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Projektområde 
Sjön Amungen är en av Dalarnas största sjöar, 62 km2. Ner i sjön rinner ett stort antal 
vattendrag där de största är Dalforsån (Lillälven), Halgån samt Oxnäsån. Rockån som rinner 
ner i Amungen är utpekat som regionalt värdefullt vatten med avseende på naturvård. 
Amungen är identifierat som nationellt värdefullt vatten på grund av sina fiskbestånd och 
hyser ett storvuxet bestånd av sjövandrande öring med nutida samt historiska lek- och 
uppväxtområden i flertalet vattendrag i området.   

Orsak till åtgärder 
Amungen är identifierat som nationellt värdefullt vatten på grund av sina fiskbestånd. 
Många av vattendragen som rinner ner i Amungen har använts som flottleder och ett flertal 
är allmänna flottleder. Detta har inneburit att stora ansträngningar gjorts för att rensa, räta 
och i flera fall helt bygga om vattendragen. Länsstyrelserna i Dalarnas- och Gävleborgs län 
har tillsammans biotopkarterat området och funnit att många vattendrag nu har en påverkad 
förenklad fåra vilket leder till att vattendragen saknar den dynamik som opåverkade 
vattendrag har. Vattnet i fåran hos dessa vattendrag förlorar ofta kontakten med kantzoner, 
svämplan och dess laterala konnektivitet begränsas av invallning. Vid flertalet platser i 
många av vattendragen har även kontakten med sidofåror stängts av. Vattnet får vid detta 
tillstånd också en högre hastighet, vilket bidrar till bortförande av finare material och 
försämrad retention av organiskt material. Detta påverkar fysiska och biologiska processer 
samt förändrar livsmiljöer för de organismer som lever i och i närheten av vattendraget. 
Förutom direkta påverkan i fåran finns ett flertal dammar i området som hindrar vandring 
för fiskar och akvatiska organismer. Dessa dammar härstammar från timmerflottning men 
även från senare vattenverksamheter. Tidigare lek- och uppväxtområden för öringen i 
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Amungen har på flera håll stängts av vid uppförandet av dammar och i vissa fall på grund av 
undermåliga vägövergångar. I området återfinns 58 vägövergångar som behöver åtgärdas där 
38 är definitiva vandringshinder, 20 är partiella hinder. 

Vad vi vill förbättra 
Vi vill återställa vandringsmöjligheter för akvatiska organismer, däribland öringen i 
Amungen, samt återskapa naturlig dynamik i vattendragen i Amungenområdet. Vi vill ge 
vattendragen möjlighet att återfå de fysiska processer som finns i opåverkade vattendrag. 
Åtgärderna syftar därigenom till att återskapa gynnsamma habitat för akvatiska organismer, 
bland annat öring, och bidrar till att öka den biologiska mångfalden för att återge området en 
möjlighet att uppnå god ekologisk status. Vi vill även återskapa lek- och uppväxtområden för 
öringen i Amungen och på så sätt stärka beståndet för att gynna sportfisket i sjön Amungen. 
Detta vill vi göra genom åtgärder som öppnar upp fria vandringsvägar, återställer 
flottningspåverkade sträckor samt tillför död ved i vattendragen och genom detta också 
förbättra den morfologiska statusen i vattendragen runt Amungen. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Projekt är flerårigt och har flera delaktiviteter. 

• Sammanställa åtgärdsplan och samtal med berörda parter. 
• Planerad kulturmiljöutredning ska genomföras.  
• Åtgärder av vandringshinder vid vägövergångar görs av väghållare  
• Maskinella åtgärder av flottledspåverkade vattendrag samt tillförsel av död ved i 

vattendrag. 
• Åtgärd för konnektivitet förbi dammar.  

Planerad uppföljning  
Uppföljning av åtgärderna sker genom biologisk uppföljning samt hydromorfologisk uppföljning. 
Den biologiska uppföljningen görs med hjälp av elprovfiske och den hydromorfologiska 
uppföljningen görs genom utvärdering av målpunkter för fysiska processer i åtgärdsplanen för 
aktuell åtgärd. 

I samverkan med 
Skogsbolag 
Kommuner 
Berörda mark- och fiskevattensägare 
Länsstyrelsen Gävleborgs län 
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