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Projektområde 
Bosjöbäckens avrinningsområde utgörs av ett 15 km2 stort område som till största delar består av 
skogsmark, utdikade myrar och sänkta sjöar. Nedre delen av Bosjöbäcken utgörs av en brant 
forssträcka som mynnar i Dalälven, uppströms denna är vattendraget till största delar kanaliserat och 
går genom skogs- och jordbruksmark. Myrarna utgörs i stor omfattning av rikkärr och extremrikkärr. 

Nedre delarna av Bosjöbäcken hyser lekvandrande bestånd av öring och flodnejonöga.  

Orsak till åtgärder 
I Uppsala län är många sjöar sänkta, vattendrag fördjupade och uträtade, våtmarker utdikade, till 
förmån för skogs- och jordbruk. Konsekvensen av dessa markavvattningar är att vattnets uppehållstid 
i landskapet är mycket kortare än innan. Detta har medfört till direkt negativa konsekvenser för Sjö-, 
våtmarks- och vattendragsmiljöer då de minskat både i omfattning och kvalitet. Dessutom leder dessa 
åtgärder indirekt till att landskapets förmåga att ta hand om vatten försämrats så att effekter av tex. 
Översvämmningar får betydligt allvarligare konsekvenser. I en tid när klimatförändringar väntas kan 
detta öka sårbarheten i hela samhället. 

Bosjöbäckens avrinningsområde omfattas i stor utsträckning av ett markavvattningsföretag vars 
ursprungliga syfte var att gynna jordbruket. Dessa områden är inte längre intressanta för jordbruket 
varför vattenregleringen idag huvudsakligen gynnar skogsbruk. Denna kraftiga utdikning orsakar en 
problematik där den naturliga hydrologin satts ur spel vilket bland annat leder till att myrarna 
riskerar att torka ut och växa igen, samt att delar av Bosjöbäcken går torr under lågflöden.   
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De Norduppländska rikkärren har ofta mycket höga naturvärden. Rikkärren berörs av 
miljömålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett riks växt- och djurliv”. Inom reservatsförvaltningen och 
ÅGP har åtgärdsplaner tagits fram med syfte att stärka, skydda och bevara rikkärsmiljöerna i 
Komossen och Komossängen. Många åtgärder har redan utförts eller påbörjats. Det finns flera hot mot 
rikkärren där framför allt övergödning och utdikning har leder till en ökad igenväxningstakt.  

Den bakomliggande orsaken till havsöringens nedgång är i dagsläget inte helt fastställd. Troligtvis 
speglar havsöringens nedgång den storskaliga förändring i kustekosystemet som påverkat flertalet 
fiskarter negativt. Trålfisket efter skarpsill och strömming samt predation från säl och skarv har 
föreslagits vara orsaker, men antropogen påverkan i avrinningsområden har en direkt påverkan på 
flera arters livscykel, däribland havsöringen. Till följd av rätade vattendrag, sänkta sjöar och utdikade 
våtmarker har många vattendrag genomgått morfologiska förändringar. Strömsträckor har 
försvunnit, avrinningen har påskyndats, erosionen har ökat och konnektiviteten försämrats. Detta i 
sin tur innebär lokalt att vattendrag förlorat sina ekologiska funktioner och går torra under delar av 
året.  

En hydrologisk utredning har påbörjats för avrinningsområdet. Syftet med utredningen är dels att 
kartlägga områdets hydrologi samt att utreda konsekvenserna av att höja vattennivåerna till de 
ursprungliga. Länsstyrelsen har även tagit fram underlag för att restaurera rikkärren Komossen och 
Komossängen. Restaureringsprojekt är redan påbörjade i Komossen inom reservatsförvaltningen.  

Vad vi vill förbättra 
Projektets huvudsyfte är att återskapa en mer naturlig vattenregim i hela avrinningsområdet genom 
att återställa de naturliga sjötrösklarna samt att lägga igen diken i myrområdena.  

Vidare syftar projektet till att förbättra hydromorfologin på utvalda sträckor av bäcken där potential 
finns. Biotoprestaurering genom tillförsel av sten och grus på potentiella strömsträckor samt 
återmeandring och att återföra bortrensat material är de huvudsakliga åtgärderna som föreslås för 
vattendragen. Detta i sin tur ska leda till att återskapa strömsträckor i vattendragen som fungerar som 
rekryterings- och uppväxtområde för havsvandrande öring. Föreslagna åtgärder kommer dessutom 
att leda till mer ekologiskt funktionella vattendrag i stort. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 
Med bakgrund av det arbete som redan utförts inom projektet är nästa steg att förankra åtgärder med 
markägare samt söka de tillstånd som krävs. Totalt berörs ca 9 km vattendrag, 0,8 km2 sjömiljöer 
samt 0,9 km2 rikkärrsmiljöer av föreslagna åtgärder. 

Planerade aktiviteter inom projekt är enligt nedan: 

- Markägarkontakter 
- Tillstånd & ansökningar 
- Igenläggning av diken 
- Återställning av sjötrösklar 
- Återmeandring av Bosjöbäcken 
- Biotoprestaurering genom tillförsel av block och grus. 
- Återställning av ekologiskt funktionella kantzoner 

Planerad uppföljning  
Rikkärrsmiljöerna följs upp inom ramen för länsstyrelsens arbete med miljöövervakning samt 
uppföljning av skyddade områden. Vidare kommer elfiske samt lekfiskinventering utföras. 
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I samverkan med 
Projektets huvudsakliga samarbetsparter är Upplandsstiftelsen, berörda mark-fastighetsägare samt 

Sportfiskarna.   
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