
PROJEKTET KULTSJÖDALEN
Vattendrag i Kultsjödalen restaureras för att bevara  
flodpärlmusslan

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.

Trots kulturhistorisk påverkan från flottning i området är vattendrag 
i Kultsjödalen och Marsådalen ett av Sveriges viktigaste områden 
för den hotade musslan. Det finns dock vattendrag i området där 
musslan kämpar för sin existens. Eftersom musslan är beroende av 
öring som värd för att kunna föröka sig, är direkta åtgärder, t.ex. res-
taurering av flottledspåverkade vattendrag, för att förbättra livsmil-
jön för öringen en bra åtgärd för den hotade musslan.   

Under 2016-2018 kommer sammanlagt ca 6 km flottledspåverkad 
strömsträcka i Marsån, Gäddbäcken och Stalonbäcken att restaureras 
(kartbild), till förmån för den hotade flodpärlmusslan och öringen.

Varför behöver vi restaurera ett flottledspåverkat vatten-
drag?  

Skogen i dessa trakter har alltid varit värdefull för människan. Innan 
vägarna och timmerbilarna fanns flottades timret längs vattendragen 
från de djupa skogarna till bebyggelsen. För att underlätta flottning-
en av timret avlägsnades stora block och omkullfallna träd, sidofåror 
blockerades och kurvor rätades, ut- och inlopp till sjöar kanalisera-
des och dammar anlades. Konsekvensen blev att vattendragen smal-
nades av, variationen minskades och strömhastigheten ökade. Grus 
och småsten, viktiga för både öringen och musslan, spolades bort 
från många strömsträckor. Livsmiljön blev sämre för allt levande i 
och intill vattendragen, bl.a. för örtrika strandskogar, strömstaren, 
öringen, uttern och den hotade flodpärlmusslan.

Vilka effekter kan vi förvänta oss efter en restaurering?

Med grävmaskinens hjälp återför vi block, sten, grus och död ved till 
vattendragen. På flacka partier breddar vi vattendragen och låter åter-
igen strandskogarna översvämmas. Då återskapas en mer naturlig 
och varierande miljö med forssträckor och lugnflytande partier vilket 
förbättrar livsmiljöerna för växter, insekter, fiskar och groddjur.

Deltagare i projektet och finansiering

Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med Vilhelmina Övre  
Allmänning (VÖA), Statens Fastighetsverk, Vilhelmina kommun 
samt privata skogsägare i området kommer jobba tillsammans för  
att uppnå målsättningarna med projektet.

Projektet finansieras främst av Svenska Naturskyddsföreningens Mil-
jöfond. 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. ”Res-
taurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan i 
Kultsjödalen”. Projektet finansieras även via Bygdemedel från  
Vilhelmina kommun, finansiering från Havs- och vattenmyndigheten 
inom ramen för Åtgärdsprogrammet för hotade arter, samt finanse-
ring och arbetsinsatser från VÖA och Vilhelmina kommun.

Projektet är ett viktigt led i strävan mot miljökvalitetsmålet  
”Levande sjöar och vattendrag” och EU:s ramdirektiv för vatten 
vars mål är att alla vatten ska uppnå god vattenekologisk status 
och att ingen försämring av vattenkvaliteten ska ske.

Mer information för den intresserade:

www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vat-
ten-och-vattenanvandning/restaurering-av-vattendrag; 

www.vilhelmina-allmaningen.se; 

www.vilhelmina.se

www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond

      Restaurering av vattendrag, Länsstyrelsen Västerbotten

Kontakt:

Magnus Lindberg,  
arbetsledare/projektledare Länsstyrelsen Västerbotten,  
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se; 010-225 43 67.

Mats Grönlund,  
fritids- och fiskeriintendent Vilhelmina kommun
mats.gronlund@vilhelmina.se; 0940-140 47   
 

Efter en restaurering, storblock är åter tillbaka i 
Marsån.

Med hjälp av grävmaskinen återförs block och sten 
vid Fatsjöluspen, Marsån.

Den hotade flodpärlmusslan, under en inventering i 
området. Stora och små musslor indikerar ett  
välmående bestånd.

Nykläckta öringyngel, fisk som flodpärlmusslan är 
beroende av för att kunna föröka sig.

Kartbild över vattendragen som ingår i projektet.


