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2021-07-12 
Till Länsstyrelsen i Gävleborg 
dnr 2293-2021  
 

Svenska Kanotförbundet 
 

Hänsyn till rörligt friluftsliv, paddling och kanotsport – yttrande 
rörande planerade återställningsprojekt Voxnan inom Rivers-of-life 
   

Voxnan, en kanotled av högt värde 
Voxnan är en populär kanotled av vildmarkskaraktär som kan nås från stora befolkningscentra 
på 3-4 timmar. I den översta delen från Siksjön till Rullbo finns mestadels lättare paddling i 
långsmala sjöar förbundna av strömmande vatten med lågt flöde där kortare delar kan kräva 
lyft. Sträckan Rullbo till Vinströmmen har på en sträcka av ca 55 km ett 50-tal forsar av olika 
svårighet där endast 3 hinder (Högforsen, Storlugnet och Hylströmmen) normalt kräver 
bärning för passage med öppen kanadensare. Högforsen paddlas regelbundet av 
packraftpaddlare och mera sällan med kajak. Hylströmmen är ur paddlingssynpunkt ett 
extremvatten som endast har paddlats ett fåtal gånger med kajak.  

De många forsarna med så få lyft bidrar till Voxnans höga kvalité som kanotled som också 
lockar internationellt. Nedströms Vinströmmen vidtar ett meandrande parti med lätt paddling 
innehållande ett fåtal forsar till strax innan Edsbyn. Den sista delen av Voxnan går nedanför 
högsta kustlinjen i jordbruksbygd där de flesta fallhöjderna utnyttjats för kraftverksutbyggand. 
Ett fåtal forsar finns trots det kvar. Utöver huvudfåran utgör också biflödena Loån och 
Gryckån populära kanotleder som erbjuder något lättare paddling.  

Den forsintensiva sträckan mellan Rullbo och Vinströmmen gör Voxnan till ett för södra 
norrland/mellansverige högklassigt kanotområde med få motsvarigheter. Läget inom räckhåll 
från tättbefolkade områden tillsammans med ledens stora longitudinella konnektivitet 
möjliggör sammanhållna flerdagarsturer utan långa landtransporter. För nya former av rörligt 
friluftsliv såsom packrafting har övre Voxnan redan etablerats som en populär led. I 
Voxnabruk, centralt belägen mellan den övre forsrika delen och de lättpaddlade nedre delarna 
med Loån och Gryckån, finns kanotuthyrare som också erbjuder hjälp med transporter. Här 
arrangerades också under 20-talet år Sveriges första återkommande multisporttävling 
Kanot&Hoj som kombinerade paddling i Voxnadalens vattendrag med terrängcykling. Under 
flottningsepoken anlades också cykelstigar längs älven, men flertalet av dessa är nu 
skogsbilvägar.  
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Trots avsevärd kulturpåverkan från flottning och skogsbruk har Voxnadalen stora naturvärden 
och utgör ett viktigt område av både nationellt och internationellt intresse för rörligt friluftsliv 
och paddling med kanot och packraft.  

Det är av yttersta vikt att de nu planerade åtgärderna för återställning av vattendragens miljö 
tar tillräcklig hänsyn detta och integrerar hänsynstagande till paddling i hela 
restaureringsprocessen, från planering till utvärdering. 

Voxnans flödesregim  
Voxnans nedre del är exploaterad för vattenkraft, medan den övre delen endast har ett mindre 
verk i huvudfåran vid Storlugnet. Trots det har ett flertal dammar i sidoflöden bibehållits från 
flottningsepoken, med något enstaka mindre vattenkraftverk. Ett antal sjöar i sidoflöden 
svarar därför för en viss regleringsgrad som gör det sannolikt att anta att vinterflödet 
överstiger den naturliga nivån på bekostnad av en del av sommarflödet. Ett naturligare 
årsflödesförlopp skulle förmodligen skapa bättre förutsättningar för rekonstruktion av 
Voxnans ursprungliga biologi, något som inte berörs i utredningsunderlaget av Hallgren från 
2017. Vi ställer oss frågande till varför flödesregimen inte behandlas, också utifrån 
paddlingssynpunkt eftersom ett ökat flöde under tidig sommar skulle förlänga 
paddlingssäsongen i de övre delarna. 

Integration av hänsyn till kanotpaddling i restaureringsprocessen  
Ett återkommande dilemma vid restaureringar av flottledsrensningar är att ingen 
dokumentation finns om strömmarnas morfologi innan rensningarna gjordes. Då saknades 
både resurser och vilja att kartlägga forsarnas stenblock och strömstrukturer. Idag kan drönare 
användas att för att ge både planeringsunderlag och före/efter-dokumentation.  

I samrådsunderlaget (länsstyrelsen 2021) görs ett allmänt uttalande ”att det ska vara möjligt 
att genomföra restaureringen med fortsatt goda möjligheter till paddling”. Vi välkomnar 
denna intention, men för att den ska kunna omsättas i realitet krävs att hänsynen integreras i 
hela processen.  

Vi anser att de framtagna utredningsunderlagen (Hallgren 2017 och Blennå & Westrin 2020) 
är i detta avseende otillräckliga. Inget nämns om hur hänsyn till paddling ska tas, varken 
allmänt eller specifikt trots att konkreta restaureringsåtgärder har listats för i stort sett varje 
fors. Kraven på en paddlingsbar fors varierar naturligtvis med paddlarens individuella 
förmåga, val av farkost och aktuellt vattenflöde. Då Voxnan är av riksintresse för paddling är 
det viktigt att forsarnas svårighetsgrad inte avsevärt förändras, samt att inga farliga strukturer 
ska skapas.  

Utifrån drönarbilder måste därför i varje fors en navigerbar linje identifieras där inga 
hindrande block placeras. En kanot behöver för framkomlighet i fors en ca 2 m bred strömfåra 
som är 30 cm djup. Vid höga flöden är detta helt försumbart men blir vid lägre flöden helt 
avgörande för framkomlighet.  

För en forsgradient på 10 m/km (1 %) krävs då ett flöde av storleksordningen 0.8 m3/s vilket 
inte nämnvärt borde påverka övriga målsättningar med projektet. Grundare partier i sådana 
passager kan förekomma men ska då ha relativt jämn bottenstruktur. Lämpligen används 
medianflödet under mitten av juni som dimensionerande flöde. När sådana navigerbara linjer 
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läggs som naturligt sammanhängande strömpartier integreras framkomlighet med skapandet 
av naturvärden.  

Sammanfattningsvis anser vi att fortsatt framkomlighet och rimlig säkerhet för paddling 
konkret och explicit ska beaktas i både planering, genomförande och uppföljning genom att: 

1. I underlaget för planering, samråd och utförande ska varje forsavsnitt fotograferas 
med drönare. Bilderna skall tas vid ett rimligt vattenflöde avsevärt lägre än 
maxflödet. Omsorgsfullt framtaget underlag är särskilt viktigt vid mer kritiska avsnitt 
som Kanalen, Värmlandströmmen, övre Ålkarsströmmen, Krokströmmen, nedre 
Ålkarsströmmen och Klövhällan för att nämna några, jmf figur 3.  

2. I drönarbilderna ska den efter restaureringen tänkta framkomlighetslinjen markeras 
och delges paddelklubbar, uthyrare och andra intressenter innan arbetena startas och 
därefter förmedlas till arbetsledare och maskinförare så att alla led har tillgång till 
samma information. 

3. Efter slutfört arbete ska varje åtgärdat älvsträcka åter dokumenteras med 
drönare, som underlag både för projektdokumentation och för att ta fram en 
uppdaterad kanotledsbeskrivning. 

4. Tillräckliga resurser ska avsättas för att vid behov kunna göra enklare efterarbeten 
så som att flytta något enstaka block samt korrigera för misstag gjorda vid tidigare 
restaureringar, se exempel i figur 1 och 2. 

5. Ingen sprängsten får tillföras älvfåran. 
6. Genom naturliga processer i strandzoner, och återetableringen av bäver, ställer vi oss 

tveksamma till om ny död ved verkligen behöver tillföras för att uppnå 
restaureringsmålen. Om så ändå görs skall hänsyn tas genom att undvika de tänkta 
paddellinjerna under punkt 2 (prioritera t.ex. sidofåror), samt stammarna placeras i 
medströmsriktning med rotklumpen uppströms, ej tvärs över strömmen. Enligt 
amerikansk statistik (AW) över forspaddlingsolyckor är trädstammar en av de 
vanligaste dödsfällorna.  
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Figur 1. Exempel på mindre lyckad restaureringsåtgärd i Rullboströmmen. Bilden tagen 
210529 uppströms från 61.766982, 14.900162. Ilagda blockarmar skapar en zigzagström som 
oerfarna kanotister har svårt att följa med risk för att fastna sidledes på stenarmarna. 
Åtgärdas enklast genom att öppna upp en linje längs ena stranden genom att flytta de 
rödkryssade blocken. 

 

 

Figur 2. Markerad med grönt är en enkelt navigerbar linje som tyvärr är avbruten längst ner 
i forsslutet av några olyckligt placerade stenar markerade med röda kryss. Den vänstra 
bilden är tagen 210529 uppströms från 61.667682, 15.058865. Till höger visas motsvarande 
avsnitt på flygfoto.  
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Figur 3. Övre Ålkarsströmmen. Till vänster visas ett flygfoto med den normala paddelrutten 
inlagd i grönt. Fotografierna till höger är tagna 210529 från positioner och riktningar 
markerade med blå pilar i vänstra bilden. Den röda ringen markerar ett område där det vid 
högvatten bildas valsar som kan vara farliga men som undviks genom att följa vänsterkanten i 
strömriktningen. Forsen har en något komplexare struktur än många andra forsar i Voxnan. 
Då omfattande åtgärder föreslås (sträcka 8 i Hallgren 2017) är ett bra framtaget 
underlagsmaterial med högkvalitativa drönarbilder av utomordentlig vikt för dokumentation 
och samråd. 
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