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1 projektägare
14 partners

Tillsammans!



Serie 1

EU LIFE HaV Länsstyrelserna Skogsbolagen Övriga

• Budget 179 miljoner kr

• Tidsperiod: 2021 – 2026

• Verksamt i 

• Jämtlands-,

• Västernorrlands- och

• Västerbottens län

• Vattendragen: 

• Ammerån, Rörströmsälven, Åreälven

• Moälven, Hemlingsån

• Öreälven

Finansiärer

EU LIFE HaV

Länsstyrelserna [3] Skogsbolagen [4]

Resterande partners [7]



Presentatör
Presentationsanteckningar
Natura 2000Avrinningsområden/projektområden



Leva upp till våra nationella 
miljökvalitetsmål & Agenda 2030

Landsbyggdutveckling -
utveckla förutsättningar för 

rekreation och näring

Gynnsam bevarandestatus för 
miljöer och arter som  lax, 

flodpärlmussla och utter inom 
Natura 2000-nätverket

Uppnå EU:s-ramdirektiv för 
vatten - ”God ekologisk status”

Varför restaurera? 







Konkreta åtgärder

Anlägga 
minst 470 
lekbottnar

Åter-
introduktion 
av död ved 
för mikro-
skapania 

Restaurera 
vattendrag –

minst 52 
kilometer i 

Västerbotten



Konkreta åtgärder

Åtgärda 
vandrings-

hinder 
14 dammar, 79 

vägtrummor



Konkreta åtgärder

Restaurera 
våtmarker

Åter-
introduktion 
av flodpärl-

mussla

Sjulsmyran 2015
Lars Lindh



Framtagandet av 
demonstrations-

områden

Framtagande av 
förvaltnings-

planer för fisk-
populationer

Konkreta åtgärder

Informations-
kampanj för 
att skydda 
flodkräftan



Målarter

Christopher Reisborg
/ArtDatabanken

Trollhättan stad



• Etapp 1 -2022                           
Torrböle – Nedre Öre

• Etapp 2 – 2023/2024                                
Näsland – Hummelholm

• Etapp 3- 2023/2024                        
Storforsen – Näsland

Öreälvens huvudfåra



Planerade åtgärder/aktiviteter inom 
projektet 2022
Maskinell restaurering

Övre/Nedre Vargån: 2 grävmaskiner
Öreälvens huvudfåra: 2 grävmaskiner

Dammåtgärder
Ambullerande maskin/manuella insatser

Åtgärder vägtrummor
Upphandlat totalentreprenad 2 år

Övriga aktiviteter:
• Detaljinventering och sumpning av flodpärlmussla.
• Drönarflygningar
• Fältträffar markägare, referensgrupp mm. 
• Fortsatt åtgärdskartering
• Uppföljning/Insamling av data



• Restaurering av biflöden 
Ecostreams for LIFE - Vargåsystemet



Bra förutsättningar för 
en tidig start 2021:
- 29e Juni

Avslut 2021:
- 13e Oktober





Total restaurerad sträcka 8,9 Km

Vargån 2021





Varje vattendrag har olika 
grundförutsättningar:
- Vargån restaurerad på 

80-talet
Dock..
- Avsaknad av större 

strukturer som riktigt 
grova block och död 
ved

- Hård botten, avsaknad 
av lekgrus

- Ej breddad fullständigt
- Avstängda sidofåror

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tryck på att omgivande terräng vittnar om hur det förmodligen har sett ut i Vargån historiskt, utan påverkan från flottledsrensningen. Det har funnits riktigt grova block och flerfallt sidofåror som inte öppnats under 80-talet. Skogsbruket är inte försumbart, där det bitvis knappt lämnats någon kantzon alls. Därför viktigt med återförandet av död ved till vattendraget eftersom den processen mer eller mindre eliminerats. Även botten tros historiskt haft fler grusbottnar och därmed även fler lekbottnar för laxartad fisk. Dessa parametrar har varit restaureringens fokus att återskapa.



Ex på återskapade potentiella lekbottnar



Bild före restaurering,
Övre Vargån (Granträsk
– Vargträsk)

Ex. på gamla 
flottledsrensningar –
överväxta!!
- Rätad och sänkt
- Inga strukturer
- Dålig eller ingen 

kontakt mellan 
vattendrag och 
strandzon



Bild efter restaurering,
Övre Vargån (Granträsk
– Vargträsk)

Restaurerad
- Återskapade 

strukturer
- Återfått kontakt 

mellan vattendrag 
och stranzon



Bild före restaurering,
Övre Vargån (Granträsk –
Vargträsk)



Bild efter restaurering,
Övre Vargån (Granträsk –
Vargträsk)

Restaurerad
- Återskapade strukturer
- Återfått kontakt mellan 

vattendrag och stradzon
- Tillförsel av död ved
- Återskapad lekbotten



Bild före restaurering
Övre Vargån
(Granträsk -Vargträsk)

Rätad och sänkt 
(Lingrävare)
- Återskapade 

strukturer i befintlig 
kanal under 80-
talets restaurering

- Fortsatt dålig eller 
ingen kontakt 
mellan vattendrag 
och strandzon



Bild efter restaurering,
Övre Vargån (Granträsk –
Vargträsk)

Fullständigt restaurerad
- Återskapade strukturer
- Återfått kontakt mellan 

vattendrag och land
- Tillförsel av död ved



Bild före restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)



Bild efter restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)



Bild före restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)



Bild efter restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)





Bild före restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)



Bild efter restaurering,
Nedre Vargån (Vargträsk –
V. Örträsk)



Tack för att ni 
lyssnat!

Frågor/synpunkter
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