
Långseleån – flottledsrestaurering 2021 

 

Bakgrund 

Långseleån 

Långseleån som kallas Näsån enligt VISS  

(https://viss.lansstyrelsen.se//) är ca 2,5 mil lång och mynnar 

i Ormsjön ca tre mil nordväst om Dorotea samhälle.  

Långseleån flottledsrestaurerades 1994 och de övre delarna 

2019 & 2020, se bilaga samt karta ovan.  

Den sträcka (röd markerad på bild ovan) som åtgärdats 

under 2021 har det tidigare (1994) lagts tillbaks sten i och i 

stort sett hela åns tidigare bredd är belagd med vatten. 

Dilemmat är att det största tillflödet Korpån har letts bort via 

en tunnel till ett annat vattensystem vilket innebär att mer än 

halva vattenföringen har för försvunnit från de övre delarna. Den ursprungliga vattenföringen i övre 

delarna av Långseleån uppgick till 13,1 m
3
/s i medeltal (MQ) och efter Korpåns överledning så har 

vattenföringen minskat till 5,7 m
3
/s i medeltal. På den sträcka som restaurerades 2021 rinner två större 

vattendrag ut (Gitsån och Storbäcken) vilket ökar på medelvattenföringen till 10,4 m
3
/s. Innan 

överledningen var medelvattenföringen nedan Storbäcken 17,8 m
3
/s. Nedan Gitsåns utlopp breddar ån 

ut sig och är upp till 50 m bred och med strypt vattenföring är ån generellt grund speciellt under 

lågflöden. Ett huvudsyfte under 1994 års restaurering var att öka djupet, vilket även var syftet 2021.  

På denna sträcka finns bestånd av harr och öring, där harren dominerar. Även stor vandringsöring 

(restbestånd) vandrar upp från Ormsjön varje höst för att leka. Innan regleringen av Ormsjön 

avkastade sjön 1 445 kg öring och 910 kg harr baserat på statistik från 62 hushåll 1949. I dag finns 

ingen harr i sjön och endast ett restbestånd av stor vandrande öring är kvar. 

https://viss.lansstyrelsen.se/


Vid fällfångstförsök 1996 fångades 19 st öringar på väg upp i Långseleån för att leka. Dessa öringar 

hade en medelvikt på 3,2 kg varav den största vägde hela 7,8 kg. Detta innebär att stora delar av 

Långseleåns produktionsytor är tomma. I en nyttoanalys bedömdes flaskhalsen vara Ormsjödammen, 

med förklaring att Bellvikssjön som i stort är oreglerad kan erbjuda ett mycket bättre uppväxtområde 

för öring än Ormsjön som har en dämningsamplitud på 6,5 m. Fisk som vandrat nedströms till 

Bellvikssjön har inte kunnat vandra tillbaks till sina lekplatser i Långseleån p g a att dammen utgör ett 

permanent vandringshinder. Genom en sammankoppling av reproduktionsområdet Långeselån (inkl 

biflöden) med uppväxtområdet Bellviksjön skulle på sikt 253 öringar kunna vandra upp i Långseleån 

för lek, enligt nyttoanalysen utförd av Hushållningssällskapet i Västernorrlands län 1999.   

Ormsjödammen 

I och med att nyttoanalysen togs fram intervjuades två sportfiskare som brukar fiska nedströms 

Ormsjödammen och dessa två fiskare hade under perioden 1989-1995 fångat 25 st öringar med en 

medelvikt på 3,8 kg varav de två största vägde 7,5 kg vardera.  

I dom daterad 2002-12-06 förpliktar miljödomstolen Ångermanälvens vattenregleringsföretag att 

bygga, sköta och för framtiden bibehålla en fiskväg förbi Ormsjödammen. I första hand skall 

minimitappningen ske genom fiskvandringsvägen. Fr o m 2007 skall denna trappa fungera för 

vandrande öring som vill ta sig förbi dammen och upp till lekplatserna i Långseleån och Bergvattenån. 

En fiskvandringsväg (denilränna) har byggts som medför att fisk kan vandra i förbi Ormsjödammen 

och fiskvandringen undersöktes av regleringsföretaget under åren 2015 och 2016 med hjälp av en 

kamera och fiskräknare. 2015 vandrade 21 öringar med längder från 36-86 cm i förbi dammen och 

2016 vandrade 24 öringar med längder från 23-85 cm förbi dammen. 

Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Långseleån heter Näsån enligt VISS och nuvarande statusklassning är otillfredställande ekologisk 

potential vilket beror på att ån är påverkad av vattenkraft och flottledsrensningar.  

Åtgärderna som utförts kommer vara positiva för fiskbestånden i ån då djupare områden skapats som 

gynnar större fisk samt att vid riktigt låga vattenflöden finns kallare vatten för fisken att uppsöka. 

Lekbottnar som är en bristvara i ån har tillskapats med externt tillfört lekgrus samt att vid restaurering 

har grus hittats och grävmaskinen har placerat det så lämpliga lekmiljöer skapats. Dessa lekbottnar 

kommer gynna öring och harr. Åtgärderna faller inom ramen för miljömålet ”Levande sjöar och 

vattendrag”. Med mer varierad bottenstruktur främjas även miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv” då 

miljömålet inkluderar en gynnsam bevarande status och genetisk variation för naturligt förekommande 

och hotade arter. Även om Långseleån är påverkad av vattenkraftsändamål så är den skyddad från 

vattenkraftsutbyggnad genom 4 kap 6§ miljöbalken. 

Syfte 

Under somrarna 2018, 2019, 2020 och 2021 har det varit extremt lågt vatten i vattendragen runt 

Dorotea och syftet med restaureringen har i huvudsak varit att öka djupet på sträckan samt öka arealen 

lekområden.  

Åtgärder 

En grävmaskin har restaurerat enligt syftet 

under ca fyra veckor från i slutet av juli och 

in i augusti 2021. Den röda sträckan på 

kartan i början av dokumentet är det sträcka 

som åtgärdats. Under fyra år i rad har det 

varit extremt lågt vatten, vilket innebär att 

dessa åtgärder kommer gynna fisken 

framledes. De huvudsakliga åtgärderna var 

att öka djupet i delar av ån så att det finns 



allt från uppväxtområden för mindre fisk samt djupare vatten som skydd för större fisk. De djupare 

områdena är speciellt viktiga under lågflöden då fisken söka sig till kallare vatten.  

Ökat djup genomfördes genom att både gräva i botten samt att förstärka/förhöja forsnackar. Lekgrus 

placerades ut i anslutning till de avläggen som finns samt i utloppet av ett sel i närheten till vägen. 

Under grävmaskinens framfart hittades även en del grus och med detta grus anlades lekplatser.  

Exempel på åtgärder - På väster sida i bild ser man tillskapade djupare områden som avlöser varandra. 

Dessa djupare områden är där vattnet är lite lugnare (blankvatten). Även nått träd lades ut som är 

förankrat i strandkanten. Bilderna nedan visar att det är runt 130 cm djupt i groparna vid lågvatten. 

Flygbilderna i denna skrivelse får spridas enligt Lantmäteriets beslut (ärende LM2021/035182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kartan ovan ser man var tillfört lekgrus lagts ut och vilken sträckning på ån åtgärder utförts samt 

var drönaren är placerad när den tar bilder uppströms. Bilderna nedan har fått spridningstillstånd av 

Lantmäteriet, beslut i ärende LM2021/035182. 

 

 

Före och efterbild (H). På denna stäcka har forsnackar höjts för att öka djupet. Det har även grävts i 

botten av samma anledning. Naturligt lekgrus finns efter högra sidan på bilden. Det grunda partiet i 

nedre delen av bilden ligger idag under vatten p g a åtgärderna. Denna sträcka ligger i anslutning till 

utloppet från Gitsån. 

 



 

Denna del av ån blev lite bredare då stenmaterialet på vänstra sidan återfördes till ån (F). Även här 

förstärktes forsnackar och djupet på selet ökade med ca 20 cm. Selet ligger precis nedströms 

utloppet från Storbäcken. Lekgrus lades ut på nacken (G). 



Längst upp i bilden ser man Borgavägen som visas på bilderna ovan. På högra bilden syns att 

forsnackar höjts vilket skapar djupare vatten (E). Just nedströms dessa bilder lades lekgrus ut på 

nedre gränsen av flugfiskesträckan (D). Långsele – Höglands FVO har en flugfiskesträcka från Gitsåns 

utlopp och ner till det övre avlägget. På denna stäcka råder även hårdare regler på fiskupptag än på 

resterande sträckor. Generella regler är att 3 ädelfiskar (öring & harr) får avlivas per fiskare och dygn 

och på flugfiskesträckan skall alla fiskar släppas tillbaks. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Här står drönaren på lite olika höjd vid fotograferingen men det är samma sträckning (C). Även här 

framgår att forsnackar förstärkts och höjts. 

På dessa före och efterbilder ser till höger 

på avlägget lekgrus som man även ser 

utlagt på bilden till höger, ett ljusare 

område i ån nedanför avlägget (B). Dessa 

bilder är längst ner på åtgärdad sträcka 

(A). 

Åtgärderna på denna 1,5 km sträcka har 

haft till syfte att öka djupet samt tillföra 

lekgrus utifrån. I och med att ån är 

påverkad av vattenkraft då en stor del av 

tillrinnande vattenföringen (Korpån) letts 

bort och det faktum att riktiga torrsomrar blir mer och 

mer vanliga har åtgärderna ett gott syfte för att skapa 

förutsättningar för större strömlevande fisk med 

djupare partier i ån där de även kan finna kallare vatten 

under riktiga torrsomrar. Det bästa hade helt klart varit 

om vi även fått en vettig minimitappning förbi tunneln i 

Korpån, vilket skulle gynna livet i både Korpån och 

Långseleån.  

Dock säger den nationella planen gällande vattenkraft 

att Ångermanälven med biflöden ska få 0,1% (minst 

procent av alla vattendrag i Sverige) av de 2,3 % 

(1,5TWh) som avsätts till alla Sveriges vattendrag för 

åtgärder att lindra vattenkraftens effekter. Detta innebär att det är högst osannolikt att det kommer 

tappas mer vatten förbi tunneln efter omprövningarna av vattendomarna inom Ångermanälvens 

avrinningsområde.  

Lekgrus har tillförts ån (90 ton) utifrån och under grävandets gång hittades även lekgrus som idag kan 

fungera som lekbottnar för harr och öring. Några träd lades ut som förankrats i sidan och om de får 

ligga kvar så bidrar de som skydd för uppväxande fisk.  



Ån är grund och bred även nedströms denna sträcka vilket innebär att liknande åtgärder skulle 

behöva utföras på andra delar av ån. 

Elfiske 

Två platser har valts och elfiskats för att kunna följa upp hur åtgärderna påverkar fiskbestånden i 

framtiden. Tidigare elfisken i Långseleån, se bild nedan. 

 

Elfiske 2021 

Vattendrag Lokalnamn Koordinater Datum Art Totalt 
antal/100 m2 

Långseleån Flugfiskesträcka 717049-149917 27/8 Öring 1,7 

Långseleån Flugfiskesträcka 717049-149917 27/8 Stensimpa 3,2 

Långseleån Nedre avlägg 7171229-1499425 30/9 Stensimpa 2,9 

 

Elfisket 2021 visar på låga tätheter av öring på de sträckor som elfiskats. Framtiden och kommande 

elfisken får visa om åtgärderna gynnar öringsbeståndet.  



 



Budget   

Maskinkostnad    176 000 kr 

Trailing    15 000 kr 

Skyltar (3 st)    14 000 kr 

Lekgrus 90 ton   25 000 kr 

Elfiske (2 platser)   6 000 kr 

Arbetsledning (Dorotea kommun)  65 000 kr 

Summa    301 000 kr 

Finansiering 

SNF (Bra miljöval)    227 504 kr (återsökta pengar från tidigare projekt i 

dessa pengar ingår även medel från de andra finansiärerna)  

Statliga fiskevårdsmedel   75 000 kr 

Summa    302 504 kr  

 

Kostnad   

Maskinkostnad & trailing   198 521 kr 

Skyltar (3 st)    9 595 kr 

Tillverkning ramar och utplacering av skyltar 5 040 kr 

Lekgrus 90 ton   25 983 kr 

Arbetsledning, elfiske, resor (Dorotea kommun) 66 423 kr 

Summa    305 562 kr 

  

Bilagor:  

 Rapport från tidigare projekt grönmarkerade områden på kartan. 

 Excelfil med kostnader (där kommunens kostnader ingår). 

 Fakturor 


