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Finansiärer: Fiskeriverket (Saxälven, dom 1981-08-04), Naturvårdsmedel enligt 
förordningen (2003:598), Dorotea kommun och Rajastrands FVO. 
 
Allmänt 2005 
Under 2005 utfördes mestadels inventeringar och samråd med myndigheter, markägare, 
väghållare, fiskerättsägare, etc. för att få utföra de planerade åtgärderna inom projektet. 
 
Fiskeriverket och Kammarkollegiet besökte Rajastrand för att se över vattendomen gällande 
minimitappning i Saxån nedströms LillRajan.  
 
Allmänt 2006 
Under året har följande åtgärder utförts inom ramen för projektet: 

• Lekgrusutläggning i Saxån 
• Utläggning av ved i vattnet i Råbäcken 
• Flottledsrestaurering av Lillån (separat projekt). I samband med restaureringen fälldes 

även träd ut i vattnet som förankrades. 
• Elfisken i Råbäcken, Lillån och Saxån. 
• SCA har bytt ut dubbeltrummorna mot en större halvtrumma i Råbäcken. 
• Två niondeklasser har varit uppe i Rajastrand och tittat på alla åtgärder som hittills 

blivit utförda. 
• Märkning av fyra öringar som börjat följas med radiomottagare. 
• Information via hemsidor. 

Vattenståndet var relativt lågt under 2006 vilket medförde att många av biotopåtgärderna 
förenklades. 
 



 
Saxån 
2005 
Saxån har inventerats angående tillgång på lekgrus och ved i vattnet under hösten 2005. Bra 
lekmaterial och ved i vattnet är en bristvara i Saxån. Ån är idag endast en spillra av sitt forna 
jag p g a att i stort sett allt vatten leds över från sjön StorRajan och genom sjöarna Harrsjön, 
Raitasjön, Åsjön och sen via en tunnel till Erik- Mattselet, där vattnet senare nyttjas i 
Korselebrännas Kraftverk.  
   
2006 
Under året har ca 100 ton lekgrus lagts ut i ån med helikopter. Dessa har lagt ut i stort sett 
enligt den plan som upprättades under 2005. Jämtflyg var det företag som lagt in det mest 
intressanta anbudet och de fick utföra lekgrusutläggningen. Fyra personer hjälpte helikoptern 
ute i Saxån med att lägga gruset på rätt platser.  

 
Två elfiskelokaler valdes under 2005. Dessa har även fiskats under 2006 och 2007. Den ena 
(lokalnamn Saxälven reningsverk och den andra (lokalnamn Saxälven sidofåra.  
 
2007 
Under 2007 har ved i vattnet tillförts i Saxån samt att ån har elfiskats. 
 
2008 
Träd fälldes ut under 
vårvintern 2008 på en 
sträcka av ca 300 meter. 
Träden fälldes ut så att en 
del av trädet ligger på 
land för att förhindra att 
vårfloden flyttar på 
träden. Bilden är tagen 
hösten 2008 vilket visar 
att träden ligger kvar. 
 
 
 



 
Datum         Lokal                  Koordinater                               Täthet öring 
050906 
060828 
070816 

Saxälven 
reningsverk 

7166656-1483977 12,3/100 m2 
0,41/100 m2 
1,7/100 m2 

 

050906 
060828 
070824 

Saxälven 
sidofåra 

7159996-1485237 0,57/100 m2 
0,83/100 m2 
1,4/100 m2 
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På sträckan Saxälven reningsverk har inga biotopåtgärder utförts. På sträckan Saxälven 
sidofåra lades lekgrus ut i anslutning till sträckan 2006. 
 



Lillån  
Lillån är opåverkad (med undantag av flottning) ner till Åsjön. Efter Åsjön försvinner vattnet 
ner i en tunnel som leder till Erik- Mattselet och vattnet utnyttjas i Korselebrännas kraftverk.  
 
 
 
 
 
 
Flottledsrestaurering 

Ån har flottledsrestaurerats under 2006 (separat projekt) samt att ved i vattnet fällt ut. 
Flodpärlmusslor plockades bort innan ån restaurerades och lades sedan tillbaks i ån.  

Två grävare användes. Grävaren till vänster vägde endast 7 ton och användes på de övre 
partierna och den andra grävaren vägde 30 ton användes på resterande delar. 

 
Flodpärlmusslor plockades bort och 
sumpades på platser där inte grävaren 
skulle justera något. Tanken var att 
sumpa i sidobäckarna men dessa var helt 
torra p g a den bristfälliga nederbörden 
under sommaren. Det låga vattnet gjorde 
dock att musslorna var enkla att hitta. 



Efter restaureringen lades musslorna ungefärligt tillbaks på de platser som de plockats upp 
ifrån.   

 

Exempel. Bild innan restaureringen.                  Bild efter restaureringen. 
 

Exempel. Sidofåra. Bild innan restaureringen.        Öppnad Sidofåra.  
 
Ved i vattnet 

I samband med restaureringen fälldes träd ut i ån som förankrandes med grävmaskinen. De 
träd och buskar som fälldes ut för att bereda väg för grävmaskinen lades även ut i ån. 

Träd som fällts ut läggs fast med grävare.                En del träd fälldes ut utan att förankras. 



 
 
 
Två elfiskelokaler valdes under 2005. Dessa har även fiskats under 2006 och 2007. 
 
2007 
Under året har det med helikopter lagts ut 65 ton lekgrus på olika platser i Lillån samt att ån 
har elfiskats. 

 
Elfiskelokaler 
Datum         Lokal                  Koordinater                               Täthet öring 
050907 Lillån övre 7164525-1479091 29,31/100 m2  
060830 Lillån övre 7164525-1479091 15,63/100 m2  
070827 Lillån övre 7164525-1479091 11,85/100 m2  
050907 Lillån nedre 7163938-1481298 1,75/100 m2  
060830 Lillån nedre 7163938-1481298 1,38/100 m2  
070827 Lillån nedre 7163938-1481298 2,69/100 m2  
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På sträckan Lillån övre har inga biotopåtgärder utförts, dock har det i anslutning till sträckan 
flottledsrestaurerats 2006. På Lillån nedre har sträckan flottledsrestaurerats 2006. 
 
Råbäcken 
Råbäcken har under 2005 inventerats gällande lekgrus och ved i vattnet. I övrigt så har bäcken 
inventerats inom projektet skoglig vattenmiljö och en biotopvårdsplan tagits fram. En rad 
vandringshinder finns i bäcken gällande gamla dammar och vägtrummor. Enligt 
biotopvårdsplanen är 1-6 (se bilaga) av dessa vandringshinder prioriterade p g a att de är av 
stor betydelse för det akvatiska livet om dessa åtgärdas.  
 



Under 2006 har ved i vattnet fällts ut med en motorsåg på sträckan mellan elfiskelokalerna, se 
karta nedan. 

  
 
Vandringshinder nr 6 i biotopvårdsplanen har åtgärdats av SCA 2006, som bytt ut 
dubbeltrummorna mot en halvtrumma. 

Åtgärdsobjekt nr 3. Åtgärdades under 2007 av naturvårdsprojektet samt medel från 
Vägverket. Ca 8 ton lekgrus har tillförts bäcken med helikopter och grävmaskin. 

 
 



Åtgärdsobjekt nr 1. Åtgärdat 2007. Pilen visar var dammen var någonstans.  

 
 
 
 
Åtgärdsobjekt nr 2. Åtgärdat 2007. Pilen visar var dammen var någonstans.  

 
Åtgärdsobjekt nr 5. Åtgärdat 2007. Pilen visar var dammen var någonstans.  
 
 

 
 
 
 



ELRA1

ELRA2

Åtgärdsobjekt nr 4. Åtgärdat av vägverket under hösten 2008. 

 
Två elfiskelokaler valdes under 2005. Dessa har även fiskats under 2006 och 2007.  
ELRA1 7168229-1483801 (Råbäcken kläckeri) 
ELRA2 7168599-1484523 (Råbäcken övre) 
 
Datum         Lokal                  Koordinater                               Täthet öring 
050824 Råbäcken 

kläckeri 
7168229-1483801 37,66/100 m2  

060831 Råbäcken 
kläckeri 

7168229-1483801 105,19/100 m2  

070824 Råbäcken 
kläckeri 

7168229-1483801 44,19/100 m2  

050824 Råbäcken övre 7168559-1484523 9,86/100 m2  
060831 Råbäcken övre 7168559-1484523 16,58/100 m2  
070816 Råbäcken övre 7168559-1484523 31,32/100 m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8 
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När det gäller Råbäcken kläckeri så har inga biotopåtgärder utförts förrän hösten 2007 då 
vandringshinder på övre delen av sträckan togs bort. Sträckan Råbäcken övre lades det ut ved 
i vattnet under vårvintern 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vandringsundersökningar 
För att titta på hur harr och öring rör sig i StorRajan- systemet med nedströms liggande sjöar 
(Harrsjön, Raitasjön och Åsjön) kommer telimitristudier att genomföras. Under 2005 och 
2006 ansöktes om olika tillstånd att få genomföra dessa studier. 
 

 
 
Öring- pejling under 2006 och 2007 

1. frekvens 355 längd 55 cm, hona som fångades vid utloppet från LillRajan. 
2. frekvens 427, längd 66 cm, hane som fångades vid utloppet från Harrsjön. 
3. frekvens 525, längd 72 cm, hona som fångades vid utloppet från StorRajan. 
4. frekvens 024, längd 73 cm, hona som fångades vid utloppet från Harrsjön. 
 

Den 13 oktober 2006 har 4 öringar fångats och märkts med radiosändare. Två öringar 
fångades i Harrsjön. En hane på 66 cm (427) och en hona på 73 cm (024). Dessa öringar 
sumpades i sjön StorRajan med en annan öringshona (525) som fångats i StorRajan. Efter 
märkning släpptes de ut igen i StorRajan och efter bara någon dag var öringarna som fångades 
i Harrsjön tillbaks på fångstplatsen. En öringshona (355) fångades och märktes i sjön 
LillRajan samma datum. 
 
Utöver dessa öringar fångades även två till öringar vid utloppet från Harrsjön. Dessa två 
öringar var döda när vi vittjade nätet. Den ena av dessa öringar var en hona på 76 cm och den 
andra var en hane på 67cm. Båda två var lekmogna.  
 
Efter leken har två av öringarna (427 och 525) övervintrat i Raitasjön (sjön nedanför 
Harrsjön). De har även tillbringat hela sommaren och hösten 2007 i Raitasjön. Förmodligen är 
de döda då platserna i sjön som de återfinns är det samma varje gång pejling skett. Efter leken 
2006 försvann 024 och har inte kunnat återfinnas med radiomottagaren.  
 
Huvudsyftet med pejlingen var att lokalisera lekplatser för öringen och som det ser ut så leker 
öringarna i anslutning till kanalen mellan sjöarna. I anslutning till kanalutloppen från sjöarna 
StorRajan och Harrsjön ligger det grusstråk upp i sjöarna. Dessa grusstråk rinner vattnet över 
innan kanalen tar vid. Det är förmodligen på dessa grusstråk öringen leker och flest öringar 
verkar leka i utloppet från Harrsjön. 
 



Öringshonan (355) som fångades i LillRajan har övervintrat och tillbringat sommaren och 
hösten högt upp i sjön LillRajan. Även denna öring verkar upprätthålla sig på ungefär samma 
plats så det är frågan om även den är död. Öringen i LillRajan leker på nacken från sjön där 
Saxån börjar. Huvudsyftet med att radiomärka denna öring var att se hur den rör sig i 
LillRajan och det verkar som i alla fall denna öring föredrar övre delarna av LillRajan. 
 
Harr-pejling under 2007  

Under 20 april 2007 var Fiskeriverket i Rajastrand och märkte 3 harrar med radiosändare. 
Harrarna hade följande längder 46,5 cm, 47 cm och 49 cm. Anledningen att dessa märktes var 
för att kunna lokalisera deras lekplatser i systemet. Dessa tre harrar fångades vid ett skär i 
övre delen av sjön. 

1. frekvens 043, längd 47 cm, StorRajan. 
2. frekvens 123, längd 46,5 cm, StorRajan. 
3. frekvens 203, längd 49 cm, StorRajan. 

 
043 var kvar vid fångstplatsen ett tag efter märkning och sen runt lektid återfanns den i övre 
delarna av Harrsjön. Efter det så har harren återfunnit vid ett skär längre ut i StorRajan, inte så 
långt från fångstplatsen. 
 
123 var kvar vid fångstplatsen ett tag efter märkning och sen har inte harren återfunnits. 
 
203 hade dagen efter märkning simmat ner till nedre delarna av Harrsjön och sen runt lektid 
hade harren gått upp igen till StorRajan och återfanns där Handsksjöbäcken rinner ut i 
StorRajan. Den har även pejlats vid utloppet från StorRajan och vid fångstplatsen.  
 



Riktigt var dessa harrar leker är svårt att säga med ovanstående resultat. Kanske att Utloppet 
från Handsksjöbäcken utgör ett lekområde? Det var synd att projektet endast fick tag på tre 
harrar som var så pass stora att de gick att radiomärka. Med fler märkta individer kanske 
resultatet varit ett annat. 
 



Kartan ovanför visar var öringarna och harrarna fångades och sen var de återfunnits när 
pejling pågått. 
 
 
 



Kartan ovan visar var öringen i LillRajan fångades hösten 2006 och var den sedan har 
upprätthållit sig under 2007. 
 
 
 



Information  
Information har under åren lagts ut på följande hemsidor: 

• Dorotea kommuns hemsida www.dorotea.se 
• Dorotea byars hemsida www.doroteabyar.nu  
• Kommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele gemensamma fiskesité 

www.sodralappland.nu 
• Fisketidningen och hemsidan ”Fiska i Norr” http://www.umea-it.se/fiskainorr/  

 
2005 
Information angående detta projekt har delgetts representanter för Dorotea kommuns 
fiskevårdsområden den 15 juni 2005. Projektet har även dragits för Rajastrands FVO separat. 
Projektet har presenterats för miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i samband 
med Dorotea kommuns medfinansiering av projektet. Två högstadieklasser (klass 8) har 
informerats om projektet den 6 och den 9 december 2005. En kopia på projektbeskrivningen 
har skickats till Tåsjö FVO för kännedom. Tåsjö FVO förvaltar Saxån nedströms Rajastrands 
FVO. 
 
2006 
Information angående detta projekt har delgetts representanter för Dorotea kommuns 
fiskevårdsområden den 19 juni 2006. Två niondeklasser besökte Rajastrand den 4 oktober för 

att titta på biotopvårdsförbättringar inom fiskevårdsområdet. 
 
2007 
Information har uppdaterats på hemsidor www.doroteabyar.nu och www.sodralappland.nu. 
Den 2 oktober besökte VK området för att skriva om fiskevårdande åtgärder inom Rajastrands 
FVO. Den 9 oktober kom reportaget ut (helsida i VK). Information om projektet har delgetts 
Dorotea kommuns FVO, Dorotea flugfiskeklubb, fiskeansvariga i Vilhelmina och Åsele samt 
Dorotea kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Den 28 nov har information angående detta 
projekt delgetts representanter för Dorotea kommun fiskevårdsområden. 
 
 
2008 
Information har uppdaterats på hemsidor www.doroteabyar.nu och www.sodralappland.nu. 
Den 22/5 har information om detta projekt delgetts representanter från fiskevårdsområden i 
Dorotea, Åsele och Vilhelmina kommuner på företaget Pro Nature i Åsele. Den 31 augusti 
skulle vi ha en LONA-dag i Rajastrand där allmänheten bjöds in för att få projektet redovisat. 



Endast en anmälde intresse vilket 
medförde att informationsdagen 
ställdes in. Bakgrunden till det 
bristande intresset var förmodligen 
att den 31 augusti var första helgen 
för fågeljakten och dagen före 
älgjaktspremiären. Ett kortare 
reportage i VK gav dock den 
inställda dagen upphov till. Den 16 
oktober hölls en träff angående 
Saxån och en eventuell 
omprövning. Representanter från 
Rajastrands FVO, Tåsjöns FVO, 
Länsstyrelsen i Jämtland, 
Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Dorotea Kommun och 
Fiskeriverket. Vi träffades vid 
storfallet i Saxån och tittade på ån och även de åtgärder (omläggningar av vägtrummor, 
lekgrusutläggningar i Saxån och Lillån etc.) som utförts inom ovan nämnda projekt. Den 
fjärde november visade miljöenheten i Dorotea upp olika fiskevårdande åtgärder i Rajastrand 
för två praktikanter i klass 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 


