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Före- och efterbilder av restaureringsarbetet

Restaureringen 2022
Årets restaurering fokuserade på att skapa en mer varierad åsträcka. Vi arbetade dessutom mycket med att
höja bottenprofilen samt förstärka nackar för få vattendraget att få mer kontakt svämplanen som är viktigt för
både ekosystemet, men och för att minska energin i vattnet vid höga flöden som kan minska skador vid
översvämningar. Innan arbetet var sträckan huvudsakligen rak som en kanal, relativt jämndjup och saknade
nästan helt aktiva sidofåror. När arbetet var avslutat hade ån fått en mer meandrande karaktär med varierande
djup och grundområden, mer kontakt med svämplanen, en mer varierad bottenstruktur med mer sten och död
ved, återskapade nackar samt många fler aktiva sidofåror. Huvuddelen av strandkanterna visade sig vara
erosionssäkrade med ris- och stockistor. Detta har låst in vattendraget i den raka kanaliserade formen vilket är
tvärtemot en naturlig å som hela tiden förändras genom bland annat erosion. Därför var det viktigt att plocka
bort så mycket erosionssäkringar som möjligt för att släppa ån fri igen. Om inte vattendraget kan gräva nya
vägar kommer påfyllning av nytt bottenmaterial som grus och död ved förbli mycket begränsad, vilket är
förödande för bland annat fiskbeståndet i ån. Restaureringen pågick från den 17 juli till den 27 juli. Flödet var
relativt lågt under arbetet. Före- och efterbilderna kommer i ordningen högst uppströms vid åtgärdssträckan
och avslutas längst nedströms. I texten till varje åtgärdsobjekt kommer det refereras till åtgärdskartans punkter
som Länsstyrelsen bidragit med. Varje objektbeskrivning tar upp det översiktliga vi arbetade med. Men tyvärr
ryms inte alla detaljer och bilder för då hade detta dokument blivit en bibel och tagit mycket längre tid att
skriva.
Projektägare för restaureringen var Mjällåns FVOF med Lars-ola Norén i spetsen. Limnologen Johan Rudin
arbetsledde och dokumenterade projektet via det lokala naturvårdsföretaget Svensk Naturvård AB, Mathias
Sundin gjorde magin bakom spakarna i grävmaskinen via det lokala företaget Håkan Rydberg entreprenad AB
och Länsstyrelsen i form av Raven Rashap, Fredrik Schaerström och Marc Jamiesson gjorde ett fantastiskt
förarbete samt fanns som bollplank genom hela projektet. Projektet finansierades av Västernorrlands
Länsstyrelse, Mjällåns FVOF, SCA, Sportfiskarna och Härnösands kommun.
Tack för ett lyckat projekt i år igen!
Johan Rudin
2022-09-15

Johan.rudin@svensknaturvard.se
073-2366852

Karta med åtgärdspunkter

Figur 1. Karta med åtgärdspunkter som refereras till vid varje objektbeskrivning.

Före- och efterbilder från arbetet 2022
Objekt 1. Strax ovan åtgärdspunkt 10 i kartan (figur 1) vid river left (RL) öppnades bortvallad sidofåra upp.
Detta genom att trycka vatten från motsattsida med hjälp av material som togs från de erosionssäkrade
strandkanterna, förstärka nacken nedan inloppet samt definiera sidofårans inlopp. Före- och efterbilder figur 29.

Figur 2. Förebild objekt 1 uppströms inloppet av den bortvallade sidofåran.

Figur 3. Efterbild objekt 1 från samma vy som ovan.

Figur 4. Förebild vid objekt 1 nedan det kommande inloppet till sidofåran vid RL.

Figur 5. Efterbild objekt 1 nedströms den återöppnade sidofåran. Här syns tydligt den förstärkta nacken som hjälper att dämma in vatten i
sidofåran.

Figur 6. Förebild inlopp till sidofåran vid objekt 1.

Figur 7. Efterbild inlopp till sidofåran vid objekt 1.

Figur 8. Vid objekt 1, borttagandet av vallen och återöppning av inloppet till sidofåran grävdes en rejäl stockkista bort. All död ved
återfördes till ån och sidofåran.

Figur 9. Efter skapandet av tryckande och dämmande strukturer samt definiering av inloppet till sidofåran så började vattnet flöda in.

Objekt 2. Strax nedan åtgärdspunkt 10 (figur 1) och strax nedan objekt 1 innehöll RL sidan en stor mängd
erosionssäkrande riskistor. Dessa plockades bort och stenmaterialet samt den döda veden återfördes till ån för
att skapa en mer varierad bottenstruktur och grundytor. Den raka strandkanten gjordes mer flikig och mer
flack. Detta ger en mer variationsrik strand samt att det lättare svämmar in vatten i skogen vid högre flöden.

Figur 10. Förebild på denna mycket raka och erosionsäkrade strandlinje vid objekt 2.

Figur 11. Efterbild på objekt 2 när stockkistorna plockats bort, strandlinjen har flackats och en varierad bottenstruktur återskapats.

Objekt 3. Detta objekt ligger på River right-sidan (RR) av ån, från åtgärdspunkt 19 (figur 1) och en bit
uppströms, strax nedan en sidofåras utlopp på samma sida. Här var hela strandlinjen erosionssäkrad med
stockkistor och ån var jämndjup och av en rak och kanaliserad karaktär. Stockkistorna plockades bort och en
ytterkurva återskapades. Stenmaterialet som utvanns när ytterkurvan återskapades och fördjupades, användes
till att bygga grundstruktur på RL-sidan för att trycka vatten in i kurvan. Grundstrukturen blir även en viktig
yngellokal vid högre flöden. Före- och efterbilder figur 12-14. Den döda veden lades ned i de djupare delarna av
ån (Figur 15).

Figur 12 Förebild objekt 3. På RR är strandlinjen mycket rak pga erosionssäkring av stockkistor och rensning. Ån var också jämndjup. Bilden
tagen uppströms med vy nedströms.

Figur 13. Efterbild objekt 3. Stockkistor har plockats bort och ytterkurva har återskapats. Stenmaterialet som utvanns när erosionssäkringen
plockades bort och ytterkurvan fördjupades användes till att skapa grundstrukturer på RL-sidan som trycker in vattnet i ytterkurvan samt är
viktiga yngellokaler vid högre flöden. All död ved adderades till djupare delar av ån.

Figur 14. Efterbild objekt 3. Här syns grundstrukturen bättre och hur den trycker in vatten i den återskapade djupare ytterkurvan (RR).

Figur 15. Stora mängder ris- och stockkistor avlägsnades när ytterkurvan återskapades vid objekt 3. Den döda veden lades ned i de djupaste
delarna av ån för att skapa en mer varierad botten.

Objekt 4. På RR-sidan strax nedströms objekt 3 fanns en bortvallad sidofåra, åtgärdspunkt 7 i kartan (Figur 1).
Här skapade stockkistor och stenvallar ett hinder för vattnet att rinna in i sidofåran. Därför plockades
stenvallarna bort och matterialet användes till att höja nacken nedströms inloppet samt bilda en grundstruktur
som hjälper till trycka vatten mot sidofåran. Före- och efterbilder figur 16-20.

Figur 16. Förebild objekt 4. På RR-sidan en bit nedan objekt 3 fanns en bortvallad sidofåra.

Figur 17. Efterbild på objekt 4. Här har vallen som stoppade vattnet att rinna in i sidofåran plockats bort. Nacken nedströms inloppet har
höjts som dämmer in mer vatten i sidofåran samt grundstruktur på RL snett ovan har skapats för att trycka vatten mot sidofåran.

Figur 18. Förebild objekt 4, några meter in i den bortvallade sidofåran.

Figur 19. Efterbild objekt 4, några meter in i den nyöppnade sidofåran. Den döda veden lades tillbaka i och omkring sidofåran.

Figur 20. Förebild objekt 4. Det fanns både stenvallar och stockkistor som vallade bort sidofåran. Dessa användes till att bilda strukturer i ån
samt skapa en mer varierad botten mm.

Objekt 5. Denna plats representerar åtgärdspunkt 4 och 5 i åtgärdskartan (Figur 1). Här finns hel del block och
större sten bortrensad mot RR-sidan. På RL-sidan finns en bortvallad sidofåra samt traktorupplagda vallar som
bildar en ö mellan en aktiv högflödesfåra på RL och själva ån. På RR plockades stenarna ut och lades ned i den
djupare RR-sidan som fördjupades innan. Delar av den traktorupplagda vallen uppströms på RL användes till att
förstärka nacken nedströms den bortvallade i sidofåran för att vattnet lättare ska svämma in i sidofåran. Föreoch efterbilder figur 21-26.

Figur 21. Förebild objekt 5. På RR-sidan syns block och sten som har rensats från fåran. Även raka strandlinjer samt jämndjup kan
uppmärksammas.

Figur 22. Efterbild på objekt 5. Till vänster om grävmaskinen kan inloppet till sidofåran anas och till höger om maskinen syns den förstärkta
och höjda nacken som skapar en fin pool och leknacke samt dämmer in vatten i den återöppnade sidofåran.

Figur 23. Förebild objekt 5 med vy mot uppströms. Här kan den grunda och stenrika RR-sidan skådas samt den traktorupplagda vallen till
höger i bilden.

Figur 24. Efterbild på objekt 5. Här ser man tydligt den fördjupade RR-sidan där de större blocken ansamlats i för att skapa fina ståndplatser
för större fisk. Här syns också den förminskade traktorupplagda vallen på RL som använts för att förstärka och höja nacken nedströms och
som i sin tur har skapat en pool samt att mer vatten däms in i sidofåran på RL-sidan.

Figur 25. Förebild i skogen vid den bortvallade sidofåran vid objekt 5.

Figur 26. Efterbild från skogen där sidofåran vid objekt 5 fått nytt liv igen.

Objekt 6. Detta objekt representerar åtgärdspunkterna 3 och 16–18 i figur 1. Det är en längre sträcka på RLsidan där stenvallar och stockkistor skapade en rak och jämndjup strandlinje. Stockkistor och stenvallar
plockades bort för att få en mer meandrande sträcka och materialet användes på motsatta sidan för att bilda
grundstrukturer som bildar grunda områden när flödet i ån ökar samt trycker vattnet mot de återskapade
ytterkurvorna. Före och efterbilder figur 27-30.

Figur 27. Förebild till objekt 6. Bild tagen från uppströms med vy nedströms. Här syns en mycket rak strandlinje som innehåller stockkistor
och stenvallar.

Figur 28. Efterbild objekt 6 från liknande vy som Figur 27. Här har stockkistor och stenmaterial plockats ut från RL-sidan för att skapa en
flikigare strandlinje. Stenmaterialet användes för att stärka upp nacke så mindre pool bildades uppströms samt användes till att bilda
grundstruktur på RR för att trycka mer vatten mot den återskapade ytterkurvan på RL-sidan.

Figur 29. Förebild objekt 6. Bild från nedströms med vy uppströms. På RL-sidan fanns stenvall som skapade en rak strandlinje.

Figur 30. Efterbild på objekt 6. Här har stenvall plockats bort och materialet användes till att bilda en udde på RR som trycker vattnet till
den återskapade ytterkurvan på RL-sidan.

Objekt 7. Detta objekt representeras av åtgärdspunkten nr 1 i åtgärdskartan (Figur 1). Här fanns en aktiv kort
högflödesfåra. Men innanför den fanns en lång bortvallad sidofåra. Vattnet i den redan aktiva sidofåran var
mycket begränsad och räckte inte till för att både hålla den vid liv samt bidra med vatten till en till sidofåra.
Därför definierades inloppet till den redan aktiva sidofåran så att mer vatten skulle rinna in. Stenmaterialet
som utvanns från detta samt från stenvallar som fanns i strandkanten på både RR och RH användes till att
förstärka nacken utanför utloppet till den redan aktiva sidofåran samt förlänga grundet som redan fanns på RRsidan i ån. Detta gjorde att mer vatten svämmar in i den aktiva sidofåran. En bit nedströms i den redan aktiva
sidofåran fann vi en plats där vi med en relativt liten ansträngning kunde plocka bort en vall för att få in vatten i
den bortvallade sidofåran. Stenmaterialet som vi utvann användes till att höja och förstärka nacken i den redan
aktiva sidofåran strax nedströms det återöppnade inloppet till den tidigare bortvallade sidofåran. Detta gav en
dämningseffekt som gjorde att mer vatten nu kunde strömma in i den återöppnade sidofåran. Före och
efterbilder Figur 31-38.

Figur 31. Förebild objekt 7 tagen uppströms med vy nedströms. Här fanns en kort aktiv sidofåra. Men innanför den fanns en lång bortvallad
sidofåra.

Figur 32. Efterbild objekt 7 tagen från samma plats som figur 32. Stenvallar samt material från inloppet till den redan aktiva sidofåran på RR
användes till att bilda grundstruktur som trycker lite mer vatten till sidofåran. Detta för att få in tillräckligt mycket vatten för att kunna leda
in den bortvallade sidofåran vars bortvallade inlopp låg en bit ned i den aktiva sidofåran. Detta skapar också en mindre jämndjup sträcka
med grund område som är viktig för yngel vid högre flöden.

Figur 33. Förebild objekt 7 där inloppet till den bortvallade sidofåran togs upp.

Figur 34. Efterbild objekt 7 där inloppet till den bortvallade sidofåran nu återskapats. En nacke i den redan aktiva sidofåran är också
förstärkt och höjd så att mer vatten svämmar in i den återöppnade sidofåran.

Figur 35. Förebild med vy från skogen ut till den redan aktiva sidofåran vid objekt 7.

Figur 36. Efterbild från liknande vy som figur 35 men efter återöppningen av den bortvallade sidofåran vid objekt 7.

Figur 37. Förebild vid den bortvallade sidofåran i skogen vid objekt 7.

Figur 38. Efterbild vid den nu återöppnade sidofåran som åter slingrar sig i skogen flera 100 meter vid objekt 7.

Objekt 8. Detta objekt representerar åtgärdspunkt 2 i åtgärdskartan (figur 1). Här användes den
traktorupplagda vallen som man ser centralt i figur 39 till att förstärka nacken som syns längst ned i figur 41
och nyligen förstärkt och höjd i figur 40 och 42. Detta för att skapa en pol som större individer av öring kan
använda ståndplats men också en rejäl leknacke.

Figur 39. Förebild vid objekt 8. Här syns den traktorupplagda vallen centralt i bilden.

Figur 40. Efterbild. Här syns den höjda och förstärkta nacken, poolen och ett flackt grundområde på RL-sidan som trycker vatten mot
ytterkurvan sam funkar som grund yta för mindre fisk vid högt flöde.

Figur 41. Förebild uppströmsifrån med vy nedströms. Här syns den traktorupplagda vallden från ett annat håll.

Figur 42. Efterbild där det syns att den traktorupplagda vallen är förflyttad som grund på RL och som förstärkt nacke längre ned i bilden.

Tack för årets projekt!

Figur 43. Från vänster Lars-ola Norén, eldsjälen och ordförande Mjällåns FVOF. I mitten Mathias Sundin, konstnären bakom spakarna som
visat sig inneha en enorm talang för naturvårdsarbete i vatten och till höger Limnologen och arbetsledaren Johan Rudin från Svensk
Naturvård AB.

