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Bakgrund och syfte 

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län genomför mellan åren 

2021–2026 EU-projektet Ecostreams for LIFE. Vattendrag som ingår i projektet är bland 

annat Ammerån i Strömsunds och Ragunda kommuner (figur 1). Arbetet utgör en del i att 

återställa livsmiljöer för vattenlevande arter som flodpärlmussla, öring och utter, samt arter 

som ål och flodnejonöga i kustmynnande vattendrag. Även livsmiljöer för mossor ingår, som 

exempelvis miljöer för den rödlistade arten mikroskapania som kräver död ved i strandzonen. 

I Ammeråns vattensystem finns bestånd av bland annat harr och öring och efter ån 

förekommer även utter. Projektet är ett steg i att nå miljömålet levande sjöar och vattendrag. 

Naturmiljön i en stor del av länets vattenförekomster har historiskt påverkats av åtgärder som 

vattendragsrensning för timmerflottning och såg- och kvarnverksamhet. Idag har ett flertal av 

verksamheterna tappat sin funktion och i många fall har ingreppen och modifieringen av 

vattendragen påverkat naturvärden och naturliga fysikaliska och kemiska processer negativt. 

Efter lång tid av flottledsrensning i Ammerån maskinschaktades vattendraget under 1950-

talet, vattendraget rätades, vikar och sidofåror avsnördes och brötbildande block i vattendraget 

sprängdes (så kallad toppskjutning). Sammantaget gjorde rensningarna att miljön i Ammeråns 

strömmar och forsar blev mer och mer homogen, utan hindrande block och där 

strömhastigheten blev relativt hög. 

Tidigare restaureringsåtgärder i Ammerån har utförts i omgångar, år 1983 efter en fyra 

kilometer lång sträcka nedströms Färsån, 1989 i Hovdströmmen, Nötflyn och Språnghällorna, 

1991 Borgforsen och strömmarna nedströms och 1994 från Röningsforsen ner till 

Grundforsen. Trots gedigna insatser finns stora mängder rensat material kvar och ett flertal 

sidofåror kvar att öppna och åtgärda. Kunskaperna om vattendragsrestaurering har gått framåt 

och idag restaureras vattendragen ofta utifrån ett helhetstänk med naturliga ekologiska 

strukturer och fysikaliska processer i åtanke. Restaurering av varierande morfologiska 

strukturer i vattendrag ger förutsättning för fler variationsrika miljöer för växt- och djurlivet.  

Restaureringsarbetet är en del i Länsstyrelsen arbete med att tillse god status i länets 

vattenmiljöer. Restaurering av Ammeråns vattensystem är nödvändig för att nå 

miljökvalitetsnormen (MKN) och gynnsam bevarandestatus. Restaurering av vattendrag är 

även en viktig del i fiskevården. Kulturmiljöer ska inventeras och värdefulla kulturmiljöer 

bevaras. 

Länsstyrelsen kommer ansöka om tillstånd enligt kapitel 11 miljöbalken hos mark- och 

miljödomstolen. Inför tillståndsansökan behövs information och berörda ska ges tillfälle att 

lämna synpunkter på det planerade arbetet, mark- och fiskerättsägare, intresseorganisationer, 

kommunen samt andra intressenter.  
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Figur 1. Kartbilden visar översiktligt de åtgärdsområden i Ammerån som ingår i 
restaureringsprojektet Ecostreams for LIFE.  
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Planerade åtgärder – lokalisering, omfattning och utformning 

Arbetet sker inom Natura 2000-området Ammerån (SE0720359) och är indelade i tre 

åtgärdsområden som i sin tur är uppdelade i mindre åtgärdssträckor. 

1. Hovdströmmen till Prästströmmen uppströms Skyttmon 

2. Hovdeforsen till Flyforsen 

3. Från Brännbärsholmarna i Överammer till Lövleforsen 

Restaurering av flottledsrensade vattendrag innebär att kanaliserande flottledsstrukturer som 

exempelvis rensvallar och stenmurar tas bort eller öppnas för vattnets möjlighet att bredda i 

strandzonen. Ett ökat utbyte mellan land och vatten gynnar fastläggning av näringsämnen och 

ger bättre förutsättningar för störningsberoende djur och växter. Sten läggs tillbaka i vattnet i 

naturlika morfologiska strukturer. Där block och hällar är bortsprängda, för underlättande av 

timrets framfart, kan sprängsten användas att återskapa vindling exempelvis genom mindre 

uddmiljöer efter strandlinjen. Sprängsten utgör då grund under en täckande yta av naturligt 

material. Sprängsten ska sålunda i största möjlig mån gömmas undan. Målet med 

restaureringen är så långt det är möjligt återställa fors- och strömmiljöerna till ett mer 

naturliknande tillstånd. Grus i rensvallar och död ved återförs vattendraget för att förbättra 

lekområden, skapa skydd och biotoper för uppväxande fisk, vatteninsekter och andra 

vattenlevande arter. Avstängda sidofåror öppnas och återställs beroende på hur 

vattendragssträckan ser ut. Biotopåtgärder i strandzon gynnar strandnära lövträd och naturlig 

tillförsel av död ved. Strandnära lövträd är viktigt för många arter i och efter vattendraget i 

form av skydd och näringstillförsel vid lövfällning. Ett flertal vattenlevande insekter är helt 

beroende av höstens lövfällning där block och stensamlingar, kvist och död ved i vattendraget 

gynnar fastläggning av löv och annat för ekologin viktigt organiskt material. I och med att 

block och sten återförs vattendraget sänks flödesenergin och vattnets lopp genom landskapet 

fördröjs (bild 1 och 2). 

Huvudsakligen kommer befintligt sten- och blockmaterial i rensvallar användas och i arbetet 

ingår även att göra tidigare åtgärder för bland annat fisket mer naturliga i sin karaktär. 

Komplettering av tidigare åtgärder i form av exempelvis trösklingar kan bestå i att glesa ur 

och förlänga strukturerna. Strandmiljöer och miljöer i avstängda sidofåror bedöms ha goda 

förutsättningar som uppväxtmiljö för bland annat öring. Ett annat mål med restaureringen av 

Ammerån är att återskapa fler ståndplatser för fisk i huvudfåran samt förbättra 

fiskemöjligheter. 

 
Bild 1 och 2. Loån, ett flottledsrensat vattendrag i Bergs kommun. Bilderna visar samma 
vattendragssträck före och efter åtgärd på samma flöde. Bilden till höger visar tydligt en större 
diversitet i livsmiljöer för fisk, insekter och andra vattenlevande djur. 

  



5 
 

Restaureringen genomförs med grävmaskin. Åtkomst till vattenområdet via befintliga 

körvägar eller i terrängen sker i samråd med berörda markägare. Motormanuell restaurering 

kan bli aktuellt i vissa områden, till exempel i sidofåror och svårtillgängliga miljöer. Nedan 

följer en beskrivning med beskrivande bildtexter vilka åtgärder som planeras i respektive 

åtgärdsområde, figur 2–14 och bild 3–111). Inom åtgärdsområdena finns kulturmiljöobjekt i 

form av flottningsanläggningar registrerade i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 

(KMR), tabell 1 sidan 49. 

Åtgärdsområden 

Åtgärdssträcka 1, Hovdströmmen till Prästströmmen (Skyttmon) 

Hovdströmmen – Nötflyn 

Vid Hovdströmmen övergår Storån och Hammerdalssjön i Ammerån (figur 2, bild 3–11). 

Hovdströmmen, Kolbodströmmen och området vid Nötflyön är ett populärt fiskeområde med 

olika djupa och strömbiotoper, sidofåror och små sel. Den övergripande åtgärdsplanen i 

området är att återföra bortrensat stenmaterial, komplettera tidigare biotopvårdsåtgärder, 

förstärka strukturer som nackar och blockmiljöer, öppna sidogrenar, tillföra död ved i 

sidofåror och strandzon samt förbättra näringsutbytet mellan vattnet och strandmiljön.  

 
 

Figur 2. Hovdströmmen och Nötflyn i Ammerån. Flottledslämningar utgörs av 
stenkistor och rensvallar. Sidofåran (strukturelement) öster om Nötflyn kommer 
öppnas för vatten även på lägre flöden. I området finns en sten med historik, 
”Johan-Aronsa stenen”, se pil i figuren. Djupare delar i ån markeras i figuren 
som tekniska hinder för grävmaskin. 
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Bild 3. Hovdströmmen i Ammerån. I bilden syns rester efter stenkista/rensvall (handrensad). 
Åtgärdsförslaget är att plocka ner vallarna i området och återföra blocken till vattendraget i mer 
naturliga strukturer. 

  

Bild 4–5. Kolbodströmmen i Ammerån. Vattendragsträckan är restaurerad i tidigare 
biotopvårdsåtgärder. Åtgärdsförslaget är att komplettera tidigare åtgärder, återföra material, förstärka 
nackar och återskapa oregelbundenhet efter strandlinjen. Målet är att arbeta bort invallningen av ån 
på båda sidor samt skapa fungerade strandzoner och strukturer för ståndplatser och fiske. 
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Bild 6–7. Nötflyn i Ammerån. Det finns en schaktvall på östra sidan som stänger av sidofåra 
nedströms. Oklart om sidofåran går öppna. 

 

Bild 8. Norra spetsen på Nötflyön i Ammerån. Åtgärdsförslaget är att lyfta tillbaka rensvallen/ledarmen 
som delvis syns överväxt i bilden, förbättra strömnackar och skapa ståndplatser och mer variation i 
vattendraget. Ledarmen syns tydligt i foton från 60-talet. Lekmöjligheter ska ses över. 
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Bild 9. Nötflyön i Ammerån (västra fåran). Åtgärdsförslaget är att komplettera tidigare 
biotopvårdsåtgärder, återföra bortrensat material, förstärka nackar och återskapa oregelbundenhet 
efter strandlinjen, med uppväxtmiljöer och ståndplatser för fisk.  

 

  

Bild 10–11. Nötflyön i Ammerån (östra fåran). Vattendraget är restaurerat i tidigare åtgärder. 
Åtgärdsförslaget är att komplettera tidigare åtgärder, återföra material, förstärka nackar och återskapa 
oregelbundenhet efter strandlinjen, förbättra möjligheter till svämplan. Bitvis mycket hällar i området.  

 

Språnghällorna – Flatströmmen 

Efter Skårelflyn övergår selmiljön i strömmarna ner mot Språnghällorna, med flera 

kilstensmurar som på ett betydande sätt kanaliserar vattendraget (figur 3, bild 12–31). 

Åtgärdsförslagen är att så långt det är möjligt återskapa oregelbundenhet i strandmiljön och 
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uppväxtmiljöer för fisk genom att öka vattenflödet i miljöerna bakom stenkistorna, återföra 

bortrensat material från rensvallar och komplettera strukturer som nackar och blockmiljöer. 

Ett annat betydelsefullt mål ekologiskt är att öppna och öka flödet genom sidofåror och 

torrlagda kvillområden. Där möjlighet finns ska även lekplatser för strömlekande fisk 

förbättras. Området vid Språnghällorna och Kvarnflyn är ett populärt fiskeområde där ett av 

målen är att skapa fler ståndplatser för fisk och fler fiskemöjligheter. 

  

Figur 3.Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Språnghällorna och Kvarnflyn i Ammerån. 
Området är ett komplext område med flera förgreningar och sidofåror (strukturelement). 
Flottledslämningarna i området utgörs av kilstenskistor och rensvallar. Tekniska hinder för grävmaskin 
i figuren utgörs av djup och hällområden. 
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Bild 12–13. Slutet av Skårelflyn i Ammerån. Åtgärdsplanen är att återföra bortrensat material, 
komplettera och förstärka nackar, skapa ståndplatser och arbeta med strandzon. På västra sidan är 
förslaget att uppströms kilstenmuren öppna för mer vatten bakom muren på åns västra sida, se pil i 
bilden (tyvärr något dålig bild). Åtgärden innebär sannolikt att träd behöver avverkas på västra sidan 
av vattendraget. 

 

Bild 14. Slutet av Skårelflyn i Ammerån, östra sidan mitt emot kilstensmuren i bild 13. Planen är att 
återföra block till vattendraget, göra strandzonen mer mångformig, skapa uppväxtmiljöer och fler 
ståndplatser för strömlevande fiskar. Sprängsten ska i största möjliga mån sorteras undan. 
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Bild 15. Språnghällorna i Ammerån. Åtgärdsplanen är att återföra bortrensat material, komplettera 
befintliga strukturer, skapa ståndplatser för fisk och arbeta med strandzon. På västra sidan är förslaget 
att öppna kilstenmuren mer i befintligt hål och i den raserade delen av muren för att få in mer vatten 
bakom muren på åns västra sida, se figur i bilden. Nedströms kilstensmuren finns en rensvall som ska 
återföras vattendraget.  

  

 

Bild 16–18. Språnghällorna i Ammerån, 
huvudfåran. Planen är att komplettera tidigare 
åtgärder, förstärka nackar och återskapa 
oregelbundenhet efter strandlinjen. Återföra 
större block till ån för vattenhållande effekt och 
breddning och få in mer vatten i sidofåror. I 
arbetsplanen ingår även att göra tidigare 
trösklingar mer naturliga samt skapa fler fiske- 
och ståndplatser. 
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Bild 19. Språnghällorna i Ammerån (huvudfåran). Planen är att komplettera tidigare åtgärder, återföra 

material till nackar, skapa mångformighet efter strandlinjen och fler fiske- och ståndplatser. Planen när 
det gäller kilstensmuren i förgrunden är att öppna muren uppströms för ökat flöde på östra sidan 
muren. Åtgärden förväntas öka områdets uppväxtmiljöer samt förbättra rörelsemöjligheten för fisk och 
andra vattenlevande organismer. 

  

Bild 20–21. Mindre sidofåra nedströms språnghällorna i östra fåran, Ammerån. Sidofåran är delvis 
rensad och avstängd. Planen är att öppna i sidofåran, återföra material och höja vattennivån till 
ursprungliga svämplan även på lägre flöden. Arbetet i sidofåran kan med fördel utföras motormanuellt. 
Området bedöms som ett bra uppväxtområde för fisk och andra vattenlevande djur utifrån kvill-
liknande strukturer som nu delvis är torra. 

  

Bild 22–23. Sidofåror uppströms Kvarnflyn, västra sidan, Ammerån. Sidofåran (bild 23) är rensad och 
delvis avstängd i inloppet. Planen är att återföra material och återskapa mångformighet samt höja 
vattennivån till ursprungliga svämplan. Området bedöms ha lekpotential och vara ett bra 
uppväxtområde för fisk och andra vattenlevande djur. 
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Bild 24. Huvudfåran uppströms Kvarnflyn i Ammerån. Forskanten närmast i bilden utgörs av material 
utlagt i tidigare åtgärdsarbeten, se pil i figuren. Planen är att göra tidigare ”trösklingar” i vattendraget 
mer naturliga i sin karaktär. 

 

Bild 25. Nedströms Språnghällorna, uppströms Kvarnflyn. Ingång till sidofåra med förgreningar längre 
nedströms, totalt cirka 700 meter rinnsträcka. Bottenfundamentet på raserad äldre dubbelkista stänger 
av sidofåran (se figur, jämför även bild 26). Dubbelkistan har senare ersatts på 1910–1920 talet av en 
kilstensmur, cirka 10 meter ut i huvudfåran. Den äldre strukturen styr vatten som går genom muren 
bort från sidofåran. Planen är att uppströms kilstensmuren öppna för mer vatten i sidofåran och öppna 
mer i den äldre strukturen, som kan utföras motormanuellt (i den äldre strukturen). Sidofåran bedöms 
ha goda förutsättningar som uppväxtmiljö för bland annat öring. 
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Bild 26. Nedströms Språnghällorna, uppströms Kvarnflyn, jämför bild 25. Planen är att i området 
uppströms kilstensmuren öppna för mer vatten i sidofåran, se figur. Kilstensmuren bedöms inte 
påverkas nämnvärt av restaureringen. Notera även ”trösklingen” i vattendraget. Planen är att göra 
tidigare trösklingar mer naturliga i sin karaktär. 

 

Bild 27. Huvudfåran uppströms Kvarnflyn i Ammerån. Bilden visare slutet på kilstensmur i bild 25–26. 
Åtgärdsförslaget är att återföra material, förstärka strukturer och för ståndplatser och fiske samt 
återskapa oregelbundenhet efter strandlinjen.  
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Bild 31. Flatströmmen i Ammerån med flertal större block längs strandkanten. Åtgärdsförslaget är att 
lägga ut block, komplettera tidigare åtgärder och nackar, återskapa svämplan och mångformighet efter 
strandlinjen.  

Bild 28–30. Brännbärön, östra fåran nedströms 
Kvarnflyn i Ammerån. Vattendragsträckan är 
delvis restaurerad i tidigare åtgärder. Området 
bedöms ha goda lekmöjligheter med tidigare 
observerad öringlek. Planen är att lägga ut sten 
från mindre rensvallar, skapa mer variation och 
djup och förstärka tidigare trösklingar för ökad 
naturlighet. Nedströms ligger en schaktvall på 
östra sidan som kommer återföras vattendraget. 
Avverkning krävs för åtgärden. Styrarm med en 
längd av cirka 40 meter läggs ut i båda fåror för 
ökad bredd och våt yta.  
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Hannflyströmmarna 

Hannflyströmmarna ligger mellan selpartierna Hannflyn och Svartflyn i Ammerån (figur 4, 

bild 32–34. Strömmarna är restaurerade i tidigare åtgärder och ett populärt fiskeområde. 

Åtgärdsplanen är att komplettera tidigare biotopvårdsåtgärder, återföra sten- och block till 

vattendraget, förstärka nackar och återskapa oregelbundenhet efter strandlinjen. Målet är att 

arbeta bort invallning av ån, skapa fler strukturer för ståndplatser och fiske samt fungerade 

strandzoner med uppväxtmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.  

I området finns kulturmiljöobjekt i form av flottningsanläggningar registrerade i KMR, tabell 

1 sidan 49. Kulturmiljöerna är lätt åtkomliga från väg för kulturmiljöintresserad allmänhet. 

 

Figur 4.Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid 
Hannflyströmmarna i Ammerån. Flottledslämningarna i området 
utgörs av kilstensmurar och rensvallar. Tekniska hinder i figuren är 
främst områden med djupare vattendragsdelar. 
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Uppströms Svartön i Ammerån samt vid Torsgårdsviken (bild 32) ska möjligheterna för 

skapande av ståndplatser och bättre fiskemöjligheter ses över. Planen är om vattendjup tillåter 

arbeta i strömmen ut mot selen och fårorna mot östra sidan. Det kan finnas Flodpärlmussla på 

sträckan. Fiskevårdande åtgärder kan också bli aktuella nedströms mot Svartflyn och efter 

Svartflyn.  

 

Bild 32. Togårdsviken i Ammerån. 

  

Bild 33–34. Hannflyströmmarna i Ammerån. Planen är att återföra bortrensat material, komplettera 
befintliga strukturer som nackar och blockområden och återföra vatten i invallade delar. Skapa 
uppväxtmiljöer och skydd för fisk och insekter genom utläggning av död ved i strandzon och 
sidogrenar. Övre delen av kistan i bild 34 är utriven sedan tidigare där kistfoten ligger kvar i form av ett 
blockområde och delar ån i två fåror. Östra sidan av vattendragssträckan har fortfarande en 
kanaliserad karaktär. 
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Prästströmmen 

Efter Grundflyn strax uppströms Aspnästet vid Skyttmon ligger Prästströmmen (figur 5, bild 

35–39). Området är biotopvårdsåtgärdat tidigare och populärt fiskeområde. Den övergripande 

planen är att komplettera tidigare åtgärder som nackar och blockmiljöer, återföra sten- och 

blockmaterial till vattendraget och återskapa oregelbundenhet efter strandlinjen. Målet är att 

arbeta bort invallning av ån och skapa fungerade strandzoner med uppväxtmiljöer för fisk och 

andra vattenlevande djur och växter. Fler naturliga strukturer för ståndplatser och fiske ingår i 

planen. I den norra fåran i början av Prästströmmen är planen att komplettera strömnacken 

och åtgärda resterna av en stenkistestruktur. I norra fåran kan fler ståndplatser och 

uppväxtområden för fisk skapas. I den södra fåran efter Grundflyn finns en 60–70 meter lång 

rensvall på södra sidan. Området bedöms svårarbetat med grävmaskin och arbetet i 

Prästströmmen kan innebära viss hantering av sprängsten från tidigare sprängningar i 

vattendraget. Alternativt kan arbetet med rensvallen, i forsmiljön på södra sidan uppströms 

bron, utföras motormanuellt. Strömsuget efter Grundflyn och nacken innan forsen bedöms 

efter åtgärd ha breddats betydligt. Arbetet innebär även utläggning av död ved i sidofåror och 

i strandzon. För arbete med rensvall på öns södra sida är planen att köra från norra sidan. I 

området finns kulturmiljöobjekt i form av fornlämningar registrerade i KMR. På ön finns 

bland annat rester efter en mindre kraftstation som byggdes på 1920-talet. 

 

 

Figur 5.Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Hovdströmmen och 
Nötflyn i Ammerån. Flottledslämningarna i området utgörs av stenkistor och 
rensvallar. Körväg med grävmaskin finns från norra sidan av ån. Tekniska hinder 
för grävmaskin i området utgörs av hällpartier och svår omgivande terräng. 
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Bild 36–37. Prästströmmen i Ammerån. Forsen är kraftigt rensad och sprängd med raserad dubbel- 
och enkelkista mot ön. Området bedöms svårjobbat med grävmaskin.  

  

Bild 38–39. Bilderna visar forspartier i Prästströmmen Ammerån. Under flottningen rensades forsen på 
block och hindrande strukturer. Den norra fåran till höger i vänstra bilden bedöms vara mindre 
påverkad i jämförelse med huvudfåran. 

  

Bild 35. I den södra fåran efter Grundflyn i 
Ammerån finns en 60–70 meter lång rensvall 
som sträcker sig snett nedströms mot forsen. 
Fotot är taget uppströms mot landfäste för 
rensvallen. Planen är att återföra stenmaterialet 
till vattendraget. Efter åtgärd bedöms 
strömsuget och nacken ner mot forsen ha 
breddats betydligt.  
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Åtgärdssträcka 2, Från Hovdeforsen till Flyforsen 

Hovdeforsen, Borgforsarna, Hammarbergsströmmen, Höghällan och Bockströmmen 

Efter Skyttmoselet strax nedströms Borgans inlopp i Ammerån övergår Ammerån i 

Hovdeforsen (figur 6, bild 40–56). Hovdeforsen och forsarna nedströms faller cirka 40 meter 

till utloppet i Flyn 2,5 kilometer nedströms. Forsarna är rensade och delvis sprängda och 

rensmassorna ligger på båda sidor om vattendraget.  

Planen är så långt det är möjligt att återskapa vattendragets ursprungliga karaktär genom ökad 

vindling och flikighet för naturliga fysikaliska processer i vattendraget.  

Målet med restaureringen är att efterlikna naturlighet så långt det går, bredda vattendraget och 

återskapa fler blockmiljöer samt förbättra uppväxtmiljöer i strandzon för vattenlevande djur 

och växter. Ett annat mål i kraftigt rensade områden är att skapa ståndplatser för fisk och 

förbättra fiskemöjligheter. Terrängen i området är dock relativt besvärlig för framförande av 

grävmaskin. Kulturmiljöerna ska inventeras. 

 

Figur 6. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet nedströms Hovdeforsen i 
Ammerån. Flottledslämningarna i området utgörs främst av kilstensmurar och 
rensvallar. Tekniska hinder i figuren är vattendjup och större block/hällområden. 
Strukturelement utgörs av potentiella sidofåror. 
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Bild 40–41. Hovdeforsen i Ammerån. Forsen är kraftigt rensad och planen är att återföra sten och 
block till vattnet. I bilderna syns tydligt blocken som rensvallar efter vattendraget. 

  

 

Bild 42–44. Borgforsarna/Hammarbergsströmmen i Ammerån. Forsarna är kraftigt rensade och 
kanaliserade för timmertransport. Planen är att återföra bortrensat material och återskapa 
mångformighet. Värdefulla kilstensmurar ur kulturmiljösynpunkt kan med fördel öppnas försiktigt 
uppströms för mer vatten i sidomiljöer. 
 

 



22 
 

 
Bild 45. Uppströms Höghällan i Ammerån. Vattendraget är rensat och planen är att återföra bortrensat 
material och komplettera befintliga strukturer som nackar och blockområden.  
 

 

Bild 46. Forsmiljöer vid Höghällan i Ammerån. I forsen finns kilstensmurar kvar efter flottningen. 
Forsen är rensad och hällar och större block borttagna. 
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Bild 47–48. Höghällan i Ammerån. På östra sidan finns en relativt välbehållen kilstensmur.  

 

Bild 49. Bockströmmen i Ammerån. Forsen är kraftigt rensad och området blockrikt. Planen är att 
återföra block till forsen och komplettera befintliga strukturer. Fördelen med en mer varierad 
bottenstruktur med stora block är att forsen blir lugnare och bredare med fler livsmiljöer. 
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Slagströmmen, Flyforsen 

Slagströmmen och Flyforsen åtskiljs av en selmiljö vid Flyn (figur 7, bild 50–56). Forsarna är 

delvis biotopvårdade i tidigare åtgärder. Den övergripande åtgärdsplanen för området är att 

återföra sten och block till vattendraget och komplettera tidigare åtgärder samt återskapa 

oregelbundenhet efter strandlinjen. Komplettering av tidigare åtgärder som till exempel 

trösklingar kan bestå i att glesa ur och förlänga strukturerna för mer naturlig karaktär. Målet 

är att arbeta bort invallningen av ån, skapa fungerade strandzoner och strukturer för 

ståndplatser och fiskemöjligheter. Flyforsen är för övrigt ett parti med en kraftig forsmiljö. 

Strax uppströms Flyforsen finns en eventuell avstängd sidogren som ska undersökas närmare i 

åtgärdsarbetet (figur 8). Sidogrenen stängs av via en lång rensvall/stenmur. Strax nedströms 

Flyforsen passerar Ammerån den så kallade högsta kustlinjen där vattendragets karaktär 

generellt övergår i mer sorterat material med inslag av åsar och nipor. 

 

Figur 7. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Slagströmmen och 
Flyforsen. Flottledslämningarna i området utgörs av stenkistor och rensvallar. 
Tekniska hinder i figuren är vattendjup samt hällområden och forsmiljöer.  

 



25 
 

  

Figur 8. Figuren illustrerar översiktligt Flyforsen i Ammerån (1960-tal). Öster om forsen finns en 600 
meter lång sidogren. Strukturen ska undersökas i fält för utvärdering om tidigare flottledsrensningar i 
Flyforsen eventuellt torrlade området. Sidogrenen stängs av med en lång rensvall/stenmur (se figur).

  

Bild 50. Inloppet i Slagströmmen Ammerån. Planen är att återföra bortrensat material, ta bort 
rensvallar, komplettera nackområdet och återskapa uppväxtområden i strandzon.  

© Länsstyrelsen Jämtlands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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Bild 51–52. Slagströmmen i Ammerån. I bilderna syns tydligt schaktade massor från vattendraget. 
Schaktvallarna hade som funktion under flottningen att kanalisera vattnet för timmertransport. Planen 
är att återföra massorna till vattendraget och återskapa ursprunglig bredd och struktur. I området finns 
tidigare åtgärder för fisket i form av trösklingar. Planen är att behålla funktion och skapa mer varierat 
djup, glesa ur och förlänga tröskningarna för en mer naturlig karaktär. 

 

  

Bild 53 Slagströmmens utlopp i Flyn, Ammerån. Rensvallar och delar av styrarmar finns kvar från 
flottningen. Planen är att återföra materialet till vattendraget och återskapa strukturer som nackar och 
grundområden. Bilden till höger visar delar av Flyn innan Flyforsen med upprensat material efter 
strandzonen, se figur i bilden. 
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Åtgärdssträcka 3, Brännbärsholmarna (Överammer) till Lövleforsen 

Röningsforsen, Krokforsen 

Vid Brännbärsholmarna finns ett biologiskt intressant parti med öar och relativt orensade 

sidofåror. Åtgärdsplanen är att öppna sidofårorna för mer vatten (figur 9–10, bild 57–67). 

Området ligger under högsta kustlinjen och har olika strömbiotoper av varierande djup och 

mellanliggande småsel.  

Huvudströmmen i västra delen är rensad i samband med flottningen där ett flertal rensvallar 

och mindre stenkistor anlades för att styra vattnet ner i Röningsforsen. 

Bild 54–56. Flyforsen i Ammerån. Efter västra 
sidan av utloppsströmmen från forsen ligger 
grävmassor från flottledsrensningar. Planen är 
att delvis återföra materialet till vattendraget och 
komplettera och bland annat förstärka 
strömnacken i förgrunden (nedre bilden). På 
östra sidan nedströms utloppsströmmen från 
Flyforsen är planen att förbättra strandzonen och 
komplettera vattendraget med befintliga block 
från stranden samt öppna området på östra 
sidan.  
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Figur 9. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Brännbärholmarna i Ammerån. 
Flottledslämningarna i området utgörs av stenkilsmurar och rensvallar. Efter Röningsforsen finns en 
avstängd sidofåra (noteras som strukturelement i figuren). Djup markeras i figuren som tekniskt hinder 
för grävmaskin. Vid Killingholmen finns en delvis raserad dammstruktur. Eventuellt kommer arbeten 
även utföras uppströms bron vid Torholmen och Storholmens södra sidor, jämför figur 10. 
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Figur 10. Flygfoton över Röningsforsen och Brännbärsholmarna vid Överammer, från år 2020 (överst) 
och 1963 (nederst). Flottning skedde främst i den södra fåran. Åtgärder kommer utföras vid 
Brännbärsholmarna och eventuellt uppströms bron på södra sidan av Torholmen och Storholmen, se 
markering i figuren.  

 

© Länsstyrelsen Jämtlands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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Bild 57–62. Strömmiljöer vid Brännbärsholmen i Ammerån. Rensvallar stänger av vissa sidogrenar. 
Området bedöms ha stor potential som uppväxtmiljö för bland annat öring. 
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Bild 63–64. Röningsforsens utlopp i Storedan, Ammerån. På den östra sidan av Storedan finns en 
kilstensmur som stänger av en sidogren. Planen är att öka genomströmningen i det avstängda 
området och öppna sidogrenen. 

 

  

Bild 66–67. Den så kallade Bröllopsgården i Ammerån. En större kilstensmur finns på västra sidan av 
vattendraget som stänger av själva viken. Planen är att eventuellt ta hål uppströms muren för ökat 
flöde genom viken och ner genom eventuella sidofåror på västra sidan vattendraget nedströms 
Bröllopsgården.  

  

Bild 65. Krokforsen i Ammerån. Forsen är 
rensad och den övergripande planen är att 
återföra rensvallar och block till vattendraget 
och i möjligaste mån återskapa nackar och 
blockmiljöer i forsen. 
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Getryggen, Johannestorpet 

Vid Getryggen och Grundforsen har Ammerån en mer rak karaktär. Av namnet Getryggen 

kan härledas att materialet i området sannolikt utgörs av ås-material. Vattendraget är relativt 

djupt och det är svårt att bedöma rensningsgraden. Bedömningen är att vattendragsdelen är 

mindre rensad (bild 68–69). I slutet av Grundforsen finns dock en relativt stor rensvall (bild 

70–71). 

  

Bild 68–69. Strömmiljöer vid Getryggen i Ammerån. Vattendraget har här en rakare karaktär med stor 
mängd rundade mindre block. Vid Getryggen och Grundforsen (högra bilden) är rensningsgraden svår 
att bedöma.  

  

Bild 70–71. Grundforsen i Ammerån. I slutet av Grundforsen finns en längre rensvall. Planen är att 
återföra materialet till vattendraget i så naturliga strukturer som möjligt i form av nackar och 
blockområden samt återskapa funktionell strandzon. 

Vid småöarna kring Örgullhålet är åtgärdsplanen att skapa ökat flöde i sidogrenen på södra 

sidan. På norra sidan är planen att ta bort rensvallen med dubbelkista som stänger av en 300 

meter lång sidofåra med kvillmiljöer och svämplan, förstärka strukturer i huvudfåran, skapa 

fiskemöjligheter och ståndplatser för fisk. Efter Örgullhålets norra sida cirka 100 meter 

uppströms sidofåran finns en rensvall 4–7 meter in på land. Ytterligare en rensvall går på 

södra sidan av vattendraget. Vid Elbodudden är planen att skapa ståndplatser och återföra 

block till huvudfåran samt skapa uppväxtområden för fisk i strandzonen. Vid Kejsarören 

återförs bortrensat material i rensvallar för återskapande av en mer vindlande karaktär i ån. 

Vid Danielholmen ska rensmaterial tas bort vid inlopp till avstängd sidogren samt strukturer 

som nackar och grundområden ska förstärka i huvudfåran (figur 11, bild 72–80). 
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Figur 11. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Johannestorpet i Ammerån, från 
Örgullhålet till Danielholmen. Flottledslämningarna i området utgörs främst av rensvallar. Sidofåror på 
norra sidan vid Örgullhålet och Danielholmen (noteras som strukturelement i figuren). Djup markeras i 
figuren som tekniska hinder för grävmaskin.  
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Bild 72–73. Örgullhålet i Ammerån, sidofåra norra sidan. Planen är att återföra bortrensad sten, 
komplettera befintliga strukturer, skapa nackar och öka strandlinjens oregelbundenhet. Öppna 
avstängd sidofåra på norra sidan av vattendraget genom att ta bort befintlig dubbelkista och rensvallar 
som stänger av svämplan.  

  

 

Bild 74–76. Sidofåra på norra sidan av 
Ammerån strax nedströms Örgullhålet. Planen 
är att öppna sidofåran helt genom att avlägsna 
en rensvall dubbelkista som stänger av 
sidofåran. Sidofåran bedöms ha relativt stor 
grad av naturlighet. 

 



35 
 

  

Bild 77–78. Vid Elbodudden i Ammerån är planen att skapa ståndplatser och återskapa blockmiljöer i 
huvudfåran.  

 

 

Bild 80. Vid Danielholmen i Ammerån finns en avstängd sidofåra, se figur i bilden. Planen är att öppna 
sidofåran för vatten även på lägre flöden. 

Bild 79. Bilden visar Kejsarören i Ammerån. I 
området dominerar mindre sten- och 
grusområden. Planen är att återföra uppschaktat 
sten- och grusmaterial till vattendraget och 
återskapa nackar, grusgrund och smalna av ån 
och återskapa vindling. 
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Östataholmen, Skattlandsforsen 

Skattlandforsen vid Färsåns utlopp i Ammerån (figur 12, bild 81–99). 

 

Figur 12. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Skattlandforsen i Ammerån. 
Flottledslämningarna i området utgörs av kilstensmurar och rensvallar. Djup markeras i figuren som 
tekniska hinder för grävmaskin. En avstängd sidofåra (noteras som strukturelement i figuren) finns 
strax uppströms Färsåns utlopp i Ammerån. 
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Vid Östataholmen, cirka 1,5 kilometer uppströms Skattlandforsen, är den övergripande 

åtgärdsplanen att återföra bortrensat material, förstärka strukturer som nackar och grund, 

öppna kvillområden, återskapa vindling och förbättra fiskemöjligheter och ståndplatser för 

fisk. En tydlig rensvall på södra sidan stänger av sidofåra som sannolikt utgör del av 

ursprunglig huvudfåra (bild 82–86). Eventuellt är planen att öka vattenflödet i den södra 

avstängda fåran och återföra schaktmassor. Om förutsättningarna tillåter avseende rätt 

strömförhållanden etcetera kommer nya lekbottnar skapas i området. 

I området finns schaktvallar med ungefärliga volymer upp mot 1400 m3. Viktigt att tänka på i 

arbetet med att återföra schaktmaterialet till vattendraget är en befintlig bilväg som går cirka 

40 meter från den östra rensvallen. En annan aspekt att ta hänsyn till i området är befintlig 

fritidshusbebyggelse. 

Vid passage med maskin kommer enstaka större block efter stranden plockas ut och utlagda 

block i tidigare biotopvårdsarbeten omfördelas, block som idag ligger i onaturliga räta linjer. 

Nedströms Östataholmen är planen att fortsätta återskapa vattendragets naturlighet och 

vindling, återföra bortrensat material samt förstärka strukturer som nackar och grundområden, 

utan att för den skull påverka omgivande djupare vattendragsdelar. Vid selmiljön Storvårv är 

åtgärdsplanen att öppna och återskapa den avstängda ytterkurvan på södra sidan mot 

Svartdalen genom att återföra bortrensat material och omlokalisera strömstyrande strukturer i 

området samt förstärka nackar och grundområden.  

I området är planen även att skapa fiskeplatser genom att återföra block till strömfåran. I 

Skäftesviken strax nedströms Storvårv kan med fördel en riskista tas bort för att återföra 

strömfåran mot norra kanten, lägga tillbaka bortrensat material, förstärka strukturer som 

nackar och blockområden samt återskapa möjlighet för vattendragets vindling. I området 

kommer sprängsten i rensvallar på båda sidor behöva hanteras och bort lokaliseras.  

 

Bild 81. Uppströms Östataholmen i Ammerån. Vattendraget är rensat med materialet vid sidan av 
vattendraget. Enstaka block är utlagda i tidigare biotopvårdsåtgärder. 
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Bild 82–85. Uppströms Östataholmen på södra och norra sidan av Ammerån ligger stora rensvallar 
från tidigare schaktningar i vattendraget. Vissa av vallarna stänger av ursprungliga sidofåror. Planen 
är så lång det är möjligt att återföra material och återskapa vindling och vattendragets ursprungliga 
fåror. Schaktvallens ungefärliga volym i bild 83 är cirka 1400 m3. I övrigt ska fler större block återföras 
vattendraget och komplettera tidigare biotopvårdsåtgärder. 

 

Bild 86. Nedströms Östataholmen i Ammerån. Schaktmassor på södra sidan vattendraget på tidigare 
åbotten. Planen är att återföra materialet, förstärka nackar och återskapa vindling i vattendraget.  
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Bild 87. Strömmiljö vid Storvårv i Ammerån. Schaktmassor på södra sidan vattendraget. Planen är att 
återföra materialet och förstärka strukturer som nackar och återskapa vindling, öppna avstängd 
ytterkurva och återföra block från strandlinjen.  

 

Bild 88. Vattendragsmiljö från Skäftesviken i Ammerån. Resterna efter en riskista stänger av 
ursprungliga ytterkurva. Planen är att ta bort strukturen för vattendragets naturliga vindling.  

Vid Skattlandforsen finns en kilstensmur från 1920–1930 talet. Den övergripande 

åtgärdsplanen är att öppna avstängd vik och sidofårorna mot Färsåns utlopp i Ammerån. 

Området uppströms utloppet bedöms ha biologiskt värdefulla kvillmiljöer och åtgärden skulle 

förbättra förutsättningarna i området samt återskapa vattendragets vindling och 

mångformighet. I de delar där vattendraget är rätat, block och hällar bortsprängda, ska 

sprängsten användas till att återskapa uddmiljöer för vindling där det sprängda materialet kan 
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utgöra grund under en täckande yta av naturligt platseget material. Sprängstenen ska sålunda i 

största möjlig mån gömmas undan. På västra sidan nedströms Skattlandsforsen är planen att 

återföra sten och block för strömmens åtkomst till västra sidan nedströms forsen. Det kan 

innebära att delvis raserad stenmur/rensvall tas bort. Materialet kan med fördel föras mot östra 

sidan av vattendraget. Åtgärderna bedöms bra också utifrån förbättrade fiskemöjligheter 

området. 

  

  

  

Bild 89–94. Skattlandforsen i Ammerån. Området är sannolikt sprängt och maskinschaktat på 1950-
talet(?) för att underlätta för flottningen. Planen är att så långt det är möjligt bortlokalisera sprängsten 
och återskapa en mer naturlig blockfors med oregelbundenhet i strandzon. I planen ingår att skapa 
fiske- och ståndplatser i vattendraget. Området behöver delvis röjas och avverkas innan åtgärd. På 
östra sidan finns en kilstensmur från 1920–30-talet. Planen är om möjligt återföra vatten till sidofåror i 
den ursprungliga ytterkurvan bakom kilstensmuren. Muren uppskattas till cirka 70 meter och är delvis 
raserad på mitten och på baksidan, vilket visuellt delar muren i två delar. 
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Bild 95–97. Nedströms Skattlandforsen har Ammerån en typisk karaktär för vattendrag under högsta 
kustlinjen. Materialet domineras av sten och grus med inslag av större block. Planen är att förstärka 
sten och grusnackar för potentiella lekmöjligheter samt återföra större block och bortrensat material till 
vattendraget samt återskapa vindling genom att omfördela massor från tidigare rätningar av 
vattendraget. I området kommer även fiskemöjligheterna beaktas. 

 

Vid Alderholmen i Ammerån är vattendraget rätat med avstängda sidofåror. Den 

huvudsakliga åtgärdsplanen i området är att öppna sidofåror och invallade delar av 

ursprunglig huvudfåra, återföra rensvallar till vattendraget, skapa nackar och ståndplatser. I 

delar av vattendraget med potentiella lekmöjligheter kommer lekbottnar skapas. 
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Bild 98–99. Strax uppströms Alderholmen i Ammerån finns en avstängd sidofåra. Planen är att öppna 
fåran genom att återföra rensmassor till huvudfåran. Vissa större block i strandkanten kommer 
återföras huvudfåran för ökad struktur och mångformighet. 
 

Olsforsen, Lövleforsen 

Området vid Olsforsen och Lövleforsen är ett populärt fiskeområde där ett av målen är att 

skapa fler ståndplatser för fisk och fler fiskemöjligheter. Uppströms Olsforsen i Ammerån 

finns ett fint område med lekpotential (figur 13–14, bild 100–111). I området kommer inga 

större åtgärder utföras mer än att eventuellt öka antalet lekområden. Utlagda block i tidigare 

biotopvårdsåtgärder kommer ses över och eventuellt grävas ner ytterligare i bottensubstratet 

för ökad naturlighet.  

Olsforsen är kraftigt rensad och delvis åtgärdad i tidigare biotopvårdsåtgärder (bild 101–104). 

Planen är att komplettera tidigare åtgärder, återföra block och ytterligare förstärka strukturer 

som nackar och blockmiljöer. Olsforsen är delvis utmanande med trånga och svåra partier. 

Förslaget är att grävmaskinen utgår från kyrkholmarna (se figur 13, transportväg grävmaskin). 

En stor del av åtgärdsplanen kommer vara att förbättra möjligheter för fiske och ståndplatser 

för fisk.  

 

Bild 100. Uppströms Olsforsen i Ammerån. Området bedöms har god potential som lekområde för 
öring. Eventuell kommer grusnackar i området förstärkas för bättre lekmöjligheter.  
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Figur 13. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet vid Olsforsen och Lövleforsen i Ammerån. 
Flottledslämningarna i området utgörs av stenkistor och rensvallar. Djup markeras i figuren som 
tekniska hinder för grävmaskin, sidofåror och nipor markeras som stukturelement. 
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Bild 101–104. Olsforsen i Ammerån är en relativt trång fors med branta kanter och hällområden. 
Planen är att återföra bortrensat material, förstärka nackstrukturer och återskapa naturlig erosion i 
nipor. Vattendragsdelen är åtgärdad i tidigare insatser. 

Nedströms Olsforsen vid kyrkholmarna finns en invallad sidogren/ytterkurva. Sidogrenen är 

avstängd med riskista med viss mängd sprängsten (bild 105–106). Åtgärdsplanen är att öppna 

området. Vid kyrkholmen finns möjlighet att ta bort material mellan öarna och leda in vatten 

längre ner i den invallade delen av huvudfåran för ökad mångformighet och för avsmalnande 

av nuvarande kanaliserad huvudfåra. 

Uppströms Lövleforsen är Ammerån kraftigt grävd, rätad och schaktad med en nedsprängd 

tröskel i början av forsen. Strax uppströms forsen finns en avstängd sidogren på södra sidan 

enligt inventeringar efter flottnings nedläggning. Planen är att återföra rensvallar till 

vattendraget, öppna sidogrenar, förstärka nackar och grund och återskapa miljön så långt det 

går. Åtgärden kan innebära att vattendraget blir grundare uppströms forsen samtidigt som 

lekområden återskapas genom anläggande av grusnackar och grund med grusmaterial från 

rensvallarna. 

I Lövleforsen finns då ett par avstängda sidofåror. Planen är att undersöka om det går öppna 

sidofårorna för fler uppväxtbiotoper i området, återföra bortrensat material till huvudfåran, 

öka mångformigheten samt förstärka nackstrukturer och blockmiljöer. Lövleforsen bedöms 

vara kraftigt rensad i tidigare flottledsåtgärder (figur 14). Området är ett populärt fiskeområde 

och planen är att även skapa ståndplatser för fisk och bättre fiskemöjligheter. 
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Bild 105–106. Olsforsen vid kyrkholmarna i Ammerån, sidofåra södra sidan. Planen är att ta bort 
avstängande riskista, leda in vatten i invallad del och återföra materialet i rensvall till huvudfåran. I 
området finns fritidshusbebyggelse. 

  

Bild 107–108. Ammerån vid kyrkholmen. Vattendraget är kraftigt rätat i tidigare flottledsåtgärder. 
Åtgärdsplanen är att återföra material till vattendraget, skapa vindling och förstärka befintliga 
nackstrukturer och grundområden. 
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Bild 109. Uppströms Lövleforsen i Ammerån. Vattendraget är schaktat och rätat. Notera rensvallen till 
vänster i bild till viss del övervuxen med växtlighet. Rensmassor även på höger sida. Planen är att 
återföra materialet till vattendraget och återskapa vindling och svämplan, jämför figur 14. 

  

Bild 110–111. Forsmiljöer i Lövleforsen, Ammerån. I Lövleforsen finns en mindre dubbelkista på västra 
sidan som stänger av potentiella sidofåror. Planen är att öppna sidofårorna. Vattendraget är kraftigt 
rensat i tidigare flottledsrensningar. 
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Figur 14. Flygfoton över åtgärdsområdet vid Olsforsen och Lövleforsen i Ammerån, från år 2020 
(överst) och 1963 (nederst). Notera svämzoner efter vattendraget som växt igen på senare tid, 
sannolikt på grund av sänkning som skedde efter sprängning och schaktningar ovan Lövleforsen, 
jämför bild 109. 

 

Allmänna och enskilda intressen 

Fastigheter och boende 

Efter åtgärdsområdena i Ammerån finns ett antal skogs- och boendefastigheter.  

Rennäringen 

Åtgärdsområdet ligger inom riksintresse rennäring inom Raedtievaerie och Jijnjevaerie 

samebyar. Enligt sametingets underlag är området klassat som trivselland för ren 

(Raedtievaerie) med vandringsled som korsar Ammerån i höjd med Selsålandet. Jijnjevaerie 

har en vandringsled efter Ammerån från Hovdet till Skyttmon med uppsamlingsområde vid 
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Hovdet och Finnbodarna/Bergbodarna. Vandringsled för Jijnjevaerie passerar Ammerån vid 

Skårelflyn uppströms Språnghällorna. Passagen klassas som svår i sametingets underlag. 

Natura 2000, naturvärden 

Åtgärderna i Ammerån kommer utföras inom Natura 2000-området Ammerån (SE0720359). 

Ammerån ingår i EU´s nätverk för skyddad natur (Natura 2000) och är viktig för reproduktion 

och uppväxtområde för framför allt harr och öring. I Ammerån förekommer bland annat 

naturaarterna utter, flodpärlmussla och stensimpa med ogynnsam bevarandestatus i Ammerån. 

Vattendraget har betydelse för det globala bevarandet av habitattyperna större vattendrag, 

ävjestrandsjöar och mindre vattendrag. Ammerån har idag måttlig ekologisk status främst 

utifrån flotteledsrensningar och påverkan från historiska dikningar främst i Ammeråns övre 

delar. Utsläpp av föroreningar från punktkälla, till exempel avlopp, industri, materialtäkt eller 

annan verksamhet är ett av hoten liksom försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp från 

diffusa antropogena källor som kan leda till försurning, förorening (miljögifter inklusive 

metaller) eller eutrofiering. 

Ammerån ska skyddas, återställas och gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas för de 

naturtyper och arter som enligt art- och habitatdirektivet utgjort grund för att ingå i nätverket 

Natura 2000. För att möjliggöra detta krävs att föreslagna bevarandemål i bevarandeplanen 

för Ammerån uppnås, bland annat åtgärder för morfologisk påverkan (flottning), skapa fri 

vandring, inte minst i sidled med funktionella strandzoner. I området ska även ges möjligheter 

att genomföra naturvetenskapliga studier och bedriva rörligt friluftsliv. 

I anslutning till älven efter aktuella åtgärdssträckor finns artfynd registrerade i artportalen, 

bland annat utter och svämskapania, timmerskapania, sandviol och klådris, flattoppad 

klubbsvamp och rosenticka samt ett flertal fynd av jämtlandsmaskros, även olika fågelarter 

och insekter som bland annat drillsnäppa och dvärgstrandlöpare. 

Kulturmiljö 

Efter Ammerån finns många fornlämningar och andra kulturmiljöintressanta lämningar. 

Ammerån har nyttjats för timmerflottning sedan slutet av 1700-talet med intensifiering från 

början av 1800-talet och framåtmed. I vattendraget har vattenstyrande strukturer anlagts och 

ån har flottningsrensats i omgångar med en större maskinell omdaning under mitten av 1900-

talet.  

I redovisade åtgärdsområden i Ammerån finns ett flertal registrerade fornlämningar och 

kulturmiljöobjekt i KMR (tabell 1). 
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Tabell 1. Registrerade kulturlämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR) efter 
planerade åtgärdssträckor i Ammerån, från Hovdet till Överammer. 

RAÄ-nr Lämning Bedömning Åtgärdsbedömning 

 

L1947:6657 

 

Boplats Fornlämning. Ej kvalitetssäkrad. 

Information kan saknas, vara 

felaktig eller inaktuell. 

Berörs sannolikt inte av 

planerade åtgärder 

 

L1947:7198 

 

Boplats Fornlämning. Ej kvalitetssäkrad. 

Information kan saknas, vara 

felaktig eller inaktuell.  

Berörs sannolikt inte av 

planerade åtgärder 

L2019:4691 Flottningsanläggning Ej antikvariatiskt bedömd. Ledarm, 

ca 60 m l (NV-SÖ), inlagd efter 

flygfoto och ej besökt i fält. 

Berörs av planerade 

åtgärder 

L1947:7252 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning. 

Skärvstensförekomst, 120x15 meter 

Berörs av planerade 

åtgärder 

L2019:4690 Flottningsanläggning Vattenledare. Ej antikvariatiskt 

bedömd. Ledarm, ca 250 m l (NÖ-

SV) 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

 

L2019:4689 

Flottningsanläggning Vattenledare. Ej antikvariatiskt 

bedömd. Ledarm, ca 200 m l (NNV-

SSÖ) 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

L2019:4687 Flottningsanläggning Vattenledare. Ej antikvariatiskt 

bedömd. Ledarm, ca 170 m l (NNV-

SSÖ) 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

 

L2019:4685 

Flottningsanläggning Vattenledare. Ej antikvariatiskt 

bedömd. Ledarm, ca 220 m l (N-S) 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

L2019:4684 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning. 

Ledarm, ca 80 m l, inlagd efter 

ortofoto då det ej gick att nå fram till 

lämningen. 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

L2019:4692 Flottningsanläggning Vattenledare. Ej antikvariskt 

bedömd. Ledarm, ca 220 m l (NV-

SÖ), inlagd efter flygfoto och ej 

besökt i fält. 

Berörs delvis av 

planerade åtgärder 

L1947:2899 Boplats Boplats Kan beröras av 

planerade åtgärder 

L1947:2878 Boplats Fornlämning Berörs inte av planerade 

åtgärder 

L1946:7035 

 

Boplats Fornlämning Kan beröras av 

planerade åtgärder 

L1946:6798 

 

Boplats 

 

Fornlämning Kan beröras av 

planerade åtgärder 

L1946:4690, 

L1946:4092, 

L1946:4635, 

L1946:4078 

Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Kan beröras av 

planerade åtgärder 

L1946:4592 Boplats Fornlämning Kan beröras av 

planerade åtgärder 
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Vattenreglering 

Ammerån är skyddad mot utbyggnad i miljöbalkens fjärde kapitel (kap 4 § 6). 

Friluftsliv 

Aktiviteter att ägna sig åt kring Ammeråns Natura 2000-område är bland annat fiske och jakt. 

I området finns företag som ägnar sig åt turism. De erbjuder fiske, boende, viltskådning, 

småviltsjakt, flugfiskekurser, fiskeguidning och forsränning.  

Fiske 

Fiske är en populär aktivitet i Ammerån. Fisket i älven förvaltas av Ede-Grenås 

fiskevårdsområdesförening (fvof), Solberg-Vikens fvof, Övre Ammeråns fvof, och Nedre 

Ammeråns fvof. Fisketider över året är reglerade. 

Fiskbeståndet i Ammeråns mera strömmande partier domineras av harr. Flodkräfta 

förekommer i stora delar av Ammeråsystemet, främst i det stora selområdet uppströms Över-

Ammer. Övriga arter i älvens strömmar är öring, elritsa, stensimpa, lake, stäm och id. I sel 

och sjöar återfinns sjöfisksamhällen som är normala för området i övrigt. Dit hör abborre, 

gädda, mört, sik och lake.  

Paddling 

Enligt uppgift hos Svenska Kanotförbundet finns två kanotleder utmärkta. Den ena leden, 

Ammerån Övre, sträcker sig från Hammerdalssjön ned förbi byn Skyttmon och slutar i höjd 

med sjön Öravattnet.  Den andra leden, Ammerån Nedre, startar i höjd med byn Boberg och 

sträcker sig ned till strax innan utloppet av Ammerån. Delar av dessa sträckor är 

oframkomliga vid lågvatten.  

Förutsedd miljöpåverkan 

Restaurering och biotopvårdsarbete i vattendrag med grävmaskin innebär körning i vatten och 

i strandnära terräng. Arbetet medför utsläpp till luft och ett visst buller. Körskador kan uppstå 

men kan undvikas genom noggrann planering av körvägar. Spår efter larvbandgående 

grävmaskin är ofta lindriga om körvägar planeras korrekt och att stockmattor används där så 

behövs. Normala körspår försvinner naturligt efter en tid enligt erfarenheten av tidigare 

restaurerings- och biotopvårdsprojekt med grävmaskin. Störningsgynnad växtlighet tar snabbt 

de lindrigt skadade ytorna i besittning. I något fall kan enstaka träd behöva fällas för att 

maskinen ska ta sig fram. Vägval ska noggrant rekognoseras för att åstadkomma minsta 

möjliga körning och skada i terrängen. 

Vid arbete med maskiner i vatten uppkommer grumling av vattendraget. I områden med större 

andel finkornigt material kommer grumlingen under perioder att vara relativt hög i det direkta 

närområdet. Eventuella områden med silt och lera kommer undvikas i fältarbetet. Där 

kommer inget arbete ske. 

Under arbetet uppstår stötljud från skopa och block som ibland höras en längre sträcka, vilket 

kan upplevas som störande för omgivningen. Denna påverkan dämpas emellertid av skogen 

och forsarnas eget ljud. Ljudstötarna är relativt kortvariga eftersom maskinen förflyttar sig 

varefter arbetsobjekten färdigställs.  

Den initiala påverkan av åtgärderna är försumbar i förhållande till de vattenmiljövinster som 

förväntas av restaurering och biotopvård av denna karaktär. Exempelvis förväntas bottenfauna 

gynnas av en högre näringsfastläggning och lägre vattenhastighet efter åtgärderna. Projektet 

innebär även att förstärka och återskapa lekområden för bland annat harr och öring.  
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Åtgärderna kommer i möjligaste mån utföras under perioden juli till början av september för 

att inte störa reproduktionen. För att lindra miljöpåverkan kommer maskinen arbetsledas av 

personal med biologisk kunskap och erfarenhet av restaurering av vattendrag och biologisk 

återställning. Detta är ett krav och arbetsledaren kommer att vara väl insatt i arbetsplanerna. 

Grävmaskin ska vara miljömärkt med miljögodkända oljor samt försedd med 

saneringsutrustning. 

Hänsyn i arbetet 

Samrådet 

Samrådet är till för att identifiera vad som behöver vara styrande i utförandet av arbetet samt 

all övrig hänsyn som behöver tas under arbetet i fält. Nedan är följer olika hänsyn som 

behöver hanteras i restaureringsarbetet i Ammerån. 

Fastigheter och boende 

Efter Ammerån finns ett antal skogs- och boendefastigheter. I arbetet kommer i största 

möjliga mån befintliga körvägar ner till vattendraget användas för transport av grävmaskin. 

Träd behöver eventuellt fällas i vissa fall för framkomst till vattendraget. Död ved i vattnet är 

viktigt ur ekologisk synvinkel och träd kommer också fällas ut i vattendraget efter vissa delar 

av åtgärdssträckorna, framför allt i sidofårorna och i strandzonen. Inför arbetet i fält kommer 

kontakt tas med berörda fastighetsägare.  

Med samrådsunderlaget medskickas ett markmedgivande där synpunkter kan nedtecknas om 

eventuella vattenuttag, död ved etcetera. Det går även bra att kontakta oss via telefon, se 

kontaktuppgift i början av detta samrådsdokument. 

Rennäringen 

Delar av området utgör trivselland för ren och området ligger inom riksintresse rennäring. I de 

planeringsunderlag som finns tillgängliga på sametingets hemsida har viktiga lokala områden 

registrerats som exempelvis flyttled och trivselland för ren inom och i närheten av 

åtgärdsområdena. Vi bedömer att restaureringarna och biotopvårdsåtgärderna i Ammerån inte 

kommer försvåra för rennäringen i området. Flödets hastighet bedöms minska generellt i 

vattendraget efter återutläggning av sten och block vilket kan underlätta för ren att passera ån. 

Natura 2000, naturvärden 

Vår bedömning är att riksintressen och bevarandevärden enligt Natura inte påverkas av 

åtgärderna i vattnet. Strandzonen kan snarare bli mer funktionell för habitattypen och att 

åtgärderna bidrar till att bevarandevärdena stärks sett till vatten- och naturmiljön efter 

vattendraget.  

Utifrån Natura 2000-bestämmelserna är en prövning inte är relevant i enlighet med kapitel 7 § 

28 a andra stycket. Åtgärderna hänger samman med nödvändiga åtgärder för förvaltningen av 

området och är avsedda för att bibehålla och stärka vattendragens ekologiska status och 

säkerställa fysikaliska och ekologiska funktioner i vattendragen. De åtgärder vi avser göra är 

skötselåtgärder och åtgärder kring naturtypsskötsel. 

Kulturmiljö 

I åtgärdsområdena finns ett flertal kulturmiljöobjekt registrerade i KMR som kan påverkas av 

åtgärderna. Hur objekten ska skyddas från åverkan och värdet av dem kommer att utredas i 

samråd med sakkunnig inom tillsynsmyndigheten. Utöver de registrerade objekten har ett 

flertal oregistrerade flottningslämningar noterats under åtgärdsinventeringen. En separat 
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kulturmiljöinventering har också utförts under sommaren 2021 i de planerade 

åtgärdsområdena. 

I övrigt efter de aktuella vattendragsdelarna ska arbetet avbrytas om tidigare okända forn- 

eller kulturmiljölämningar påträffas inom arbetsområdet. Den som leder arbetet ska anmäla 

misstanke om fornlämning till Länsstyrelsen. 

Friluftsliv 

Strömmarna i Ammerån är populära ur sportfiskesynpunkt. Bedömningen är att åtgärderna på 

sikt stärker bevarandevärdena sett till vatten- och naturmiljön samt fritidsfisket efter 

vattendraget. 

Fiske 

Hänsyn kommer tas under arbetet i fält till etablerade fiskestigar och rastplatser efter 

vattendraget.  

Paddling 

När det gäller paddelmöjligheterna i Ammerån kan större block och stengrupper förslagsvis 

läggas på ett sådant sätt att strömfåran styrs och skapar naturlighet i vattendraget samtidigt 

som möjlighet att paddla bibehålls. Uppströms besvärligare partier kan strandnära stenblock 

placeras vid stranden så att bakvatten bildas där kanot kan anläggas för rekognosering eller 

upptag. Sprängsten ska undvikas att läggas ut i strömmen eftersom uppstickande vassa 

stenkanter kan skada kanoterna. Järnarmeringar som ankrar ledmurar ska tas omhand vid 

eventuell utrivning av dessa strukturer. Eventuell död ved i form av hela träd som läggs ut i 

huvudfåran ska vinklas snett ut från stranden, inte läggas rakt ut. Naturlig död ved som fallit i 

vattnet får ligga som den fallit. I övrigt måste den enskilde kanotisten själv göra en 

bedömning av sin och farkostens kapacitet. 

Bedömning om betydande eller icke betydande miljöpåverkan  

Vi bedömer utifrån kriterierna i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen att åtgärderna är av 

den karaktären att de inte utgör en betydande miljöpåverkan. Åtgärdernas mål är att få tillbaka 

de naturliga fysikaliska processer som är viktiga vatten- och landlevande organismer samt 

återställa biotoper för reproduktion och uppväxande vattenlevande djur och växter. 

Åtgärderna gynnar även störningsberoende flora och fauna i strandregionen. 

Kommande arbete och tidplan 

När nödvändig information inkommit i samrådet samt eventuella synpunkter från samtliga 

berörda kommer en tillståndsansökan inlämnas hos mark- och miljödomstolen i Östersund. 

Samtliga synpunkter som inkommit under samrådet sammanställs och bifogas ansökan. 

Ansökan 

• I ansökan presenteras eventuella yrkanden och förslag till villkor och försiktighetsmått  

• Kortfattad sammanställning för miljökonsekvenser den planerade verksamheten samt 

hur verksamheten ska kontrolleras avseende utsläpp med mera 

• Miljökonsekvensbeskrivningen är en bilaga till ansökan 

• Externa utredningar bifogas som bilaga 
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Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innehålla följande delar: 

• Förenklad MKB innehållande uppgifter som behövs för att bedöma verksamhetens 

väsentliga miljöeffekter 

o Geografisk omfattning 

o Bästa möjliga teknik 

o Beskrivning av planerade åtgärder 

o Beskrivning av miljön och hur den bedöms komma att påverkas, 

skadeförebyggande åtgärder och hänsyn, effekter, påverkan och konsekvenser 

för miljön för nuvarande och planerad verksamhet  

o Redogörelse för bestämmelser och miljökvalitetsnormer samt hur åtgärderna 

överensstämmer med dessa. 

Efter granskning och eventuella kompletteringar av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning 

kungörs ansökan och handlingarna skickas på remiss till berörda parter. Eventuella frågor och 

synpunkter bemöts innan domstolen behandlar ansökan. Innan domen vinner laga kraft kan 

den överklagas. Förutsatt att tillstånd meddelas planerar Länsstyrelsen starta åtgärderna 

sommaren 2023 med möjlighet till eventuell slutliga justeringar av åtgärder 

sommarsäsongerna 2024/25. 

 

Länsstyrelsen i Jämtland driver tillsammans med flera andra aktörer projektet i länet för 

bättre vatten och vattenmiljöer. 


