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Bild 1. Omfattande rensningar utförda med schaktmaskiner i Österdalälven. Foto: Länsstyrelsen i 
Dalarnas län. 

Projektområde 

Området 

Österdalälven i norra Dalarna är cirka 300 km lång. Österdalälven har två källflöden: Storån och 

Sörälven. Dessa flyter samman vid Idre och bildar Österdalälven, som strömmar mot sydöst genom 



  

Älvdalen-, Mora-, Leksands- och Gagnefs kommuner där sammanflödet med Västerdalälven sker 

och Dalälven bildas. Österdalälven har sitt lopp genom sjön Siljan. 

Österdalälven är mycket viktigt som fiskevatten i det fisketuristiskt populära Mora-Älvdalsområdet 

och är mycket populär för sitt fina harr- och öringfiske. Före vattenkraftutbyggnaden var älven 

också ett viktigt lekområde för den sk. Siljansöringen, en riskklassad öringsstam. 

Senast 2023 ska verksamhetsutövaren (VU) i Österdalälven anlägga fiskvägar i Österdalälven. I en 

förlikningsdom har VU dessutom bl. a betalat ersättningar till de lokala fiskevårdsföreningarna och 

betalat 10 mkr i fiskeavgiftsmedel (6:5). Det innebär att det finns en hög grad av lokal finansiering 

till t ex flottledsrestaueringsinsatser. 

Detta projekt syftar till att restaurera Österdalälven i området mellan Spjutmo kraftstation och 

nedströms till och med Dynggrav. Sträckan är ca 7 km och mycket kraftigt rensad för 

flottningsändamål. 

Orsak till åtgärder 

Österdalälven är gammal flottled och således modifierad för flottningsverksamhet i sin helhet. Det 

gäller i synnerhet den aktuella sträckningen där schaktmaskiner har använts flitigt. Sträckan 

åtgärdsinventerades av Daniel Holmqvist (Ume-/Vindelälvens Fiskeråd) 2013 på uppdrag av 

Länsstyrelsen i Dalarnas län och skattade den totala rensade volymen till ca 190 000 m3. 

Vattenförekomsten är kraftigt modifierat vatten (KMV) och åtgärder som bedömts nödvändiga för 

att klara kvalitetskraven är bl.a. att genomföra tillförsel av block, lekgrus, död ved och andra 

habitatstrukturer. 

Vad vi vill förbättra 

Ambitionen är att restaurera hela sträckningen. Arbetet kommer att utföras med grävmaskiner 

anpassade för respektive delområdes storlek. Syftet är att återställa naturliga variationsrika 

vattenmiljöer som ska gynna fisk, bottenfauna, svämplan och sportfiskeintresset. 

Mål: 

• Stärka bestånd av öring och harr 

• Stärka möjligheterna till fiske och rörligt friluftsliv 

• God ekologisk status avseende morfologiska förändringar 

• Minska negativa regleringseffekter 

Planerade åtgärder och aktiviteter 

Projektet är flerårigt och har flera delaktiviteter 

• Sammanställa åtgärdsplan i samverkan med berörda parter och finansiärer 

• Söka tillstånd för restaurering 

• Genomföra åtgärder i älven 

• Tillsätta referensgrupp som ska kvalitetssäkra åtgärderna 
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Planerad uppföljning 

Restaureringsinsatser: 

• Referensgruppen kvalitetssäkrar åtgärder 

• Elfisken före och efter 

• Kvalitetssäkring med hjälp av drönare 

I samverkan med 

Eftersom projektet är omfattande krävs en bred samverkan mellan: 

• Länsstyrelsen i Dalarnas län 

• HaV 

• Dalälvens Fvof 

• Fortum AB 

• DVF 

• Mora kommun 

• Enskilda fastighetsägare och ev. samfällighetsföreningar 

Länkar 
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