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Bakgrund och syfte 

Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten genomför åren 2021–2026 EU-

projektet Ecostreams for LIFE. Projektet är ett steg på vägen att nå miljömål levande sjöar 

och vattendrag. Vattendrag som ingår i projektet är bland annat Rörströmsälven samt 

Gårdvattenströmmen i Strömsunds kommun (figur 1).  

Arbetet utgör en viktig pusselbit med att återställa livsmiljöer för vattenlevande arter som 

flodpärlmussla, öring och utter, mikroskapania och arter som ål, stensimpa och flodnejonöga i 

kustmynnande vattendrag. Naturmiljön i en stor del av länets vattenförekomster har historiskt 

påverkats av åtgärder som vattendragsrensning för exempelvis 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 negativt.  

Restaurering av morfologiska strukturer i vattendrag skapar möjlighet och förutsättningar för 

växt- och djurlivet att naturligt återhämta sig. I Rörströmsälvens vattensystem finns bestånd 

av bland annat harr och öring och efter älven förekommer även natura 2000-arten utter. 

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

vattenmiljöer. Restaurering av Rörströmsälvens vattensystem är nödvändig för att nå 

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

även en viktig del i fiskevården.  

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 åtgärdsområden i Rörströmsälven samt Gårdvattenströmmen i 

nedre Tannån.  
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1 

2 

3 

4 



4 
 

Planerade åtgärder – lokalisering, omfattning och utformning 

Detta samråd berör restaureringsåtgärder i delar av Rörströmsälven samt Gårdvattenströmmen 

i Tannån. Arbetet sker inom Natura 2000-området Rörströmsälven (SE0720297) och är 

indelade i fyra åtgärdsområden; 

1. Flystadsforsen, Stormyrforsen och Klingerselsforsen 

2. Lillselforsen 

3. Bästselforsen, Bellanderforsen, Israel-Matsforsen, Körselforsen, Hocksjökvarnforsen 

och Stålåforsen 

4. Gårdvattenströmmen (ej Natura 2000-område) 

Restaurering av flottledspåverkan innebär i stort att kanaliserande rensvallar, släntmurar och 

stenkistor efter vattendraget plockas ut för vattnets möjlighet att bredda i den ekologiskt 

viktiga strandzonen. Bortrensad sten och block läggs tillbaka i vattnet i så naturlika 

morfologiska strukturer som möjligt. Sprängsten från flottledsresningarna och andra åtgärder i 

vattendraget sorteras undan.  

Biotopåtgärder i strandzon gynnar bland annat strandnära lövträd och tillförsel av död ved. 

Strandnära lövträd är viktigt för många arter i och efter vattendraget. Ett ökat utbyte mellan 

land och vatten gynnar fastläggning av näringsämnen och ger bättre förutsättningar för 

störningsberoende djur och växter. Grus 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 och hur påverkad den är.  

Målet med restaureringen är att efterlikna naturlighet så långt det är möjligt genom att 

återställa fors- och strömmiljöerna till ett mer naturliknande tillstånd, till hur det kan ha sett ut 

innan forsarna flottledsrensades. Huvudsakligen kommer befintligt sten- och blockmaterial i 

rensvallar användas i arbetet. Åtkomst till vattenområdet för grävmaskin, via befintliga 

körvägar eller i terräng, sker i samråd med berörda markägare. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning i text av vilka åtgärder som planeras samt 

övergripande illustrationer i figur 2–8 och bild 1–41). 
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Åtgärdsområden 

Åtgärdsområde 1, Flystadsforsen, Stormyrforsen, Klingerselsforsen 

Vid Flyån övergår älven i Flystadsforsen, Stormyrforsen och Klingerselsforsen (figur 2). 

Forsområdet är ett komplext område med sidofåror, små sel och olika strömbiotoper. Forsarna 

är kraftigt rensade i samband med flottningen då ett flertal stenkistor och rensvallar anlades 

för att styra vattnet. Den övergripande åtgärdsplanen i området är att återföra bortrensat 

stenmaterial, förstärka strukturer som nackar och blockmiljöer, öppna sidogrenar, lägga ut 

död ved samt förbättra utbytet mellan vattnet och den ekologiskt viktiga strandzonen.  

 

Figur 2. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet 
Flystadsforsen, Stormyrforsen och Klingerselforsen i 
Rörströmsälven, Strömsunds kommun  
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Flystadsforsen i Rörströmsälven (bild 1 och 2). Forsen är rensad från block vilka återfinns i 

kanaliserande strukturer främst efter östra sidan. Åtgärdsplanen är att återföra stenmaterialet 

till älven i så naturliga strukturer som möjligt. I och med att blocken återförs till vattendraget 

sänks flödesenergin och vattendraget breddas. Forsens strandmiljöer bedöms ha goda 

förutsättningar som uppväxtmiljö för öring och harr. 

 

  
Bild 1–2. Flystadsforsen i Rörströmsälven. Forsen är rensad från block vilka återfinns i kanaliserande 
strukturer främst efter östra sidan.  

 

I den östra delen av Stormyrforsens huvudfåra finns en relativt lång rensvall vilken stänger av 

ett sidoområde/sidofåra. Planen är att plocka ut stenmaterialet i rensvallen för att bredda och 

återföra vatten i området och återskapa funktionella biotoper och uppväxtmiljöer för öring och 

andra vattenlevande arter (bild 3–6).  

I området finns några kulturmiljöobjekt registrerade i Riksantikvarieämbetets 

kulturmiljöregister (KMR). Önskemålet är om möjligt öppna en del av flottningslämningen 

L2019:5167 samt öppna redan trasiga delar av kilstensmuren L2019:5164 (bild 3–5, jämför 

även tabell 1). 

På den västra sidan finns en rensad cirka 500 meter lång sidofåra med potential som 

uppväxtområde för fisk (bild 7–8). I området finns ytterligare en 100 meter lång avstängd 

sidogren. Planen är att så längt det är möjligt att återskapa vattendragets ursprungliga karaktär 

med naturligare och flikigare sidofåror och naturliga ekologiska processer längst hela 

vattendraget.   

  

1 2 
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Bild 3-6. Stormyrforsen i Rörströmsälven. I forsen finns kanaliserande strukturer i form av rensvallar 
och stenkistor. En rensvall/stenarm och en stenkista finns på huvudfårans östra respektive västra sida, 
objekt L2019:5164 och L2019:5167 i KMR (bild 3-4). Planen är att återföra stenmaterialet till älven så 
naturlikt som möjligt. I och med att större block och sten återförs forsen sänks flödesenergin och 
vattendraget breddas. Forsens strandmiljöer bedöms ha goda förutsättningar för bland annat öring. 
Bild 6 visar Stormyrforsen utlopp i Stormyrselet. 

  

Bild 7–8. Västra sidofåran i Flystadsforsen/Stormyrforsen. Sidofåran är kanaliserad och rensad. 
Planen är att återföra stenmaterialet till vattendraget, förbättra utbytet mellan land och vatten och 
förstärka strukturer som nackar och blockområden. Åtgärden i sidofåran kommer även innebära att 
ved tillförs sidofåran efter genomförda åtgärder genom att ett flertal träd fälls ut. Sidofårans miljöer 
bedöms efter åtgärd ha goda förutsättningar som uppväxtmiljö för fisk och andra vattenberoende djur 
och växter där död ved har en viktig betydelse som livsmiljö. 

3 
4 

5 6 

7 8 
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I Klingerforsen finns en större stenkista som stänger av ett område med sand och grusbiotoper 

nedströms kistan (bild 9–12). Planen är om möjligt att plocka ut delar av kistan för att bredda 

och återföra vatten i området bakom, även vid lägre flöden. Syftet är att återskapa funktionella 

biotoper för insekter uppväxande fisk i område som nu är torrt till stor del (bild 11). På den 

västra sidan av forsen ligger en rensvall som avses återföras vattendraget i så naturliga 

morfologiska strukturer som möjligt. 

 

  

  
Bild 9-12. I Klingerforsen finns en större stenkista som stänger av ett område med lokala sand och 
grusytor, bild 11. Planen är att plocka ut delar av kistan för att bredda och återföra vatten i området 
bakom även vid lägre flöden för att återskapa funktionella biotoper för insekter uppväxande fisk. På 
den västra och östra sidan av forsen ligger rensvallar som avses återföras vattendraget. 

 

Åtgärdsområde 2, Lillselforsen 

Efter Lillselet övergår Rörströmsälven i Lillselforsen (figur 3, bild 13). Forsen är naturligt rak 

och miljön består huvudsakligen av större sten och block. Forspartiet är rensat och 

rensmassorna ligger främst på västra sidan med mindre mängd massor på östra sidan. Planen 

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

naturlighet och flikighet och möjlighet till naturliga ekologiska processer längst hela 

vattendraget.  

Målet med restaureringen är att efterlikna naturlighet så långt som möjligt, förbättra 

ståndplatser för fisk och återskapa uppväxtmiljöer för vattenlevande djur och växter.  

9 

11 

10 

12 
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Figur 3. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet Lillselforsen i Rörströmsälven, Strömsunds 
kommun  
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Bild 13. Lillselforsen i Rörströmsälven. Efter forssträckan som är naturligt rak i sin karaktär finns 
kanaliserande strukturer i form av rensvallar. Planen är att återföra stenmaterialet till älven i så 
naturliga strukturer som möjligt. I och med att block och sten återförs till vattendraget sänks 
flödesenergin och vattendraget breddas. Forsens strandmiljöer bedöms ha goda förutsättningar som 
uppväxtmiljö för bland annat öring. Bilden är från Lillselströmmens utlopp i selet Sluppen och 
Bästselet. Del av Lillselforsen syns längst upp i bild. 

 

Åtgärdsområde 3, Bästselforsen, Bellanderforsen, Israel-Matsforsen, Körselforsen, 
Hocksjökvarnforsen, Stålåforsen 

Efter Bästselet och Höcksjöviken övergår Rörströmsälven i Bästselforsen och 

Bellanderforsen, Israel-Matsforsen mellan Holmselet och Körselet efterföljs av Körselforsen, 

Hocksjökvarnforsen och Stålåforsen (figur 4, bild 14–35). Forsområdet är ett relativt 

komplext område med olika strömbiotoper av varierande djup och mellanliggande sel. 

Forsarna är rensade i samband med flottningen där ett flertal rensvallar och mindre stenkistor 

anlades för att styra vattnet i forsarna.  

Vid Stålåforsen rinner Rörströmsälven ut i vattendragsdelen Stålån och sjön Lesjön vilken är 

reglerad för kraftproduktion vid Borgforsens kraftstation.  
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Den övergripande åtgärdsplanen i området är att även här återföra bortrensat stenmaterial, 

förstärka befintliga strukturer som nackar och blockmiljöer samt förbättra utbytet mellan 

vattnet och strandzonen. Vid återförande av större block skapas djup i forsen, 

flödeshastigheten minskar och forsen breddas. Strandregionerna bedöms ha stor potential som 

uppväxtmiljöer för harr och öring.  

Figur 4. Illustrationen visar översiktligt åtgärdsområdet Bästselforsen, 

Bellanderforsen, Israel-Matsforsen, Körselforsen, Hocksjökvarnforsen 

och Stålåforsen i Rörströmsälven, Strömsunds kommun  
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Vid Bästselforsen finns en sidofåra/översvämningsfåra (bild 14–16). Planen är att återföra 

bortrensat sten och blockmaterial till selnacken för en naturligare biotop, skapa fler 

ståndplatser och samtidigt försöka höja och återskapa selnivån. Åtgärden bedöms inte påverka 

selets uppströmsnivå nämnvärt mer än i slutet av selet uppströms nacken. Tanken är att få en 

rinnsträcka i sidofåran även på lägre flöden. Sidofåran bedöms vara relativt opåverkad och ha 

stor potential som uppväxtmiljö för fisk och andra vattenlevande djur och växter. 

Bellanderforsen, Israel-Matsforsen, Körselforsen, Hocksjökvarnforsen och Stålåforsen är 

lättare rensad.  

I Körselforsen, Hocksjökvarnforsen och Stålåforsen finns flera mindre stenkistor vars 

funktion var att styra vattnet och timret under flottningen (bild 21–26 och 35). Stenkistorna 

finns inte registrerade i KMR. 

I slutet av Stålåforsen finns en stenkista på södra/östra sidan om vattendraget (bild 35). 

Önskemålet är att ta bort stenkistan och öka flödet uppströms i den östra sidofåran. Planen är 

att återföra rensmassor i huvudfåran och öppna uppströms sidofåran (figur 5).  

Efter Stålåviken finns en rensvall som stänger av fåran väster om Palinsholmen. Önskemålet 

är att återföra flöde på den östra sidan om nuvarande Palinsholmen genom att öppna ett parti i 

rensvallen i paritet med den ursprungliga sidofåran (figur 6–7). Rensvallen är inte registrerade 

i KMR. Lesjöns vattennivå är höjd av kraftproduktion vid Borgforsens kraftstation.  

Målet med restaureringen i området är att efterlikna naturlighet så långt som möjligt, förbättra 

ståndplatser för fisk och förbättra uppväxtmiljöer för vattenlevande djur och växter efter 

strandzonen.  

 

  

 
 

Bild 14–16. Bästselforsen i Rörströmsälven. De 
övre bilderna visar den tillsynes intakta 
sidogrenen öster om forsen. Själva forsen är 
rensad från stenmaterial och åtgärdsplanen är 
att återföra stenmaterialet till så naturlika 
strukturer som möjligt. Vatten bedöms åter 
kunna rinna i sidofåran efter att stenmaterial 
återförts forsnacken uppströms och nivå med 
sidofåran.  

 

14 

16 

15 
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Bild 17–18. Forsmiljöer i Bellanderforsen, Rörströmsälven.  

  

Bild 19–20. Forsmiljöer i Israel-Matsforsen, Rörströmsälven.  

  
Bild 21–22. Forsmiljöer i Körselforsen, Rörströmsälven. Notera styrarmarna vars funktion var under 
flottningen i älven att styra vattnet och timret. Styrarmarna finns inte registrerade i KMR. 

17 

20 19 

21 
22 

18 
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Bild 23–26. De två övre bilderna visar ström- och forsmiljöer i inloppet till Hocksjökvarnforsen i 
Rörströmsälven. De två nedre bilderna är från längre ner i Hocksjökvarnforsen. Notera stenkistorna 
vars funktion under flottningen var att styra vattnet och timret. Stenkistorna finns inte registrerade i 
KMR. 

  

23 
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24 

26 
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Bild 27–32. Forsmiljöer i Hocksjökvarnforsen, Rörströmsälven. Strömsträckan är rensad från block och 
stenmaterial där sten och blockmaterialet återfinns som mer eller mindre tydliga rensvallar efter 
strandlinjen. 

 

  

27 28 

29 30 

31 32 
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Bild 33–35. Forsmiljöer i Stålåforsen, Rörströmsälven. Strömsträckan är rensad från block och 
stenmaterial. Åtgärdsplanen är att öppna avstängda vattendragsdelar och återföra stenmaterial till 
vattendraget i så naturlika strukturer som möjligt. I forsen finns lämningar efter flottningen som inte är 
registrerade i KMR. 

33 34 

35 
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Figur 5. Flygbild 2019. I slutet av Stålåforsen finns av avstängning på södra/östra sidan. Önskemålet 
är ett ökat flöde i den östra fåran (se markering med pil i figuren). Jämför bild 35.   

  

Figur 6–7. Flygbilder från 1959 och 2019. Efter Stålåviken finns en avstängning av fåran väster om 
Palinsholmen. Önskemålet är om möjligt ett ökat flöde i den västra fåran (se markeringar i figurerna. 
Strukturen är inte registrerad i KMR. Lesjöns vattennivå är höjd för kraftproduktion i Borgforsens 
kraftstation. Notera nivåskillnaden mellan bilderna avseende Lesjön   

© Länsstyrelsen Jämtlands län 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan  

 

Lesjön 
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Åtgärdsområde 4, Gårdvattenströmmen (nedre Tannån) 

Gårdvattenströmmen, i Tannåns nedre del, är en 400 meter lång strömsträcka mellan 

Gårdvattnet och Bölenvattnet (figur 8, bild 36–41). Strömmen är kraftigt rensad och 

kanaliserad och vid utloppet av Gårdvattnet finns en stenmur och en relativt välbehållen 

flottningsdamm. Dammen och stenmuren finns inte registrerad i KMR. Över dammen ligger 

idag en gångbro. Den övergripande åtgärdsplanen i Gårdvattenströmmen är att återföra 

bortrensat stenmaterial, förstärka strukturer som nackar och blockmiljöer, ta bort stenmuren 

och öppna hela vattendraget i den ursprungliga vattendragsbredden. På västra sidan av 

strömmen finns en rensvall som återförs vattendraget. Dammen med tillhörande skibord kan 

lämnas intakt eftersom dammen inte bedöms vara vandringshindrande. Möjligtvis kan 

skibordet öppnas till viss del för att underlätta fiskvandring förbi dammen. Målet med 

restaureringen är förbättra konnektivitet uppströms och i sidled samt förbättra livsmiljöer för 

fisk och andra vattenlevande djur och växter i vattendraget. 

 
 

Figur 8. Figuren illustratrerar översiktligt planerad åtgärdssträcka 
i Gårdvattenströmmen i nedre Tannån, Strömsunds kommun 
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Bild 36–38. Gårdvattenströmmen i Tannåns nedre del är kraftigt rensad och kanaliserad. Vid 

utloppet av Gårdvattnet finns en välbehållen flottningsdamm. Dammen finns inte registrerad i 

KMR. 

36 

37 38 
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Bild 39–40. Gårdvattenströmmen i Tannåns nedre del är kraftigt rensad och kanaliserad. Vid 

utloppet av Gårdvattnet finns en stenmur/rensvall som på båda sidor stänger av en stor del av 

den naturliga vattendragsbredden. Stenmuren/rensvallen finns inte registrerad i KMR. 

 

 

 

 

  

39 

40 41 
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Allmänna och enskilda intressen 

Fastigheter och boende 

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

Rennäringen 

Åtgärdsområdet ligger inom riksintresse rennäring i området mellan Lesjön, Tannsjön, 

Vällingberget och Betarsjön. Enligt sametingets underlag korsar en vandringsled vattendraget 

i höjd med Lillselforsen. Vandringsleden går från Borgafjällen inom Voernese och 

Vilhelmina samebyar. Området på östra sidan om älven från Flyn ner till Hocksjö är klassat 

som trivselland och uppsamlingsområde för ren. 

Natura 2000, naturvärden 

Åtgärderna i Rörströmsälven kommer utföras inom Natura 2000-området Rörströmsälven. 

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

reproduktion och uppväxtområde för framför allt harr och öring. I Rörströmsälven 

förekommer bland annat naturaarten utter och vattendraget har betydelse för det globala 

bevarandet av habitattyperna större vattendrag, ävjestrandsjöar och mindre vattendrag. 

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

fri vandring, inte minst i sidled med funktionella strandzoner, och en naturliknande 

hydrologisk regim i vattensystemet. I området ska även ges möjligheter att genomföra 

naturvetenskapliga studier och bedriva rörligt friluftsliv. 

I direkt anslutning till älven eller utpekade körvägar för grävmaskin finns inga kända artfynd 

registrerade i artportalen. Arter registrerade i övriga närområdet är bland annat vedskinnlav 

och kolflarnlav samt olika fågelarter som kungsfågel och strömstare. 

Kulturmiljö 

Rörströmsälven har nyttjats för timmerflottning sedan mitten/slutet av 1800-talet. 

Vattendraget har rensats i omgångar med en större maskinell omdaning under mitten av 1900-

talet. I KMR finns registrerade kulturmiljöobjekt i Stormyrforsen i form av 

flottningsanläggningar (L2019:5167 och L2019:5164) samt en flottningsanläggning i inloppet 

till Lillselet (L2019:5151), se tabell 1.  
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Tabell 1. Registrerade kulturlämningar i Flystadsforsen och Lillselet, Rörströmsälven. 

RAÄ-nr Lämning Bedömning Åtgärdsbedömning 

L2019:5167 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning. 

Ledarm, uppskattningsvis 60 

m l (NNÖ-SSV), 2,5 m bred 

och intill 3 meter hög, av 

kallmurade, huggna, stenar i 

tre skikt 

Kan beröras av 

planerade åtgärder 

L2019:5164 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning. 

Ledarm, cirka 110 meter 

(huvudriktning NÖ-SV), 1,5-4 

meter bred och 0,6-3 meter 

hög. Ledarmen består 

huvudsakligen av en stenmur, 

av kallmurade och huggna 

stenar i två till fyra skikt. 

Ansluter i SV mot en stenhäll. 

På ett stenblock i murens NÖ 

del är årtalet 1929 inristat. 

Berörs av planerade 

åtgärder 

L2019:5151 Flottningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning. 

Ledarm, uppskattningsvis 27 

meter lång (NNV-SSÖ), 0,5-

1,5 meter bred och 0,3-1 meter 

hög, bredast vid basen, 

bestående av huggna, cirka 

0,4-2 meter kallmurade stenar. 

Belägen mellan två större 

stenblock. 

Berörs inte av 

planerade åtgärder 

 

Vattenreglering 

Rörströmsälven i aktulla åtgärdsområden regleras närmast uppströms i regleringsmagasinet 

Ormsjön och dammen vid Rubbefors. Närmast nedströms ligger Borgforsens kraftstation som 

drivs av E.ON Elnät Sverige AB. Ormsjön regleras utifrån vattendom i 

Vattenregleringsföretagens verksamhet. Rubbeforsdammen anlades i början av 1970-talet som 

en flottningsdamm och har i dag främst betydelse som nivåhållande damm för ovanliggande 

sjö. 

Friluftsliv 

Aktiviteter att ägna sig åt kring Rörströmsälvens Natura 2000-område är bland annat fiske, 

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

boende, viltskådning, guidning och färjeturer. Fisket bedrivs mestadels vid 

Hocksjökvarnforsen och ovanför denna under sommarmånaderna. Under färjeturerna upplevs 
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kulturmiljöer längs med älven. En guide berättar om hur älven brukades förr i tiden och 

flottarkojor visas upp.  

Fiske 

Fiske är en populär aktivitet i älven. Fisket i Natura 2000-området Rörströmsälven förvaltas 

av Rörströmsälvens fvof och Bellvik-Rörströms fvof. Fiskbeståndet i strömmarna domineras 

av öring och harr där öringen kan bli relativt storvuxen. I älvsystemets sjöar, sel och övriga 

mer lugnflytande partier finns gädda, abborre, mört, sik, id och lake. Fisketider över året är 

reglerade. Fiskförekomsten kan förknippas med höga värden både ur faunavårdssynpunkt och 

ur sportfiskesynpunkt. 

Paddling 

Enligt uppgift hos Svenska Kanotförbundet finns en kanotled på cirka 34 kilometer i 

Rörströmsälvens huvudfåra mellan Stenbacka och strax norr om Bäåns utlopp i älven. Även 

fiske sker till viss del från kanot men då är det fisket som är huvudsyftet.  

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.  

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. 
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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 Rörströmsälven. 

Fastigheter och boende 

Efter Rörströmsälven 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 

Rörströmsälven 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 älven. 

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 par 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. Under 

våren/sommaren 2022 ska en kulturmiljöutredning utföras 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. 
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Vattenreglering 

Förslagna åtgärder bedöms inte påverka vattenkraftsverksamheten vid Borgforsen eller den 

sjönivåhållande dammen uppströms Flyforsen. 

Friluftsliv 

Strömmarna i Rörströmsälven 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 Rörströmsälven 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 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innehålla följande delar: 
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• 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. 


