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Projektet Kultsjo dalen  
– resultat fra n sa songen 2017. 

 

 

Bild över det nyöppnade utloppet ur Gäddsjön. Innan restaureringen vad det en blockvall med påväxt 

av björk och gran. 
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Sammanfattning 

Under sommaren 2017 restaurerades delar av de flottledspåverkade vattendragen Gäddbäcken och 

Marsån. Restaureringen pågick från början av augusti till mitten av september. Sammanlagt 

restaurerades 565 m i Marsån och 1365 m i Gäddbäcken. Dessutom körde vi ut lekgrus för öring på 

restaurerade sträckor i Dainabäcken. Genomfördes även inventeringar av flodpärlmusslan, dels i övre 

delarna av Gäddbäcken och dels i Marsån, uppströms Dikanäsvägen. I Gäddbäcken inventerades ca 3 

km, endast ett 10-tal musslor påträffades på en lokal. I Marsån inventerades ca 9 km, endast ett fåtal 

musslor hittades på sträckan fördelad på 12 olika lokaler. 

Elfisken genomfördes i Stalon-, Gädd- och Dainabäcken. Elfiskena i Stalon- och Gäddbäcken var 

förfisken innan en restaurering. Elfisket i Dainabäcken var ett efterfiske efter en restaurering men 

innan komplettering av lekgrus. Elfisket i Dainabäcken visar på ökande tätheter av öring efter 

restaureringen 2015. Vi planerade att köra ut lekgrus för öringen på restaurerade sträckor i Marsån. 

På grund av mycket regn och höga flöden fick denna del ställas in och flyttas fram till 2018.  
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Inledning 

I Sverige är flodpärlmusslan enligt Artdatabankens rödlista 2015, klassad som en starkt hotad art. 

Detta innebär att arten har minskat i sitt utbredningsområde och har problem med att föröka sig. 

Vattendragen i Kultsjödalen och Marsådalen ett av Sveriges viktigaste områden för den hotade 

flodpärlmusslan. Kulturhistorisk påverkan från flottning har dock påverkat och många musselbestånd 

kämpar för sin existens. Eftersom musslan är beroende av öring som värd för att kunna föröka sig är 

direkta åtgärder, t.ex. restaurering av flottledspåverkade vattendrag, för att förbättra livsmiljön för 

öringen en bra åtgärd för den hotade musslan.  

Under projekttiden 2016-2021 kommer sammanlagt ca 6 km flottledspåverkad strömsträcka i 

Marsån, Gäddbäcken och Stalonbäcken att restaureras (Bilaga 4). Målarter för åtgärderna inom 

projektet är den hotade flodpärlmusslan och öringen. Vandringshindrande vägtrummor längs 

Gäddbäcken kommer bytas ut och skapa fria vandringsvägar för öringen. På restaurerade sträckor i 

alla fyra vattendrag som ingår, ska mer lekgrus tillföras för både musslan och öringen. Alla åtgärder 

kommer följas upp med inventeringar för att undersöka effekterna på målarterna och vattendragen. 

Även nya okända lokaler för musslan ska inventeras med vattenprover via en ny teknik, s.k. e-DNA. 

Naturdagar för skolklasser i närområdet arrangeras för att öka kunskapen, hänsynen och intresset 

kring livet i vattnet. Ny kunskap kring vattenmiljöerna och restaurering i området kring Malgomaj 

kommer skapas genom samarbeten med SLU och Umeå Universitet. Mer om projektet går att läsa på 

länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-

vattenanvandning/restaurering-av-vattendrag/projektetKultsjodalen). 

Projektet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med Vilhelmina Övre 

Allmänning (VÖA), Statens Fastighetsverk, Vilhelmina kommun och privata markägare i området 

jobbar tillsammans för att uppnå målsättningarna med projektet. Projektet finansieras främst av 

Svenska Naturskyddsföreningens Miljöfond. Miljöfonden är en fond där vattenkraftsbolag som 

producerar el enligt kriterier för Bra Miljöval avsätter en viss del av vinsten till fonden. Fonden 

finansierar sen vattenvårdsprojekt, som t.ex. ”Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av 

flodpärlmusslan i Kultsjödalen”. Projektet finansieras även av Bygdemedel via Vilhelmina kommun, 

Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för Åtgärdsprogrammet för hotade arter samt 

arbetsinsatser från VÖA och Vilhelmina kommun. Projektet är ett steg närmare EU:s ramdirektiv för 

vatten och Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/restaurering-av-vattendrag/projektetKultsjodalen
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/restaurering-av-vattendrag/projektetKultsjodalen
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Figur 1. Översiktskarta över alla åtgärder i projektet Kultsjödalen under 2017. 

 

Resultat från 2017 
Restaurering, Marsån 

I Marsån restaurerades flera kortare strömsträckor, totalt 565 m (tabell 1, fig. 2). Vi påbörjade 

arbetet strax uppströms vägbron Stalon – Dikanäs vid Eriksberg och arbetade oss nedströms mot 

Fatsjön (fig. 1). Denna del av ån karaktäriserades av korta forspartier med djupare sel emellan. 

Arbetet, som tidigare år, har kretsat mycket kring svårigheter med framkomligheten till objekt som 

ska åtgärdas. Ån omgärdas av myrmarker och blockrika granskogar vilket gör larvning av grävmaskin 

till objekten osäkert med risk för markskador och maskinstopp. Ett exempel på detta är att det sista 

strömpartiet (ca 400 m) innan ån mynnar ut i Fatsjön fick vi skjuta på pga. svårframkomlighet. Nya 

alternativa larvvägar till objekten måste först undersökas noga och samrådas med berörd markägare.  

Tabell 1. Sammanställning över restaurerade objekt i Gäddbäcken och Marsån under 2017. 

  Antal objekt Medianvärde (m) Total sträcka (m) Hastighet (m/dag) 

Gäddbäcken 5 150 1365 75 

Marsån 5 125 565 67 

 

Vid samtliga objekt återfördes upprensade sten och block. På vissa ställen ersattes bortsprängda 

block med block från intilliggande landområde. Avsnörda sidogrenar öppnades upp och död ved 

tillfördes på ställen med mest förväntad effekt (uppväxtområden för öringyngel), se bilaga 1 och 2.  
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Figur 2. Karta över restaurerade sträckor i Marsån under säsongen 2017. 

Gäddbäcken 

I Gäddbäcken restaurerades flera strömsträckor från Gäddsjön ner till andra vägtrumman mellan 

Rotselet och Gardiselet (tabell 1, fig. 3). Denna del av bäcken karaktäriseras av stor andel tjärn/sel 

med kortare strömpartier där emellan. I den lentiska miljön dominerar gädda och harr, medan 

öringen är mest knuten till den lotiska miljön. Sammanlagt restaurerades en sträcka på 1365 m 

(tabell 1, fig. 1). Stora upprensade block och sten samt död ved tillfördes på hela sträckan (bilaga 2). 

Helt eller delvis blockerade sidofåror eller kvillarmar öppnades upp och gjordes tillgänglig för 

öringen. Dessutom återskapades bäckens naturliga form på avsnitt där den rätats och kanaliserats 

under flottledsrensningen. Nytt för i år var att vi provade en ny teknik där vi pluggade igen grävda 

konstgjorda utloppskanaler och i stället förde in allt vatten i blockerade, delvis torrlagda ursprungliga 

utlopp intill. Detta gjordes på två objekt, vid utloppet ur Gäddsjön (A01) och vid utloppet ur tjärnen 

vid objekt A02 (bilaga 2.) Utloppet vid objekt A02 kommer följas upp biologiskt kommande år för att 

studera återkolonisationen av fisk och insekter. 

Eftersom denna del av bäcken hyser mycket harr och gädda så var ambitionen att i samband med 

restaureringen tänka mer på att skapa fart på vattnet och tumma lite på principen att öka 

våtbredden (flottade vattendrag har oftast smalare våtbredd, dvs den del av bäckbotten som är 

vattenförande har minskat pga. kanalisering). Detta för att gynna öringen i förhållande till harr/gädda 

och på så sätt gynna den framtida rekryteringen av flodpärlmussla. 
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Figur 3. Översikt över restaurerade objekt i Gäddbäcken under 2017. 

 

Inventering flodpärlmussla  

Marsån 

Innan restaureringen påbörjades inventerade vi sträckorna på eventuell förekomst av mussla. Vid 

objekt två hittades ett 15-tal flodpärlmusslor. Dessa flyttades och sumpades uppströms i samband 

med restaureringen. 

Utöver inventeringen i samband med restaureringsåtgärder utfördes även inventering av 

flodpärlmusslan i Marsån uppströms åtgärderna (fig. 1). Inventering i huvudfåran genomfördes från 

vägbron Stalon - Dikanäs till utloppet av Korsbäcken (ca 9 km). Totalt påträffades 16 musslor på 12 

lokaler. Minsta musslan var 60 mm. Detta är en viktig pusselbit för framtida prioriteringar kring vilka 

biflöden som ska restaureras för att förstärka framtida bestånd av musslan i Marsån. 

Gäddbäcken 

Innan restaureringen påbörjades inventerades sträckorna på eventuell förekomst av mussla. 

Sammanlagt inventerades 3,3 km flottledspåverkad strömsträcka i bäcken (fig. 1 och 4). Vid endast 

ett objekt påträffades musslan, ett 10-tal, som flyttades och sumpades uppströms i samband med 

restaureringen. Detta indikerar att behoven av att förbättra reproduktions- och uppväxtmiljöerna för 

både öring och mussla är stor. Utlägg av lek och habitatsgrus för öring och mussla bör prioriteras till 

denna del av bäcken till kommande säsonger. 
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Figur 4. Översikt över inventerad sträcka av mussla i Gäddbäcken.  

Grusutlägg Dainabäcken 

I börja av juli utfördes utläggning av lekgrus för öring på restaurerade sträckor i Dainabäcken (2015). 

Sammanlagt placerades ca 6 m³ grus ut manuellt på av grävmaskin förberedda lekområden. Det grus 

som blev över placerades uppströms storblock för att på så vis med hjälp av vattenströmmen 

transporteras nedströms naturligt. Detta fungerar kanske framför allt som habitat för musslan, men 

öringen kan ibland även leka kring storblock. 

Biotopkarteringar  

Bron över Marsån 

Under säsongen blev jag kontaktad av en person som bor och är yrkesverksam inom turistnäringen i 

Grytsjön. Han berättade en historia om hur bytet av en bro över Marsån (fig. 5) misslyckades och 

numera orsakar ån onödigt slitage på myrmarker och körning med fyrhjuling i ån (bilaga 3). Har haft 

möte med kollega på naturvårdsenheten och vi ska tillsammans med dem försöka lösa problemet 

under nästa år. Se mer sid. 11. 
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Figur 5. Översiktskarta över Ö. Marssjön och den felplacerade bron över Marsån. 

 

Biflöden till Gäddsjön 

Vid Gäddsjöns södra sida mynnar det två mindre biflöden från Gitsfjället (fig. 6). I den ursprungliga 

restaureringsplanen för Gäddbäcken ingick inte dessa två objekt. Men efter en inventering i 

september har planen delvis reviderats. Dels för att öringen i sjön har det tufft, pga. predation från 

gädda och konkurrens från inplanterad harr. Dels för att bäckarna har fina potentialer att producera 

mer öring till förmån för beståndet av öring i sjön och Gäddbäcken nedströms.  

En annan bidragande orsak till revideringen var att trumman i biflödet nr 1 delvis är 

vandringshindrande (bilaga 3), men fina öringmiljöer uppströms. I samband med att ordinarie byte av 

trumma ska ske i Gäddbäcken nedströms sjön kommer det finnas tillgång till en trumma som skulle 

passa bättre här. Om markägare säger ja till att även byta denna trumma vid biflöde 1 kommer det 

göras i mån av tid/finansiering. 
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Figur 6. Karta över karterade biflöden till Gäddsjön (röda strecka). En av vägtrummorna (grön ring) 

var vandringshindrade och kommer eventuellt bytas ut om finansieringen räcker till. 

Elfiske och informationsträff 

Elfisken gjorda 2017. 

Vilhelmina kommun genomförde fyra elfisken i Daina-, Stalon- och Gäddbäcken i månadsskiftet 

augusti/september.  I Stalon- och Gäddbäcken (två fisken) var elfiskena ett förfisken innan en 

restaurering. Elfisket i Dainabäcken var ett efterfiske efter en restaurering men innan komplettering 

av lekgrus. Resultatet från elfisket i Dainabäcken visar på en ökning av den totala tätheten av öring 

efter en restaurering (fig 7.) 

 

Figur 7. Resultat från elfisken gjorda i Dainabäcken. Blå staplar visar totala tätheter av öring före en restaurering medan 

röda visar efter en restaurering. 
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Samråd i Stalon 170615 

Den 15:e juni höll jag ett samråd i bygdegården i Stalon, inför kommande restaureringar i projektet. 

Under möte kom det fram flera intressanta uppgifter som har betydelse för projektet. Lyfter två av 

dessa här som exempel: 

1: I samband med ett extremt högflöde i juni 1995 raserades bron över Marsån i Fatsjöluspen. 

Förutom att bron raserades eroderades sjönacken kraftigt, vilket resulterade i att sjönivån sjönk ca 3-

4 dm. Restaurering av nacken gjordes i flera omgångar, sista justeringen 2012. I samband med 

samrådet kom det fram uppgifter om att sjönivån inte återställdes till ursprunglig nivå, det fattas 

fortfarande ca 15-20 cm enligt markägare som bor längs Fatsjön. 

En konsekvens av att sjön sänktes och att återställningen tog tid och inte heller återställdes till 

ursprunglig nivå, blev att abborren ökade kraftigt medan rödingen minskade (bara muntliga 

erfarenheter av fiskande markägare/bybor). Trolig orsak var att lekgrund för rödingen började växa 

igen och bottenfrös under vintern i kombination med att abborren fick tillgång till mera lekområden 

längs stränderna. 

Om pengar finns kvar i projektet vid avslut kan detta vara något att investera i. Det skulle på lång sikt 

både gynna öringen och musslan i Marsån om Fatsjön återgick till normal nivå men också byborna 

genom ett bättre rödingfiske. 

2: Vid utloppet ur Östra Marsjön, där Marsån egentligen börjar, har det under lång tid funnits en bro 

(fig. 5). Den gamla bron ersattes för ett antal 10-tals år sedan av en modernare hängbro. Många 

ortsbor samt samer nyttar bron för överfart med både skoter och fyrhjuling. Men tiden har den nya 

bron blivit för osäker att köra över vilket gjort att det numera körs i ån för att ta sig över. Folk har 

manuellt justerat block strax nedströms sjönacken för att underlätta transport. Detta är inte bra då 

risk finns för onaturligt slitage samt oljespill, vilket negativt påverkar åns vattenkvalité och dess 

innevånare. 

Har haft dialog med kollega på Naturvårdsenheten om att bistå med för att försöka lösa problemet. 

En ny bro där körandet i ån försvinner skulle definitivt gynna Marsåns välbefinnande på lång sikt. Vi 

har bildat en arbetsgrupp på länsstyrelsen för att jobba fram en lösning på problemet. 
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Bilaga 1. Bilder från restaurering av Marsån 2017. 
 

 

  

Bild 1. Före- (vänster) respektive efterbild (höger) vid restaurering i Marsån, strax uppströms vägbron 

(Stalon-Dikanäs) vid Eriksberg. 

 

Bild 2. Inzooomad efterbild från bild 1. 
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Bild 3. Öppnad sidofåra vid objekt 3, efterbild till höger. Sidofåror är bra barnkammare för öringen, 

vilket producera fler öringyngel vilket gynnar flodpärlmusslan på sikt. 

  

Bild 4. Öppnade tidigare blockerade sidogrenar nedströms sidofåran bild 3. 

   

Bild 5. Före och efter en restaurering vid objekt 4. Här har huvudströmmen flyttats över på vänstra 

sidan (där den var innan flottningen) samt att en blockrensning nedströms storblocket i bildens 

vänstra kant återfördes ut i ån. 
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Bilaga 2. Bilder från restaurering av Övre Gäddbäcken 2017. 
  

  

Bild 1. Före- (vänster) respektive efterbild (höger), restaurering av igenpluggad kanalisering (vänster 

kant i bild) och återöppning av gammal ursprunglig fåra (höger kant i bild). Objekt A01, utloppet ur 

Gäddsjön.  

  

Bild 2. Grävmaskinist arbetar med igenpluggning av den onaturliga kanalen ut ur tjärn, objekt A02. 

   

Bild 3. Före- (vänster) respektive efterbild (höger), restaurering av kanaliserad fåra vid objekt A02. 
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Bild 4. Pågående arbete med att plugga igen den grävda kostgjorda kanalen (A02) som användes 

under flottningen. 

  

 Bild 5. Nyöppning av den ursprungliga fåran (objekt A02). Den uppväxta skogen avlägsnades (vänster 

bild) och därefter avtäckte maskinen (höger bild) innan blockeringen öppnades upp och vattnet fick 

åter flöda fritt. 

   

Bild 6. Före respektive efter öppnande av det gamla ursprungliga utloppet. Återkolonisation av 

insekter och fisk kommer följas upp under projekttiden. 
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Bild 7. Det raka kanaliserade utloppet har fått ett mer slingrigt utseende med bra fart på vattnet för 

att gynna öringen i förhållandet till gädda och harr som finns i selet uppströms. Objekt A03:1. 

  

Bild 8. Före och efterbild mellan vägtrummorna i Gäddbäcken (objekt A03:2). Här har våtbredden 

ökat och därmed skapat bättre förutsättningar för ökad rekrytering av öring (större yta = fler 

öringar). 

  

Bild 9. Före och efterbild mellan vägtrummorna i Gäddbäcken (objekt A03:2). Här har våtbredden 

ökat och därmed skapat bättre förutsättningar för ökad rekrytering av öring (större yta = fler 

öringar). 



17 
 

Bilaga 3. Kartering av bro över Marsån (Ö. Marssjön) och biflöden till 

Gäddsjön. 

   

Bild 1. Vänster bild, körskador av fyrhjuling längs led ner mot Marsån (röd pil). Höger bild, pga dålig 

bro för överfart med fyrhjuling körs det nu på nacken över ån istället (röd pil). Stor risk för slitage och 

läckage av oljor. 

 

Bild 2. Vägtrumman vid biflöde 1. Vandringsproblem, kanske mest vid högvatten. Bör bytas! 

 

Bild 3. Fina partier med grus i biflöde 1. Bör kompletteras med sten/mindre block (från uppströms) 

för att förbättra rekryteringspotential av öring. 
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Bild 4. Väster bild, fin öringbiotop strax nedströms vägtrumma. Höger bild, fint lekgrus strax innan 

utloppet i Gäddsjön. För förbättrad rekrytering av öring i bäcken bör grus flyttas uppströms till 

lämpliga lekområden.  
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Bilaga 4. Ny informationsskylt inom projektet Kultsjödalen. 
 

 

Bild 1. Ny skylt inom projektet Kultsjödalen med uppdaterad information och karta kring det 

kompletterande delprojektet Kultsjödalen 2.0. 


