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Bild: Ett parti av Fulan där det tidigare delvis utförts återställningsåtgärder men med kvarstående 
restaureringsbehov. Fotograf: Magnus Hagström 

Projektområde 

Fulan är belägen i den nordvästra delen av Dalarna, några mil väster om Särna. Fulans 

avrinningsområde (ARO) har varit allmänflottled och når inte god ekologisk status avseende fysisk 

påverkan. Åtgärder har genomförts av olika aktörer för att förbättra den fysiska miljön i delar av 

ARO ända sedan flottningsverksamheten avlystes. Åtgärderna som utfördes direkt efter flottningen 

var vanligen mycket begränsade. Merparten av biflödena till Fulan ingick i den allmänna flottleden 

och har därför flottledsrensats. Några av biflödena avvattnar den östra delen av Fulufjället, vilket 

medför att det ofta är långt till vägar. Att åtgärda dessa vattendrag innebär därför stora utmaningar 

när det gäller eventuella maskinetableringar. 



Sidan 2 

Orsak till åtgärder 

I princip alla vattendrag i detta vattensystem av någon betydenhet har flottats och därför också 

rensats för dessa ändamål. Vattendragen är beskrivna i äldre flottningslitteratur.     

Vad vi vill förbättra 

I princip alla vattendrag i detta vattensystem av någon betydenhet har flottats och därför också 

rensats för dessa ändamål. Vattendragen är beskrivna i äldre flottningslitteratur. 

Målet med åtgärderna är att hela Fulans avrinningsområde ska uppnå god ekologisk status. Att 

åtgärda vattendragens morfologiska skador så kommer merparten av avrinningsområdets 

vattenanknutna problem att vara åtgärdade.     

Planerade åtgärder och aktiviteter 

De aktiviteter som planeras är i huvudsak:  

• Detaljprojektering av återställningsåtgärder 

• Eventuell tillståndsansökan 

• Biologisk återställning enligt framtagen detaljprojektering 

Planerad uppföljning  

Det planers i dagsläget ingen regelrätt effektuppföljning men en uppföljning av fisket över tid bör 

ske på sikt.  

I samverkan med 

Både Malungs- och Älvdalens kommun planers vara delaktiga i det här Projektet. 
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