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Sammanfattning 
I Dalarnas län, liksom i stora delar av övriga landet, finns ett stort behov av 

att genomföra restaureringsåtgärder med syftet att återställa vattendragen 

från den påverkan som flottningsverksamheten orsakat. Uppdraget att 

restaurera vattendragen finns i miljömålet Levande sjöar och vattendrag 

samt i vattendirektivets krav på att uppfylla fastställda 

miljökvalitetsnormer. 

Länsstyrelsen Dalarna avser nu därför att genomföra restaurering av 

Rotälven för att återställa vattendraget efter de rensnings- och kanaliserande 

åtgärder som gjordes i samband med flottningsepoken. Det aktuella 

åtgärdsområdet sträcker sig från Rotensugnet och ner till Rots Övre 

kraftverk. En sträcka på ca 31 km. 

Arbetet genomförs med hjälp av grävmaskiner som lägger tillbaka det 

upprensade materialet. Sidofåror och tidigare avstängda ytor öppnas upp 

samt att vattendragets naturliga funktioner och processer återskapas som 

påverkats av de tidigare rensningsåtgärderna.  

De planerade åtgärderna bedöms vara en tillståndspliktig vattenverksamhet 

enligt 11 kapitlet Miljöbalken och därför avser nu Länsstyrelsen Dalarna att 

ansöka om erforderligt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. 
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1 Inledning 
Rotälven har i likhet med ett stort antal vattendrag i Sverige utnyttjats för 

flottning av timmer. Under flottningsepoken rensades vattendragen på sten 

samt att kanaliserande åtgärder (anläggande av ledarmar och avstängning 

av sidofåror och översvämningsytor) genomfördes för att underlätta 

virkestransporten nedströms i vattendraget. Påverkansgraden från 

flottningsverksamheten varierar beroende på rensningsmängd och metoder 

som användes. Under den senare delen av flottningsperioden användes 

schaktmaskiner vilket i många fall innebar en omfattande påverkan. Detta 

gjordes även i Rotälven. 

Bortrensningen av sten och de kanaliserande åtgärderna har medfört 

negativa konsekvenser för miljön i vattnet genom att de naturliga ekologiska 

funktionerna och processerna har påverkats och försämrats. Till exempel så 

har vattendragens varierade livsmiljöer minskat genom att strukturer 

(nackar, blocksamlingar, grundområden, djuphöljor, sidofåror, öar, uddar, 

etc) tagits bort eller slätats ut. Detta medför en mer ensartad och begränsad 

livsmiljö med minskade produktionsytor.  

Rotälven, som så många andra vattendrag, har varit föremål för historiska 

fiskevårdsåtgärder efter att flottningen avvecklades. Dessa åtgärder 

handlade mycket om att anlägga artificiella strukturer som trösklar och 

strömkoncentrationer. Åtgärderna gjordes utifrån dåvarande kunskap och 

metoder med syfte att skapa bättre fiskeförutsättningar och inte för att 

återställa vattendragens naturliga funktioner och processer. Detta innebär 

att det kvarstår ett omfattande åtgärdsbehov från den påverkan 

flottledsverksamheten orsakat för att förbättra vattendragens ekologiska 

status. 
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2 Saken 
Länsstyrelsen Dalarna avser att ansöka om tillstånd enligt 11 kapitlet 

miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen för att utföra 

restaureringsåtgärder i Rotälven för att återställa älven från den påverkan 

som uppstod i samband med flottningsepoken. Åtgärden innebär att 

upprensade stenmassor återförs till vattendraget samt att vattendragets 

naturliga funktioner och processer återskapas så långt som möjligt. 

Avstängda sidofåror/-grenar av älven och tidigare helt eller periodvis 

vattentäkta områden öppnas upp. Åtgärden bedöms öka vattendragets 

naturlighet samt vara nödvändig för att förbättra den ekologiska statusen, 

vilket är till gagn för både naturvårds- och friluftslivsintressen.  

Arbetet kommer att ske med hjälp av grävmaskin och ledas av sakkunnig 

arbetsledare.  

2.1 Undersökningssamråd 
Den som avser att bedriva en sådan verksamhet som är tillståndspliktig 

enligt 11 kapitlet miljöbalken ska undersöka om åtgärden kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan eller ej (ett särskilt beslut som fattas av 

länsstyrelsen). Som en del i den undersökningen har detta samrådsunderlag 

tagits fram för ett inledande undersökningssamråd. 

Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten 

eller vidtar åtgärder tar fram ett samrådsunderlag, samt samråder i frågan 

om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning. Undersökningssamrådet genomförs med 

länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten eller åtgärden. 

Efter genomfört samråd kommer en samrådsredogörelse upprättas och som 

sedan överlämnas till länsstyrelsen inför beslut om planerad åtgärd kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

De övriga underlag (bilaga 1-4) som det hänvisas till i detta samrådsunderlag 

finns att läsa på länsstyrelsens hemsida och projektsidan för Restaurering av 
Rotälven | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) 

(https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/rotalven) 

Bilagorna ligger under avsnittet ”Samråd för Rotälvens huvudfåra”. 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/rotalven
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/rotalven
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/rotalven
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Orientering 
Rotälvens avrinningsområde ligger till största delen inom Älvdalens kommun 

men sträcker sig också in i både Mora och Härjedalens kommuner (figur 1). 

Rotälven mynnar i Österdalälven vid Rot, strax norr om Älvdalen.  

  

Figur 1. Översiktskarta över Rotälvens avrinningsområde (skuggade området) och den 
åtgärdsaktuella sträckan (mörkblå linje) mellan Rotensugnet (N6822008, E445420) och 
Rot (N6793153, E448218). 
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Avrinningsområdet domineras av skogsmark och med mindre delar myr- och 

våtmark samt hedmark. Det förekommer enstaka bebyggelse som i huvudsak 

utgörs av fritidshus. Längs och i närhet till älven förekommer vägar, i nedre 

delen på båda sidor av älven. 

Den åtgärdsaktuella delen av älven sträcker sig från Rotensugnet 

(N6822008, E445420) och ner till Rots övre kraftverk (N6793153, E448218), 

ca 2 km uppströms sammanflödet med Österdalälven (se blåmarkerad 

sträckning i figur 1). Den totala längden är ca 31 km varav ca 28 km bedöms 

vara i behov av åtgärder.  

Åtgärdsträckan har delats upp i totalt 23 delsträckor för att beskriva 

identifierade objekt och åtgärdsbehov på respektive delsträcka. Detta 

redogörs i bilaga 1 och 2 (Övergripande åtgärdsförslag uppströms respektive 

nedströms Bössbo). 

3.2 Hydrologiska förutsättningar 
Den åtgärdsaktuella sträckan domineras av strömmande och forsande 

vattenhastighet. Det förekommer endast ett kortare parti i mittersta delen 

(mellan Blästris och Lundkrok) med lugnare vattenhastighet (figur 2). 

 

Figur 2. Diagrammet visar en fallprofil för den åtgärdsaktuella delen av Rotälven. Älven 
är till stor del konstant fallande men med ett flackare avsnitt på mittersta delen i 
området kring Bössbo. 

Totalt sett är sjöandelen låg i avrinningsområdet vilket medför stora 

flödesvariationer under året med en tydlig koppling till nederbördsmängd. 

Enligt modellberäknade flödesdata från SMHI är medelvattenföringen (MQ) 

vid Rots kraftverk 14,1 m3/s medan den är 8,5 m3/s ovan Rymmans inflöde 

(tabell 1). Under senvintern innan vårfloden kommer igång kan flödena gå 

ner till under 1 m3/s. Under vårfloden förekommer flöden över 100 m3/s. 
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Tabell 1. Hydrologiska data (Total stationskorrigerad vattenföring) hämtade från SMHI 
Vattenweb S-Hype digitalt planeringsunderlag 2022-01-13 för Rotälven vid Rots övre 
kraftverk (Delavrinnings-områdets AROID: 679767-140472) samt ovan Rymmans och 
Lövåsbäckens inflöde (Delavrinnings-områdets AROID: 681107-140481) 

Hydrologiskt förhållande Rots kraftverk 
(m³/s) 

Ovan Rymmans 
inflöde (m³/s) 

Högsta högvattenföring (10 år) 152 72,5 

Medelhögvattenföring 106 52,1 

Medelvattenföring 14,1 8,5 

Medellågvattenföring 2,86 1,18 

Rotälven präglas under vissa år av en kraftfull isdynamik. Både med en 

omfattande kravisbildning med bottenisbildning och isdämmen som följd och 

en stor isgång på våren (figur 3-5). Rotälven har inga stora sjöar i systemet, 

är turbulent och är relativt grund. Detta betyder att Rotälven naturligt har 

alla förutsättningar för en hög produktion av krav- och bottenis. 

 

Figur 3. Foto från den 26 november 2021 som visar driftande kravis mellan 
Hammarsborg och Rotenstugan, strax ovanför sträckan som restaurerades år 2020. 
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Figur 4. Foto från den 12 april 2021 visar ansamlad is i det indämda området uppströms 
Rots övre kraftverk. 

I avsnitt med flackare och översvämningsbara strandområden kan istäcken i 

vissa fall noteras så långt in som ett hundratal meter in från älven orsakade 

av isdämmen i älvfåran som lett till översvämning och infrysning (figur 5). 

 

Figur 5. Foto från den 9 december 2021 i höjd med Ribbåsen (ca 7 km uppströms Rots 
övre kraftverk) som visar omfattande täckning av bottenis med dämning och höjning av 
vattennivån som följd. 
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Rotälvens förutsättningar vad gäller isprocesser beskrivs ytterligare i bilaga 

4 (PM angående Rotälvens för isprocesser). 

3.3 Miljökvalitetsnormer 
Aktuell sträcka i Rotälven är uppdelad i två vattenförekomster, uppströms 

respektive nedströms Aspvasslans inflöde (SE680316-140523 resp. 

SE681851-140397). Vattenförekomsterna har idag måttlig ekologisk status. 

Anledningen till att god ekologisk status inte uppnås beror bland annat på 

påverkan från flottledsrensningarna på vattendragets morfologiska tillstånd 

och hydrologi samt också via konnektivitetsproblem (vandringshinder).  

Flottningens påverkan på vattendragets morfologiska tillstånd handlar 

exempelvis om att naturliga strukturer såsom block och blocksamlingar, 

strandbankar och höljor har tagits bort och att vattendragsfårans form och 

läge i landskapet har ändrats via kanaliserande åtgärder (ex. avstängda 

sidofåror och svämområden) som gjordes för att underlätta 

virkestransporten.  

Flottningens negativa påverkan på hydrologin beror på att de 

vattenbromsande strukturerna och funktionerna togs bort vilket medförde en 

ökad vattenhastighet och avrinning. 

Gällande miljökvalitetsnorm är God ekologisk status och ska uppnås senast 

år 2027. För att uppnå normen föreslås bland annat 

flottledsåterställningsåtgärder. Länsstyrelsens planerade 

flottledsåterställningsåtgärd avser att förbättra och återskapa Rotälvens 

naturliga morfologiska tillstånd och hydrologi vilket bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsnormen för berörda vattenförekomster. 

Fullständig och aktuell information om klassning och normer finns på VISS 

hemsida (http://viss.lansstyrelsen.se) där informationen kan sökas fram för 

den aktuella vattenförekomsten. 

3.4 Plan- och områdesförhållanden 
Gällande översiktsplan för Älvdalens kommun antogs år 2019. 

Översiktsplanen utgör bland annat vägledning för kommunens och andra 

myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning.  

I översiktsplanen lyfts Rotälven fram som ett viktigt natur- och 

rekreationsintresse och att älven är ett mycket värdefullt fiskevatten. Vidare 

framgår att Rotälven som oreglerad älv har stora ekologiska och hydrologiska 

värden. 

Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser berör den aktuella sträckan i 

Rotälven. 

http://viss.lansstyrelsen.se/
http://viss.lansstyrelsen.se/
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3.5 Bebyggelse, vägar och vattenkraftanläggningar 
Längs med Rotälven förekommer både vägar och bostäder. Bostäderna utgörs 

i huvudsak av fritidshus. Vissa vägavsnitt och även bostäder bedöms ligga i 

områden som idag riskerar att översvämmas vid höga flöden eller isdämning. 

Åtgärdsträckans nedre del avgränsas av Rots övre kraftverk. Direkt 

nedströms Rots övre kraftverk finns ytterligare kraftverk innan Rotälven 

mynnar i Österdalälven.  

3.6 Naturvärden och skyddade områden 
Rotälven tillsammans med Rymman och Dyverdalen utgör ett riksintresse för 

naturvården. Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 

vattendrag har Rotälven med tillhörande biflöden pekats ut som nationellt 

särskilt värdefull ur natursynpunkt och som nationellt värdefull med 

avseende på fisk. Motiven är bland annat vattendragets ursprungliga 

stammar av öring och harr, älvens unika dalgång och det faktum att 

Rotälven är förhållandevis oreglerad. Rotälven bedöms före utbyggnaden av 

vattenkraften i Österdalälven ha varit ett viktigt reproduktionsområde för 

Siljansöringen. I och med beslutet att anlägga fiskvägar förbi kraftverken i 

Österdalälven öppnas möjligheterna för att Rotälvens långa sammanhållna 

strömvattensträckor återigen ska bli tillgängliga för Siljansöringen. 

I Rotälvens dalgång på den aktuella sträckan förekommer två naturreservat. 

Dels Rotensugnet längst upp vid Rotälvens och Rällans sammanflöde, som 

omfattar både vattenområdet och närmiljön, samt också Skärbäckens 

naturreservat som enbart omfattar närmiljön intill älven.  

I anslutning till den nedre delen av den åtgärdsaktuella sträckan finns två 

allmänna vattentäkter varav den ena är skyddad med ett 

vattenskyddsområde. Inga åtgärder är planerade inom det skyddade 

området. 

3.7 Friluftsliv 
Rotälven tillsammans med Anjosvarden utgör ett riksintresse för friluftslivet 

enligt miljöbalken. Rotälven är ett populärt fiskevatten och utflyktsföremål. 

Utöver fiske utövas exempelvis kanotpaddling i älven. 

3.8 Kulturmiljö 
Området kring Rotälven är rikt på vattenknutna kulturmiljöer från alla 

perioder och olika typer av brukande. Rotälven är utpekad som ett nationellt 

särskilt värdefullt vattendrag utifrån kulturmiljöintressen. Denna 

bedömning är kopplad till vattenanknutna kulturvärden såsom 

timmerflottning, stenåldersmiljöer med boplatser och fångstgropar. Inom 
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området förekommer även lämningar efter järnframställningsplatser. I nedre 

delen finns Långö liebruk, Älvdalens största järnbruk, som var i drift mellan 

1807 och 1912. Nere i Rots by finns uppgifter om ett laxfiske med fasta 

anläggningar.  

Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister finns ett flertal 

fornlämningar i och i anslutning till Rotälven med koppling både till 

flottningen, stenåldersbosättningar och Liebruket.  

De fornlämningar och övriga skyddsvärda kulturmiljöintressen som berörs av 

de planerade åtgärderna redovisas i bilaga 3 (Sammanställning av föreslagen 

kulturmiljöhänsyn inför restaureringsåtgärder i Rotälven, Enheten för 

kulturmiljö och samhällsplanering, Länsstyrelsen Dalarna). 

3.9 Påverkan och lämningar från 
flottningsverksamheten 
Vid genomförda inventeringar av Rotälven år 2019 och 2021 har totalt 229 

objekt knutna till flottningsverksamheten identifierats (se bilaga 1-3). Den 

vanligaste typen av objekt utgörs av rensvallar och ledarmar bestående av 

uppschaktat material (tabell 2 och figur 6). 

Tabell 2. Sammanställning av antalet identifierade flottledslämningar i samband med 
inventering av åtgärdsträckan samt hur många av lämningarna som avses åtgärdas (helt 
eller delvis) respektive lämnas orörda vid de planerade restaureringsåtgärderna. 

Flottledslämning Totalt antal (n) Åtgärdas (n) Lämnas (n) 

Ledare 88 70 18 

Rensning 83 74 9 

Utschaktad 
ledare* 

10 9 1 

Utschaktad 
rensning* 

22 22 0 

Blocksamling 17 15 2 

Dammrest 5 0 4 

Annan 
flottledslämning 

4 1 3 

Totalt 229 191 37 

*Objekt påverkade av tidigare fiskevårdsåtgärder. 
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Figur 6. Rensvall med uppschaktat material i samband med maskinella 
rensningsåtgärder. Rensvallen föreslås åtgärdas. 

Det förekommer även ett antal stentillpassade byggda ledarmar längs med 

Rotälven. Bland annat finns en flera hundra meter lång ledarm i Bössbo som 

är byggd av hugget och tillpassat material (figur 7). 

 

Figur 7. Ledare strax uppströms Bössbo som består av hugget material. Ledaren är 
utpekad som en övrig kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret och föreslås i 
huvudsak lämnas orörd vid planerade restaureringsåtgärder. 
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Rensningsåtgärderna och anläggandet av ledarmar har inneburit en 

kanaliserad nedsänkt älvfåra med begränsade svämmöjligheter och minskad 

variation i bottnarna och i strandmiljön. De flesta av de förekommande 

sidofårorna/-grenarna som historiskt har funnits i Rotälven har skurits av 

(figur 8). Även den körning som gjordes i vattendraget i samband med 

rensningarna, tillsammans med den efterföljande flottningen, bedöms ha 

påverkat älvbottnen genom att göra den hårt packad och orörlig.  

Sammantaget bedöms flottningsverksamheten ha orsakat en omfattande 

negativ påverkan och försämrade förutsättningar för både växt och djurliv. 

Till exempel så har det inneburit en minskad mängd funktionella och 

varierade livsmiljöer såsom uppväxtmiljöer (grundare och skyddade områden 

med lägre vattenhastighet, tex sidofåror) och ståndplatser (djupare partier) 

för både yngre och äldre stadier av strömlevande fisk men även för andra 

vattenknutna organismer. Det har även inneburit att den viktiga 

konnektiviteten i sidled och samspelet mellan land- och vattenmiljön har 

försämrats. I ett kanaliserat vattendrag, med rensvallar och ledarmar efter 

stränderna, innebär ett ökat vattenflöde i princip mer eller mindre bara en 

ökad vattenhastighet och inte en flödesdämpande svämning i sidled, vilket 

bedöms både vara en viktig ekologisk funktion men även ge en 

översvämningsdämpande effekt längre nedströms.  

 

Figur 8. Kartorna visar området vid Blästris strax norr om Bössbo och ett exempel på 
kanalisering av älvfåran. Kartan till vänster är från 1872 och visar att älven tidigare var 
uppdelad i flera grenar innan storskaliga kanaliserande åtgärder genomfördes. 
Terrängskuggningskartan till höger visar hur älvfåran ser ut idag samt identifierade 
lämningar i form av ledarmar och rensvallar (röda och blå linjer).  
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3.10 Tidigare genomförda restaureringsåtgärder 
Det har genomförts biotopåtgärder av olika utförare vid flera tillfällen i 

Rotälven efter att flottningen avslutades. De första åtgärderna genomfördes 

redan på 1970-talet i samband med avvecklingen av flottningen. Men det har 

även gjorts mer sentida åtgärder inom den åtgärdsaktuella sträckan. Bland 

annat har det gjorts åtgärder inom ramen för ett sidoavtal till samlingsmålet 

VA 40/74 angående behandling av fiskefrågor i målen att anlägga Trängslets, 

Åsens, Väsa, Blybergs och Spjutmo kraftverk samt tillstånd till årsreglering 

av Trängslets kraftverk. Enligt avtalet ska sökanden i det angivna målet 

bland annat genomföra biotopförbättrande åtgärder i Rotälven samt även 

svara för framtida underhåll av åtgärderna. 

De tidigare genomförda biotopåtgärderna i Rotälven bedöms i huvudsak 

bestått av att placera ut solitära stenblock, anlägga trösklar (figur 9) samt 

också i att släta ut det upprensade materialet till uddformationer och till viss 

del även öar. Oavsett utförare och tidpunkt bedöms de tidigare åtgärderna 

inte vara utförda enligt dagens kunskap och metoder för att återskapa ett så 

fungerande ekosystem som möjligt. Ytterligare åtgärder är därför 

nödvändiga. 

 

Figur 9. Anlagd tröskel av externt tillfört material vid en tidigare restaureringsåtgärd. 
Strukturen bedöms på det aktuella avsnittet inte vara naturlig vare sig funktionellt eller 
estetiskt. 
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För att utreda och öka kunskapsläget kring hur en mer modern åtgärd kan 

genomföras i Rotälven gjordes det under år 2020 åtgärdsinsats med syftet att 

skapa en form av demonstrationsträcka. Åtgärden genomfördes på ett ca 700 

m långt avsnitt i mellersta delen på den nu aktuella åtgärdsträckan. Vid 

åtgärden återbördades det upprensade materialet så att älven kan breddas 

och svämma ut till den ursprungliga strandlinjen och vattentäkta ytan (se 

vidare under rubriken planerade åtgärder och figurerna 12, 13 och 14).  

Utöver fysiska restaureringsåtgärder så har det även under flera år 

genomförts utsättningar av simfärdiga yngel och/eller rom av 

Siljansöringstam för att kompensera skadan från vattenkraftsutbyggnaden i 

Österdalälven (figur 10). De nu pågående utsättningarna sker i enlighet med 

domen i mål M7483-17 och ska pågå till och med 10 år efter att sista 

fiskvägen är byggd förbi Väsa, Blyberg och Spjutmo kraftstationer (senast år 

2025). För att utvärdera utsättningarna görs elfisken samt kontroll av 

utvandrande smolt från Rotälven. De planerade restaureringsåtgärderna 

bedöms vara viktiga för att ge den utsatta fisken så bra förutsättningar som 

möjligt. 

Det genomförs även kalkningsåtgärder i Rotälvens system för att motverka 

skador från försurning. Kalkningen sker med hjälp av doserare i biflöden till 

Rotälven. Kalkningen har pågått i avrinningsområdet sedan 1980-talet. 

 

Figur 10. Utplacerade backar med Siljansöringrom i Rotälven vintern 2022. 
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4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Planerade åtgärder 
För att förbättra Rotälvens ekologiska status och återskapa älvens naturliga 

funktioner och processer avses huvuddelen av det upprensade materialet i 

rensvallar och ledarmar att återbördas till vattendraget och de nu avstängda 

vattenområdena återigen öppnas upp. Ett antal flottledsobjekt avses dock 

sparas och lämnas orörda för att bevara och säkerställa att värdefulla 

kulturmiljöintressen finns kvar efter Rotälven även i framtiden.  

I och med att älven i sin helhet bedöms vara påverkad av rensnings- och 

schaktningsåtgärder kan åtgärder komma att bli aktuella på samtliga delar 

inom åtgärdsträckan förutom i de avsnitt som undantas från åtgärder med 

hänsyn till kulturmiljöintressen eller av andra skäl (till exempel 

markägarintressen, närliggande vägar, bostäder och begränsad biologisk 

nytta). Även de avsnitt där det inte identifierats lämningar i strandområdet 

kan således komma att åtgärdas för att återskapa funktionella livsmiljöer.  

Eftersom många rensvallar och ledarmar är överväxta (och i vissa fall 

överschaktade) kan det finnas ytterligare lämningar utöver de som hittills 

identifierats. Även dessa avses att åtgärdas om de påträffas och om det 

bedöms nödvändigt för att uppnå åtgärdens syfte och mål. Dock avses 

arkeologisk kompetens underrättas för utredning om nödvändig hänsyn om 

lämningen misstänks ha ett högre kulturhistoriskt värde innan arbetet 

fortgår. I bilaga 1-3 redovisas identifierade objekt vid tidigare genomförda 

inventeringar och vilka som avses åtgärdas respektive lämnas av exempelvis 

kulturmiljöskäl.  

Själva arbetet utförs med hjälp av en grävmaskin som täcker av och sorterar 

fram det upprensade materialet innan det läggs ut i älvfåran (figur 11). Vid 

utplaceringen av materialet är målsättningen att återskapa naturliga 

strukturer och processer utifrån vattendragets hydromorfologiska 

förutsättning (till exempel lutning, bredd och materialstorlek) på respektive 

delsträcka. Åtgärden ska medföra att vattendragets naturlighet ökar och 

närmar sig det tillstånd som rådde före flottledsrensningen. För att komma 

åt det upprensade materialet kan det vara nödvändigt att först avlägsna träd 

och buskar som vuxit upp på massorna. En del av träden läggs ut i 

vattendraget på lämpliga platser eftersom detta är en viktig beståndsdel i 

vattenmiljön (till exempel som skydd och föda för fisk och insekter). I 

områden med avsaknad av lekgrus kan det även bli aktuellt att tillföra 

externt material för att förbättra lekmöjligheterna för harr och öring. 
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Figur 11. Fotot visar utläggning av upprensat material med hjälp av grävmaskiner vid en 
tidigare åtgärd i Rotälven. 

Vid de tidigare rensnings- och schaktningsåtgärderna så sänktes älven ner 

och tappade kontakt med omgivningen (figur 12). En viktig åtgärd bedöms 

därför vara att lyfta upp älvens botten till sin ursprungliga höjd så långt som 

möjligt. Detta görs genom att placera ut det upprensade materialet på 

strategiska platser. På så sätt ökar möjligheten för älven att återföras till den 

ursprungliga sträckningen (gamla strandlinjen) och också återfå den viktiga 

kontakten med landmiljön. Figur 13, 14 och 15 visar foton tagna före och 

efter den tidigare utförda åtgärden i Rotälven år 2020 och är exempel på hur 

älven kan komma att se ut efter att det upprensade materialet i ledarmar och 

rensvallar lagts ut.  
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Figur 12. Tvärgående höjdprofil som visar ett exempel på hur huvudfåran i ett område 
strax uppströms Bössbo sänkts ner och skurits av från sidofåran på vänstra sidan samt 
översvämningsytan till höger om nuvarande fåran. 

 

Figur 13. Fotot visar en del av sträckan som åtgärdades år 2020 före åtgärd 
(vattenflödet ca 2 m3/s enligt SMHI’s modellberäkning). Sträckan har raka strandlinjer 
och begränsade möjligheter för vattnet att svämma i sidled på grund av kanalisering av 
älvfåran. Notera speciellt det större avskurna området i ovankant som stängts av med 
en ledarm.  

Nedsänkt  

huvudfåra 

Rensvall 

Avstängd  

sidofåra 

Avskuren 

svämmyta  
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Figur 14. Samma sträcka som figur 12 men efter åtgärd (vattenflödet ca 12 m3/s enligt 
SMHI’s modellberäkning). Konnektiviteten och svämningsförmågan har ökat i sidled 
efter att ledarmar och rensvallar tagits bort och återförts till älven. 

 

Figur 15. Samma sträcka som figur 12 och 13 efter åtgärd men på högre vattenflöde (ca 
24 m3/s enligt SMHI’s modellberäkning). Vattnet når nu in i det tidigare avstängda 
området och hela det ursprungliga älvplanet är täkt av vatten. 

Funktionella strandzoner respektive ökad strandlinjelängd bedöms vara 

viktiga förutsättningar för att återskapa Rotälvens produktionsförmåga 

eftersom dessa miljöer bedöms vara särskilt viktiga för fisk i yngre stadier 

(exempelvis öringungar). Detta görs genom att dels öppna upp avstängda 
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sidofåror men också genom att lägga ut det upprensade materialet och skapa 

en flikigare och flackare strandzon (figur 16 och 17). 

 

Figur 16. Fotot visar en tidigare rätad och rensad del av Rotälven före en utförd 
restaureringsåtgärd. Till vänster i bild ses en rensvall med uppschaktade massor. 

 

Figur 17. Fotot är taget i samma position som i figur 16 efter att det uppschaktade 
materialet återbördats. Vid utläggningen av materialet så har älvens bottennivå höjts 
upp samt att flackare och flikigare strandmiljöer har skapats. 
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4.2 Skyddsåtgärder under arbetet 
För att minimera risken för grumling i samband med utläggning av det 

upprensade materialet samt för att möjliggöra så kvalitativt bra utförda 

åtgärder som möjligt genomförs åtgärderna under perioder med låga 

vattenflöden från juni till november. Grävmaskinerna kommer vara försedda 

med brytskopor utrustade med galler för att kunna sålla bort så mycket som 

möjligt av det fina materialet och avtäckningsmassorna på land innan det 

läggs ut i älven (figur 18). 

 

Figur 18. Grävmaskin utrustad med gallerförsedd brytskopa och som håller på med att 
lägga ut block som rensats från vattendraget. 

Läckage av giftiga ämnen såsom till exempel olja och diesel ska undvikas. En 

plan för att ta om hand eventuellt läckage om olycka inträffar ska upprättas 

före det att arbetet inleds. Utrustning för att samla in eventuellt spill ska 

finnas på plats.  

Alla maskiner som används under arbete i älven ska ha oljor och drivmedel 

av miljögodkänd typ samt vara utrustade med slangbrottsventiler.  

Grävningsarbetet utförs med en konstant närvarande arbetsledare som 

kontrollerar så att arbetet utförs enligt åtgärdens tillstånd, syfte och mål 

samt att risken för olägenheter enligt ovan minimeras. Arbetsledare och övrig 

personal ska ha relevant utbildning och erfarenhet inom det aktuella 

sakområdet.  
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4.3 Kvalitetssäkring och uppföljning 
Kontinuerligt under arbetet följs åtgärderna upp och utvärderas utifrån 

detaljplaneringen och de uppsatta målen för respektive delsträcka för att 

uppnå ett så bra resultat som möjligt. I de fall det förväntade resultatet inte 

uppnåddes eller att åtgärderna på något sätt orsakar oönskade effekter kan 

justeringar och kompletteringar komma att göras i efterhand om det anses 

nödvändigt. 

4.4 Körning över mark 
Under arbetet kör grävmaskinen mestadels i vattendraget. För att komma åt 

vattendragssträckorna som ska åtgärdas och det upprensade materialet 

behöver arbetsmaskinerna även köra på mark. Befintliga vägar (till exempel 

traktorspår och skotarspår) till och från vattendraget används så långt som 

möjligt. Saknas vägar används naturliga luckor där det är möjligt. Träd och 

buskar kan dock behöva fällas för att maskinen ska kunna ta sig fram. 

Våtmarker eller andra känsliga miljöer undviks i största möjliga mån. 

Samtliga körvägar planeras i samråd med berörd markägare innan arbetet 

påbörjas. Erforderlig dispens från förbud enligt Terrängkörningslagen 

(1975:1313) kommer sökas inför arbetets genomförande. 

4.5 Berörda fastigheter 
Både nuvarande och tidigare vattenområde bedöms i huvudsak ligga inom 

fastigheten Älvdalens besparingsskog S:1. Eftersom det upprensade 

materialet är upplagt på land i strandområdet kan även de direkt 

angränsande fastigheter komma att fysiskt beröras av den planerade 

åtgärden när materialet ska återföras till vattendraget. Även ägare till 

bebyggda fastigheter med bostäder längs åtgärdsträckan har bedömts vara 

särskilt berörda av de planerade åtgärderna även om de inte berörs fysiskt.  

Berörda fastigheter listas i bilaga 5. 

4.6 Tidplan 
Tidsplan för tillståndsprocess och åtgärdernas påbörjande: 

Vår/sommar 2022: Samråd  

Höst 2022: Ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD)  

Vinter/vår 2023: Dom från Mark- och miljödomstolen samt upphandling av 

entreprenad för åtgärderna.  

Sommar 2023: Påbörja genomförandet av åtgärder  



25 Samrådsunderlag för restaurerings-åtgärder i Rotälven, Älvdalens kommun • Länsstyrelsen Dalarna • 25 

5 Sammanställning av miljökonsekvenser 
 

Tabell 3. I tabellen beskrivs vilken påverkan som bedöms uppstå vid planerat 
genomförande av åtgärden. 

Påverkansområde Bedömning 

Miljökvalitetsnormer  Genom återställningen avses älvens naturliga 
funktioner och processer återskapas vilket både 
bidrar och är nödvändiga för att uppnå gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Hydrologi Genom att återskapa strukturer i 
vattendragsfåran och avlägsna kanaliserande 
objekt (ledarmar och rensvallar) kommer 
vattendraget att få ett långsammare och 
naturligare flöde. De områden som tidigare varit 
avstängda kommer täckas med vatten eller 
översvämmas under perioder. Detta bedöms 
positivt både i avseende att dämpa högflöden 
och översvämningar längre nedströms men också 
för vatten- och landlevande djur och växter 
genom exempelvis ökad kvarhållning och 
tillförsel av näring, ökade livsutrymmen, mm. 

Landskapsbild Grävningsarbetena kommer inledningsvis 
medföra ett påverkat intryck i främst 
strandzonen. Detta är övergående i takt med att 
växtligheten återhämtar sig. Genom 
återställningen kommer älven få ett mer 
naturligt, orensat utseende samt att den återfår 
sin mer naturliga sträckning i landskapet. 

Naturmiljö Genom att återställa den fysiska miljön så kan 
biologin i vattnet och strandzonen återhämta sig 
genom att miljön och de naturliga processerna 
återställs i likhet med ett mer orört/opåverkat 
vattendrag. Åtgärden bedöms leda till en ökad 
biologisk mångfald i vattenmiljön och 
strandzonen. 

Att återställa Rotälven kommer bidra till 
uppfyllelsen av miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag samt de fastställda miljökvalitets-
normerna för berörda vattenförekomster.  

Kulturmiljö Åtgärden kommer medföra en påverkan på 
Rotälvens kulturmiljövärden i och med att det 
upprensade materialet återbördas samt att 
ledarmar öppnas för leda in vatten i avstängda 
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sidofåror. Dock föreslås ett flertal objekt sparas 
för att säkerställa att värdefulla 
kulturmiljöintressen bevaras för framtiden. Den 
närvarande arbetsledaren har ett ansvar att 
säkerställa att objekten som ska lämnas orörda 
inte påverkas negativt av åtgärden. 

Om en potentiell fornlämning påträffas under 
arbetets genomförande och som tidigare inte 
varit känd avbryts arbetet och ansvarig på 
länsstyrelsen kontaktas för vidare bedömning. 

Friluftsliv Genom återställningsarbetet avses livsmiljöerna 
för bestånden av framför allt strömlevande 
fiskarter som harr och öring att förbättras. På 
sikt förväntas detta medföra förstärkta och mer 
livskraftiga harr- och öringbestånd vilket är 
positivt för sportfisket i älven.  

Åtgärden kan ha viss inverkan på möjligheten till 
kanotpaddling i och med att det upprensade 
materialet återförs till vattendraget. Påverkan 
bedöms dock inte bli betydande jämfört med 
nuvarande förutsättningar. 

Under själva åtgärdsarbetet kan störning på 
friluftslivet orsakas av buller och grumling på 
dagtid under vardagar.  

Grumling Grumling kommer uppstå i samband med 
återställningsarbetet. För att minimera 
grumlingen kommer arbetet ske med grävmaskin 
utrustad med gallerskopa. Med hjälp av 
gallerskopan sorteras så långt som möjligt sten 
och block ut och det fina materialet tillsammans 
med avtäckningsmassor (torvor, jord, buskar, 
träd osv.) lämnas på land. Vidare kommer 
arbetet i vattenområdet ske under 
lågflödesperioder vilket medför minimerad 
grumling. De grumlande partiklarna kommer 
spädas ut rejält nedströms med tanke på älvens 
storlek och vattenföring men grumlingen 
kommer synas ett par kilometer nedströms 
grävmaskinen. Nyttan med åtgärden bedöms 
överstiga skadan och är även nödvändig för att 
uppnå vattendirektivets krav om god ekologisk 
status. 

Buller Buller från maskinarbetet kan periodvis upplevas 
störande då det genomförs i närhet till 
bebyggelse. Arbetet kommer dock pågå under en 
begränsad tid. I och med att grävmaskinen 
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successivt förflyttar sig längs med vattendraget, 
så bedöms bullerproblematiken vara av mindre 
omfattning.  

Förorening Maskiner som används i och omkring vattnet ska 
använda biologiskt nedbrytbar olja i 
hydraulsystemet samt säkerhetsventiler. 
Uppställning av bränsletankar görs så att risken 
för spill och läckage minimeras. Beredskap och 
utrustning ska finnas att omhänderta spill vid ett 
eventuellt läckage.  

Inga kända förekomster av förorenad mark finns 
längs åtgärdsträckan. 

Bebyggelse och vägar Ett antal bostäder och vägavsnitt förekommer i 
älvens närhet och som redan idag bedöms ligga i 
områden som riskerar att översvämmas vid höga 
flöden. Stor försiktighet och hänsynsåtgärder är 
nödvändiga vid dessa platser. 
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6 Bilagor 
 

1. Övergripande åtgärdsförslag uppströms Bössbo, delsträcka 1–15 

(Sugnet – Bössbo). 

2. Övergripande åtgärdsförslag nedströms Bössbo, delsträcka 16–23 

(Bössbo – Rot). 

3. Sammanställning av föreslagen kulturmiljöhänsyn inför 

restaureringsåtgärder i Rotälven: Sträckan Sugnet-Rot (Enheten för 

kulturmiljö och samhällsplanering). 

4. PM angående Rotälvens isprocess. 

5. Berörda fastigheter:  

5.1 – Fysiskt berörda fastigheter. 

5.2 - Bebyggda fastigheter i närområdet till åtgärdsträckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


