Degerman et al. 1998). 

”Det finns knappast en fiskande i Sverige som kan acceptera att det bara går att få ut 
0,2 – 3 kg öring per hektar och år. Men varför kan då jägare acceptera en avkastning 
i samma storleksordning när det gäller rådjur och älg? Egentligen borde 
produktionen av dessa gräsätare vara högre än produktionen av ett rovdjur som 
öring. För varje steg högre i näringskedjan minskar ju energiförlusterna. Den 
fiskavkastning som vi kan skörda må tyckas liten, men är inte sämre än jägarens 
lott”.  Degerman et al. 1998. 
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Generellt kan man säga att laxfisbestånden (de naturliga) är överbeskattade, speciellt gäller 
detta öring i lågproduktiva sjöar och tjärnar. Däremot finns det många fiskbestånd som kan 
beskattas betydligt hårdare. Detta gäller abborre, gädda, lake samt sik i samtliga sjöar där 
dessa förekommer. Även cypriniderna, dvs. karpfisk såsom braxen, id och mört, är kraftigt 
underutnyttjade i sportfiskesammanhang. Stationära fiskarter som lever hela sitt liv i sjön t ex 
abborre, gädda, sik och vitfisk tål höga uttagsnivåer, uppemot 75% av årsproduktionen om 
fisket fördelas jämnt över alla fångstbara storleksklasser (Nyman 1978). Sådana uttagsnivåer 
nås kanske alltför sällan på dessa arter. Ett ökat uttag för alla dessa arter är både möjligt och 
önskvärt. 
 
 
Vattendrag 
Den sammanlagda produktionen av konsumtionsfisk i områdets vattendrag beräknas naturligt 
och genomsnittligt ha uppgått till ca 20 kg/ha och år (Alanärä & Näslund 1995). 
 
Av olika orsaker men främst på grund av mänsklig påverkan i områdets vattendrag, bedöms 
genomsnittsproduktionen idag ha sjunkit betydligt och understiger i de allra flesta fall troligen 
10 kg/ha och år.  
 
Kunskapen om såväl produktion som uthållig avkastning i svenska vattendrag är låg. Ett grovt 
mått på fiskproduktionen fås utifrån den s.k. P/B-kvoten. Den är ett uttryck för förhållandet 
mellan produktion och stående biomassa. Strömlevande salmonider, dvs. laxfiskarter, med 
fyra eller flera årsklasser (stationära bestånd) har i flera undersökningar visat sig ha en P/B 
kvot nära 1.0. Detta gör det möjligt att på ett relativt enkelt sätt beräkna produktionen utifrån 
den skattade biomassan hos fiskbeståndet (stående biomassa = produktionen). Uttag upp till 
20 % av produktionen har dock inte visat sig ha några negativa konsekvenser för 
beståndsstrukturen (Degerman et al. 1998). Generellt sett kan uttaget vara högre i strömvatten 
än i sjöar, ca 20 – 30 % av produktionen kan vara rimligt. 
 
Grovt brukar man säga att Norrländska inlandsvattendrag har en årlig produktion på 10 – 50 
kg per hektar och år. I opåverkade vattendrag kan strömlevande öring avkasta 1 – 3 kg per 
hektar och år, medan harr ofta avkastar mellan 1 – 20 kg per hektar och år. Avkastningen kan 
dock vara betydligt mer än ovan nämnda (t ex Edsforsen i Hårkan 85 – 110 kg/ha/år eller 
Kvissleströmmarna 170 kg/ha/år) och dessa stora variationerna beror på en mängd olika 
faktorer, vilka vi inte går in närmare på här.  
 
Avkastningen av harr och öring i Österdalälven är uppskattad/undersökt vid ett flertal 
tillfällen (gäller förvisso sträckan Snipheden – Västängsbron inom Älvdalens fvof., men 
resultatet bör vara likartade det förhållande som råder i Oxberg). De olika resultaten från 
uppskattningarna/undersökningarna kan även exemplifiera att bedömningar av avkastning i en 
sjö, eller som i det här fallet ett vattendrag, är en mycket komplicerad process. 
I vattenmålet från Trängslet 1962 uppskattades, baserat på intervjuer, avkastningen i 
Österdalälven till 9 kg per hektar och år, sedermera (Puke 1971) till 15 kg per hektar och år 
(varav öring från Siljan skulle ha utgjort 10 %) och enligt en tredje uppskattning (Sandberg 
1988) ansågs 20 – 25 kg per hektar och år vara rimligt. Alla dessa uppskattningar visade sig 
senare vara mycket felaktiga bedömningar och kraftiga underskattningar. Senare 
undersökningar har nämligen visat att avkastningspotentialen per hektar och år bör ligga i 
storleksordningen 50 kg för harr respektive 20 kg för öring (Thorfve 1996).  
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Det bör påpekas att avkastningen i de mindre vattendragen inte är i närheten av den som 
redovisas för Österdalälven, utan ligger inom det intervall som redovisats ovan, dvs. för öring, 
1 – 3, och för harr 1 – 20 kg per hektar och år. 
Om ambitionen med fiskevården är uthållig (=hög), så bör man inte ha ett större uttag än 10- 
20 % av produktionen, dvs. att den årliga avkastningen inte kan vara högre än 2 – 4 kg per 
hektar, Österdalälven undantaget, i ett vattendrag med en produktionskapacitet på 20 kg/ha 
och år. Undersökningar visar att redan vid ett uttag av 30 % av produktionen försämras fiskets 
kvalitet allvarligt (Näslund 1997), dvs. att medelvikt och fångstmöjligheter minskar. Vill man 
däremot ha ett kvalitetsfiske i dessa vattendrag bör man sänka uttaget av öring och harr till 1 – 
2 kg per hektar och år. Detta är siffror som är mycket beaktansvärda när det gäller de i planen 
redogjorda vattnen och kopplingen till rekommenderade regelverk som återfinns i ett PM. 
 
Generellt kan man säga att de naturliga laxfiskbestånden i strömvatten är kraftigt 
överbeskattade, speciellt gäller detta de prefererade sportfiskearterna harr och öring. Arter 
som gädda och cyprinider (karpfisk) är däremot underbeskattade i områdets strömvatten. 
 
Om rätt åtgärder i varje enskilt vattendrag kan fastslås och genomföras bör 
genomsnittsproduktionen åter närma sig, och i vissa fall överstiga, 20 kg/ha och år. 
 
Det är viktigt att understryka att merparten av redogjorda värden för produktion och 
avkastning är generella värden och med all sannolikhet varierar kraftigt mellan områdets olika 
vattendrag, vilket i sig kan exemplifieras av Österdalälven. Omfattande undersökningar krävs 
därmed för att kunna ge detaljerad information om enskilda objekt, och mot bakgrund av detta 
bör man alltid använda en sorts försiktighetsprincip när man förvaltar naturbestånd av laxfisk 
och givetvis ha ett skräddarsytt och bra regelverk. 
 
 
FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL VID EN TEORETISK  
BEDÖMNING AV FISKPRODUKTION I RINNANDE VATTEN 
 
Avrinningsområdets karaktär  Näringsstatus  Inomartskonkurrens 
 
Strömfårans morfologi   Vattenkemi  Mellanartskonkurrens 
 
Habitatstruktur     Vattenflödet  Totalt fisketryck 
 
Mängd tillgängliga habitat   Primärproduktion Selektivt fisketryck 
 
Sekundärproduktion    Predation 
 
Figur 5. Faktorer som påverkar fiskproduktionen i vattendrag. 
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Fiskevårdande åtgärder i allmänhet och i vattendrag i synnerhet 
Det är viktigt att vara medveten om att fiskevården och arbetet med den är ett långsiktigt 
företag. Det kan ta år innan man får lön för mödan, men det skall understrykas att det oftast är 
värt besväret. Vidare är sambandet mellan olika miljöfaktorer och fiskproduktion ofta 
tämligen komplicerade, vilket gör det svårt att analysera situationen på bästa sätt och vidta rätt 
åtgärder. Men med en god förundersökning i ryggen kan en bra analys av fiskevårdsproblemet 
genomföras och därigenom kan en riktig åtgärdsplan presenteras. Detta är av central 
betydelse för att fiskevården skall bli framgångsrik och uthållig. 
 
 
ARBETSMETODIK FÖR FISKEVÅRD I SJÖAR OCH RINNANDE VATTEN 
 
 
 
 
 
 
 

     JA    NEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       FLOTTNINGSLEDER 
             VANDRINGSHINDER           SKOGSBRUK   
      FÖRSTÖRDA LEKPLATSER             FÖRSURNING 
           ÖVERFISKE           EUTROFIERING 
     SNEDRIKTAT FISKE           TUNGMETALLER 
KONKURRENS MELLAN ARTER 
FÖRSTÄRKNINGSUTSÄTTNING                       KALKNING 
     ÅTERINTRODUKTION         VEGETATIONSBEKÄMPNING 
 FISKETRÄDA 
   MASKFÖRBUD, MINIMIMÅTT mm 
      SELEKTIVT FISKE 
                   BIOTOPVÅRD  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Arbetsmetodik för fiskevård i sjöar och rinnande vatten. 
 
 

Bedömning av fiskbeståndets status. Ligger tätheter och 
produktion på den nivå man kan förvänta sig i området? 

Lämna vattnet i fred eller gör upp 
en plan för områdets skötsel. 

Undersök de bakom-
liggande orsakerna. 

Utvärdera resultaten, upprepa eventuella åtgärder och 
gör upp en plan för skötsel av fiskevårdsområdet. 
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Biotopvård 
Många av områdets rinnande vatten är, som tidigare nämnts, hårt ansatta av flottledsrensning, 
vilket har medfört en generell nedgång av laxfiskbestånden, främst har öring drabbats, men 
även harr.  
 
För att komma från de många problem som är relaterade till flottningsverksamheten krävs 
stora naturvårdsinsatser, vanligen kallat biotopvård i dessa sammanhang.  
Detta innebär i korthet att man försöker återskapa den dynamik som ursprungligen fanns i 
vattendraget genom att återföra sten, block och trädstammar. Det innebär även ofta att man 
återskapar/nyskapar fysiska strukturer såsom höljor och trösklar i vattendraget.  
Alla dessa åtgärder syftar till att förbättra livsmiljön för den flora och fauna som förekommer 
naturligt i respektive vattendrag. Beträffande dammar som kan relateras till flottningen 
förordas i detta utrivning alternativt genomtänkta förslag till fiskvägar (se rubriken 
vandringshinder/vandringsvägar).. 
 
 

 
Figur 7. Stenutläggning för skapande av ståndplatser. 
 
Fiskevårdsområdet bör ge prioritet åt de hårdast ansatta vattnen, dvs. sätta in 
biotopvårdsinsatser där de behövs mest akut. Viktigt är att, innan arbeten initieras, andra 
möjliga orsaker till det svaga fiskbeståndet utesluts. Individbetrakta vattendraget vid 
restaureringsarbetena och anpassa därigenom åtgärderna till de lokala förhållanden som råder. 
Viktigt är också att försöka finna den största möjliga naturligheten och skapa en mångfald av 
miljöer- undvik arkitektonisk ingenjörskonst med artificiella strukturer och upprepningar av 
samma konstruktioner. Den entreprenör som utför det maskinella arbetet (om sådant behövs, 
vilket det oftast gör) bör ha utbildningsintyg avseende biotopvårdsinsatser samt goda 
erfarenheter från diverse restaureringsprojekt (Fig. 8). Höga miljö- och säkerhetskrav skall 
också kunna garanteras av entreprenören. Likväl som att höga krav skall ställas på 
entreprenören som utför det maskinella arbetet skall man även ställa höga krav på 
arbetsledningen, avseende erfarenhet och fiskbiologisk kunskap, vid biotopvårdsinsatser.  
 
Biotopvårdens övergripande mål skall vara att så långt som möjligt återskapa det ursprungliga 
strömekosystemet med dess originalarter samt befrämja ett varaktigt och uthålligt nyttjande av 
fiskbestånden. Inga restaureringsarbeten bör initieras där det inte bevisligen skett mänskliga 
ingrepp som påverkat den naturligt förekommande floran och faunan negativt. 
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Figur 8. Restaurering av ett större vattendrag i regionen. 
 
Förundersökningar innan genomförandet av biotopvård är idag av hög vikt, dels för att det 
utgör en förutsättning för en tillförlitlig effektuppföljning och dels för att kunna motivera 
bidragsgivande myndigheter att fortsätta anslå pengar till kommande biotopvårdsprojekt . Den 
förundersökning som Orsa fvof. tillsammans med Orsa kommun och Fiskeresursgruppen 
genomfört i Unnån kan utgöra bra riktlinjer för eventuella framtida upplägg, även om 
omfattningen och arbetsinsatsen inte behöver vara lika stor. 
 
 
Anläggning av lekbottnar 
Anläggning av lekbottnar i strömmande vatten kan vara motiverat där lekmiljöer för laxartad 
fisk har blivit spolierade, men även som en rent produktionshöjande åtgärd där det naturligt 
råder brist på miljöer av detta slag.  
 
I större vattendrag är mängden lekområden mycket sällan en begränsande faktor, dels därför 
att öring sällan leker där utan söker sig till sidogrenar eller upp i mindre tillflöden och dels 
därför att den andra strömlevande salmoniden som vi förknippar med regionens vattendrag, 
harr, inte är så nogräknad när det gäller val av lekhabitat. Är sidogrenar igenschaktade genom 
flottning, vilket är vanligt i regionen, kan dock öringens reproduktion påverkas i negativ 
riktning även i större vattendrag (Bruks et al. 1999).  
Brist på lämpliga lekhabitat återfinns främst i mindre bäckar och åar och i sådana fall kan man 
betrakta anläggandet av lekbottnar som en produktionshöjande åtgärd, vilket i vissa fall kan 
ge positiva resultat och även, ur ett fiskevårdsperspektiv, relativt omgående (Fig. 9).  

Figur 9. Förändring av öringtäthet (0+/100 m2) efter etablering av lekbotten senhösten 1998 (efter 
Bruks 1999). 
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Om det anses vara motiverat att anlägga lekbäddar bör de etableras på rätt ställe och med rätt 
material. De bör ligga i områden med stabila flöden, sådana lokaler finns alltid i sjöutlopp och 
ofta i slutet av höljor samt vid forsnackar (Fig. 10). Lekbädden bör bestå av naturgrus samt 
utgöras av blandade grus- och stenfraktioner, grusets diameter bör vara 1-5 cm och i detta 
skall inslag av lite större sten (10 - 15 cm) etableras. 
 

 
Figur 10. Lekgrus i hölja. 
 
 
Vandringshinder/vandringsvägar 
Vandringshinder för fisk förekommer, som tidigare nämnts, i de flesta av regionens 
vattendrag, Mora/Våmhus fvof. är inget undantag. Med begreppet vandringshinder avses 
dammbyggnationer av olika slag, vägtrummor etc. som omöjliggör eller försvårar den 
naturliga migrationen för fisk.  
 
Av yttersta vikt är att säkerställa om hindret är av naturlig karaktär eller om det tillkommit 
genom mänsklig aktivitet. Är det naturligt, t ex ett vattenfall, skall det inte ”åtgärdas” utan 
lämnas orört då det tjänar som en naturlig spridningsbarriär. Även de debatterade 
bäverdammarna bör lämnas intakta om inte synnerliga skäl föreligger för utrivning.  
 
Om utrivning av damm eller liknande blir aktuellt skall man vara medveten om att det ofta är 
en svår process. Ägandeintressen, kulturella intressen och andra juridiska aspekter är ofta 
svåra frågor att lösa när man vill skapa fri vandringsväg för fisk.  
 
En utrivning av ett vandringshinder är alltid att förorda, men om det inte är möjligt med 
utrivning kan en artificiell vandringsväg vara det enda alternativet.  
 
Fiskvägar är anläggningar som byggs för att möjliggöra/återskapa fiskens naturliga vandring 
förbi ett hinder. Hur lösningen för en fiskväg skall se ut måste specialanpassas för varje 
enskilt objekt, några schablonlösningar finns ej. Det gäller dessutom att finna rätt modell av 
fiskväg, men generellt sett är ett omlöp att föredraga framför trä- och betongtrappor.  
Minst lika viktigt som valet av vandringsväg, är att garantera fiskvägens vattenflöde, att 
utforma ett bra lockvatten, erbjuda en rimlig lutning samt att placera fiskvägen rätt.  
 
Merparten av de fiskvägar som konstruerats i regionen kan dessvärre inte garantera 
fiskvandring, främst beroende på fiskvägarnas vattenflöde, lutning och lockvatten. 
 
Fvof. skall vara medvetna om att fiskvägar ofta är kostsamma lösningar som tyvärr inte 
lämnar någon garanti att vandring av fisk kan ske, speciellt när det gäller yngre och mindre 
fisk. 
 
Vägtrummor, speciellt äldre, verkar ofta som vandringshinder, främst i mindre vattendrag 
(Fig. 11). Dessa är som regel lätta att åtgärda med förhållandevis små insatser. Ofta så kan det 
räcka med att göra smärre fördämningar nedströms trumman och på så sätt kan man alltid 
garantera ett lämpligt minimiflöde genom trumman samt att fisken inte behöver hoppa för att 
kunna forcera vägtrumman. 
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Figur 11. Ett alltför vanligt exempel på felanlagd vägtrumma. 
 
 
Flödesutjämnande åtgärder och skötsel av strandzonen 
Igenläggning av gamla dikningar, där skogsbruket har misslyckats med att öka tillväxten på 
kulturskog, är ofta en mycket verkningsfull åtgärd. Vattnet ges vid igenläggning en längre 
uppehållstid i systemet, vilket förutom att ge en effekt av flödesutjämning också innebär att 
vattenkvaliteten förstärks i den mening att läckaget av komplexa humussyror, vilka till viss 
del kan försura vattnet, avtar.  
 
Dikningarna har också i vissa fall visat sig ge upphov till igenslamning av viktiga lekbottnar, 
detta är en ytterligare anledning till varför de bör fyllas igen, så att naturliga lekområden kan 
återhämta sig. 
 
Ett hårt hyggesbruk ned mot vattendrag utan tillräckligt tilltagna kantzoner ger en ökad 
avrinning och därmed en sämre vattenhållande kapacitet. Detta resulterar i långsiktigt 
negativa konsekvenser. Förutom den ökade avrinningen ökar ljusinstrålningen, blir det ett 
sämre födoutbud för fisken p.g.a. att nedfallet av terrestra insekter minskar, det sker 
förändringar i temperaturförhållandena samt att det i vissa fall kan ge upphov till kraftiga 
isdammar. Dåligt tilltagna kantzoner mot vattendrag är ett problem vars omfattning är mindre 
idag än för ett par decennier sedan. Skogsbolagen är idag, genom bland annat 
miljöcertifiering, angelägna om att inte genomföra dessa strandnära avverkningar medan 
privata markägare, ibland p g a ekonomiska orsaker, alltjämt tillämpar uttag av virke ända ned 
mot vattendragen.  
Privata markägare bör informeras om de problem som dessa avverkningar kan resultera i för 
fisken och organismlivet i vattendragen. 
Genom ett generellt sparande av kantzoner kan man kringgå de negativa effekterna och återfå 
ett fungerande förhållande mellan livet i vattnet och den strandnära miljön. I vissa fall kan det 
dock eventuellt vara motiverat att avverka ned mot ett vattendrag. Detta kanske låter 
kontroversiellt och motsägelsefullt men det gäller endast där strandvegetationen består av 
planterad gran och tall på mark som i ett naturtillstånd skulle domineras av lövvegetation. Det 
eventuellt positiva med en åtgärd detta slag är att man på relativt kort sikt kan återfå en 
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lövdominerad strandzon, vilket bör gynna produktionen av organismer över alla nivåer i 
vattnet. 
 
 
Kalkning 
På grund av luftburet nedfall av svavel och kväve, i detta område uteslutande svavel, har mark 
och vatten successivt försurats snabbare än i ett naturtillstånd vilket påverkat 
försurningskänsliga organismer menligt.  
Det är områden med svårvittrad berggrund som har drabbats av detta fenomen och 
försurningspåverkan är vanligen störst i dessa vattensystems övre delar. Detta gäller även för 
de vattensystem som förekommer i Mora/Våmhus fvof.  
Förutom den atmosfäriska depositionen av försurande ämnen, vilken under senare år 
successivt har avtagit och idag i det närmaste inte är detekterbara, står skogsbruket för en 
minst lika stor, troligen betydligt större del av den fortgående mark- och vattenförsurningen i 
regionen. Skogsbruket försurar, som tidigare nämnts, marken genom bortförsel av ved, dvs. 
bortförsel av de baskatjoner som motverkar en pH-sänkning i jordlagren, även kulturskogens 
höga andelen av barrskog i förhållande till lövskog försurar mark och vatten till viss del. 
Förutom den antropogena försurningen finns det även en naturlig försurning, dvs. att marken 
successivt blir surare och surare. Att det förekommer en naturlig försurning är få medvetna 
om, men detta är något som man måste beakta. 
 
För att kringgå försurningsproblematiken och dämpa dess effekter tillämpas relativt storskalig 
kalkning, dvs. att man med hjälp av kalkens egenskaper höjer/återställer vattnens pH-värde 
och alkalinitet. Kalkning sker från såväl båt som helikopter samt att ett flertal vattendrag 
kalkas medelst doserare (Fig. 12). 

Figur 12. Kalkdoserare i ett vattendrag. 
 
Mora/Våmhus fiskevårdsområde har en mängd objekt som ligger i kommunens 
kalkningsprogram, vilket innebär att de har bedömts vara så pass försurade och skyddsvärda 
att kalkning ansetts vara motiverat. Det biologiska målet med kalkningen är att återställa 
faunan och floran i försurningspåverkade sjöar och vattendrag till ett så ursprungligt skick 
som möjligt. Mora kommun kalkar årligen sina vatten för stora summor och en stor del av 
dessa insatser hamnar i Mora/Våmhus fiskevårdsområde, t ex i Våmåns och Gopalåns 
avrinningsområde. 
Det har under innevarande år framkommit att vissa av kalkningsobjekten inom fvof., främst i 
vattendragen som kalkas medelst doserare, i dagsläget inte behöver kalkas i den omfattning 
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som hittills skett. Åar som t ex Kräggån och Lädeån är egentligen inte speciellt 
försurningspåverkade (Danielsson pers. komm.).  
Fvof. bör också vara moderata med framtida sjökalkningsobjekt i syfte att förbättra miljön för 
öring speciellt i sådana sjöar där det sker utplantering av äldre fisk än yngel. Man bör inte ha 
någon övertro beträffande kalken och dess effekter – det är inget universalmedel. 
 
 
Främmande arter 
De från Nordamerika introducerade djuren, mink och bäckröding, bör om möjligt konsekvent 
decimeras i numerär. Att minken är en stor predator på de inhemska laxfiskarna har nog inte 
undgått någon fiskare, medan den inte utgör någon större fiende till den nordamerikanska 
bäckrödingen. Detta beror främst på att dessa två arter har samevolverat, dvs. utvecklats, 
tillsammans och därmed har bäckrödingen anpassat sitt beteende för att undvika 
predationstrycket från mink.  
Om man önskar decimera minkbeståndet bör man använda sig av levandefällor som sätts på 
lämpliga platser utmed vattnet. Det är mycket viktigt att man inte av misstag fångar den 
fridlysta uttern. Därför skall öppningarna på fällorna för levandefångst av mink vara högst 7 x 
7 cm. Fällfångst är dock ett mycket svårt arbete och ett bättre alternativ kan vara att jaga mink 
på förvintern med en tränad hund. 
Bäckrödingen å sin sida är ett stort problem då den lyckas genomföra reproduktion i svenska 
vattendrag och till viss del nyttjar samma habitat som den inhemska öringen, speciellt dennes 
lek- och uppväxtmiljöer. Ett annat problem är att den konkurrerande bäckrödingen kan 
minska den genetiska variationen hos skyddsvärda öringbestånd. Eftersom 
populationsstorleken hos öringen minskar till följd av konkurrensen med bäckrödingen kan 
också den genetiska variationen hos öringen reduceras. 
Bäckrödingen är troligen här för att stanna, men den bör beskattas så hårt som det är möjligt, 
dvs. fiskevårdsområdet bör ha ett riktat fiske efter bäckröding då den genom sina rent 
beteendemässiga orsaker bedöms kunna konkurrera med den inhemska öringen långt upp i 
vattensystemen.  
Ett problem med regleringen av bäckrödingens numerär är att dess biotop troligen uppbär 
även öring varmed ett hårt fisketryck på bäckröding även ger en alltför hög beskattning av 
öring. Ett alternativ till riktat fiske för att sänka bäckrödingens abundans, dvs. täthet, i vissa 
vatten skulle kunna vara att med hjälp av elfiske tunna ut dess bestånd successivt. Detta har 
prövats som metod i regionen men huruvida denna åtgärd är verkningsfull finns det dock inga 
belägg för. 
Enligt en mängd elfisken utförda inom Mora/Våmhus fvof. är tätheten av bäckröding inte så 
påfallande som t ex i Orsa fvof. (Fig. 13). Dessutom är dess utbredningsområde, enligt 
elfiskeundersökningarna, i huvudsak förlagt till Bossåns, Våmåns samt Hemulåns 
avrinningsområde.  

Figur 13. Procentuell förekomst av bäckröding på elfiskelokaler i Mora/Våmhus fvof., och en 
jämförelse med Orsa fvof. Resultat baserat på elfiskeundersökningar utförda 1985-2001. 
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Reglering av fisket 
Har enligt önskemål av styrelsen för Mora/Våmhus fvof. tagits bort ur planen och återfinns 
istället som ett PM bilagt planen.  
 
Utplantering av fisk 
Utplantering av fisk har två huvudsyften. Dels att plantera ut fisk i ett bevarandesyfte, dels för 
att få ett förbättrat fiske. I bevarandesyfte gör man utplanteringar för att stödja hotade eller 
återintroducera redan utrotade bestånd (Tabell 9). För att få ett förbättrat fiske görs 
förstärkningsutplanteringar, kompensationsutplanteringar, utplanteringar för put-and-take-
fiske och även introduktioner utanför de existerande utbredningsområdena (Tabell 9).  
 
Tabell 9. Olika mål med, och varianter av, fiskutplantering. 
Bevarande     Förbättrat fiske 
 
Återintroduktion     Introduktion 
Stödutplantering    Förstärkningsutplantering 
       Kompensationsutplantering 
       Put-and-take-fiske 
 
Att plantera ut fisk som naturvårdsåtgärd med syfte att skydda hotade bestånd eller 
återetablera redan utrotade bestånd kan utgöra en miljönytta som måste vägas mot en 
eventuell risk med utplanteringen. Verksamheten skall vara ett led i arbetet med miljömålet 
att bevara fisk i livskraftiga, naturligt reproducerande bestånd.  
 
Vid återställningsarbete i skadade vatten skall alltid möjligheten till naturlig återkolonisation, 
efter att skadan undanröjts, beaktas. Om sådan bedöms möjlig och inte tar orimligt lång tid är 
den att föredra. 
Om inte naturlig återkolonisation är möjlig, eller om den tar alltför lång tid, kan utplantering 
tillgripas efter en riskbedömning. När det föreligger behov av att återintroducera arter eller 
stammar saknas ofta ett ursprungligt utplanteringsmaterial och man är då hänvisad till att ta 
material från en annan stam med liknande biologiska egenskaper i första hand från andra delar 
av samma vattensystem.  
Resultatet av en återintroduktion skall alltid innefattas av ett uppföljningsprogram. Detta är 
något som fvof. bland annat försöker med i Fuån och Vasslarängsbäcken. Vid ett 
återintroduktionsarbete skall man av biologiska orsaker alltid arbeta med unga livsstadier av 
fisk, företrädesvis ögonpunktad rom och/eller simfärdiga yngel. Detta är ett långsiktigt arbete 
(Näslund 1993), dvs. man kan inte förvänta sig några snabba resultat, speciellt om man avser 
att introducera ett vandrande bestånd vilket oftast är fallet och så även inom Mora/Våmhus 
fvof.  
Återintroduktioner skall ses som ett sätt att öka förutsättningarna för hotade arter/stammar och 
dess fortsatta existens i vår fauna. 
 
Stödutplanteringar är en annan form av utplanteringar vars syfte till viss del kan sägas ske i ett 
bevarandeperspektiv. Dessa utplanteringar skall dock endast ske i en övergångsperiod tills 
dess man eliminerat orsaken till varför beståndet inte är livskraftigt. Innan stödutplantering 
företas skall man i första hand försöka att skydda det svaga beståndet med restriktiva 
fiskeregler, i andra hand skall man försöka att restaurera och optimera biotopen och först i 
tredje hand skall stödutsättning tillgripas. Orsakerna till ett svagt fiskbestånd i regionen är 
oftast en felaktig fiskereglering och/eller att biotopen är skadad i fysiskt hänseende, vilket t ex 
är fallet för områdets vattendrag. Genetiska aspekter skall också beaktas vid stödutplantering. 
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Vid stödutplanteringar av svaga och skyddsvärda bestånd bör dessutom mängden utplanterad 
fisk inte vara proportionellt dominerande i förhållande till den naturliga reproduktionen (som 
då måste uppskattas). Stödutplanteringar är ej att rekommendera om det inte primärt handlar 
om att skydda en stam från utrotning. 
 
Beträffande utplanteringar med syfte att förbättra fisket så skall man alltid ha den 
utgångspunkten att i första hand anpassa beskattningen genom styrning av fiskets bedrivande. 
Om produktionen bedöms vara lägre än vattenområdets potential är det viktigt att försöka 
identifiera orsakerna och där så är möjligt påverka den i gynnsam riktning utan att företa 
utplantering. Biotopförbättringar är i detta sammanhang en prioriterad åtgärd eftersom de 
leder till permanenta förbättringar med liten skadlig ekologisk påverkan. Om sådana åtgärder 
inte är möjliga eller inte leder till eftersträvat resultat är utplantering efter en riskbedömning 
ett alternativ. Verksamheten skall inte bryta mot principen om att bestånden skall förvaltas så 
att den naturliga mångfalden bevaras, dvs. att genetiska och ekologiska aspekter noga skall 
övervägas innan utplantering startar. 
Vid introduktion av för Sverige ursprungliga arter och stammar till områden utanför deras 
naturliga utbredningsområde skall risken för spridning utanför det avsedda 
introduktionsområdet, samt risken för negativa ekologiska och genetiska effekter i 
introduktionsområdet undvikas. Vidare skall introduktion av fisk i naturligt fisktomma sjöar 
inte ske eftersom det innebär ett stort hot mot den biologiska mångfalden.  
Introduktion av för Sverige helt främmande arter skall inte förekomma. Undantagna är dock 
arterna regnbåge, bäckröding, kanadaröding, gräskarp, signalkräfta samt rödinghybriden 
splejk, vilka alla redan förekommer i landet. Bland dessa bör dock bäckröding, kanadaröding 
och splejk på sikt icke användas för utplantering samt att regnbåge inte skall införas till några 
nya vatten.  
Åtgärder måste också vidtas så att fisken inte kan lämna det vattenområde den planteras ut i, 
dvs. en rymningssäker miljö måste garanteras. De potentiella negativa effekterna av 
utplantering av främmande arter och stammar som man måste undvika innefattar ekologiska 
interaktioner såsom predation, konkurrens samt spridning av parasiter och sjukdomar. Ett 
regionalt exempel på detta är introducerad gädda som kraftigt reducerat bestånd av öring 
genom predation och konkurrens. 
 
Förstärkningsutplanteringar används med syfte att förbättra fisket och innebär att man, för att 
kunna bibehålla eller öka beskattningen, planterar ut fisk av en art i ett vattenområde där arten 
redan förekommer. När utplanteringar av detta slag genomförs bör utplanteringsmaterialet i 
första hand vara av samma stam som redan finns i vattnet, eller i andra hand från samma 
vattensystem. Hänsyn måste i detta fall tas till genetiska risker.  
Förstärkningsutplanteringar var förr en vanlig strategi vid utplanteringar i Sverige och har 
med all sannolikhet gett upphov till genetisk påverkan eftersom det skett inkorsningar med 
den vilda fisken. Lokalt anpassade genkomplex bryts, s.k. utavelsdepression, vilket kan vara 
ett hot mot lokalt anpassade populationer.  
Utplanteringar av detta slag är ej att rekommendera och ger sällan eller rent av aldrig några 
goda resultat (Fiskeriverket 2001).  
 
Kompensationsutplanteringar sker, precis som namnet antyder, för att kompensera för förlorat 
fiske, något som oftast kan sättas i samband med sjöreglering och kraftverksutbyggnad. 
Kompensationsutplanteringar är en utplanteringsform som är vanligt förekommande inom 
fvof. och då främst p g a förlorade reproduktionsarealer för vandringsöring från 
Siljan/Orsasjön och den enda möjligheten att hålla vattnen med fiskbara bestånd har då varit 
kompensationsutplanteringar av öring.  
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Beträffande de kompensationsutplanteringarna som förekommer inom området bör fvof. 
aktivt arbeta för att endast lokal stam nyttjas vid utplanteringar, även om detta kan medföra att 
återfångsterna minskar, och tendenserna är väl att så också kommer att bli fallet i framtiden 
(Carlstein pers. komm.). Historiskt sett har det dock använts såväl främmande arter som 
stammar i kompensationsarbetet (Bruks et al. 2000), vilket kan ha inneburit genetiskt negativa 
effekter. En genetisk undersökning avseende de två riksintressanta öringstammarna i 
Siljanssystemet, de s.k. ”Hansjö”- respektive ”Siljansöring”, vilka också använts mest 
frekvent i kompensationsprogrammet i Siljanmålet, har utförts under 2001, och resultatet från 
denna undersökning understryker att dessa idag är en och samma stam (Carlsson pers. 
komm.). 
 
Put-and-take-utplanteringar är beteckningen på utplanteringar där fisken ej förväntas etablera 
naturligt reproducerande bestånd utan enbart skall tillgodose behovet av fångstbar fisk. Fisk 
sätts därför ut i fångstbar storlek, dvs. den kan fiskas direkt efter utplantering. Den vanligaste 
arten är regnbåge, men även öring, röding och bäckröding förekommer.  
Put-and-take-fiske är för fritidsfisket på många platser ett alternativ när det inte är möjligt 
med fiske på naturreproducerande bestånd av laxfisk. Detta är en relativt viktig fiskeform för 
en viss kategori av fiskare. 
Utplanteringar av detta slag skall endast göras i vattenområden där naturbestånd av arten i 
fråga saknas eller inte har något skyddsvärde. Det skall också garanteras att den utplanterade 
fisken inte kan lämna det vattenområde som utplanteringstillståndet avser eller att fisken är 
steril (ännu ej tillåtet i Sverige). 
En variant av put-and-take är put-grow-and-take, vilket innebär att man efter utplantering låter 
fisken växa under en eller två säsonger till större storlekar innan man upplåter sjön för fiske.  
Sett ur ett fiskbiologiskt perspektiv är put-and-take- eller put-grow-and-take-utplanteringar 
endast ett konstlat medel för att skapa ett fiske med kort varaktighet och har inget egentligt 
berättigande i den moderna ekologiska och uthålliga fiskevården. En eventuell fördel kan 
dock vara att fisketrycket på vilda bestånd kan sänkas. 
 
I mitten av 1800-talet började den moderna fiskevården i Sverige att utvecklas och 
organiseras nationellt. Tekniken att konstbefrukta och kläcka fiskrom växte fram. 
Traditionella motiv för fiskutplanteringar var att öka produktionen genom yngelutplanteringar 
i diverse vatten. I Siljansområdet blev fiskodling och utplantering av fisk ordentligt 
organiserat när Sollerö fiskodling etablerades i samband med den partiella regleringen av 
Siljan under 1920-talet. Initialt odlades inhemska arter, främst gädda och sik, vilka 
planterades ut som yngel- främst i Siljan men även i en mängd andra vatten inom området 
(Bruks et al. 2000).  
Efter andra världskriget vaknade ett intresse för laxartad fisk varför öring av diverse ursprung, 
röding och bäckröding, samt med tiden alltmer regnbåge planterades ut- ofta i 
rotenonbehandlade sjöar, vilket var mycket vanligt i den här regionen.  
När sedan kraftverken tog Österdalälven i sett grepp startade ett omfattande 
kompensationsprogram för öringen i systemet, och idag görs storskaliga utplanteringar av s.k. 
”Siljansöring” framför allt i Österdalälven och Siljan, men även i vissa s.k. sidovatten. Även 
andra arter har innefattats i kompensationen såsom röding.  
Den geografiska spridningen av utplanteringarna av laxartad fisk är påfallande stor inom 
området och mycket få vatten har undgått utplanteringar, mycket p.g.a. regleringsföretagets 
kompensationsodling på Sollerön, detta innebär tyvärr att inget eller endast ett fåtal, vatten 
kan sägas innehålla rena naturbestånd av laxartad fisk (Bruks et al. 2000).  
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När laxartad fisk nämns tänker man i första hand på öring, men även röding, harr, sik, siklöja, 
bäckröding och regnbåge har planterats ut relativt flitigt och med högst varierande framgång 
inom fiskevårdsområdets vatten (Bruks et al. 2000). 
Det är dessutom inte enbart laxartad fisk som har planterats ut i stor omfattning inom området 
utan även arter som främst gädda men även gös har utplanterats flitigt. Gäddan var tidigare en 
betydande del av folkhushållet i vissa trakter. Gädda har på detta sätt fått en onaturligt stor 
spridning i området genom en omfattande utplanteringsaktivitet under den tidigare delen av 
1900-talet (Bruks et al. 2000). 
 
Vid ogenomtänkt förstärkningsutplantering kan konkurrens om föda och utrymme uppstå 
samtidigt som fisketrycket höjs när utplanterad fisk finns tillgänglig för fiskarena. Om 
fisketrycket ökar höjs även fångstuttaget på vild fisk. Sammantaget kan detta leda till en 
minskad numerär av vild fisk, vilket kan vara speciellt skadligt när vildbeståndet är bräckligt. 
Det är bl.a. detta förhållande som har bidragit till den katastrofala situationen för den vilda 
Östersjölaxen.  
Om den odlade fisken har ett främmande ursprung kan dessutom inkorsning av odlad fisk i 
naturbeståndet medföra en förlust av genetisk variation, dvs. att specifika egenskaper som 
utvecklats hos naturfisken kan gå förlorade.  
Denna strategi av typ förstärkningsutsättningar, vilka har förekommit inom området, bör 
rimligen omprövas. En sjö med inneboende förutsättningar för självreproducerande 
öringbestånd som t ex Överläden skall inte behöva förstärkningsutsättningar och erhålla odlad 
öring då detta kan få negativa följder, och som dessutom ger sjön något av en put-and-take-
stämpel. Den odlade och utplanterade fisken har ett annat beteende än vildfisken. Den odlade 
fisken kommer från en trygg miljö med mat i överflöd där dödligheten är låg och tillväxten 
mycket hög, medan det hos vildfisken som regel är omvända förhållanden.  
När den odlade fisken introduceras till ett naturvatten skall den ställa om sitt beteende för att 
klara sig. Först drabbas den av fysiologisk stress där fiskarna alltför ofta dör av undernäring 
eller faller offer för någon predator. Den utplanterade fisken har också som regel svårt att 
klara övervintring (Fig. 14) genom att de inte klarar kombinationen mellan låg temperatur och 
dålig födotillgång. Svinnet på odlad fisk är stort och troligt är att merparten inte kommer 
fiskarena till gagn (Carlstein pers. komm.). Detta är också något som bland annat Näslund 
(1993) har visat där 95 – 100 % av öring (1+ och 2+) utplanterad i vattendrag försvinner 
under första vintern (Fig. 14). 

 
Figur 14. Tätheter (antal/100 m2) av öring >0+ i Singsån, efter en vinter är all utplanterad öring borta 
medan det vilda beståndet var relativt oförändrat (efter Näslund 1993). 
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Den kompensationsfisk som fiskevårdsområdet erhåller bör ge större nytta, såväl biologiskt 
som ekonomiskt och även när det gäller största möjliga återfångst, om den koncentrerades till 
ett mindre avgränsat område, dvs. ett fåtal sjöar. Detta skall givetvis ske i sådana sjöar där inte 
naturbestånd tar skada och där återfångstresultaten är relativt goda, t ex Rotsjön, Grundsjön, 
Fisklösen och Ätjärn. 
 
Om utplanteringar, återintroduktion, av öring i naturvatten har ambitionen att vara uthålliga 
bör yngre livsstadier prioriteras, dvs. nybefruktad rom, ögonpunktad rom eller simfärdiga 
yngel. Detta ger en bättre prägling till utplanteringsvattnet och tillåter en naturlig selektion 
och ger individer bättre anpassade till sin miljö än äldre utplanteringsfisk. Givetvis bör det 
introducerade materialet vara av lokalt ursprung för att undanröja genetiskt negativa effekter. 
Oavsett en öringutplanterings avsikt måste man följa vissa regler för att lyckas, detta kan gälla 
tidpunkt, livsstadier, teknik mm (Tabell 10). 
 
Tabell 10. Hjälpmedel för eventuell utplantering av öring. Redovisas översiktligt för vattendrag 
respektive sjö (efter Degerman et al. 1998). 
 
Övergripande, välj rätt vatten- säkerställ att inte utplanteringen ger negativa 
effekter på andra arter (t ex konkurrens, smittspridning, genspridning mm.). 
 
Övergripande, välj rätt stam- för att undvika bl. a genspridning. Beakta den 
regionala anpassningen till klimatet. Rätt stam är nästan utan undantag den närmast 
tillgängliga, dvs. från samma eller ett likartat vattensystem med likartad livshistoria. 
 
Rätt storlek i vattendrag- bör vara tidiga livsstadier såsom ögonpunktad rom eller 
simfärdiga yngel. Tidiga livsstadier är essentiella för präglingen till vattnet. Äldre fisk 
än simfärdiga yngel rekommenderas ej. 
Rätt storlek i sjö- om rovfiskar såsom gädda finns närvarande sätt ut stor fisk (i 
sjöar med abborre kan man ha mindre fisk), om det finns duktiga planktonbetare i 
sjön sätt ut stor fisk. Betänk att odlingskostnaden är hög för stor fisk, medan den är 
billig för yngre fisk. 
 
Rätt mängd i vattendrag- för ögonpunktad rom ca 500 romkorn per 100 m2, för 
simfärdiga yngel 50 – 100 individer per 100 m2.  
Rätt mängd i sjö- mycket svårt att uppskatta beroende på olika vattens 
produktionskapacitet. För norra Dalarna bör en utplanteringstäthet vara ca 1 – 5 
öring/ha. Som regel planterar man ut betydligt mer fisk vilket oftast är lika med en 
ekonomisk förlust. 
 
Rätt tidpunkt i vattendrag- självfallet beroende av vilket livsstadium man väljer, 
ögonpunktad rom på vintern samt simfärdiga yngel på senvåren. 
Rätt tidpunkt i sjö- det finns övertygande bevis på att laxfiskutplanteringar på våren 
ger det bästa resultatet (de ges en chans att lära sig att äta under sin första sommar). 
Dock kan höstutplanteringar i vissa fall fungera i norra Sverige (de är kraftigt 
”överviktiga” när de planteras ut och överlever på så sätt vintern och kan eventuellt 
lära sig äta riktig föda nästkommande vår), men gäller egentligen inte för berört fvof. 
 
Rätt plats i vattendrag- beträffande romutplanteringar skall de ske i anslutning till 
mäktiga lekbottnar. Simfärdiga yngel planteras på lämpliga uppväxtområden. 
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Rätt plats i sjö- generellt högre återfångster vid utplanteringar från båt än direkt från 
”fiskbilen”. Bäst att sprida ut fisken i hela sjön samtidigt som man undviker 
strandkanten. 
 
Rätt teknik i vattendrag- för ögonpunktad rom finns det speciella askar (ha inte för 
mycket rom per ask = svamp). Den bästa metoden är dock att plantera ut rom med 
en s.k. romutsättare. Tänk också på att rom och simfärdiga yngel är känsliga för 
temperaturväxlingar. 
Rätt teknik i sjö- det viktiga är transporten av fisk (ju längre transport desto sämre 
överlevnad, det är långt mellan Särna och Mora!). Fisken måste även vara svulten, 
givetvis ha tillgång till syrgas under transporten samt att den inte utsätts för kraftiga 
temperaturväxlingar. 
 
Generellt sett kan man säga att möjligheten att företa fiskutplanteringar i framtiden 
förmodligen blir mycket begränsade och troligen behöver man, genom 
konsekvensbeskrivningar, bevisa att nyttan överstiger de ekologiska och genetiska riskerna. 
 
Det blir idag dessutom viktigare och viktigare att fisken bedöms vara naturlig eftersom den 
allmänna miljödebatten påverkar en utveckling mot ett mera resursanpassat samhälle. För 
fiskets del handlar detta i ökande utsträckning om ett naturligt fiske på naturliga bestånd i en 
naturlig miljö. Undersökningar både i Sverige och utlandet understryker detta och visar att 
den moderna fiskaren alltmer kommer att premiera ett fiske på naturliga fiskbestånd i en 
naturlig miljö framför utplanterad fisk. Detta innebär t ex att regionen inte kan förvänta sig att 
fånga turister med hjälp av regnbågsvatten, sådana vatten är dessutom av betydligt bättre 
kvalitet i Centraleuropa och i de södra regionerna av Sverige. 
 
Fiskeriverket kommer troligen att framledes föreslå länsvisa utsättningsplaner enligt en mall. 
En klassificering av Sveriges vatten föreslås också där tre olika tillståndsklasser 
rekommenderas, från vatten med högt skyddsvärde där utsättningar blir helt förbjudna, till 
vatten med låga, eller inga, skyddsvärden som kan brukas mer intensivt med fiskutsättningar 
(Fiskeriverket 2001). Denna klassificering kommer att bli ett av de viktigaste styrmedlen för 
hur man kommer att få sätta ut fisk i framtiden.  
 
 
Effektuppföljning 
När åtgärder i ett specifikt vatten har genomförts, vare sig det gäller biotopförbättrande 
åtgärder, reglering av fisket, fiskutplantering mm., är det viktigt att en långsiktig och väl 
genomtänkt effektuppföljning utförs för att visa om den tilltänkta åtgärden gett eftersträvat 
resultat. Detta är en grundförutsättning för en hållbar fiskevård som till dags dato tyvärr inte 
uppfyllts (gäller inte Ert fiskevårdsområde utan generellt för hela länet). 
 
Effektuppföljningen bör bland annat innefatta de kemiska och fysikaliska förändringarna i 
kalkade vatten. Detta är dock ingen arbetsbörda som belastar fvof., utan detta ombesörjs av 
kommun och länsstyrelse genom väl underbyggda vattenanalysprogram.  
 
Rent biologiskt sköts effektuppföljningen, i rinnande vatten, med hjälp av elfiske och i sjöar 
med standardiserade provfisken med nät. I vissa fall utförs också bottenfaunaprovtagning som 
en del i effektuppföljningen. I de objekt där biotopvård genomförts är det intressant med en 
kartläggning av hur hållbar den fysiska förändringen är. I kalkade vattendrag och kalkade 
sjöar ombesörjs denna av kommun och länsstyrelse. I projekt genomförda utanför ramen av 
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kalkningsprogrammet bör dock fvof. engagera en fiskbiologiskt kunnig entreprenör för dessa 
arbetsuppgifter. 
 
En väl genomtänkt och genomförd effektuppföljning visar områdets höga ambitioner med 
fiskevården och föranleder också att bidragsgivande myndigheter blir mer välvilliga att ge 
bidrag till framtida fiskevårdsprojekt. 
 
 
 
Fisketurism i Mora/Våmhus fvof. 
År 1995 var det 3.1 miljoner av den svenska befolkningen (mellan 16 och 74 år) som angav 
att de var fiskeintresserade. Av dessa 3.1 miljoner människor hade 915 000 personer fisket 
som en viktig fritidsaktivitet, varav 400 000 var mycket intresserade av fisket (Fiskeriverket 
1999).  
År 2000 angav 55 % (3 400 000) av den svenska befolkningen att de var intresserade av 
fritidsfiske och hela 14 % angav att fiske var den viktigaste eller en av de viktigaste 
fritidsaktiviteterna (Bengtsson et al. 2000). 
 
Av de utländska turisterna som reste till Sverige angav 590 000 att de hade naturorienterade 
skäl för att komma till vårt land. 80 % av hela naturturismen kom från Danmark och 
Tyskland. Av dessa var det 280 000 personer som hade fiske som tungt vägande argument för 
sitt besök i vårt land. Sammanlagt hade dessa utländska turister lagt ut 485 miljoner på sin 
Sverigeresa (Fiskeriverket 1999).  
 
Marknaden för natur- och fisketurism är som synes enorm, men den är eftersatt och bör kunna 
utvecklas ytterligare och därmed nyttjas betydligt bättre. 
 
För närvarande säljer fvof. omkring fiskekort av olika slag för ca 250 000 kr per år. Dessa 
siffror borde ha inneboende förutsättningar att öka i framtiden. 
 
En fjärrfisketurist beräknas, enligt Helldal (pers. komm.), spendera 800 SEK per fisketillfälle 
i Siljansregionen, och siffran bör då rimligen även gälla för Mora/Våmhus fvof..  
En informerad fisketurist, dvs. en turist som har uppsökt ett fiskecenter eller dylikt, beräknas 
dessutom spendera ytterligare pengar.  
 
Fjärrfisketuristen innebär en stor samhällsnytta för regionen, t ex genom en ökad försäljning 
av fiskekort, övernattningar, livsmedel, bensin, mm.  
 
Om/när fisketurismen ges en högre prioritet inom området kan statusen på fisket höjas 
betydligt med följden att det uppträder politiskt och ekonomiskt intressanta dominoeffekter i 
kommunen eftersom det kan ge en ökad sysselsättning. Turistfisket är därmed inte bara 
fiskerättsägarnas angelägenhet utan även en viktig fråga för kommunen i och med att det är en 
näringslivsutvecklingsfråga. 
 
Det är viktigt att styra den inkomstgenererande turistfiskaren, dvs. att turisten fiskar hur, var 
och när vi (= fiskerättsägarna) vill, detta samtidigt som man bemöter denne trevligt och 
uppfyller deras varierande krav så att inkomstkällan blir återkommande.  
 
 
 
 



Fiskevårdsplan för Mora/Våmhus fvof. 

 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Schematisk bild över fisketurism. 
 
 
Många turister, främst från kontinenten men även svenskar, kräver idag professionell 
vägledning i fisket. Guideföretag och liknande verksamhet bör därför aktivt uppmuntras av 
fvof. när/om sådana entreprenörer dyker upp på spelplanen i framtiden.  
 
På guidens ansvar faller att rätt signaler angående miljötänkande skall nå turisten genom bl a 
visad hänsyn för det allmännas intresse med ansvarstagande för natur- och kulturmiljöer samt 
att genomföra ett resursbefrämjande och hänsynstagande fiske som visar på 
fiskevårdsområdets ambitioner att gå i bräschen för skapandet av ett hållbart och utvecklande 
samhälle.  
 
Mora/Våmhus fvof. har en inneboende potential beträffande sportfisketurism. Med den 
kvarvarande strömsträckan av Österdalälven i ryggen finns en viss potential att utveckla och 
underhålla ett attraktivt turistfiske efter harr inom fiskevårdsområdet. Älven utgör egentligen, 
tillsammans med Klarälven i Värmland, det första riktigt bra harrfisket för de svenskar som 
färdas norrut från södra Sverige (= en stor del av Sveriges befolkning). Vidare finns en 
mångsidighet som få fiskevårdsområden kan uppvisa, med ett fiske efter ett flertal arter. 
Dessutom har området en mycket stor tillgång till odlad fisk, på gott och ont, genom 
vattendom som en följd av utbyggnaden av Österdalälven, vilket kanske inte tillfredsställer 
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den som reser till Mora för att fiska, men kan locka spontanfiskare som är här för att utöva 
andra aktiviteter. 
 
Området ligger långt söderut, dvs. nära stora befolkningscentra som t ex Mälardalen, men 
erbjuder ändå till viss del ett Norrlandsliknande fiske, vilket är attraktivt för många 
sportfiskare. Mora har en väl utbyggd infrastruktur i ett naturskönt landskap där såväl 
lokalbefolkning som turister erbjuds rekreation och där fisket som resurs är en synnerligen 
viktig faktor.  
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