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Bild: Ortofoto över Djurforsen i sin helhet. Fotograf Lantmäteriet   

Projektområde 
Djurforsen är en forssträcka av Västerdalälven som är ett av de större vattendragen inom 

Dalälvens avrinningsområde. Västerdalälvens avrinningsområde anges vara drygt 8 600 km2 (ca 

30 % av Dalälvens avrinningsområde) och älven har sina källor i Norge och i norra Dalarna. I 

Dalarna berör vattendraget ett flertal kommuner och fiskevårdsområden innan Västerdalälven 

möter Österdalälven vid Djurås by och bildar Dalälven. Djurforsen ä ca 1,5 km lång och är 

rensningspåverkad i hela sin längd. Forsen är ett populärt fiskevatten för harr och öring. 

 

Orsak till åtgärder 

Västerdalälven har flerhundraårig historia av flottning av timmer. Vattendraget är dessutom 

påverkat av vattenkraftens vattenregleringar. De rensningar som gjorts i forsen är sannolikt 

utförda under många olika tidsperioder. Vattenkraftsregleringen är en mer sentida påverkansfaktor 

på Västerdalälven och dess forsar. 

Vad vi vill förbättra 
Vi vill i möjligaste mån förbättra hydromorfologin på de sträckor som är påverkade av rätningar, 

rensningar. Målet är att förbättra statusen på relevanta parametrar för det morfologiska tillståndet 

i den berörda vattenförekomsten. Vi förväntar oss att åtgärderna skapar bättre livsmiljöer för 

vattendragslevande arter och på sikt ger en ökad rekrytering av harr och öring.   

Planerade åtgärder och aktiviteter 

Det har gjorts en åtgärdsinventering i området och processen med att söka tillstånd för att utföra 

restaureringsåtgärder i forsen pågår. Därefter är det förstås meningen att forsen återställs.  



Sidan 2 

Planerad uppföljning  

Det är i dagsläget inte planerat någon biologisk uppföljning. 

I samverkan med 

Projektet sker i samverkan med Gagnefs kommun och Gagnef-Mockfjärds fvof. Gagnefs kommun 

har intagit rollen som huvudman i projektet och kommer att genomföra tillståndsansökan.   

Länkar 

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