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Vägtrummor som vandringshinder

Sverige är ett avlångt land med många 

sjöar och vattendrag. Detta innebär också 

att vattendrag korsar vägar på otaliga stäl-

len genom trummor eller rörbroar (nedan 

används beteckningen trumma för båda 

konstruktionerna). Undersökningar som 

gjorts visar att mellan 30-50% av samt-

liga vägtrummor idag ligger på sådant 

sätt att de utgör ett vandringshinder för 

fi sk och andra vattenlevande djur. Effek-

terna blir att bl. a fi sk stängs ute från sina 

lekområden, hindras att söka mat eller får 

problem att återkolonisera områden som 

de tvingats fl y från. Resultatet kan bli att 

sjöars bestånd av öring slås ut, sällsynta 

arter som fl odpärlmussla försvinner eller 

att populära fi skevatten spolieras.

De senaste 60 åren har vägnätet i Sverige 

vuxit enormt. Det är idag c:a 520 000 km 

långt. 75% av väglängden sköts i huvud-

sak av olika vägsamfälligheter och väg-

föreningar. Övriga 25% sköts av staten 

eller kommuner. Många vattendrag korsas 

därför av såväl allmänna som enskilda 

vägar. Detta innebär praktiska problem 

när det gäller att åtgärda vandringshinder 

i ett vattendrag. Det är därför av avgö-

rande betydelse att samordna arbetet med 

att välja ut de vattendrag där behoven är 

störst att åtgärda vandringshinder ur bio-

logisk synvinkel och där det är tekniskt 

och ekonomiskt möjligt.

Samarbetsmodell för prioritering och 
åtgärder i avrinningsområden

Under år 2000 utarbetade Vägverket till-

sammans med bl a Skogsvårdsstyrelsen, 

Fiskeriverket samt länsstyrelserna i södra 

Norrland och Dalarna en samarbetsmo-

dell för att på ett strukturerat sätt hantera 

frågan, från prioritering av vattendrag till 

åtgärdsskedet.

Arbetsmodellen bygger på att berörda 

aktörer samlas länsvis i en gemensam 

samrådsgrupp. Gruppen enas om, utifrån 

en urvalslista, vilka vattendrag som skall 

prioriteras för åtgärder. Urval och prio-

ritering grundas i huvudsak på befi ntlig 

kunskap. Gruppen enas därefter om vilka 

avrinningsområden som i första hand 

skall  inverteras vad gäller vandringshin-

der och därefter åtgärdas genom samord-

nade insatser. När största delen av dessa 

områden är åtgärdade går man vidare med 

nya områden. Tanken är att man etappvis 

driver arbetet sakta men säkert framåt.

Samrådsgrupper fi nns idag i Norrbottens 

och Västerbottens län, Stockholms län, 

Västmanlands län samt Dalarnas län. 
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Samarbetsprojekt Dalarna
För att i praktiken testa den arbetsmodell som tagits fram gällande samar-
bete mellan olika aktörer, startade under år 2000 ett försöksprojekt i Dalar-
na. I länet bildades en samrådsgrupp bestående av Länsstyrelsen, Vägver-
ket, Skogsvårdsstyrelsen, Banverket, Kommunförbundet samt Fiskevårds-
förbundet Mitt och Fiskeresursgruppen i Älvdalen. Gruppens uppgift är att 
dels utifrån Länsstyrelsens underlag, som kompletterats med kommunala 
önskemål, prioritera vilka vattendrag som i första hand bör åtgärdas dels 
driva projektet framåt.

Karta över vattendrag/avrinningsområden med prioritet 1 i Dalarna. 
Har senare kompletterats med Orsasjön och Unnån i Orsa kommun.
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För att kunna styra insatserna är det av stor vikt att man fokuserar sig på ett antal priori-

terade områden. För Dalarnas del resulterade arbetet i 8 grupperingar med 5 avrinnings-

områden i varje.

Följande kriterier låg till grund för prioriteringarna:

•  Nationalparker och naturreservat (avseende på biologisk mångfald i sjöar och vatten-

drag).

•   Riksintressen för sjöar och vattendrag (både fi sk och naturvård)

•   Vatten med rödlistade eller hotade arter.

•   Vatten med regionalt eller lokalt intresse för kommuner, fi skevårdsområdesfören-

ingar eller andra intressenter.

•   Vatten med goda förutsättningar att åtgärda inom rimlig tid. Områden där det inte 

fi nns alltför många vägägare och vattensystem som saknar större vandringshinder, 

t. ex. vattenkraftsdammar.

•   Vandringshinder som är ekonomiskt och tekniskt rimliga att åtgärda.

Nästa steg blev att påbörja inventering av ev vandringshinder längs dom vattendrag som 

grupperats som prioritet 1. Dessa inventeringar har pågått successivt de senaste åren. 

Allt eftersom resultaten förelegat har kontakter tagits med berörda intressenter för att 

undersöka möjligheten att åtgärda vandringshindren.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsmodellen hittills har fungerat mycket bra 

i Dalarna. Samarbete och kontakter mellan olika myndigheter och intressenter fungerar 

smidigt och projektet möts av stort intresse av både allmänhet och massmedia.  Det är 

också ett praktiskt och viktigt bidrag i arbetet med att nå det nationella miljökvalitets-

målet levande sjöar och vattendrag. Det problem som upplevs som störst är bristen på 

pengar till praktiska insatser vilket innebär att åtgärdstakten är långsam. 

På följande sidor presenteras ett antal åtgärder som genomförts inom avrinningsområ-

den med prioritet 1.
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Vasslarängsbäcken

Vattendraget rinner ut i Orsasjön strax söder om Vattnäs by i Mora kom-
mun och är en av dom bäckar som har stor möjlighet att vara reproduk-
tionsområde för vandrande siljansöring. Riksväg 45 mellan Mora och Orsa 
passerar bäcken och dubbeltrumman där utgjorde ett defi nitivt vandrings-
hinder.

I brev till Vägverket 2001-08-31 påtalade 

Mora/Våmhus fvof problemet. Efter dis-

kussion på plats mellan Vägverket, fvof 

och Älvdalens Fiskeresursgrupp besluta-

de Vägverket att åtgärda vandringshindret 

genom s.k ”tröskling”, d v s att genom 

trösklar höja vattennivån nedströms och 

genom trumman, och därigenom få fri 

vandringsväg för fi sk och andra vattenor-

ganismer.

Den bästa åtgärden hade självfallet varit 

att byta ut dubbeltrumman mot en större 

trumma eller bro. Eftersom rv 45 är en 

mycket högtrafi kerad väg är det dock tek-

niskt komplicerat, dessutom fanns ingen 

täckning rent ekonomiskt. Den dagen 

trumman måste bytas ut av tekniska skäl 

bör däremot någon form av bro vara alter-

nativ 1.

Arbetet genomfördes i slutet av oktober 

2001 och genom den åtgärden är Vass-

larängsbäcken nu fri från vandringshinder. 

Dubbeltrumma under rv 45 före åtgärd.
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Samma trumma efter åtgärd.
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Rädån

Rädån är ett mellanstort vattendrag som ansluter Orsasjön vid Bäcka i 
Orsa kommun. Biologiska utredningar visar att det stationära öringbestån-
det är ett av regionens mest livskraftiga. Vidare fi nns det långt framskridna 
planer från de två berörda fi skevårdsområdesföreningarna att initiera ett 
introduktionsförsök av vandringsöring. 

Vägtrumma under länsväg 1000 före åtgärd.
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I den prioritering av vattendrag som pro-

jektgruppen i Dalarna genomfört fanns 

Rädån med som ett prioritet 1-område, 

kopplat till ”Små och medelstora vatten-

drag runt Siljan och Orsasjön”.

Rädån passeras av länsväg 1000 mellan 

Hansjö och Våmhus. Där väg och vatten 

möts ligger en stor trumma i Rädåns ra-

vin. På nedströmssidan av trumman fanns 

ett fall på drygt 20 cm vilket utgjorde 

defi nitivt hinder för fi sk och för övriga 

akvatiska organismer.

Att åtgärda enbart vägtrumman skulle 

inte ha någon större biologisk vinning ef-

tersom Bäcka nedre resp övre damm defi -

nitivt hindrade vandring vidare uppströms 

i vattendraget. Förvisso hade det planerats 

för en fi skväg förbi Bäcka nedre damm, 

men praktiska svårigheter hade hittills 

satt stopp för planerna. Detta på grund av 

det nära avståndet mellan väg och damm 

samt för att dammen höll på att rasa.

I samarbete mellan berörda intressenter 

lämnades en ansökan in till Länsstyrelsen 

för att både få riva befi ntliga dammkon-

struktioner och åtgärda nedanliggande 

vägtrumma genom s.k tröskling och däri-

genom öppna vandringsvägar för fi sk i ett 

c:a 7 km långt vattendrag. Länsstyrelsen 

gav sitt tillstånd hösten 2002 och arbetena 

genomfördes i november samma år.

Nedre dammen i Bäcka



10

Rivning av Bäcka nedre damm

Vägtrumma under länsväg 1000 efter Vägverkets åtgärd.
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Enån
Ån är ett av de större tillrinnande vattendragen till Orsasjön och ansluter 
sjön norr om det värdefulla naturområdet Lindänget. Enåns dalgång är 
avsatt som naturreservat och introduktionsförsök av vandrande öring är 
planerad.

Enån passerar rv 45 genom en stor dub-

beltrumma. Trummorna erbjöd inte den 

bästa av miljöer vad gällde att erbjuda 

vandring av fi sk och andra vattenlevande 

djur. På nedströmssidan återfanns ett min-

dre fall på c:a 10 cm, men detta utgjorde 

ändå ett problem för vandrande fi sk efter-

som det inte fanns någonstans att ta fart 

från p g a att det placerats rektangulära 

block nedanför utloppet. För mindre fi sk 

och vattenorganismer utgjorde passagen 

ett defi nitivt vandringshinder. Att åtgärda 

problemen var av stort intresse hos alla 

inblandade. Byte av trummorna var inte 

aktuellt, dels av kostnadsskäl dels p g a 

att arbete pågår med att ta fram en vägut-

redning för ny sträckning av rv 45 delen 

Orsa-Vattnäs och som kommer att beröra 

Enån. Beslutet blev istället att med sten i 

olika storlekar höja upp botten nedströms 

och därigenom höja vattennivån samt läg-

ga sten i botten av trumman. Detta får ses 

som en tillfällig åtgärd tills vägen byggs 

om och man hittar en annan lösning.

Resultat efter åtgärd.
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Unnån

Prioritet 1-området Siljan/Orsasjön kompletterades senare till att även om-
fatta Unnån, som via Oreälven rinner ut i Orsasjön. Anledningen till detta 
är att stora restaureringsåtgärder för närvarande pågår i detta vattendrag, 
bl a återställning av bottenmiljön som tidigare fl ottningsrensats. Unnån är 
dessutom ett speciellt vattendrag genom att hela sträckan på omkring 5 mil, 
ner till Oreälven, består av rinnande vatten utan sjösystem.

För att nå optimalt resultat av insatserna 

krävs dock att även tillrinnande små vat-

tendrag fi nns tillgängliga för fi sk och bot-

tenfauna. Dessa vattendrag är viktiga för 

lek, födosök och skydd. På östra sidan av 

Unnån går väg 1005 parallellt med ån och 

passerar ett fl ertal tillfl öden.

En inventering av samtliga vägtrummor 

längs vägen genomfördes under 2002. 

Trots att väg 1005 restaurerades 1998 

kunde man konstatera att i princip samt-

liga vägtrummor (9 st) utgjorde någon 

form av vandringshinder. Även vid ett 

fl ertal skogsbilvägar har trummorna det 

läge att de utgör ett hinder för vattenle-

vande fauna.

Vägverket bytte under 2004 samtliga sina 

vägtrummor längs väg 1005. Även skogs-

bolagen i området har påbörjat arbetet 

längs sitt vägnät. I de fl esta fall kommer 

halvtrummor att ersätta de nu befi ntliga 

runda trummorna. 
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Flottningen är den verksamhet som haft störst påverkan på vattendrag i Dalarna. Mängder av timmer 
skulle årligen transporteras nedströms.

För fl ottningen användes både maskin- och handkraft.
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För att fl ottningen skulle fungera så smidigt som möjligt, rensades vattendragen från allt som 
kunde vara i vägen. Olika metoder användes, botten skulle vara slät som ett golv.

Ibland kunde det bli trafi kstockning.
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När fl ottningen upphörde var ån starkt negativt påverkad och förutsättningar för fi sk att fi nna 
lämpliga lek- och viloplatser var i princip obefi ntliga. Arbete har nu pågått under ett antal år, och 
pågår fortfarande, för att återställa bottnarna och skapa ett vatten där fi sken kan fi nna naturliga 
platser för föryngring. Sten som tidigare forslats upp på stränderna läggs nu varsamt tillbaka för att 
skapa naturliga forsar och lugnvatten.
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Bilden ovan visar en del av Unnån innan återställningsarbetena påbörjades. Lägg bl a märke 
till bifl ödet som stängts av i samband med fl ottningsrensningen samt de stora stenarna till 
vänster. På bilden nedan är bifl ödet återigen öppnat och stenarna utlagda i huvudfåran.
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Ett av de mest värdefullaste tillfl ödena till Unnån är Stugofl otsbäcken. Trippeltrumman utgjorde ett 
defi nitivt vandringshinder för både fi sk och bottenfauna. 

Under hösten 2004 ersatte Vägverket trummorna med en valvbåge vilket innebär att bl. a. fi sk nu 
återigen har möjlighet att vandra uppströms.
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Trumman i Mässingsbäcken utgjorde även den ett defi nitivt vandringhinder.

Den runda trumman är nu ersatt med en halvtrumma.
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Gönan och Öratjärnsbäcken

I den prioritering som projektgruppen för Dalarna enats om, ingår vatten-
dragen Gönan och Gräsbacksbäcken/Öratjärnsbäcken i Västerdalarna i 
prioritering 1. Bägge har höga naturvärden och Gönan är bl a föreslagen 
som Natura 2000-område. 

Vid inventering av vattendragen kon-

staterades att de innehöll ett antal vand-

ringshinder. I samarbete mellan Skogs-

vårdsstyrelsen i Dalarna/Gävleborg och 

berörda privata väghållare åtgärdades 

dessa hinder under åren 2002-2003. Fel-

lagda vägtrummor ersattes med dels nya 

valvtrummor dels en träbro. Skogsvårds-

styrelsen har, via KUA-fonden, bidragit 

med 70% av kostnaderna för materialet 

och resterande 30% har bekostats av resp 

vägförening.

En fellagd dubbeltrumma i Gönan har ersatts med träbro
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Läggning av halvtrumma i Öratjärnsbäcken
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