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REDOVISNING ÖVER DE 

BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDER SOM GJORDES I 

LUMSÅN UNDER 2010-2012 
 

 
Projektets omfattning har bestått i att anlägga lekbottnar genom att tillföra lekmaterial för öring i 
vattendraget och förbättra uppväxtmiljöerna för fisken. Inför arbetet projekterades 
åtgärdsförslagen i fält av medlemmar från föreningen SFM.  
Åtgärderna genomfördes sedan 2010-2012.  
 
Arbetet har utförts av medlemmar från föreningen samt med hjälp av några maskiner (skogstraktor, 
traktorgrävare och bandgrävare). Övrig utrustning och material har bestått av spett, spade, kratta 
samt block, sten och naturgrus.  
 
Lumsån sträcker sig mellan sjöarna Lumsen och Malingsbosjön, i Smedjebackens kommun i södra 
Dalarnas län. Som underlag till åtgärderna ligger ett åtgärdsprogram som föreningen Sportfiske För 
Morgondagen (SFM) tagit fram.  
Nedströms sjön Lumsen börjar ån med ett ca 1 km långt sel med undantag av två mindre strömmar. De 
riktiga strömmarna börjar ca 300 m uppströms Smedjan. Lumsån har med säkerhet varit en fantastisk 
öringå i svunna tider. Olika typer av ingrepp har gjort livsbetingelserna för djurlivet i ån svåra och med 
ofta mycket låga sommarflöden till följd har gjort att öringen fått svårt att bilda något livskraftigt 
bestånd.  
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LUMSÅN INNAN BIOTOPVÅRDSÅTGÄRDERNA 2002 
I Lumsån finns ett glest småvuxet öringbestånd 
som påverkats negativt av flottningens 
lämningar, tillsammans med alger, plankton, 
växter och insekter. Biotopåtgärderna som 
gjorts bör skapa ett större livsutrymme för de 
ovanstående grundpelarna i ekosystemet för 
både djur och växtliv och inte minst för 
öringen. Varför en biotopåtgärdande insats har 
varit ett måste. 
Orsaken till fiskens tillbakagång i Lumsån kan 
bero på att flottningen skapade vattenleder 
med nakna och nästan sterila bottnar. Den 
jämna grunda bottenstrukturen gav dåligt med 
skydd, framförallt under lågvattenperioden 
som då släppte förbi vårfloden och lämnade en 
bred och grund skvalström. Den nederbörd som 
föll fick ingen naturlig bromsning i form av en 
varierad bottenstruktur.  
Vidare har vattenreglering, vandringshinder, hårt  
fisketryck, skogsbruk, för mycket gädda mm, har  
också varit troliga orsaker till tillbakagången.    
 

 
 
RESTAURERINGARNA 2010 
De åtgärder som är gjorda är att där det 
saknats större block/sten och bottenprofilen 
varit väldigt jämn, har man grävt hålor för att 
skapa en mera kuperad botten som ger mer 
skydd och livsutrymme för den lite större 
fisken under lågvattenperioder.  
På vissa platser har stenar som legat efter 
kanterna lyfts ut i åfåran. På så sätt har 
bottenytan ökats, mera skydd skapats, 
syreblandningen och strömmens produktivitet 
ökats, vilket gynnat öringförekomsten. På dessa 
platser trycks nu vattnet också ihop mellan 
stenarna och på så sätt ökas vattnets hastighet 
och strömmen gräver hålor i botten. Död ved 
som har stor betydelse för vattendragets 
biologiska funktion har lagts ut i åfåran vilket 
ger bl.a. gömslen och uppehållsplatser samtidigt som 
födotillgången ökar för både fisk och bottenfauna.  
 
 
 
 
 

 

Mellanströmmen i Gärdsjöbostryket innan 
restaurering 

Mellanströmmen i Gärdsjöbostryket efter  
restaurering 
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LEVANDE VATTEN KRÄVER STENAR OCH ”DÖD” VED 
 

Den viktigaste faktorn för att öka 
produktiviteten/djurlivet totalt sett är 
stenar som dels bromsar upp vattnet 
och dels höjer vattennivån. Virvlarna 
runt stenarna underlättar syresättning 
av vattnet och de skapar bra 
livsbetingelser för växter och 
vattenlevande insekter. Finns stenar så 
gräver strömmen dessutom livsviktiga 
gropar i botten. 
Stenar utgör ofta revir för öringen. 
Många stenar betyder många revir och 
förutsättningarna för lek och 
föryngring ökar.  
Med nyutlagda stenar ökas den 
biologiska produktionen med 10-12 
gånger tack vare den utökade 
bottenytan.    

 

 

Utläggning av block och sten 
Beroende på vattendragets storlek, 
möjlighet att köra fram till och i 
vattnet, naturlig tillgång på material 
och storlek på åtgärder kan man välja 
att arbeta maskinellt eller manuellt.  En 
grävmaskin tar sig fram i princip 
överallt och arbetar med råstyrka, 
samtidigt som skadorna blir minimala, 
men kan dessvärre inte ta med sig så 
mycket nytt material i den mindre 
skopan. Men med en skotare som tar 
med sig sten så effektiviseras arbetet 
avsevärt.  

 

Sprid blocken och stenen slumpvis, men 
i strömmar där man tydligt kan se 
naturliga strömnackar förstärks dessa. 
Det är viktigt att inte täta 
stengrupperna allt för mycket, vattnet ska kunna rinna igenom.  

 

 

Nedre Bjarnes strömmar, lägg märke till de stora 
stenblocken som väntar på att bli utplacerade.  

Full aktivitet i N. Bjarnesströmmar och Smedjehålan  
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Ju slätare en botten är och ju mindre variation i 
vattenhastighet, desto sämre är biotopen lämpad 
som uppväxtplats för fisken.  

Genom att placera stenar och stockar av 
varierande storlekar i strömmen kan man skapa 
lämpliga uppehållsplatser där fisken får skydd. 
Stenutläggning syftar till att skapa nya skyddade 
ståndplatser, där fisken kan vila upp sig från 
vattenströmmen och samtidigt är skyddad från 
rovfisk och mink. Sten utläggning skapar 
ståndplatser för både ung och äldre fisk i 

vattendrag. . Genom stenutläggning kombinerat med tillförsel av död ved bromsas och däms 
vattenströmmarna. Vattendraget blir mera dynamiskt och fortsätter sedan själv att skapa en mera 
varierad struktur genom turbulens och naturlig erosion.  

 

 

 

I mindre vattendrag (3-7  m) där det krävs 
skonsamma åtgärder eller där det är svårt att få 
fram tunga maskiner sker mycket av de 
fiskevårdande arbetet med bara handkraft. Det 
manuella arbetet brukar vara den vanligaste 
metoden i mindre vattendrag där tunga maskiner 
ofta skadar. Mycket av finjusteringen sker också 
med handkraft.  

 

 

 

Max ”möblerar” om i Öv. Bjarnes strömmar 

Så länge stenmaterialet är i mindre format och 
lätthanterligt är handarbetet den metod som är 
absolut billigaste alternativet. Dock kostar det 
svett och tårar med ryggskott och konstant 
ryggvärk.  

 

 

 

 

 

 
EN lekbädd iordningställs på Smedjenacken 

Ovan; Grävmaskinsarbete i 
Rondellströmmen 
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Tillförser av död ved 
(2012) 
Död ved är hela stammar, bitar av 
träd eller grövre grenar vars 
livsfunktioner upphört och börjat 
brytas ned. Vanligen brukar man 
ange att bitarna ska vara minst 0,5 – 
1 meter långa och minst 10 cm i 
diameter. Utläggning av död ved 
ingår också i biotopvården. Veden 
lockar till sig insekter, ger bra fäste 
åt växter och skapar gömslen för 
fisken. 
Mängden död ved har ökats, vilket 
har stor betydelse för 
vattendragets biologiska områden, 
där bildas bl a gömslen och 
uppehållsplatser för växter och djur 
samtidigt som näringstillgången ökar             
för både fisk och bottenfauna.    
  

 

Död ved är även med och stabiliserar stränderna genom 
att bryta vattenström och vågor, höljor skapas och det 
kvarhåller organisk material och sediment.  

Vattenvolymen har mångdubblats och bottenarealen har 
även den ökat och Lumsån håller nu ett bättre vatten-
flöde under sommarens torrperioder. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skydd och uppväxtområden är viktiga strukturer 
och livsmiljöer för bland annat öring. Död ved bidrar 
till variation, skydd och utgör substrat för en rad 
olika akvatiska organismer. Här håller man på att 
förankra stockar i botten, med armeringsjärn. 
(Ovan) 
 
(T. h. En ”frisering” av stockändarna, är en 
trevligare syn än en rent avsågad stam och ser 
dessutom mer naturlig ut.) Laggbengts nacke 
 

Med hjälp av en skogstraktor placerades det ut ett 
antal stubbar på väl strategiska platser i ån.)  
Gärdsjöobostryket  
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Barrträd är generellt hållbarare än lövträd i vatten. 
Barrträd håller från flera tiotals år till sekel. Tall kan 
hållas länge. Helst skall man använda sig av döda tallar 
som stått och torkat av sol och vind.  

I den mån man kan skall man försöka bevara lövträden 
efter ån. När lövträden tappar sina näringsrika löv i 
vattnet blir det mat åt smådjur som i sin tur blir mat åt 
fisk. Lövträd släpper också igenom värmande solljus på 
våren och ger skugga under de varma 
sommarmånaderna.  
 

 
 
 
KANTZONEN EFTER STRANDZONEN ÄR VÄRDEFULL! 

Skogs- och jordbruk orsakar ibland näringsläckage till 
vattendragen med övergödning och igenväxning som följd. 
En kantzon längs ett vattendrag bestående av buskar och 
träd av varierande slag och ålder kan i många fall minska 
läckaget. Den skyddar vattenmiljön på många olika sätt 
samtidigt som zonen i sig fungerar som livsmiljö och 
spridningsväg för många organismer.  
En viktig funktion som kantzonen har, är att den filtrerar 
partiklar och näringsämnen, vilket hindrar övergödning och 
sedimentläckage i samband med avverkning i närområdet. 
Sedimentläckage i stora mängder kan nämligen slamma igen 
och skada lekplatser för fisk.  
Träd längs vattnet ger skugga vilket reglerar 
vattentemperaturen. En alltför hög vattentemperatur ökar 
produktionen av påväxtalger vilket kan påverka  
djurlivet i vattnet negativt. En trädbevuxen kantzon  
jämnar också ut flödestoppar och minskar erosionen i 
strandkanten. 
Skyddande kantzoner längs våra vattendrag gynnar i hög 
grad öringen. Löv som faller ner i vattnet ger näring och 
död ved i vattnet ger möjlighet till ståndplatser och 
gömslen. Beskuggning av ån innebär en lägre 
vattentemperatur under varma perioder, något som gynnar 
öringen som annars stressas när temperaturen når över 
20ºC.  
 
NÄTNING AV BJÖRKAR 
Bävern är ett charmigt inslag i faunan. Även den är med 
och bidrar till biologiska mångfalden. Träd som fälls ned 
i vattnet skapar död ved och mer variation i vattenmiljön. De döda träden blir hemvist vedlevande 
insekter som i sin tur blir mat åt fiskar.  Men dessvärre ställer den många gånger till det för oss. 
Den går hårt på lövträden och framförallt björken som varit talrik efter ån. 
För att skydda björken har föreningen valt att klä in björkar med hönsnät. Man klär från basen upp till 
en meter på stammen på de träd vi är mest rädd om eller på dom träd som kan orsaka oönskade 
förändringar om det faller i vattnet.  
 

En stock på motsatta sidan som är förankrad i botten m armeringsjärn 
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UPPVÄXTMILJÖER FÖR STORA OCH SMÅ 
Vi har på ett flertal ställen skapat miljöer/biotoper/uppväxtlokaler för mindre fisk. Det totala antalet 
uppehållsplatser för öringen har ökat i en omfattning som vi från början inte riktigt själva trodde 
skulle kunna gå att få i Lumsån. Vi har i och med åtgärderna ökat uppehållsplatserna från omkring 100 
platser före åtgärderna till omkring 1000 st uppehållsplatser för öringen efter åtgärderna. Då har vi 
inte uppskattat det antal platser som är för dom minsta öringynglen. Med dom platserna inräknat så är 
antalet uppehållsplatser mångfalt större. Vi har också restaurerat sido fåror, sk. ”kvillar” genom att 
gräva ur det, placera ut död ved, sten mm blir dessa optimala uppväxtmiljöer för den mindre öringen.  

Vi har även kunnat konstatera att småöring (upp till 15 cm) har redan tagit en del platser i besittning. 
Vilket tyder på att åtgärderna är accepterade av öringen.  

 
 
 
 

 

Pers stenar 
Hyttströmmen (ovan sågbron), stora stenblock har placerats 
ut och en ökad bottenvolym samt fina ståndplatser har skapats 

I kvillarna (sido fåror) är det väldigt fina 
uppväxtmiljöer för den mindre fisken. Lägg märke till 
de ljusa stenarna vi lagt ut.  (Här Lumsåkvillen) 
 

N. Smedjeströmmen. Mycket fina uppväxtmiljöer för 
de mindre fiskarna. Lägg märke till stenhögen som ska 
placeras ut. 
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LEKBOTTEN FÖR ÖRING 
Natursten (lek grus i fraktionen 10-70 mm) placerades ut i ån på i förväg utvalda platser för att skapa 
nya lekbottnar för öring. Bäddarnas storlek och tjocklek varierar men är generellt ca 4,5 * 4,5 m och 
ca 20 till 40 cm djupa. Totalt spreds 60 m3 grus och uppskattad utlagd lekyta uppgår till ca 120 m2. 
Gruset kördes ut med traktorgrävare och tippades i högar, strategiskt utplacerade i angränsning till de 
tilltänkta lekplatserna. Lekplatserna placerades företrädesvis framför en strömnacke i slutet på en 
hölja. Större stenar och block placerades på själva lekplatsen men även uppe på strömnacken innan 
gruset lades ut. Detta för att ge en bra förankring och på så sätt hjälpa till att hålla kvar gruset vid 
höga flöden. I anslutning till lekplatserna är det bra om det finns närhet till skydd för lekfisken, 
exempelvis en hölja, sten eller grövre död ved. Dessutom ska det finnas lämpliga grunda och svagt 
strömsatta uppväxtområden för yngel och årsungar bredvid och nedströms.  
Lekplatsen färdigställdes sedan med hjälp av kratta och spade. 

 
 

                      
• Det är viktigt att inte använda rundat och svallat grus som blir lättrörligt. På samma sätt är 

det viktigt att ha varierade fraktioner i bottnarna, vilket gör dem stabilare.  
• Kross- eller sprängmaterial ska inte användas på grund av risk för skador på lekande fisk, 

dessutom finns också finsediment på stenarna. 
   

En traktorgrävare m stor skopa fungerar utmärkt för transport 

av sten och lekgrus. Här ett skoplass m sten till Grusfallet 

Sten och lek grus köptes från ett närliggande grustag 

Nyutlagd lekgrus på Grusnacken Nyutlagd lekgrus på N. Smedjesnacken 
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ELFISKE FÖRBJUDET MEN NÖDVÄNDIGT 
 

Vem som helst får inte utföra elfiske undersökningar. För detta krävs utbildningsinsatser som 
genomförs av Fiskeriverket. Några medlemmar från föreningen SFM gick därför under hösten 2010 en 
elfiskeutbildning hos Sötvattenslaboratoriet, (f. d Fiskeriverket) i Älvkarleby. Innan elfisket startar 
måste man ha skaffat olika tillstånd. Från Länsstyrelsen får man dispens från förbudet att fiska med 
ström. Från en etisk prövonämnd får man tillstånd för djurförsök, från fiskerättsägarna får man 
tillstånd att fiska i området. Mao, så gäller det att förbereda sitt elfiske i god tid. Våra elfisken 
bedrivs i samarbete med Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium (efter 1 juli SLU Inst. För akvatiska 
resurser). Erik Degerman. Frågor kan riktas till Erik Degerman samt Johan Törnblom vid SLU 
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.  
 

Med elfiske i rinnande vatten har man möjlighet att använda en metod som ger en mer exakt 
uppskattning av antalet fiskar i vattnet. Det går dock bara att utföra i partier av vattendraget där det 
är möjligt att vada eftersom elfiske är en s.k. aktiv fiskemetod, dvs. det krävs aktivitet av fiskaren 
och inte fisken. Kravet är vadbart vattendjup, vilket gör att det främst är föryngringen man brukar 
studera med elfiske.  
Elfiske bygger på det faktum att fisk attraheras och slutligen bedövas av elektriskt fält. Den person 
som elfiskar vadar därför sakta uppströms i ett begränsat avsnitt av vattendraget samtidigt som man 
med den s.k. elfiskestaven kortvarigt sluter strömkrets och attraherar/bedövar fisk som fångas i en 
håv som manövreras med andra handen. En medhjälpare med en vattenfylld hink tar hand om fisken som 
snabbt kvicknar till.  
Efter avslutat elfiske görs (i fält) en beskrivning av lokalen. Lokalbeskrivningen är viktig för att kunna 
utvärdera och jämföra elfiskeresultaten mellan åren. T ex kan skillnader i flöde och temperatur 
medföra  
olika förutsättningar för respektive elfiske. Dessa typer av tillstånd är viktiga att dokumentera så att 
en korrekt bedömning av beräknade fisktätheter kan göras. Lokalbeskrivningen är även en hjälp för 
kvaliteten av kommande fiske på så vis att det hjälper elfiskaren att utföra ett fiske som så långt som 
möjligt liknar tidigare utförda.  
 
Insamlat fältdata matas in i digitala protokoll som kan laddas ner från på OBS! adressen 
www.fiskeriverket.se. I de digitala protokollen finns färdiga beräkningar för populationstätheter, 
vilket gör sammanställningen av data enkel. Protokollen skickas till Fiskeriverket för registrering i 
elfiskeregistret.  
Efter att fisken har protokollförts återutsätts fisken i vattendraget igen.  
Elfiskeundersökningarna genomförs under sensommar/höst, vilken utgör den lämpligaste tiden för den 
här typen av undersökningar. Årsungar av öring har då nått fångstbar storlek och dessutom är det 
normalt lågvattensperioder som ger bästa möjligheten att fånga fisk av olika storleksklasser i 
vattendragen.  
Avfiskning inom lokalerna görs normalt (kvantitativt) 3 gånger.   

Sami och Michael elfiskar i Grusfallet  En elfiskad 1-somrig öring från Lumsån mäts 
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ELFISKELOKALER 
Fångsteffektivitet och fångsten påverkas av 
ett antal olika faktorer såsom fiskarens 
erfarenhet, lokalens topografi, vattenföring 
och vattenhastighet, förekommande fiskarter 
(kan vara årstidsberoende), arternas täthet, 
vattentemperatur mm. 
Typen av lokal brukar vara lämpliga lek- och 
uppväxtområden för laxfiskar, d.v.s. 
strömmande partier med grus och sten i 
bottensubstratet. Lämplig vattenhastighet 
för öring ungar är i intervallet 0,2–0,7 m/s. 
Våra elfiske lokaler har valts så att de är 
enkelt identifierbara i terrängen och 
vattendraget. Vi har valt att förlägga 
elfiskelokalerna i angränsning till potentiella lekplatser, vid ett antal av forsnackarna. Flera av dessa 
lekplatser iordningställde vi under årets (2010) fiskevårdsåtgärder i ån, då vi bl. a tillförde lekgrus.  
I det fall äldre undersökningar finns är det alltid lämpligt att fiska om dessa lokaler, vilket är fallet 
här. Länsstyrelsen Dalarna har sedan 10 år tillbaka elfiskat i en elfiskelokal i ån. Under 2010 utökade 
man med ytterligare en lokal efter önskemål från föreningen (SFM) sida.  
 

Som en del i vårt framtida fiskevårdsarbete har vi även för avsikt att genomföra egna och tätare 
elfisken i form av för att se hur restaureringsåtgärderna påverkat fisken. På detta vis kan vi se HUR 
och VAR föryngringen tar sig bäst och VILKA miljöer som är mest optimala. Vi vet redan nu att det 
finns lokaler i ån där öring tätheten är lite större än andra lokaler i ån, men vilka faktorer som 
påverkar detta är än så länge oklart. Under de kommande åren hoppas vi ta reda på detta. Avsikten är 
att se vilka effekter som uppnåtts med anledning av åtgärderna år ett, år två, år tre osv. Har antalet 
yngel ökat sedan föregående år och har tidigare års yngel överlevt och stannat kvar?  
Vi har sett ut 13 lokaler som också är anmälda till LS med tillhörande gps kordinater. Dessa lokaler har 
vi för avsikt att elfiska med vartannat års intervaller, med undantag av de två lokaler som LS elfiskar. 
Dessa fiskar vi varje år för att få ett mer rättvis resultat! 
En av lokalerna ligger i ovanliggande å, Skräddartorpsån (samma å system), där vi vet att öringtätheten 
är större. Vi har valt en lokal här för att även kunna se hur öringen ter sig i detta vatten. Vi misstänker 
också att en del av lumsåns större öringar vandrar upp i Skräddartorpsån för att leka.  
Annars är grundtanken att vi elfiskar 6 lokaler under år 1 och de andra 6 lokaler år 2.  

   Grusnacken med Grusfallet                    LaggBengtsnacke m strömmarna 
 

Från projektets sida är det önskvärt med flera elfiskeundersökningar. Det finns alltid möjliga felkällor 
vid sådana undersökningar, t.ex. lågt vattenstånd beroende på en varm och torr sommar.  
Dessutom ger fler undersökningar ett säkrare underlag för att prognostisera utvecklingen vad det 
gäller fiskens reproduktionstakt.  
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UTRUSTNING 

Aggregat  

Vi har hela tiden varit inställda på att inhandla ett LUGAB aggregat fram till utbildningen, där 
Fiskeriverkets personal sade att aggregatet inte uppfyller kraven vad gäller CE-märkning mm.   
LUGAB:s motordrivna (generatordrivet) aggregat (L1000 och L600) som under lång tid har använts för 
elfiske i Sverige fungerar utmärkt väl för våra vatten men uppfyller tyvärr inte EU:s säkerhetskrav.  
På grund av att det för närvarande saknas ett för svenska förhållanden tillräckligt väl anpassat 
aggregat som uppfyller EU:s säkerhetskrav kan det inte ges någon allmän rekommendation utan 
rekommendationen är att man bör själv försäkra sig om att utrustningen uppfyller både behoven och 
kraven. Eftersom ingen i föreningen är en certifierad elektriker och har de kunskaperna angående 
regelverket som behövs i detta fall, så har vi beslutat att gå på EU’s direktiv i denna fråga just med 
tanke på person säkerheten.  
Vi har även pratat med andra som utövar elfiske och de säger att Hans Grass’l (http://www.hans-
grassl.de), av tyskt fabrikat, är klart överlägsen när det gäller säkerheten. Eftersom vi satt 
säkerheten framför allt annat blev vi tvungna att se på ett annat aggregat. Det tyska 
aggregatet,(ELT61NGI som tillverkas av Hans Grassl) som säljs via ett finskt företag. (Ari Haikonen, 
Kala-ja Vesitutkimus Oy). Som också anpassar aggregatet till de nordiska förhållandena.  
 
Strömkällan utgörs av en motordriven generator (elverk). Elverket alstrar en utgående växelström på 
220 V och ofta finns även ett likströmsuttag för 12V. Elverket drivs vanligen av en 4-takts 
bensinmotor.  
 
Staven med ring(även kallat Anod) lockar och bedövar fisken med hjälp av likström (200-1000 V, 0,3-
0,7 A). Fisken fångas sedan med håven och lämnas till medhjälparen som har en hink med vatten. Fisk 
inom 0,5-2 m lockas mot anoden. När elfiske utförs börjar man nedströms och vadar sedan successivt 
uppströms. Staven doppas med ca 1 m mellanrum och dras sakta mot håven under 5-10 s. Håven bör 
vara försedd med knutlöst nät, med tillräcklig små maskor för att fånga årsyngel av öring.  
 

 
 

Medlemmar i föreningen elfiskar Öringungar under sitt första levnadsår från 
Lumsån, fångade med elfiske som efter mätning 
återutsätts i ån igen.  

 
 
Elfiskundersökningarna genomförs inom ramen för biologisk återställning. Totalt elfiskas 12 olika 
lokaler i Skräddartorpsån och Lumsån från augusti till mitten av september. Dessa elfisken 
protokollförs och finns att laddas hem från HAV s elfiskedatabas http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-
fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/elfiskeregistret/ 
from dec 2011.  
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MÅL ÅTGÄRDER  

Fiskevård handlar inte bara om att få mer på kroken 

Målet är att åtgärderna i Lumsån ska 
förväntas öka tätheterna av det stationära 
öringbeståndet och därmed på sikt även öka 
möjligheterna för spridning av flodpärlmusslan. 
Nya lekbottnar brukar ha en lockelse på 
öringen att leka där direkt, bör förväntade 
effekter av åtgärderna, i form av ökade 
tätheter av 0+ öring i anslutning till 
lekområdena börja kunna mätas inom de 
närmaste åren.                                    
Högre tätheter av 0+ öring ger också bättre 
förutsättningar för spridning av 
flodpärlmusslan. De nyutlagda grusbottnarna 
kommer att utgöra bra bottnar för små 
musslor. Vårt mål är även att skapa 
förutsättningar åt en stationär öringstam som 
väljer att stanna kvar i Lumsån, under längre 
tid än vad som sker i dagsläget. Den nuvarande 
öringen vandrar ner i Malingsbosjön väldigt 
tidigt pga brist på föda och ståndplatser. Vi 
vill åstadkomma en ökad vattenmängd i ån som 
gynnar produktionen  av föda och fisk. 
Skräddartorpsån blir då yngelkammaren som 
fyller på Lumsån med fisk från 
Skräddartorpsåns barnkammarforsar. 

Vi vill även skapa en gynnsam biotop med ett 
rikare insektsliv och mer vattenvolym. Kort 
sagt så vill vi försöka att i möjligaste mån 
återställa Lumsån till dess ursprungliga skick,  
vilket i sin tur bör medföra positiva effekter  
för det strömlevande djur, växtlivet- och inte  
minst fågellivet bl a  för strömstaren. 
 

 
 

Om vi inte värnar den biologiska mångfalden så kommer öringen att dö ut 
 

 
 
 
 
 



 13 

FRAMTIDEN 
 

Föreningen har bedrivit fiskevård i området i drygt 13 års tid och haft ett tätt samarbete m Sveaskog 
under denna tid och på senare tid även med LS (Länsstyrelsen i Dalarnas län), Sötvattenslaboratoriet 
och SLU,  
 I dag arrenderar föreningen Lumsån av Sveaskog. Ån är upplåten för fiske för allmänheten. Fisket 
sker efter en ekologisk hållbar anda, sk. catch and release – principen.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. v. Johan Törnblom (SLU), Max Jarno (SFM), Berit Sers (längst fram,(Sötvattenslaboratoriet), Håkan Danielsson och David Lundvall (LS 
Dalarna), Michael Holmberg (bakom, SFM), Erik Degerman t. h. (Sötvattenslaboratoriet) 

                  

Fiskevårdsprojektet Lumsån 

Visionerna med vårat projekt är att skapa en modell att arbeta efter för andra fiske- och markägare, 
fiskevårdsområdes föreningar med flera med egna vatten. 

Vi vill sprida information och framförallt inspiration att ta vara på det man har.  Med biotopvård och 
vettiga regler kan man skapa attraktiva fiskevatten. 

Föreningen Sportfiske För Morgondagen (SFM), och Sveaskog har tillsammans dragit igång ett projekt 
att restaurera en sträcka av Lumsån. Huvudsyftet är att försöka besvara frågan om man med olika 
fiskevårdande åtgärder kan återfå en ekologisk mångfald och balans i Lumsån, främst avseende 
tillgången av naturligt reproducerad öring. 

Detta projekt avser att biotopvårda, införa fiskerestriktioner och fisketillsyn på en sträcka om c:a 2 
km av Lumsån. En mycket viktig del av arbetet har varit att restaurera den annars hårt 
flottledsrensade sträckan, utföra provfiske samt inventera bottenfauna.  

Syftet är att samla information från sträckan för att säkerställa och följa utfallet av insatta 
åtgärder. Målet är att med insatta åtgärder och vetenskapliga mätmetoder kunna påvisa väsentligt 
högre fisktäthet och medelvikt samt ett rikare insektsliv på sträckan än innan biotopvårdsåtgärderna 
påbörjades. 
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PROJEKTET ÄR MÖJLIGT TACK VARE 

Tillstånd av Länsstyrelsen i Dalarna och SVEASKOG och genom bidrag från Sveriges Flugfiskares 
Fiskevårdsfond,  Leader – Bergslagen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Dalarna samt Föreningen 
Sportfiske För Morgondagen och Studiefrämjandet Västmanland. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kontaktperson Sami Turan 
Sportfiske För Morgondagen  C/O Turan sami@obergs.nu 
Klockargatan 8a    021-150778  
723 44  VÄSTERÅS    070-643 98 60 
Föreningens postgirokonto 88 70 77 – 6 

   

 


