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Projektområde 

Västerdalälven börjar egentligen där Görälven och Fulan rinner ihop vid Fulunäs och 
sträcker sig till sammanflödet med Österdalälven vid Djurmo i Gagnef kommun.  

I detta projektområde ingår dock bara huvudfåran på sträckan från nedströms Lima 
kraftverk och inom Malung-Sälens kommun till gränsen mot Vansbro kommun. 

Hela avrinningsområdet är starkt påverkat av flottning av timmer och 
vattendragsrensningar som gjordes i samband med det. Dessutom har vattendragen 
utnyttjats för andra kraftändamål så som kvarnar och sågar utmed hela sträckan. 
Huvudvattendraget är annars relativt förskonat från vattenkraft, men större kraftverk finns 



Sidan 2 

vid Lima, Hummelforsen, Eldforsen, Mockfjärd och Lindbyns kraftverk samt ett mindre 
kraftverk vid Skifsforsen i Vansbro kommun. Dock förekommer ingen större 
vattenreglering för kraftändamål i systemet. 

Vattendraget är ett populärt sportfiskevatten med stationära bestånd av öring och harr, 
men även andra fiskbara bestånd av till exempel gädda, abborre och sik förekommer. 

Det aktuella projektområdet består av flera delsträckor som befinner sig i olika stadier för 
att kunna genomföra åtgärd. Den nedersta delsträckan består av det forsande området 
från Sillerö ner till gränsen mot Vansbro kommun. Där har dialog med markägare och 
andra berörda redan genomförts och  

Orsak till åtgärder 

Hela avrinningsområdet är starkt påverkat av rensningar för flottningsverksamhet som 
påverkat den strömlevande fisken negativt genom minskade lek och uppväxtområden, 
sidofåror som är viktiga i det syftet har stängts av eller torrlagts. 

Vad vi vill förbättra 

Återskapa lämpliga lek och uppväxtmiljöer för strömlevande fisk och därmed säkerställa 

livskraftiga bestånd av strömlevande fisk som kan ge ett hållbart sportfiske i området. 

Planerade åtgärder och aktiviteter 

Tre restaureringsplaner har tagits fram på sträckan, till dessa behövs dock 

kompletterande planer tas fram för att täcka in resterande forssträckor i behov av åtgärd. 

Samråd med markägare och kulturmiljö behöver genomföras. 

Vid behov behövs underlag för miljödomsansökan tas fram. 

Åtgärder ska genomföras med grävmaskin och i vissa fall manuellt efter vedertagen 

metod.  

Planerad uppföljning  

Uppföljning kommer ska med elfiske på lämpliga lokaler.  

Fiskevårdsområdet kommer uppmana sportfiskare till att rapportera sina fångster via 

kortförsäljningsapparaten. 

I samverkan med 

Projektet kommer genomföras i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna, Malung-Sälens 

kommun och Malungs fiskevårdsområdesförening 

Länkar 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-
olika-vattenverksamheter/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html 
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