
 1

FÖRORD 
I Ockelbo Kommun, som också i många sammanhang omnämns som ”smultronstället”, finns 
redan i dag goda förutsättningar för fiske och naturupplevelser i nästan alla dess former. 
 

Företrädare för fiskevårdsområdesföreningarna och Länsstyrelsen samt Ockelbo Kommun 
och Ockelbo Kraft har gemensamt och under projekttiden enats om att i ett första steg lägga 
fram denna projektplan med åtgärdsförslag för att ytterligare utveckla fiskeresursen inom 
kommunen. 
 

Det rent fysiska och praktiska projektledarskapet har skett genom kommunens Bygg- och 
miljöchef Anna Åstrand Kuylenstierna.  
 

Framtagandet av planeringens material har skett genom Jerker Forslin som projektanställd 
utredare. Som komplement till denna fiskeplanering föreligger också en 
vegetationsinventering av vattendrag i kommunen som framtagits genom Maria Danvind som 
projektanställd utredare. 
 

Beträffande vattendragen Jädraån, Moån och Testeboån/Bresiljeån m fl förelåg höga 
vattenflöden under nära nog hela projektets fältperiod. 
 

 När de ekonomiska resurserna tryter uppstår ofta svårigheter att begränsa ett projekt 
till ekonomiskt möjliga realiteter 

 

 I motsats till när ekonomin tryter så växer då orternas ideella krafter och 
föreningslivet blomstrar 

 

 Dagens fiske- och vattenfrågor ses i avrinningsområden och även i hela vattensystem 
 

 Nutid och framtid gäller samarbete när det gäller såväl kommersiellt nyttjande som 
artbevarande av fiske- och naturresurser 

 

 När det gäller vandringsfisk, vilket är lika med laxartad fisk och ål, är det angeläget 
att i samarbete se över bottensubstrat, dammar och regleringsmagasin, vattnet och 
biotoperna först och därefter fisken 

 

 Det borde i en så snar framtid som möjligt utföras kartering och sjömätning i de 
större vattendragen i kommunen 

 

 Det är angeläget att se på hela Testeboån  i än större samverkan mellan biologiska- 
fiske- och vattenkraft-intressenter 

 

Slutligen vill Fiskevårdsförbundet MITT framföra ett varmt tack till Anna, Maria, Jerker och 
alla de personer och organisationer som bidragit till denna plan som ett första steg i ett 
större sammanhang för vidare utveckling av fisket i Ockelbo. 
 

Ljusne den 30  maj 2000  
Fiskevårdsförbundet MITT 
 
 

 
Benny Bohlin Karl Gullberg Bertil Andersson 
Projektledare Länsfiskekonsulent Ordf. Bygg och Miljönämnden 
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Sammanfattning 
Ockelbo kommun omfattar i huvudsak delar av tre vattensystem: Testeboån, Gavleån och 
Hamrångeån. Marginellt berörs kommunen även av Skärjån och Björkeån. I kommunen finns 
226 sjöar och tjärnar som är större än 1 hektar. Deras sammanlagda areal är 6 300 ha. Ett 
femtontal åar och bäckar med en total längd av ca 250 km är av sådan storlek att de i någon 
mån kan tåla ett fiske. 

Vattnen inom kommunen kan generellt beskrivas som försurade eller svagbuffrade i de högre 
områdena. I den sydöstligaste delen är det höga cesiumhalter i fisk i ett flertal sjöar. 

Fisket är välorganiserat genom att vattnen med få undantag ingår i någon av kommunens sju 
fiskevårdsområdesföreningar (FVOF). Efter inköp av fiskekort är fisket upplåtet för 
allmänheten i nästan alla vatten. Några FVOF har arrenderat ut fiskevatten till fiskeföreningar 
eller klubbar. 

Med rätt fiske- och fiskevårdsåtgärder kan sjöarna och vattendragen erbjuda såväl turisten 
som kommuninnevånarna ett rogivande mete efter abborre med familjen, put and take-fiske 
med kompisgänget eller fiske efter öring i sin rätta miljö för ensamvargen. Tillsammans med 
en riktig marknadsföring har smultronstället Ockelbo goda möjligheter till ökad turism vilket 
ger intäkter till fiskevattenägare och servicenäring samtidigt som livskvalitén ökar till förmån 
för företagsetablering, inflyttning och för de som bor i kommunen. 

Fiskeverksamheten handlar om att både nyttja och bevara en naturresurs. Vid 
iordningställande av fiskevatten liksom vid själva fisket krävs därför stort hänsynstagande till 
både vatten- och intilliggande landbiotop. Till fiskeplanen har därför knutits ett uppdrag att 
inventera vegetationen vid vattendragen. Resultatet redovisas i bilagd rapport ”En 
vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” (bil. 1). Tillämpliga avsnitt ur 
rapporten har även förts in i fiskeplanens beskrivning av respektive fiskevatten. 

Under den senaste 10-årsperioden har det alltmera talats om att skapa ett fiske efter 
havsvandrande laxfisk i Testeboåns del av Ockelbo kommun. Sakkunniga inom områdena 
lax- och havsöringbiotoper har uttalat det orealistiska i ett sådant projekt (se bil. 2 och 3).  
Åns många och stora sjöar, avsaknaden av längre strömmande partier med lämplig fallhöjd 
och kontinuerligt tillräckligt hög vattenföring är faktorer som begränsar möjligheterna för 
havsvandrande fisk. Även om dessa ”laxbegränsningar” inte fanns skulle det med hänsyn till 
befintliga harr- och öringstammar, ur bevarandesynpunkt vara högst tveksamt att introducera 
konkurrerande arter och stammar. Beskrivningar om krono- och skattlagda fisken i Testeboån 
ger inte heller stöd för att det har förekommit lax eller havsöring uppströms Oslättfors. (Se 
bil. 2 och 3 ang. havsvandrande laxfisk). Fiskevårdsinsatserna för laxartad fisk i Testeboån 
bör i stället riktas mot åtgärder som ökar förutsättningarna för strömstationär öring och harr.  

Den mycket höga vattenföringen under arbetet med fiskeplanen (sommaren-hösten 1998) har 
omöjliggjort att utföra de inventeringar som enligt Länsstyrelsens beslut skall ligga till grund 
för förslag till åtgärder och kostnadsberäkningar. Särskilt svårt har det varit att föreslå 
biotopåtgärder i vattendragen. Föreslagna åtgärder grundar sig därför mest på enklare 
okulärbesiktningar och intervjuer med företrädare för fiskevårdsorganisationerna. 

Bland sjöar inom kommunen prioriteras åtgärder och undersökningar i: Öratjärnsområdet 
(inom Åmots och Jädraås FVOF:ar), Vrångenområdet i Ockelbo NÖ FVOF och området 
Bysjön t o m Fjärden i Ulvsta, Fjärden och Östby FVOF:ar. Området kring Valkalampi är 
välkänt och välbesökt och har goda förutsättningar. Detta bör utvecklas och göras än mer 
attraktivt t ex genom att differentieras till fiske på alternativa arter. Därutöver har föreslagits 
ett antal enskilda potentiella öring och/eller rödingsjöar och sjöar med särskilda 
förutsättningar för hög besöksfrekvens. 
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Prioriterade vattendrag: Gopån, Moån-Mörttjärnsbäcken, Testeboån-Bresiljeån, Kölsjöån 
och Jädraån-Svartnäsån med biflödet Björnbackaån. Endast stammar av öring eller harr 
som naturligt förekommer i respektive vattendrag eller i närområdet bör användas för odling 
och utsättning i vattendragen inom kommunen. Rominläggning och kläckning av sådant 
material bör göras i odling med högsta smittskyddsstatus medan befintliga dammar i Åmot 
kan nyttjas för uppfödningen av öring. 

Läsanvisning 
Under beskrivningen av sjöar och vattendrag finns dels ett alfabetiskt register dels en  
utförligare beskrivning av respektive sjö eller vattendrag.  

Det alfabetiska registret innefattar samtliga sjöar (och tjärnar) inom Ockelbo kommun som är 
större än ett hektar. I den första kolumnen finns sjöarnas namn som är hämtade från den 
topografiska kartan (1:50 000). Därefter följer uppgifter om vattensystem enligt SMHI och ett 
sidnummer (SMHI:sid.). SMHI-beteckningarna är följande: 48=Skärjån, 50=Hamrångeån, 
50/51=vattendrag mynnande i havet mellan Hamrångeån och Testeboån, 51=Testeboån, 
52=Gavleåns vattensystem. Sidnumret är en hänvisning till ett sjöregister på länsstyrelsen. 
Referensbeteckningen (Ref) är en äldre koordinatbeteckning som använts i tidigare 
sjöregister. Därefter följer uppgifter om fiskevårdsområdesförening (FVOF), 
förvaltningsorgan (Förvaltn.), höjd över havet (H.ö.h.) och areal (Ha). Vattendragen har inte 
redovisats i alfabetisk ordning. 

Beskrivningen av sjöar, tjärnar och vattendrag informerar om fiskfauna, natur- och 
kulturvärden, tillgänglighet, den fysiska och kemiska påverkan samt förslag till åtgärder. 
Noteras bör att de kortfattade uppgifterna i vissa fall utförligt beskrivs i kompletterande 
utredningar. Detta gäller speciellt uppgifter om områden i behov av särskilt hänsynstagande 
och som beskrivs i ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” vilken 
utgör bilaga till fiskeplanen. 

Flera sjöar i kommunen har, främst i samband med kalkningsåtgärder, undersökts och 
morfometriskt beskrivits. I de fall sådana studier genomförts för de sjöar som presenteras i 
beskrivningen finns detta angivet. Parametrar med intresse för fisk och fiske, ex.vis uppgifter 
om försurning, cesiumförekomst, kvicksilver, har ofta sitt ursprung från en rad olika 
publikationer varför källhänvisning svårligen kan göras.  

Fiskeplanens syfte 
Länsstyrelsen har i beslut 1997-07-10 ansett att behovet av en samordnad fiskeplan för 
Ockelbo kommun är stort med tanke på utvecklingen av fiske och naturturism. Framtagande 
av beslutsunderlag skall ske genom inventering av kommunens fiskevatten som grund för 
beslut om åtgärder i och omkring vattenområdena. Syftet med projektet är också att få en 
samordning i arbetet för att utveckla fisket utan att andra intressen påverkas negativt. 
Fiskeplanen skall framställa förankrade förslag till åtgärder i och omkring fiskevattnen samt 
kostnadsberäkna dessa åtgärder. Ett förbättrat fiske får positiva effekter för turistnäringen och 
beräknas generera sysselsättningstillfällen och inkomster. 

Påverkan på sjöar och vattendrag 
Samtliga nedan nämnda ”onaturliga” påverkansfaktorer utgör var och en begränsningar för 
fiskbestånden och det biologiska livet i övrigt. Ju fler faktorer tillsammans ju sämre är 
förutsättningarna för ett fungerande fiskbestånd 
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Försurning 
Huvudorsaken till försurningen är luftföroreningar i form av försurande ämnen, främst 
svavelutsläpp, som vid förbränning av fossila bränslen i luften ombildas till syra och via 
nederbörden hamnar i mark och vatten. När sur nederbörd hamnar i sjöar och vattendrag 
sjunker alkaliniteten, som är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera försurande ämnen, 
och sjöns motståndskraft minskar. När motståndskraften försvunnit uppstår försurningsskador 
och utarmning hos växter, fisk och fisknäringsdjur. Skador hos fisk visar sig bl. a genom 
utebliven reproduktion. Sjöar och vattendrag kan också vara naturligt svagbuffrade (låg 
alkalinitet) och sådana vatten är naturligtvis särskilt känsliga för sur nederbörd. Försurningen 
kan också bidra till utlakning av tungmetaller med stora miljö- och hälsorisker som följd. 

Ett sätt att motverka försurningen är att sprida kalk i sjöar och vattendrag. Tillförsel av kalk 
ökar vattnets buffertkapacitet och därigenom förmågan att neutralisera den sura nederbörden. 
I sjöarna sker kalkning antingen direkt i sjön, i strandzonen eller via sjöns tillrinning. 
Vattendrag kalkas via kalkdoserare eller genom kalkning i uppströms liggande sjö. 
Kalkeffekten förbrukas emellertid varför vattnet måste omkalkas. Omkalkning av sjöar beror 
på sjöns omsättningstid medan vattendrag kalkas kontinuerligt under högvattenflöde. Det 
enda sättet att långsiktigt komma tillrätta med försurningsproblematiken är genom att 
ytterligare begränsa utsläppet av luftföroreningar, både i Sverige och utomlands. 

Närsalter 
Utsläpp av näringsämnen, främst kväve och fosfor, till vatten sker via enskilda fastigheter, 
industrier och reningsverk samt via gödsling i jord- och skogsbrukssammanhang. Det sker 
också genom naturlig utlakning av näringsämnen direkt från marken. Nedfall av 
luftföroreningar, via utsläpp från trafiken och industrier etc., bidrar också till ökad 
närsaltbelastning. Ökade utsläpp i sjöar och vattendrag leder till ökad näringsrikedom med 
övergödning, algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd som följd. 

Minskning av utsläppen sker genom minskad användning av växtnäringsämnen vid jord- och 
skogsbruk, förbättrade reningsprocesser vid enskilda avlopp, reningsverk och industrier. 
Minskade luftutsläpp uppnås genom förbättrade reningsprocesser hos fordonstrafik och 
industrier etc. 

Minskad utlakning till vatten från jord- och skogsbruksmark sker också genom att lämna eller 
anlägga skyddande vegetationszoner, s.k. kantzoner, längs sjöar och vattendrag. Kantzonen 
fungerar som näringsfälla och minskar därigenom utflödet av näringsämnen. Diken från 
jordbruksmark och skogsmark som utmynnar i sjöar och vattendrag förses med 
sedimentfällor. 

Miljögifter 
Cesium 
Gävleborgs län var ett av de hårdast drabbade länen vid nedfallet av radioaktivt cesium från 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Inom Ockelbo kommun drabbades den sydöstligaste delen 
hårdast. 

Fiskens upptag av cesium sker via födan. Cesiumet anrikas sedan i fiskkroppen p g a sin 
likhet med kalium som utgör ett viktigt mineralämne för alla organismer. Cesiumhalternas 
storlek i fisken beror bl. a på fiskens födoval, nedfallets storlek, sjöns storlek, omsättningstid 
och näringsförhållande etc. Fisk i näringsfattiga miljöer har i allmänhet högre och mer 
långsamt avtagande halter av cesium än fisk i näringsrika miljöer, där cesiumhalterna, i det 
biologiska kretsloppet, avtar snabbare. Cesiumets fysikaliska halveringstid uppgår dock till 30 
år. 
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Kvicksilver 
Kvicksilver är den metall som bedöms utgöra det allvarligaste miljöproblemet i Gävleborgs 
län där kvicksilver i framförallt insjöfisk utgör en betydande hälsorisk (Länsstyrelsen, 1995). 
Kvicksilvret härrör från nedfall av luftföroreningar och utsläpp direkt i vattensystemen. Höga 
kvicksilverhalter förekommer i mark, vatten och sjöars bottensediment. Kvicksilverhalterna är 
i allmänhet högst i näringsfattiga och humösa sjöar samt i sjöar som är försurningspåverkade. 
Kvicksilvret tas sedan upp och anrikas i levande organismer, däribland fisk. Höga halter i 
insjöfisk märks främst hos rovfiskar som abborre, gädda, gös, lake och ål. Fiskens upptag av 
kvicksilver sker i likhet med cesium främst via födan. 

Tidigare svartlistades sjöar med kvicksilverhalter överstigande 1 mg/kg fiskkött. 
Svartlistningen har numera upphört och ersatts med kostrekommendationer från 
Livsmedelsverket. Gränsvärdet för försäljning av insjöfisk som abborre, gös och lake m fl är 
0,5 mg kvicksilver/kg. För gädda och ål är dock gränsvärdet 1,0 mg/kg. Gravida kvinnor samt 
kvinnor som ammar eller planerar att skaffa barn bör helt undvika att äta ovannämnda 
fiskarter (Livsmedelsverket, 1995). 

För att kvicksilvret hos fisken ska minska måste utläckaget från marken minska. För att nå det 
målet krävs en kraftig minskning av kvicksilvernedfallet. I Gävleborgs län måste nedfallet 
minska med omkring 70-80% (Länsstyrelsen, 1995). 

Gävleborgs län ingick under åren 86-90 i det nationella forskningsprojektet Kalkning- 
Kvicksilver-Cesium. Avsikten med projektet var att se om man med hjälp av olika 
kalkningsmetoder kan sänka kvicksilverhalterna hos fisk. Projektet påvisade att även om 
projektsjöarna reagerade olika, så minskades kvicksilverhalterna hos fisk med i genomsnitt 20 
procent. Kalkning direkt i sjön visade sig vara den effektivaste metoden. 

Vattenregleringar 
Sedan långt tillbaka har sjöar och vattendrag utnyttjas för utvinning av vattenkraft. Vid 
vattendragen har anlagts kvarnar, sågverk och smedjor etc. I anslutning till dessa anlades 
dammar vilket möjliggjorde en bättre vattenhushållning där flödet kunde regleras efter behov. 
Även flottningsdammar anlades för att underlätta flottning av timmer. I modern tid har det 
främst handlat om reglering av vattensystem för elproduktion. Förutom onaturliga 
flödesvariationer, har anläggandet av kraftverk och regleringsdammar inneburit att fiskens 
vandringsmöjligheter är kraftigt begränsade. De flesta kraftverks- och regleringsanläggningar 
som idag är i drift utgör definitiva vandringshinder. 
Reglering 
Idag är större delen av våra vattensystem mer eller mindre påverkade av vattenreglering. Hela 
eller delar av vattensystem regleras till följd att strömsträckor och mellanliggande sjöar 
förvandlats till vattenmagasin. Vattenmagasinen fylls på när energibehovet är lågt och töms 
när energibehovet ökar vilket leder till kraftiga vattenståndsvariationer, ibland även 
torrläggning. Vid korttidsreglerade strömsträckor kan vattenståndet variera kraftigt mellan 
dygnen. 

Vattenståndsvariationen, främst i magasinens strandzon, leder till utarmad näringsproduktion 
och därmed minskad näringstillgång för fisk. Strömvattenlevande fiskarter konkurreras ut av 
mer typiskt sjölevande fiskarter dels p g a förstörda lek- och uppväxtområden men också p g a 
näringskonkurrens där de utpräglat sjölevande arterna har stora fördelar. 
Vandringshinder 
Förutom regleringseffekten har också kvarn-, såg- och flottningsdammarna samt 
kraftverksutbyggnaden, lett till utebliven fiskvandring. Fiskar som leker i strömmande vatten, 
som öring och harr, utestängs från sina lekområden. Hela eller delar av stationära fiskbestånd 
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i vattendrag stängs in och isoleras från utbyte med uppströms eller nedströms förekommande 
bestånd. Fiskbestånd som isolerats från sina lekområden kommer på sikt att slås ut och en 
naturlig återkolonisation kan ej ske. 

Flertalet av äldre kvarn- och sågverksdammar är idag nedlagda. En del dammar är helt eller 
delvis raserade eller utrivna varför regleringseffekten har upphört. En stor mängd gamla 
dammar utgör dock fortfarande vandringshinder. I möjligaste mån elimineras dammarna för 
att möjliggöra fiskvandring och återkolonisation. I vissa fall är det varken praktiskt eller 
juridiskt möjligt att få till stånd en utrivning då dammar av olika slag kan vara av 
kulturhistoriskt intresse eller då en utrivning kan innebära negativa förändringar för t.ex. 
närboende, markägare och jordbruk etc. I sådana fall kan fiskvägar anläggas eller fisk fångas i 
fiskfällor för vidare transport upp- eller nedströms. 

Beträffande anläggningar som är i drift, främst kraftverk och tillhörande regleringsdammar, 
bör man verka för en mer utjämnad och anpassad reglering där extrema låg- och 
högvattenflöden undviks och ett minimiflöde garanteras. Gamla vattendomar som tillåter s k 
nolltappning, med torrläggning som följd, bevakas och vid omprövning av dessa ska ett 
minimiflöde säkerställas. För att möjliggöra fiskvandring anläggs fiskvägar eller fiskfällor. 

Skogsbruk 
Gamla tiders flottledsrensningar och på senare tid moderna skogsbruksåtgärder som 
kalavverkning, dikning, gödsling och anläggande av vägtrummor vid skogsbilvägar etc, har 
gjort att många vattendrag idag är mer eller mindre påverkade såväl fysiskt som kemiskt. Det 
i sin tur leder till negativa konsekvenser för det biologiska livet. Skogsbruket, genom uttaget 
av skog, kan också indirekt bidra till försurning. Skogsbruket arbetar dock idag med att ta 
fram metoder för en ökad miljöhänsyn och för en minskning av de negativa miljöeffekterna. 
Flottledsrensning 
Längre tillbaka användes vattendragen som flottled för timmer. Vattensystemen tjänstgjorde 
som vattenvägar på vilka man transporterade timret till nedströms liggande sågverk och 
pappersbruk. Flottningsdammar anlades för kunna flotta timret på högvattenflöde. För att 
ytterligare underlätta flottningen rensades och kanaliserades vattendragen. Till en början 
gjordes rensningarna för hand men man blev alltmer effektiv och med hjälp av dynamit 
sprängdes stora block som sedan avlägsnades från vattendragen. Under 1950 och 1960 talet 
användes även bandtraktorer för att snabbt och effektivt rensa strömmarna från sten och 
block. För att samla vattnet stängdes förgreningar som därmed blev torrlagda och för att 
kunna styra timret i önskad riktning anlades stenkistor och ledarmar. Där terrängen var alltför 
kuperad eller på annat sätt svårrensad anlades flottningsrännor. 

Flottningsepoken medförde att vattendragen, förutom påverkan av regleringseffekten, 
förvandlades, från att ha varit varierat grovblockiga och flergrenade med inslag av forsar och 
fall, till att vara veritabla kanaler med släta bottnar. Fiskens ståndplatser för såväl födosök 
som skydd och övervintring förstördes. Rensningarna medförde också att 
näringsproduktionen minskade vilket i sin tur försämrade fiskens tillväxtmöjligheter. Även 
fiskens lek- och uppväxtområden försämrades eller förstördes med minskad reproduktion som 
följd. 

Återställning sker genom att maskinellt eller manuellt återföra sten till vattendraget samtidigt 
som stenkistor och ledarmar tas bort och förgreningar öppnas. En förutsättning för 
återställning är att åtgärderna inte strider mot allmänt eller enskilt intresse. Samråd ska ske 
med Länsstyrelsen beträffande miljöhänsyn och hänsyn till kulturminnesmärken etc. 
Kalavverkning 
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Skogsvårdslagen och ett allmänt ökat miljömedvetande har lett till ökat hänsynstagande vid 
avverkningar intill vattendragen. Fortfarande finns dock  många och svårläkta spår efter 
avverkningar som  gjorts ända fram till stranden.  Den för vattendragens fauna och flora så 
viktiga vegetationsbården, kantzonen, har avverkats vilket ökar solinstrålningen, minskar 
näringstillförseln och ökar uttransporten av oorganiskt material.  

Förhållandena för fisk- och bottenfauna förändras vid sådan avverkning drastiskt genom 
stigande vattentemperaturer och minskad näringstillgång. Minskad näringstillgång är särskilt 
påtaglig i mindre vattendrag och källflöden där merparten av näringstillförseln härrör från 
organiskt material från land. När kantzonen, med sin skuggning och överhängande grenar, tas 
bort försvinner också mycket av fiskens skydd och ståndplatser. Därtill kommer en ökad 
uttransport av oorganiskt material som sedimenterar över och täcker lekbottnar till följd att 
fiskens reproduktionsmöjligheter försvinner. Följden blir att fiskens tillväxt- och 
reproduktionsmöjligheter kraftigt försämras. 

En skyddande kantzon är temperaturutjämnande, tillför näring och utgör erosionsskydd. 
Kantzonen fungerar också som närsalt- och sedimentationsfälla samtidigt som den bidrar till 
skydd och ståndplatser för fisk. 

En skyddande kantzon skall därför alltid lämnas kvar vid avverkning längs vattendragen. 
Även källflöden och mindre bäckar utan fiskförekomst ska skyddas, också sådana som tidvis 
torkar ur. Dessa mindre vattendrag utgör grunden för nedströms liggande vatten då de 
tillsammans verkar temperaturutjämnande och utgör basen för näringsproduktionen. 
Dikning 
Tidigare var dikning vanligt i skogliga sammanhang men är numera sällan förekommande.  
Det görs för att sänka grundvattennivån till förmån för en högre virkesproduktion. 
Dikningsåtgärderna brukar vanligtvis delas in i markavvattning och skyddsdikning eller 
hyggesdikning. Markavvattning utförs när avsikten är att permanent sänka grundvattennivån 
medan skyddsdikning utförs för att förhindra en tillfällig ökning av grundvattennivån direkt 
efter avverkning. För att avleda vattnet från skogsmarken grävs diken som sedan utmynnar 
direkt eller i anslutning till sjö eller vattendrag. Dikning kan också ske direkt i vattendraget, 
ofta vid permanent markavvattning då vattendraget breddas och uträtas för att därigenom 
åstadkomma en snabbare avrinning. 

Felaktigt utförda åtgärder, särskilt diken som är direktmynnande, leder till kraftigt försämrade 
förhållanden för fisk och fisknäringsdjur. Efter dikning sker kraftiga vattenståndsförändringar 
med extrem lågvattenföring och höga vattentemperaturer sommartid eller med risk för 
bottenfrysning vintertid. Snösmältning och långvariga regnperioder leder till extrema 
högvattenflöden med ökad erosion och förhöjt utläckage av närsalter och oorganiskt material. 
Förhöjda närsalthalter kan leda till igenväxning medan oorganiskt material sedimenterar över 
och förstör fiskens lek- och ståndplatser. Dikning kan också, vid högvattenflöden, innebära en 
ökad risk för surstötar. Dikning eller markavvattning direkt i befintliga vattendrag är att likna 
vid äldre tiders flottledsrensningar där bottnarna rensas från sten och block med förstörda 
fiskbiotoper som följd. 

Diken som utmynnar direkt i en sjö eller ett vattendrag förses med sedimentationsfällor 
varefter vattnet sedan tillåts rinna fritt över vegetationsbeklädd mark, s k svämbädd, innan det 
slutligen når vattendraget. Därigenom minskar utläckaget av närsalter och oorganiskt 
material. Vid nya utdikningar bör man om möjligt försöka avleda vattnet mot naturliga 
våtmarksområden. Vid utflöde i sjö eller vattendrag ska dikena alltid avslutas med 
sedimentationsfällor och svämbäddar. Dikningsåtgärder direkt i befintliga vattendrag med 
naturliga fiskbestånd kräver tillstånd och ska prövas enligt miljöbalken. 
Vägdiken och vägtrummor 
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Vid anläggande av skogsbilvägar och andra vägbyggen där vägen korsar ett mindre 
vattendrag anläggs ofta vägtrummor. Och för att vägen ska kunna dräneras anläggs diken. 
Vägdikenas effekt på det biologiska livet är det samma som för övriga typer av utdikningar 
och bör naturligtvis undvikas på samma sätt. Felaktigt anlagda trummor, i regel trummans 
lutning och/eller att ett fall har skapats vid trummans utlopp, innebär ett definitivt 
vandringshinder för såväl fisk som fisknäringsdjur på samma sätt som andra typer av 
vandringshinder. 

Vid omläggning och nyanläggning av vägtrummor bör man i första hand eftersträva att 
använda sig av träbroar eller halvtrummor och därigenom bibehålla en intakt bäckbotten. 

I annat fall ska vägtrumman överdimensioneras och grävas ner, dels för att bibehålla en 
naturlig bäckbotten men också för att minimera trummans lutning och därmed undvika 
uppkomsten av fall vid trummans utlopp. 

Jordbruk 
Dikning och närsaltpåverkan 
Jordbruket har sedan långt tillbaka i tiden påverkat sjöar och vattendrag genom sjösänkningar, 
kanaliseringar och utdikningar. Avsikten med dessa åtgärder är, att i likhet med skogsbruket 
dränera odlingsbar mark till förmån för en ökad produktivitet. Även i jordbrukssammanhang 
används termer som skyddsdikning och markavvattning och dess negativa effekter på 
vattenlivet är likartade. Utläckaget av närsalter från jordbruket är dock i allmänhet betydligt 
större än närsaltläckaget från skogsbruket. 

I likhet med åtgärder i skogsmark ska diken, från jordbruksmark, som utmynnar direkt i en sjö 
eller ett vattendrag, förses med sediment- och näringsfällor för att minska utläckaget av 
organiskt och oorganiskt material. Kanaliserade vattendrag ska restaureras och vattendrag 
som angränsar mot jordbruksmark ska också förses med skyddande vegetationsbårder, s k 
skyddszoner. Befintliga vegetationsbårder skyddas från avverkning och lämnas att utvecklas 
fritt samtidigt som användningen av växtnäringsämnen bör minskas. 

Fisketryck 
Förutom att de naturliga fiskbestånden drabbas negativt av miljöförstöring löper de också 
risken att försvagas p g a ett alltför hårt fisketryck. Ett ökat fiskeintresse och därmed ett ökat 
fisketryck, främst med avseende på ädelfisk, innebär att många fiskevatten idag är 
överutnyttjade. D v s ett alltför hårt eller selektivt bedrivet fiske kan innebära att fångstuttaget 
av exempelvis öring och harr i ett vatten är för högt i förhållande till den mängd fisk som 
vattnet förmår att producera. 

Fiskens reproduktion och tillväxt i ett vatten beror på en mängd olika faktorer. Naturligt 
begränsande faktorer är vattnets näringstillgång, näringskonkurrens mellan och inom arter, 
predationstryck etc. Vattnets storlek, läge i avrinningsområdet och dess vattentemperatur över 
året etc är också faktorer som påverkar storleken hos fiskbestånden. Fiskproduktion och 
tillväxt hos t ex stationära harr- och öringbestånd i vattendrag är i allmänhet sämre än 
produktionen och tillväxten hos bestånd som delvis lever i sjö eller hav. Fiskproduktionen och 
tillväxten är också sämre, och därmed känsligare för utfiskning, i näringsfattiga vatten kontra 
mer näringsrika vatten. 

För att de naturliga fiskbestånden, främst ädelfiskbestånden, ska tåla ett långsiktigt 
sportfiskeuttag krävs åtgärder som reglerar fisketrycket. 

Genom övergången till ny fiskelagsstiftning vid årsskiftet 1993-1994 har fiskevattenägarna 
idag ansvaret för reglering av fisket i sjöar och vattendrag. Krav ställs därmed på aktiva 
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insatser från fiskevårdsorganisationerna för att motverka ett oreglerat fiske med svåra 
konsekvenser för fiskbestånden. 

Fisket i sjöar och vattendrag bör fångstbegränsas med antal fiskar och minimimått. 
Minimimåttet baseras på medelstorleken hos vuxen fisk i det aktuella vattenområdet. I vissa 
fall kan dock en sådan måttreglering få effekten att stora fiskar, som med sin storlek visat att 
de har gener för att bli storväxta, selekteras bort. I sjöar kan i vissa fall nätförbud införas och i 
vattendrag kan fiskeförbud införas på vissa lokaler, dels reproduktionslokaler och dels lokaler 
för att skydda vuxen fisk. Skyddade lokaler för vuxen fisk kan alterneras från år till år. 
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Beskrivning av sjöar och vattendrag 

Alfabetiskt register, sjöar och tjärnar 

Namn enl. top.karta SMHI:sid Ref FVOF Förvaltn. H.ö.h. Ha
    

Abborrtjärn 52:15 7051 Jädraås Jädraås fvf 274 1,2
Abborrtjärn 51:162 6762 Åmot Åmots FVOF 273 9,1
Abborrtjärn  51:87 7168 Åmot Åmots FVOF 266 4,0
Abborrtjärn     51:70 7569 Åmot Åmots FVOF 290 2,9
Abborrtjärn Lilla 50:178 8572 Ockelbo NÖ Lingbo ff 275 3,0
Abborrtjärn Stora 52:44 7950 Jädraås Jädraås fvf 232 7,7
Björktjärn 51:148 6660 Åmot Åmots FVOF 243 1,0
Björktjärn Stora 52:17 6757 Åmot Åmots FVOF 270 1,5
Bodtjärn 51:207 8462 Ockelbo NÖ Mo ff 239 1,7
Botjärn 50:163 8371 Ockelbo NÖ Lingbo ff 269 1,7
Bredtjärn 50:201 9868 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 96 1,0
Bredtjärn 52:30 7654 Åmot Åmots FVOF 245 15,0
Bresiljorna 51:85 7268 Åmot Åmots FVOF 246 136
Brännholmstjärn (1) 52:7 6755 Åmot Åmots FVOF 250 2,5
Brännholmstjärn (2) 52:7 6755 Åmot Åmots FVOF 250 0,6
Brännholmstjärn (3) 52:7 6755 Åmot Åmots FVOF 250 1,3
Bysjön 51:189 9353 Ulvsta Ulvsta FVOF 74,4 224,0
Djupsjön 51:225 8741 Ulvsta Ulvsta FVOF 205 1,0
Djuptjärn 50:182 9371 Ockelbo NÖ Lingbo ff 90 1,0
Ekaren 50:186 9565 Ockelbo NÖ Mo ff 79 213,0
Fagerfläcken 51:94 7666 Åmot Åmots FVOF 252 73,0
Fagersjön 52:83 9743 STORA STORA 95 17,0
Fallstadammen 50:164 9068 Ockelbo NÖ Lingbo ff 115 1,6
Femtjärn 50:196 9859 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 80 4,5
Fiskgubben 52:5 6656 Åmot Åmots FVOF 254 1,2
Fjärden till Kolforsen 51:239 0044 Fjärden Fjärdens FVOF 72 484,0
Flattjärn 52:56 8249 Ulvsta Ulvsta FVOF 218 5,1
Flaxtjärn 51:220 8647 Ulvsta Ulvsta FVOF 154 16,0
Flybotjärn 51:69 7670 Åmot Åmots FVOF 281 1,7
Fäbodtjärn 50:202 9765 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 90 10,0
Gammelfäbodtjärn 51:241 0146 Östby Östby FVOF 73 6,3
Gammelåstjärn 51:174 8161 Ulvsta Ulvsta FVOF 252 1,0
Gnöttjärn 50:214 0150 Östby Östby FVOF 76 8,0
Granåstjärn 52:51 8052 Åmot Åmots FVOF 281 2,7
Grosseltjärn 50:185 9769 Ockelbo NÖ Lingbo ff 138 1,0
Grosstjärn 50:197 0258 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 69 25,0
Grundsjön 52:23 7157 Åmot Åmots FVOF 227 25,0
Gruvbergstjärn 51:196 8169 Åmot Åmots FVOF 290 1,4
Grästjärn 51:199 8467 Åmot Åmots FVOF 246 3,5
Grästjärn 52:3 6556 Åmot Åmots FVOF 260 1,3
Gyttjärn 51:208 8962 Ockelbo NÖ Mo ff 139 3,5
Gåstjärn 51:236 9755 Östby Östby FVOF 106 7,0
Gäddtjärn     51:86 6967 Åmot Åmots FVOF 281 1,4
Gäddtjärn Nedre 50:160 8573 Ockelbo NÖ Lingbo ff 287 1,7
Hammarsjön 51:228 9247 Ulvsta Ulvsta FVOF 103 157,0
Hedsjön 51:213 9162 Ockelbo NÖ Mo ff 123 16,0
Hedsjön 51:154 6858 Åmot Åmots FVOF 237 12,5

Namn enl. top.karta SMHI:sid Ref FVOF Förvaltn. H.ö.h. Ha
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Hedsjön 51:165 7557 Åmot Åmots FVOF 202 23,0
Hemsjön 51:159 6859 Åmot Åmots FVOF 234 7,5
Herratjärn 52:58 8448 Ulvsta Ulvsta FVOF 215 1,5
Hittmurstjärn 50/51:259 0544 Fjärden Fjärdens FVOF 73 9,0
Hjorttjärn 51:247 0341 Fjärden Fjärdens FVOF 72 3,5
Häbbergstjärn 50:191 9362 Ockelbo NÖ Mo ff 114 1,0
Hällsjön 52:84 0040 STORA Hällsjöns fvf 79 211,5
Hälltjärn 50:202 9869 Ockelbo NÖ Lingbo ff 126 1,5
Hälltjärn 52:4 6556 Åmot Åmots FVOF 260 2,0
Hällåstjärn 51:103 7964 Åmot Åmots FVOF 266 2,0
Hötjärn 51:186 8949 Ulvsta Ulvsta FVOF 127 2,3
Hötjärn 51:151 6758 Åmot Åmots FVOF 236 3,5
Igeltjärn 51:224 8645 Ulvsta Ulvsta FVOF 164 24,0
Igeltjärn 50:220 0054 Östby Östby FVOF 102 2,7
Islingen 52:96 9441 Medskogs Medskogssjöns Camping 104 15,0
Ivantjärn 51:223 8541 Jädraås Jädraås fvf 152 12,0
Järvsjön med Lilla Järvsjön 52:100 9537 STORA Öjarens FVOF 88 20,9
Kallatou 52:37 7648 Jädraås Jädraås fvf 228 3,0
Kivlamp 52:40 7648 Jädraås Jädraås fvf 231 1,0
Klubbäckssjön 50:183 9667 Ockelbo NÖ Mo ff 79 159,0
Kojvilampi 52:38 7649 Jädraås Jädraås fvf 202 1,7
Kolkilamp 52:47 7445 Jädraås Jädraås fvf 299 13,0
Korpsjön 52:13 6954 Åmot Åmots FVOF 237 29,0
Kottenlamp 52:46 7948 Jädraås Jädraås fvf 230 1,2
Kroksjön 50:161 8373 Ockelbo NÖ Lingbo ff 282 31,4
Kroksjön 51:97 7866 Åmot Åmots FVOF 266 43,0
Kroktjärn 49:117 0268 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 68 5,0
Kroktjärn 51:201 8065 Åmot Åmots FVOF 271 1,0
Kråktjärn 51:144 6563 Åmot Åmots FVOF 300 3,7
Kvisjötjärn 51:168 7360 Åmot Åmots FVOF 230 5,0
Källsjö-Holmsjön 52:18 6756 Åmot Åmots FVOF 264 15,0
Källsjön 51:149 6759 Åmot Åmots FVOF 235 11,0
Källänges-Risängtjärn 51:222 8745 Ulvsta Ulvsta FVOF 152 7,0
Lasjön 51:231 9348 STORA STORA 99 100,0
Laxtjärn 51:96 7565 Åmot Åmots FVOF 242 1,1
Laxtjärn 51:173 8162 Åmot Åmots FVOF 254 8,8
Lettemackstjärn N. 52:42 7747 Jädraås Jädraås fvf 238 1,0
Lickolamp 52:49 7942 Jädraås Jädraås fvf 266 3,0
Lill-Vanstjärn 50:216 0153 Östby Östby FVOF 92 11,0
Lill-Vrången 50:179 8671 Ockelbo NÖ Lingbo ff 278 7,3
Lingan 50:167 9368 Ockelbo NÖ Lingbo ff 79 510,0
Liss-Abborrtjärn 52:45 7949 Jädraås Jädraås fvf 228 5,2
Liss-Abborrtjärn 51:234 9648 STORA STORA 100 10,3
Liss-Acktjärn 52:55 8249 Ulvsta Ulvsta FVOF 227 1,0
Liss-Dammsjön 50:194 0062 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 61 55,0
Liss-Hedtjärn 51:204 8367 Åmot Åmots FVOF 265 2,2
Liss-Kvisjön 51:169 7459 Åmot Åmots FVOF 227 19,0
Liss-Mörttjärn 51:218 8350 Ulvsta Ulvsta FVOF 228 11,0
Liss-Rännsjön 51:188 9150 Ulvsta Ulvsta FVOF 15,5 15,5
Liss-Tansen 51:227a  Ulvsta Ulvsta FVOF 171 1,0
Lisstjärn 50:169 9064 Ockelbo NÖ Mo ff 140 18,0

Namn enl. top.karta SMHI:sid Ref FVOF Förvaltn. H.ö.h. Ha
     
Liss-Öratjärn 51:179 8054 Åmot Åmots FVOF 269 15,5



 13

Ljustjärn 52:16 7152 Jädraås Jädraås fvf 272 4,0
Ljustjärn 52:39 7850 Jädraås Jädraås fvf 237 9,5
Ljustjärn 49:115 0069 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 97 6,3
Ljustjärn 52:53 8150 Ulvsta Ulvsta FVOF 228 2,1
Ljustjärn 51:95 7566 Åmot Åmots FVOF 260 5,5
Ljustjärn 51:156 6858 Åmot Åmots FVOF 237 3,5
Ljustjärn 51:244 0347 Östby Östby FVOF 80 3,2
Lomtjärn Stora 51:91 7364 Åmot Åmots FVOF 224 3,5
Lorttjärn 51:177 7855 Åmot Åmots FVOF 284 5,1
Lorttjärn 52:25 7356 Åmot Åmots FVOF 230 1,5
Lynktjärn 51:245 0347 Östby Östby FVOF 80 3,2
Långsjön 51:242 0344 Fjärden Korsnäs fk 72 117,0
Långsjön 50:177 8672 Ockelbo NÖ Lingbo ff 275 18,0
Långsjön 52:99 9638 STORA Öjarens FVOF 91 49,0
Långtjärn 52:87 0142 Fjärden Fjärdens FVOF 80 1,7
Långtjärn 51:238 9846 Fjärden Golden Fly 95 7,5
Låtilamp 52:36 7548 Jädraås Jädraås fvf 235 8,0
Lömskmurstjärn 51:248 0542 Fjärden Fjärden 75 7,5
Markus häbbar 51:147 6660 Åmot Åmots FVOF 257 1,6
Masugnsdammen 51:170 7758 Åmot Åmots FVOF 173 4,1
Medskogssjön Lilla 52:98 9439 Ulvsta Ulvsta FVOF 103 4,7
Medskogssjön Stora 52:97 9440 Medskogs Medskogssjöns Camping 104 42,0
Mellan-Jädern 52:20 7055 Åmot Åmots FVOF 225 10,0
Mellansjön   51:246 0441 Fjärden Korsnäs fk 71 85,0
Mellansjön Nedre 51:198 8269 Åmot Åmots FVOF 276 22,0
Mellantjärn 50:198 0259 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 64 3,1
Melltjärn 51:221 8646 Ulvsta Ulvsta FVOF 152 8,9
Mojsjön 51:166 7555 Åmot Åmots FVOF 240 7,8
Mosjön med sidosjöar, inkl. 
Bävertjärn 

51:195 7970 Åmot Åmots FVOF 284 256,0

Mosstjärn 52:9 6948 Jädraås Jädraås fvf 296 1,8
Måcksjön med Gäddtjärn 52:31 7752 Jädraås Jädraås fvf 239 185,0
Mångeln 51:227 8848 Ulvsta Ulvsta FVOF 139 151,0
Mörtsjön 50:192 9459 Ockelbo NÖ Spf Ocklan 122 23,0
Mörtsjön   52:12 6753 Åmot Åmots FVOF 246 23,0
Mörtsjön Lilla 51:150 6559 Åmot Åmots FVOF 272 4,6
Mörttjärn 51:203 8165 Åmot Åmots FVOF 237 27,0
Mörttjärn Nedre 50:175 8673 Ockelbo NÖ Lingbo ff 281 1,0
Mörttjärn Övre 50:174 8474 Ockelbo NÖ Lingbo ff 283 6,5
Neder-Jädern 52:21 7055 Åmot Åmots FVOF 225 13,0
Neder-Säljen 50:189 9663 Ockelbo NÖ Mo ff 76 3,0
Norrbosjön 51:211 8957 Ockelbo NÖ Mo ff 89 10,6
Norrbotjärn 51:210 8858 Ockelbo NÖ Mo ff 90 1,2
Norrtjärn 50:218 0253 Östby Östby FVOF 69 26,0
Notilamp 52:41 7748 Jädraås Jädraås fvf 229 3,5
Nytjärn 50:184 9572 Ockelbo NÖ Lingbo ff 138 9,0
Näs-Abborrtjärn 50:176 8673 Ockelbo NÖ Lingbo ff 280 4,7
Nätsjön 52:10 6849 Jädraås Jädraås fvf 294 38,0
Nöptjärn 51:152 6758 Åmot Åmots FVOF 237 3,5
Ormtjärn 51:101 7262 Åmot Åmots FVOF 245 9,9

Namn enl. top.karta SMHI:sid Ref FVOF Förvaltn. H.ö.h. Ha
     
Ottopotto 52:6 6557 Åmot Åmots FVOF 269 2,5
Paskotjärn 50:166 8669 Ockelbo NÖ Lingbo ff 255 1,2
Pålsjön 51:180 8455 Ulvsta Ulvsta FVOF 110 65,0
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Rudtjärn 51:90 7466 Åmot Åmots FVOF 259 1,1
Råtjärn 51:206 8464 Åmot Åmots FVOF 206 3,2
Rönnback-Holmsjön 52:28 7252 Jädraås Jädraås fvf 271 67,0
Rönnåstjärn Stora 51:185 8752 Ulvsta Ulvsta FVOF 227 1,7
Sidsjön 52:32 7751 Jädraås Jädraås fvf 232 13,0
Sidsjön 51:157 6858 Åmot Åmots FVOF 234 4,5
Sjugtjärn 51:175 8357 Ulvsta Ulvsta FVOF 110 7,0
Skinnsjön 51:202 8066 Åmot Åmots FVOF 254 5,8
Skältjärn 52:52 8149 Jädraås Jädraås fvf 225 12,0
Snåltjärn 52:29 7755 Åmot Åmots FVOF 281 24,0
Sommarbodtjärn 51:237 9747 Fjärden Golden Fly 92 19,0
Stenfisktjärn 52:26 7154 Åmot Åmots FVOF 237 1,8
Stensjön 52:14 6950 Jädraås Jädraås fvf 276 24,0
Stensjön 51:226 8842 Ulvsta Ulvsta FVOF 205 4,4
Stor-Abborrtjärn 51:233 9647 STORA STORA 107 26,0
Stor-Acktjärn 52:54 8250 Ulvsta Ulvsta FVOF 227 13,0
Stor-Dammsjön 50:195 0160 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 61 321,0
Stor-Dammtjärn 51:240 9941 STORA STORA 74 7,0
Stor-Hedtjärn 51:205 8367 Åmot Åmots FVOF 265 8,8
Stor-Kvisjön 51:170 7459 Åmot Åmots FVOF 227 68,0
Stor-Köcka 52:22 7155 Åmot Åmots FVOF 226 2,2
Stor-Mörttjärn 51:219 8350 Ulvsta Ulvsta FVOF 224 13,0
Stor-Rännsjön 51:187 9050 Ulvsta Ulvsta FVOF 115 87,0
Stortjärn 50:168 8966 Ockelbo NÖ Lingbo ff 160 15,0
Stor-Vanstjärn 50:217 0052 Östby Östby FVOF 90 14,0
Stor-Vrången 50:180 8772 Ockelbo NÖ Lingbo ff 267 41,0
Storögat 51:89 7267 Åmot Åmots FVOF 246 1,0
Stor-Öratjärn 51:178 7955 Åmot Åmots FVOF 263 26,0
Styvjesjön 51:164 7060 Åmot Åmots FVOF 225 14,7
Sundsjön 51:153 6756 Åmot Åmots FVOF 267 4,1
Svartsjön 51:209 8860 Ockelbo NÖ Mo ff 99 3,0
Svartsjön 49:119 0266 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 62 6,1
Svarttjärn 52:86 0142 Fjärden Fjärdens FVOF 80 3,0
Svarttjärn 52:11 6751 Jädraås Jädraås fvf 274 3,5
Svarttjärn 50:170 8872 Ockelbo NÖ Lingbo ff 263 1,0
Svarttjärn 49:116 0269 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 72 1,7
Svarttjärn 52:85 9939 STORA STORA 80 3,0
Svarttjärn 51:181 8558 Ulvsta Ulvsta FVOF 245 1,0
Svarttjärn 51:182 8152 Ulvsta Ulvsta FVOF 282 2,5
Svarttjärn 51:226 8746 Ulvsta Ulvsta FVOF 150 2,5
Svarttjärn 51:100 6965 Åmot Åmots FVOF 284 1,6
Svarttjärn 51:155 6758 Åmot Åmots FVOF 238 1,2
Svarttjärn 51:243 0347 Östby Östby FVOF 81 10,3
Sågtjärn 50:215 0252 Östby Östby FVOF 73 17,0
Säljsjön 50:190 9662 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 74 12,0
Sänktjärn 51:230 9343 STORA STORA 120 2,0
Sörsjön 50/51:260 0642 Fjärden Fjärdens FVOF 72 3,0
Tansen 52:57 8248 Ulvsta Ulvsta FVOF 211 55,0

Namn enl. top.karta SMHI:sid Ref FVOF Förvaltn. H.ö.h. Ha
     
Timsen 51:146 6261 Åmot Åmots FVOF 281 23,0
Tolvören 50:219 0254 Östby Östby FVOF 69 67,0
Torptjärn 50:165 8568 Åmot Åmots FVOF 251 13,5
Torraktjärn 51:162 6963 Åmot Åmots FVOF 270 1,8
Trehörningen 51:158 6661 Åmot Åmots FVOF 276 9,1
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Trehörntjärn 51:172 8262 Åmot Åmots FVOF 255 6,2
Tretjärn 52:82 9542 STORA STORA 104 19,0
Trollsjön 51:229 9048 Ulvsta Ulvsta FVOF 134 1,2
Trossjön 50:193 9757 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 103 36,0
Törni 52:27 7254 Åmot Åmots FVOF 225 1,2
Valkalamp 52:43 7848 Jädraås Jädraås fvf 203 3,8
Vallsjön 51:163 6961 Åmot Åmots FVOF 235 0,0
Vallsjön Öv. O. Ned. 51:183 8755 Ulvsta Ulvsta FVOF 97 85,0
Vansattatjärn 52:35 7146 Jädraås Jädraås fvf 293 9,0
Vanssjön 51:236 9951 Östby Östby FVOF 82 24,0
Vefma 52:24 7255 Åmot Åmots FVOF 230 2,2
Verkalamp 52:48 8047 Jädraås Jädraås fvf 299 1,5
Verkalamp 51:99 6866 Åmot Åmots FVOF 271 6,2
Vintervägstjärn 51:88 7267 Åmot Åmots FVOF 246 7,0
Vittersjön 50:213 0351 Östby Östby FVOF 73 240
Väringen 50:181 9274 Ockelbo NÖ Lingbo ff 108 3,0
Ycklaren till Sundsbron 51:232 9649 Fjärden Spf Ycklaren 74 200,0
Ycklaren till Sundsbron 51:232 9649 Östby Östby FVOF 74 58,0
Älgsjön 52:8 7048 Jädraås Jädraås fvf 297 16,0
Öratjärn 50:171 8972 Ockelbo NÖ Lingbo ff 186 2,2
Östersjön 51:235 9651 Östby Östby FVOF 74 162,0
Över-Jädern 52:19 7056 Åmot Åmots FVOF 226 13,0
Över-Säljen 50:188 9563 Ockelbo NÖ Mo ff 77 7,0
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Beskrivning av sjöar och vattendrag 

Åmots FVOF 

51:92 TESTEBOÅN (BRESILJEÅN) Åmots FVOF 
Sträckan omfattar ca 11 km dominerat av blockstränder. Sparsamt med skuggande vegetation. 
Ån är biotopåtgärdad efter flottledsrensning. Lekgrus finns upplagt efter ån för att läggas ut 
senare. Sträckan närmast Bresiljorna har varit trädalagd under tre år men kommer att öppnas 
för fiske 1999. Åtgärden syftar till att förbättra tillväxt och föryngring. Antalet fiskebesök är 
få i området. Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-
16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, harr, gädda, abborre, ål, lake och vitfisk. Öring beskrivs vara ursprunglig. 

Tillgänglighet: mycket bra. På övre delen av ån finns bilväg på den sydvästra sidan. I den 
nedre tredjedelen går vägen på åns norra sida. 

Fysisk/kemisk påverkan: regleringsdamm finns i utloppet av Bresiljorna. Vid Katrineberg 
kalkas åvattnet med hjälp av doserare. Doseraren fungerar tidvis otillfredsställande med risk 
för driftavbrott när buffertverkan som bäst behövs. Ett flertal andra kalkningsinsatser görs i 
avrinningsområdets uppströmsdelar. 

Förslag till åtgärder: Ett flertal (6-7 st) vindskydd behövs. I anslutning till dessa bör 
informationstavlor sättas upp. Förbättra kalkningskontinuiteten. Det redan framkörda 
lekgruset skall läggas ut. På sikt bör vattenhushållningen bättre anpassas till förmån för 
strömlevande fisk. Eftersom öring beskrivs vara ursprunglig bör man gå över till utplantering av 
lokala stammar och inte inplantera främmande öringstammar. 

51:1 TESTEBOÅN NEDSTRÖMS ÅMOT Åmots FVOF 
Åmots FVOF förvaltar den övre delen av sträckan. Ca 2 km nedströms Åmot övergår ån till 
att förvaltas av Ulvsta FVOF. Ån är i huvudsak strömmande-forsande (Pålströmmen och 
Långforsen). Ån är djupare nedskuren i omgivningen än vad som är fallet i Bresiljeån. Den 
högre vegetationen ger god skuggning i vattnet. Flottledsrensningar har delvis skadat de 
förutsättningar för fiske som ån annars skulle kunna ha. Se även ”En vegetationsinventering 
av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga). 
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Fiskfauna: öring, harr, gädda, abborre, lake, ål och vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: enligt Länsstyrelsens utterinventering 1997 
observerades spår på flera ställen längs sträckan. Vid Långforsen finns värdefulla områden 
med översilad mark som är känsliga för slitage i form av tramp. 

Tillgänglighet: Bilvägar finns på ömse sidor om ån. Odlade marker finns på åns norra sida. 

Fysisk/kemisk påverkan: Uppströms avgränsas området av Hammardammen med kraftverk. 
Nedströms finns Bosågens kraftverk (se Ulvsta FVOF). De försurningseffekter som finns 
längre uppströms är inte så märkbara att reproduktionen av öring och harr skadas. 

Förslag till åtgärder: Med det höga vattenstånd som varit under hela inventeringsperioden 
kan svårligen förslag till åtgärder upprättas. Det är därför högprioriterat att sträckan skall 
inventeras under lågvattenperiod. Troligtvis bör utläggning av enstenar förbättra biotopen för 
öring och harr. På informationsskyltar bör anvisas om lämpliga stigar ner till ån. 

51:93 FAGERFLÄCKSBÄCKEN Åmots FVOF 
Bäcken avbördar Fagerfläcken och är ca 4 km lång. Den omgärdas av skogsmark och på 
mittensträckan rinner den genom ett mindre myrområde. På några ställen vidgas bäcken så att 
några sel har bildats. Halvvägs ner mot Testeboån tillkommer Kroksjöbäcken och bäcken från 
Ljustjärn och Laxtjärn. Bäcken håller sommartid lite vatten men erbjuder trots detta ett 
trevligt öringmete. 

Fiskfauna: öring. 

Tillgänglighet: bilvägar vid nedre delen och uppe vid Fagerfläcken. 

Fysisk/kemisk påverkan: inga definitiva vandringshinder finns förutom vid utloppet ur 
Fagerfläcken. 

Förslag till åtgärder: behöver ej åtgärdas. Öringen reproduceras i bäcken. Troligen i sådan 
omfattning att omgivande vattendrag får del av ”överskottet”. 

51:98 BOCKSBÄCKEN Åmots FVOF 
Bocksbäcken kommer från Verkalamp nära hälsingegränsen och mynnar i Åmot. Total längd 
ca 14 km. Passerar Stora och Lilla Orrmuren där bäcken på några ställen vidgar sig till mindre 
sel. Bäcken saknar på långa sträckor blockig botten (flottrensad?). 

Fiskfauna: öring. 

Tillgänglighet: väg finns på bäckens södra sida men går bitvis ca 1 km från bäcken. 

Fysisk/kemisk påverkan: bäcken ser bitvis ut att vara flottrensad. 

Förslag till åtgärder: bäckens nedre halva bör förbättras genom utläggning av enstenar. 

51:102 HÄLLÅSTJÄRNSBÄCKEN Åmots FVOF 
Bäcken är ca 6 km lång. Den kommer från Hällåstjärnen och mynnar i Åmot (Bresiljeån). 
Avrinningsområdet är litet men de myrområden som finns i de övre delarna förser bäcken 
med tillräcklig mängd vatten för ett öringbestånd. I de övre delarna faller bäcken kraftigt. I de 
nedre delarna är det svårt att fiska p g a tät och buskig vegetation vilket i stället ger en 
skyddande biotop för öringen. 
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Fiskfauna: öring 

Tillgänglighet: väg 2-400 m från bäcken. 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:104 KÖLSJÖÅN Åmots FVOF 
Trots rådande hög vattenföring kunde konstateras att flottledsrensningarna har varit kraftiga i 
Kölsjöån inom Åmots FVOF. I det flacka området mot kommungränsen var rensningarna 
särskilt tydliga. Skogsbruket har inte tagit någon större hänsyn till vegetationen vid 
stränderna. Skuggande avsnitt saknas i stor utsträckning. Med satsningar på biotopåtgärder 
och fiskutplanteringar måste området betraktas som mycket intressant, speciellt om de 
svagbuffrade sidovattendragen åtgärdas, bör miljön för fisk bli tillfredsställande. Görs sedan 
åtgärder som byggande av vindskydd, informationsskyltar och fiskestigar och ev. 
uppställningsplatser för bilar och husvagnar ökas besöken avsevärt. Se även ”En 
vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake, ål, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: Källsjön med omgivningar har stort fågelskyddsvärde. 
Utterspår funna vid Länsstyrelsens inventering 1997.  Flodpärlmussla finns (se Lst:s 
”Flodpärlmusslan i Gävleborg”)  

Tillgänglighet: flera skogsbilvägar gör ån lättåtkomlig. 

Fysisk/kemisk påverkan: Källsjödammen uppges att vara i sådant skick att fisk kan passera. 
Ekstadammen är utriven men fungerar som tröskel och bedöms inte utgöra något definitivt 
vandringshinder med det högvatten som rådde vid besöken. Vid lägre vattenföringar hindras 
dock fiskvandringen. Kalkdoserare (som fungerar dåligt) är placerad vid vägbron strax 
nedströms Timsåns och Panerabäckens inflöden i ån. 

Förslag till åtgärder: biotopförbättringar, vindskydd, informationstavlor, p-platser och 
stigröjning. Fiskens möjligheter att passera dammarna bör kontrolleras när vattenföringen är 
låg. Ev. skall dammarna åtgärdas. Hög prioritering för noggrann inventering vid lågt 
vattenstånd! 

51:145 TIMSÅN Åmots FVOF 
Timsån rinner från sjön Timsen till Kölsjöån nära gränsen mot Dalarna. Från Timsen har 
vattnet nyttjats för flottning – dess bättre har detta gjorts via en byggd timmerränna som 
medfört att åbottnen inte rensats. Ån måste betraktas som en bra öringbiotop genom att här 
finns varierande bottensubstrat, gott om block, bra skuggning och skydd från främst buskar. 
Trevliga mindre höljor finns i de brantare nedre delarna. Se även ”En vegetationsinventering 
av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga). 
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Fiskfauna: sparsamt med öring. 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla. Se Länsstyrelsens inventering 1997. 
Mindre (yngre) musslor än 58 mm finns inte vilket tyder på reproduktionsstörningar under 
senare år. 

Tillgänglighet: god. Bilväg korsar ån. 

Fysisk/kemisk påverkan: damm i utloppet av Timsen. Vattenkemin otillfredsställande 
undersökt. 

Förslag till åtgärder: flodpärlmusslans bevarande kräver undersökningar av vattenkemin. 
Förnyat elfiske bör göras för att utröna öringförekomsten. Ån bör inte upplåtas för fiske. Kan 
dammen i Timsen inverka negativt? 

51:160 UTTERBÄCKEN (LÖVÅSBÄCKEN) Åmots FVOF 
Bäcken är ca 6 km lång från kommungränsen till mynningen i Styvjesjön i Kölsjöån. De 
ingrepp som gjorts i samband med skogsbruket (avverkningar och traktorvägar) medför att 
det inte är meningsfyllt att åtgärda bäcken f.n. Efter det att vegetationen återetablerats och 
efter några vårflöden som transporterat bort det frameroderade finare materialet i bäcken kan 
bäcken bli föremål för förslag till fiskevårdsåtgärder. Eljest bedöms bäcken vara en potentiell 
öringbäck. Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-
16 (bilaga) 

51:167 KVISJÖBÄCKEN Åmots FVOF 
Kvisjöbäcken kommer från Stor-Kvisjön och mynnar i Kölsjöån strax nedströms Hedsjön. 
Längden är ca 2 km. Bäcken ser oansenlig ut där den rinner fram vid vägen mellan Svartnäs 
och Åmot men har annan karaktär närmare Kvisjön. Flodpärlmussla med god föryngring 
finns. 

Fiskfauna: öring. 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla, öring. 

Tillgänglighet: bilvägar finns både i bäckens övre och nedre del. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: de höga naturvärdena (flodpärlmussla/öring) gör att fiske inte bör 
tillåtas. 

51:176 ÖRATJÄRNSBÄCKEN Åmots FVOF 
Kommer från Stor-Öratjärn och mynnar uppströms i Testeboån inom Ulvsta FVOF. Vardera 
FVOF har ca 2 km av bäcken. Bäcken faller kraftigt på mittenpartiet. Den totala fallhöjden är 
ca 150 meter. 

Fiskfauna: öring. 

Tillgänglighet: Bilvägar i översta och nedersta delarna. Gångstråken är branta, dock inte 
svårtillgängliga. 

Fysisk/kemisk påverkan: i utloppet från Stor-Öratjärn (rotenonbehandlad) finns ett 
uppvandringshinder. 

Förslag till åtgärder: ev. kan det byggda vandringshindret tas bort. Först bör dock 
säkerställas att de naturliga hindren är tillräckligt effektiva mot icke önskvärd fiskvandring. 
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51:190 MOSJÖÅN Åmots FVOF 
Mosjöån, som ån heter från Mosjön och ner till sammanflödet med Mörttjärnsbäcken, rinner 
genom både Åmots och Ockelbo NÖ FVO:n. Sträckan längst upp mot Mosjön ligger inom 
Bollnäs kommun. Inom Åmots FVO (8 km) faller ån drygt 100 meter med möjligheter till 
fiske efter öring i forsarna och strömmarna. I de lugnare selområdena är ån mera 
allmänintressant med fiske efter gädda och abborre. Känslan av att vara i ”tassemarker” är 
påtaglig då det är långt till bebyggelse och större vägar. Det har tidigare flottats i ån men 
några synliga skador kunde inte observeras med rådande högt vattenstånd. På två ställen, vid 
Grästjärn och söder om Kolänget, där vägar korsar ån har vägtrummorna inte lagts tillräckligt 
djupt. Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 
(bilaga) 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake och vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla och häckande sångsvan har observerats 
i ån resp. i Grästjärn. 

Tillgänglighet: större delen av ån har närhet till bilväg. 

Fysisk/kemisk påverkan: vägtrummor vid Grästjärn och söder om Kolänget hindrar 
fiskvandring. 

Förslag till åtgärder: vägtrummorna skall sänkas. På sikt kan utplantering av strömstationär 
öring göras. 

51:200 MÖRTTJÄRNSBÄCKEN Åmots FVOF 
Bäcken kommer från Mörttjärn och faller med 65 meter när den efter 4,5 km når gränsen mot 
Ockelbo NÖ FVO. Efter ytterligare 4 km rinner den ihop med Mosjöån och bildar då Moån. 
Hedtjärnsbäcken och Finnbäcken ingår i avrinningsområdet och rinner till Mörttjärnbäcken 
från norr. I likhet med Mosjöån ges möjligheter till fiske efter öring i forsarna och 
strömmarna. I selområdena finns gädda och abborre, främst i Åbrodammen och 
Ornäsdammen. Flottledsrensningar har gjorts i bäcken men vid besöket var vattenståndet så 
högt att det inte gick att bedöma omfattningen av skadorna. Se även ”En 
vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake och vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: längs hela bäcken finns bilväg högst 200 meter från bäcken. 

Fysisk/kemisk påverkan: vägtrumman vid Ornäsdammen hindrar fiskvandring. 
Flottledsrensad. 

Förslag till åtgärder: vägtrumman skall sänkas. Elfiske bör göras för att utröna 
öringstatusen. Ev. kan enstenar utläggas där flottledsrensningen varit hårdast. 

52:2 JÄDRAÅN (och SVARTNÄSÅN) Åmots FVOF 
Från gränsen mot Dalarna ner till Trätåsbron rinner ån i ett flackt landskap. Bäckar från 
Brännholmstjärnarna och från Hälltjärnen tillkommer norrifrån på denna sträcka. Viktigare av 
tillflödena anses Mörtsjöbäcken vara som rinner till från söder i samma område. Såväl 
uppströms som nedströms Mörtsjön finns flodpärlmussla. Nedströms Trätåsbron är ån hårt 
rensad på en sträcka av ca 100 meter. Efter ytterligare lugna partier ligger Korpsjön som 
övergår i Korpströmmen som också är flottledsrensad. Därefter vidtar Jädernsjöarna och 
Jäderdammen. Åmots FVO slutar ca 2 km nedströms Jäderdammen – ett område som saknar 
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forsavsnitt. Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-
16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, (harr) gädda, abborre, lake och vitfisk. Harrförekomsten är tveksam enl. 
vissa källor. 

Särskilda natur- och kulturvärden: utter och intressanta sländearter. 

Tillgänglighet: bilväg finns intill Korpsjön och Korpströmmen. Ett flertal stigar leder till ån 
nedströms Jäderdammen. 
Fysisk/kemisk påverkan: Flottledsrensad. Jäderdammen är vandringshinder. 

Förslag till åtgärder: elfiske efter harr och öring. Enstenar läggs ut i de rensade områdena. 

 

52:2 MÖRTSJÖBÄCKEN Åmots FVOF 
Bäcken kommer från Mörtsjön och mynnar i Svartnäsån. Den till Mörtsjön tillrinnande 
Risbäcken  innehåller flodpärlmussla. 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla i Risbäcken. Se Lst:s inventeringar. 

Förslag till åtgärder: ytterligare kontroll med avseende på flodpärlmussla och öring. 

50:165 TORPTJÄRN Åmots FVOF 
Torptjärn ligger i den nordöstligaste delen av Åmots FVO och avbördas mot Fallåsbäcken i 
Hamrångeåns vattensystem. Tjärnen ligger 251 meter över havet och storleken är 13,5 hektar. 
Den har rotenonbehandlats 1962. Efter utplantering av öring (senast på 80-talet?) sker 
föryngringen naturligt. 

Fiskfauna: öring 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 100 meter från bilväg 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. Tjärnen bör vara ett ”naturvatten”. 

51:85 BRESILJORNA Åmots FVOF 
När övre dämningsgräns är nyttjad är arealen 136 ha. Sjön ligger 246 m.ö.h.. Sjön är en 
grund, uppdämd del av Bresiljeån som inte är speciellt intressant för fisket även om visst fiske 
förekommer. Främst är den intressant för kraftintressenterna efter Testeboån eftersom den är 
ett av regleringsmagasinen. Enligt uppgifter från kraftintressenterna är priset på elkraft 
numera mindre beroende på årstid, ett faktum som sägs kunna vara till nytta för fisket. För 
Testebo- och Bresiljeåns del sägs detta kunna innebära att om de överst liggande sjöarna i ån, 
varav Bresiljorna är en, fick ökad magasinsvolym så kan vattnet tappas till nedströms 
liggande områden vid tidpunkter som är till gagn för de strömlevande fiskarterna. Ökade 
regleringsamplituder i magasinen innebär dock negativa effekter på fisket. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 
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Fysisk/kemisk påverkan: regleringsdamm finns i utloppet. Kalkdoserare (med tveksam 
funktion) i Katrineberg. 

Förslag till åtgärder: inga 

51:88 VINTERVÄGSTJÄRNEN Åmots FVOF 
Se Bresiljorna. Sjön är egentligen en 7 ha avskild del av Bresiljorna. 

Fiskfauna: 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:94 FAGERFLÄCKEN Åmots FVOF 
Fagerfläcken är på 73 ha och ligger 252 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 14,3 m. 
Den är rotenonbehandlad och är välbesökt främst för fisket efter röding. I utloppet finns en 
damm (vandringshinder) som nyligen rustats upp. Två mindre bäckar rinner till från norr. 
Fiske kommer åter att tillåtas i Fagerfläcken fr o m 1999 efter ett treårigt fiskeförbud. 

Fiskfauna: röding, öring (självrepr.), abborre, lake 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg från söder och öster. Gångstig från stuga vid Ljustjärn. 

Fysisk/kemisk påverkan: överfallsdamm (vandringshinder) i utloppet. Sjön med 
kringliggande våtmark har kalkats fyra gånger sedan 1984, senast 1996. Den beräknas att 
kalkas även år 2000 och 2004. 

Förslag till åtgärder: tre båtar för uthyrning. En båtbrygga. Väganvisning vid stora vägen 
och informationstavla. Provfiske och utvärdering av röding-, öringstammen. Ev 
rödingutplanteringar. 

51:95 LJUSTJÄRN Åmots FVOF 
5,5 ha. 260 m.ö.h.. Vägen mot Katrineberg går direkt intill sydvästra sidan om tjärnen som i 
övrigt omgärdas av myr. Utlopp i söder via Laxtjärnen till Fagerfläcksbäcken. I norra delen 
av tjärnen finns en stuga för uthyrning. Tjärnen har rotenonbehandlats. Det strategiska läget 
tillsammans med utplanteringar av put and take-fisk ger många fiskebesök. 

Fiskfauna: regnbåge, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: fortsatta utplanteringar av regnbåge. Informationstavla. 

51:96 LAXTJÄRN Åmots FVOF 
1,1 ha. 242 m.ö.h.. Tjärnen genomrinnes av bäcken från Ljustjärn och vidare ut i 
Fagerfläcksbäcken. Bäcken liksom tjärnen håller en naturlig öringstam. 
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Fiskfauna: öring 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: vägen till Fagerfläcken passerar ca 100 m norr om tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

 

 

51:97 KROKSJÖN Åmots FVOF 
43 ha. 266 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 15,2 m. Sjön ligger 5 km norr om 
Åmot. Utloppsbäcken, som ligger i myrområdet i västra delen av sjön, rinner efter ca 3 km 
ihop med Fagerfläcksbäcken. Tjärnen har kalkats 1988 med alltför stor kalkdos. Vid sjön 
finns ett vindskydd. 

Fiskfauna: gädda, abborre, siklöja/sik, (i utloppsbäcken finns öring) 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg till utloppet 

Fysisk/kemisk påverkan: negativ effekt p g a alltför hög kalkdosering. 

Förslag till åtgärder: årliga provfisken för att följa kalkningseffekten. Ytterligare ett 
vindskydd. 

51:146 TIMSEN Åmots FVOF 
23 ha. 281 m.ö.h.. Timsens vatten kommer från Spaksjön och Baståssjön i Dalarna. Sjön har 
utloppet mot Kölsjöån via Timsån. 

Fiskfauna: gädda , abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: i utloppsbäcken flodpärlmussla och flottränna. Se 
beskrivningar om Timsån. 

Tillgänglighet: bilvägar i norr och öster 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:149 KÄLLSJÖN Åmots FVOF 
11 ha. 235 m.ö.h.. Sjön genomrinnes av Kölsjöån. I västra delen består omgivningarna av 
sank och gungflyn. Den är mera intressant som fågelsjö än som fiskevatten. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: stort fågelskyddsvärde. Utterspår är observerade vid 
sjön. 

Tillgänglighet: väg längs norra stranden. De sanka stränderna gör stora delar av sjön 
svårtillgänglig för fiske. 

Fysisk/kemisk påverkan: 
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Förslag till åtgärder: inga. 

51:154 HEDSJÖN Åmots FVOF 
12,5 ha. 237 m.ö.h.. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: informationsskylt, ev. båtuthyrning. 

51:158 TREHÖRNINGEN Åmots FVOF 
9,1 ha. 276 m.ö.h.. Sjön ligger 2-3 km nordväst om byn Källsjön. Den ger vid 
okulärbesiktning intryck av att kunna vara en potentiell ädelfiskesjö. Den bör undersökas för 
att om möjligt bli ett vinterfiskevatten efter röding. I nuläget fiskas under vintern mest efter 
abborre. Utlopp ligger i sjöns östra del. 

Fiskfauna: abborre, lake 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg längs sjöns västra sida. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: informationstavla, vindskydd, eldstäder, provfiske för ev. 
åtgärdsprogram för att skapa ett rödingfiske. 

51:162a ABBORRTJÄRN Åmots FVOF 
9,1 ha. 273 m.ö.h.. Tjärnen ligger 1,5 km nordväst om byn Källsjön. Den har varit 
rotenonbehandlad men gädda och abborre har ”återinvandrat” i tjärnen. 

Fiskfauna: gädda, abborre 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 600 m från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:164 STYVJESJÖN Åmots FVOF 
14,7 ha. 225 m.ö.h.. Ligger 1 km öster om Källsjön. Den omgärdas av sankmark. 

Fiskfauna: gädda, abborre, (ål), vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 
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51:165 HEDSJÖN Åmots FVOF 
23 ha. 202 m.ö.h.. Kölsjöån rinner genom sjön som ligger intill vägen mellan Åmot och 
Svartnäs. Läget gör sjön intressant för de som vill fiska efter de ”alldagliga” arterna. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan: damm i utloppet är riven. 

Förslag till åtgärder: informationsskylt, ev. båtuthyrning. 

51:169 LISS-KVISJÖN Åmots FVOF 
19 ha. 227 m.ö.h.. Övrigt se Stor-Kvisjön. 

51:170 STOR-KVISJÖN Åmots FVOF 
68 ha. 227 m.ö.h.. Stor- och Liss-Kvisjön är samma sjö där en hopträngning (Kvisjösundet) 
delar sjön så att den har fått två olika namn. Utloppet, Kvisjöbäcken, ligger i den östra delen 
av Stor-Kvisjön och är det vattendrag i kommunen där flodpärlmusslans föryngring fungerar 
bäst. Båt behövs för att fånga den kanske attraktivaste fisken i sjöarna, siklöjan. 

Fiskfauna: gädda, abborre, siklöja, lake, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg efter Liss-Kvisjöns södra kant. 
Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: informationsskylt, ev. båtuthyrning. 

51:177 LORTTJÄRN Åmots FVOF 
5,1 ha. 284 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 7 m. Tjärnen är en av flera tjärnar i ett 
område (Öratjärnarna) mellan Åmot och Jädraås där föreningarna gjort stora fiskesatsningar. 
Tjärnen är rotenonbehandlad och öringutplanteringar görs. Två kastbryggor underlättar fisket 
i starr- och fräkenområdena men flera behöver byggas för att öka fisketillgängligheten. 
Vindskydd och soptunnor finns. 

Fiskfauna: öring. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg med parkering för ca fem bilar finns vid tjärnen. 
Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats fyra gånger mellan 1985 och 1996. Den avses 
också att kalkas 1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: fortsatt utplantering av öring. Skyltning. Tre ytterligare kastbryggor. 
Ett vindskydd. 

51:178 STOR-ÖRATJÄRN Åmots FVOF 
26 ha. 263 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 10,2 m. Tjärnens tillrinnande bäckar 
kommer från Lorttjärn och Lill-Öratjärn. Utloppsbäcken med ett vandringshinder ligger i 
sydöstra delen av tjärnen. Vindskydd finns men ytterligare behövs. Tjärnen har 
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rotenonbehandlats. Öring och röding planteras ut. Rödingen är rikligt förekommande och är 
numera självreproducerande. Tyvärr har det observerats någon vitfiskart i den 
rotenonbehandlade, uppströms liggande Lill-Öratjärn vilket på sikt betyder att även Stor-
Öratjärnen kommer att drabbas. Möjligheten att rotenonbehandla tjärnen bör finnas. 

Fiskfauna: öring, röding 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg med parkering intill tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats fyra gånger sedan 1985. Avses att kalkas även 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: En handikappanpassad brygga och nedfart till denna. 
Informationsskylt, fiskutplanteringar, två ytterligare vindskydd. Vid behov bör ny 
rotenonbehandling kunna genomföras. 

51:179 LISS-ÖRATJÄRN Åmots FVOF 
15,5 ha. 269 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 15,3 m. Tjärnen ligger 500 meter 
uppströms Stor-Öratjärnen. I utloppsviken finns en del vegetation. Vindskydd, eldstäder och 
soptunnor finns liksom bilväg intill hela tjärnens östra sida. I tjärnen planteras öring och det 
är gott om självreproducerande röding. Någon art av vitfisk, vilken är oklart, har fångats i 
tjärnen. Om det visar sig nödvändigt bör ny rotenonbehandling göras. 

Fiskfauna: öring, röding (och en okänd vitfiskart) 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg med parkering finns 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats tre gånger sedan 1985. Avses att kalkas även 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: Ett vindskydd, informationstavla. Provfiske och artbestämning av den 
okända karpfiskarten. Ev skyddsbestämmelser. Vid behov ny rotenonbehandling. 

51:195 BÄVERTJÄRN Åmots FVOF 
15 ha, 284 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 13 m. Tjärnen har förbindelse norrut 
mot Mosjön. 

Fiskfauna: abborre, gädda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: väg längs norra kanten. 

Fysisk/kemisk påverkan: Tjärnen är kalkad tre gånger sedan 1987, fortsatt kalkning planeras 
2002. 

Förslag till åtgärder: inga 

51:201 KROKTJÄRN Åmots FVOF 
1 ha. 271 m.ö.h.. Tjärnen är rotenonbehandlad 

Fiskfauna: öring, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 
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Tillgänglighet: väg 200 meter från tjärnen. 
Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:202 SKINNSJÖN Åmots FVOF 
5,8 ha. 254 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 10,2 m. Sjön har en tilloppsbäck i 
sydväst som kommer från Kroktjärnen. Utloppet som går till Mörttjärnen ligger i norra delen. 
Sjön har rotenonbehandlats men abborre har återkommit. Öring har planterats. 

Fiskfauna: abborre, öring 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg i södra delen. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön, med omgivande våtmarker, har kalkats fem gånger mellan 
1984 och 1996 och avses att kalkas även 1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:203 MÖRTTJÄRN Åmots FVOF 
27 ha. 236,6 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 11 m. Tjärnen är lättillgänglig med 
väg efter den västra sidan. Uddar som sticker ut mot varandra gör att tjärnen får en lång 
strandlinje och åtkomligheten vid fiske blir god. Dessvärre ligger tjärnen i ett svagbuffrande 
område. 

Fiskfauna: 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg i väster 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen, med omgivande våtmarker, har kalkats fem gånger sedan 
1984. Skall enligt kalkningsplanen även kalkas 1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: inga. 

52:12 MÖRTSJÖN Åmots FVOF 
23 ha. 246 m.ö.h.. Sjön ligger söder om Svartnäsån, nära gränsen mot Dalarna. Det har 
lämnats uppgifter om att flodpärlmussla förekommer i både den tillrinnande Risbäcken och i 
utloppsbäckens (Mörtsjöbäcken) lopp mot Svartnäsån. 

Fiskfauna: ? 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla i bäckar till och från sjön. 
Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: undersöks med avseende på flodpärlmussla och öring. 

52:19 ÖVER-JÄDERN Åmots FVOF 
13 ha. 226 m.ö.h.. Sjön ligger nära vägen där många brukar ställa upp husvagnar (fricamping) 
på den tallhed som finns mellan vägen och sjön. Sjön har rotenonbehandlats men med dåligt 
resultat. 
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Fiskfauna: gädda, abborre (vitfisk?) 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: väg och parkeringsmöjligheter intill sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

52:29 SNÅLTJÄRN Åmots FVOF 
24 ha. 281 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 6,7 m. Tjärnen ligger tillsammans med 
Öratjärnarna. Snåltjärnen är liksom flera vatten i området rotenonbehandlad. Den har sitt 
utlopp genom Snåltjärnsbäcken till Måcksjön i Gavleåns vattensystem. Vindskydd finns. 
Liksom flera av intilliggande vatten måste även Snåltjärn kalkas. 

Fiskfauna: öring, röding 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg efter tjärnens östra sida. 
Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats fem gånger sedan 1984, senast 1998. Den finns 
även medtagen i kalkningsplanen 1999-2004. Skall enligt denna kalkas även 2001 och 2004. 

Förslag till åtgärder: informationstavla vid vägen. Två ytterligare vindskydd och två 
kastbryggor. Fiskutsättningar. 
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Ulvsta FVOF 

51:0 TESTEBOÅN. Ulvsta FVOF 
Uppströms i Testeboån avgränsas Ulvsta FVO vid Stridsdöljan där Åmots FVO tar vid. 
Nedströms efter ån upphör området vid Sundsbron i utloppet av Bysjön i Ockelbo. Inom 
Ulvsta FVO har Testeboån mycket varierande biotoper med forsar, strömmar, lugnt 
meandrande avsnitt och sjöar som tillsammans eller var för sig skulle kunna åstadkomma ett 
gott fiske. Ån är dock starkt påverkade av två kraftverk, Bosågens och Strömsborgs kraftverk, 
som omöjliggör fiskvandring, dämmer in forsområden och åstadkommer torrfåror nedströms 
dammarna. I åns nedersta del har en del biotopåtgärder gjorts. Ån är annars, speciellt i 
forsavsnitten, tämligen hårt flottledsrensad. Detta till trots finns bestånd av både öring och 
harr. 

Vid Stridsdöljan och Maskinströmmen är ån ganska djupt nedskuren i landskapet. Nedanför 
detta område har ån ett lugnt flöde hela vägen tills den har passerat Pålsjön och 
Gammelfäbodströmmen tar vid. Här har åns omgivning ändrat karaktär och bildar ett 
betydligt flackare landskap på sidorna om strömmen. Hela sträckan av 
Gammelfäbodströmmen är hårt rensad. Fisket skulle kunna förbättras avsevärt om enstenar 
lades ut i strömmen. I utloppet av Vallssjön finns en kortare ”stryka” ca 300 meter före 
dammarna vid Bosågens kraftverk. Nedströms dammarna finns en längre torrfåra som får 
vatten från utskoven mycket sällan. Vid inventeringstillfällena tappades stora mängder vatten 
i utskoven. Levinströmmen, som är nästa forsparti, är en mycket kort sträcka, ca 100 meter, 
som möts av lugnvattnet i dammen vid Strömsborgs kraftstation. Ägaren till stationen är 
enligt vattendom förpliktigad att inrätta fiskväg om vandringsfisk visar sig finnas nedströms 
dammen. Ett förslag om hur torrfåran, ca 300 meter, skall åtgärdas har lämnats från Ulvsta 
FVOF. Därefter möter Vretströmmen och Grånforsen som båda är flottledsrensade. I det 
nedersta området, Åkerbyströmmen, har FVOF lagt ut enstenar i strömmen. Väsentligt mera 
sten bör läggas ut för att få en optimal strömfiskbiotop. Den tidigare intakta Åkerby damm 
har sprängts bort och är inte längre något definitivt vandringshinder. 

Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, harr, gädda, abborre, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: utterspår har observerats vid Gammelfäbodströmmen, 
Strömsborg och vid inloppet till Bysjön. Vid Maskinströmmen finns översilade områden som 
är känsliga slitage. 
Tillgänglighet: mycket god. 

Fysisk/kemisk påverkan: två kraftverk med dammar 

Förslag till åtgärder: biotopåtgärder, främst i form av enstenar i strömmarna.. Samtliga 
områden måste dessförinnan noggrant inventeras vid gynnsam vattenföring. Utplantering av 
stationär öring (rom och vuxen). Harrutplanteringar. Beträffande sjöarna se särskild 
beskrivning för resp. sjö. 

 

 

51:171 LAXTJÄRNSBÄCKEN Ulvsta FVOF 
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Laxtjärnsbäcken kommer från Laxtjärnen och mynnar i Gammelåsbäcken uppströms 
Sjugtjärn. Bäckens längd är 5 km och fallhöjden är ca 140 meter. Den tidvis låga 
vattenföringen gör att fiskbeståndet (öring) är litet. Tål inget högt fisketryck. 

Fiskfauna: sparsamt med småvuxen (bäck)öring. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:176 ÖRATJÄRNSBÄCKEN Ulvsta FVOF 
Bäcken ligger inom Åmot och Ulvsta FVO:n. Den kommer från Stor-Öratjärn och mynnar 
uppströms Pålsjön i Testeboån inom Ulvsta FVO. Vardera FVO har ca 2 km av bäcken. 
Bäcken faller kraftigt på mittenpartiet. Den totala fallhöjden är ca 150 meter. Av 
öringbeståndet i bäcken kan ett överskott tvingas ut ur bäcken och bidra till fisket i Testeboån. 

Fiskfauna: öring. 

Tillgänglighet: Bilvägar i översta och nedersta delarna. Gångstråken är branta, dock inte 
svårtillgängliga. 

Fysisk/kemisk påverkan: i utloppet från Stor-Öratjärn (rotenonbehandlad) finns ett 
uppvandringshinder. 

Förslag till åtgärder: inga åtgärder inom Ulvsta FVO. Inom Åmots FVO kan ev. det byggda 
vandringshindret tas bort. Först bör dock säkerställas att de naturliga hindren är tillräckligt 
effektiva mot icke önskvärd fiskvandring till Öratjärnarna.. 

51:184 RÄNNSJÖBÄCKEN Ulvsta FVOF 
Rännsjöbäcken kommer från Rännsjöarna och mynnar i Ulvstatjärn. Den är 2 km lång. 
Fallhöjden är ca 35 meter. De nedre delarna av bäcken är påverkad av odlade områden och 
bebyggelse medan de övre delarna i skogslandet är lite påverkade. Mynningen i 
Ulvstatjärnen, som numera är kraftigt igenväxt, bör åtgärdas till förmån för fiskvandring 
mellan bäckens övre delar och Testeboån. Likaledes bör två dammar och en vägtrumma 
åtgärdas. 

Fiskfauna: öring 

Särskilda natur- och kulturvärden: uppgift om flodpärlmussla finns från Ulvsta FVOF. 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan: damm vid vägen mot Rönnåsen i Ulvsta utgör vandringshinder. 

Förslag till åtgärder: En privat damm i Ulvsta liksom dammen i utloppet ur Liss-Rännsjön 
utrivs alt. byggs om för att möjliggöra fiskvandring. Vägtrumman i Ulvsta är för högt 
placerad och bör sänkas. Bäckens mynning i Ulvstatjärnen ”går ut i intet”. Lämpligen bör 
bäckens lopp här grävas om på fastare mark efter tjärnens västra kant. Bör undersökas 
närmare om lämpligaste åtgärd. 

51:214 LAÅN Ulvsta FVOF 

51:215 HAMMARSJÖÅN Ulvsta FVOF 
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51:216 MÅNGELNÅN Ulvsta FVOF 

51:217 MELLTJÄRNSÅN Ulvsta FVOF 
Laån, Hammarsjöån, Mångelnån och Melltjärnsån är samma vattendrag med olika 
delsträcksbenämningar beroende på namnet till uppströms angränsande sjö. Delsträckorna 
särredovisas inte i denna fiskeplan. 

Vattendraget är kraftigt påverkat av främst kulturhistoriskt intressanta dammar som 
omöjliggör meningsfulla fiskevårdsåtgärder. I jämförelse med andra objekt bedöms inte åarna 
vara tillräckligt intressanta för fisketurismen även om de är lättillgängliga och ligger nära 
Ockelbo tätort. Se dock beskrivning över sjöarna Mångeln och Hammarsjön. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk, flodkräftor 

Särskilda natur- och kulturvärden: bruksmiljö med regleringsdammar 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan:. sjöar i systemet kalkas 

Förslag till åtgärder: inga 

52:50 TANSBÄCKEN Ulvsta FVOF 
Bäcken ligger inom Jädraås och Ulvsta FVO. Den översta delen av Tansbäcken som ligger 
inom Ulvsta FVO är ca 1 km. Bäckens vattenkemiska (höga)status med avseende på pH och 
alkalinitet är helt beroende av de kalkninginsatser som görs i sjön Tansen. I gränsområdet 
mellan FVO:na finns flodpärlmussla. 

Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan:. sjöar i systemet kalkas 

Förslag till åtgärder: inventering av flodpärlmussla och öring 

51:174 GAMMELÅSTJÄRN  Ulvsta FVOF 
Tjärnen är mindre än 1 ha. Ligger 252 m.ö.h.. Är ej inventerad. 

Fiskfauna: 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:175 SJUGTJÄRN Ulvsta FVOF 
Tjärnen är ca 7 ha och ligger 110,4 m.ö.h.. Den har förbindelse med Testeboån via en 
vägtrumma under Åmotsvägen. Tjärnen har riklig vegetation vilket bidrar till att den är 
mindre intressant ur fiskesynpunkt trots det strategiska läget. Tjärnen har beskrivits av 
fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 
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Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg intill tjärnen. Fiske sommartid utan båt kan vara svårt p.g.a. 
vegetationen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:180 PÅLSJÖN Ulvsta FVOF 
Sjön är 65 ha stor utvidgning av Testeboån. Den ligger 109,8 m.ö.h.. 

Fiskfauna: gädda, abborre, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mindre god. Sjöns storlek gör att bästa fisket sker från båt. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: skyltar med anvisning om lämpliga nedfarter. Anskaffning av 2 st 
båtar för uthyrning. Gösutplantering. 

51:181 SVARTTJÄRN Ulvsta FVOF 
Tjärnen arrenderas av Bobygdens JVO. Den ligger 245 m.ö.h. och är mindre än 1 ha. Tjärnen 
har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: abborre, (troligen planteras öring eller annan laxartad fisk) 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 200 m från väg. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:182 SVARTTJÄRN Ulvsta FVOF 
Tjärnen ligger SO om Liss-Öratjärnen och rinner via Kuxbobäcken ut i Pålsjön. Storleken är 
2,5 ha och höjden över havet 245 meter. 

Fiskfauna: abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 800 m från bilväg. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:183 VALLSSJÖN ÖVRE OCH NEDRE Ulvsta FVOF 
Sjöarna ligger 97,2 m.ö.h. och är tillsammans 85 ha. I utloppet av nedre sjön ligger Bosågen 
med kraftverk och dammar. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk, ål 

Särskilda natur- och kulturvärden: 
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Tillgänglighet: god, speciellt till nedre sjön. Fördelaktigt med båt. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: skyltning. Anskaffning av två st båtar för uthyrning. Gösutplantering. 

51:185 RÖNNÅSTJÄRN STORA Ulvsta FVOF 
Rotenonbehandlad tjärn som är 1,7 ha och ligger 227 m.ö.h. på Rönnåsen. Tjärnen nyttjas 
flitigt för vinterfiske men kan ytterligare ökas om intilliggande skoterled läggs närmare 
tjärnen. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: bäckröding 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: trevliga stigar leder fram till tjärnen. Bilväg 100 meter från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats 1995 och 1998.  

Förslag till åtgärder: fortsatt utplantering av bäckröding. Bäckröding är en införd art som 
tränger ut öring. Man bör utreda övergång till öringutplantering. 

51:186 HÖTJÄRN Ulvsta FVOF 
2,3 ha. 127 mö h. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 
Rotenonbehandling har gjorts men gädda har kommit tillbaka. FVOF försöker 
decimeringsfiska på gäddbeståndet. 

Fiskfauna: regnbåge, gädda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 100 m från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: utplantering av stor regnbåge. 

51:187 STOR-RÄNNSJÖN Ulvsta FVOF 
87 ha, 114,9 m.ö.h.. Sjön är morfometriskt beskriven med djupkarta. Sjön har intressant 
bottentopografi med ett maxdjup på 9 meter, är tämligen flikig och har bra siktdjup. Den bör 
kunna fungera som rödingsjö. Uppgifter har lämnats om förekomst av siklöja (och även sik) 
vilket bör dokumenteras genom provfisken med översiktsnät. Ev. kan den korta sträckan (30 
m) till Liss-Rännsjön åtgärdas så att fiskvandring och lekmöjligheter förbättras. 
Sjön har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, siklöja, lake, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats tre gånger sedan 1992 och har i kommande plan 
beräknats att kalkas 2002. 

Förslag till åtgärder: vindskydd, provfiske (beroende på resultatet utplantering av röding 
eller öring). 

51:188 LISS-RÄNNSJÖN Ulvsta FVOF 
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15,5 ha. 114 m.ö.h.. Morfometrisk beskrivning finns. Maxdjup 4 m. 
Sjön har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, siklöja, lake, ål, vitfisk (sik?) 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats tre gånger sedan 1992 och har i kommande plan 
beräknats att kalkas 2002. I utloppet ur sjön finns en damm med ålkista. 

Förslag till åtgärder: lika som för Stor-Rännsjön. Dammen i utloppet bör åtgärdas för att 
möjliggöra fiskvandring. 

51:189 BYSJÖN Ulvsta FVOF 
Testeboån rinner genom sjön som mynnar i centrum av Ockelbo tätort. Sjön är 224 ha stor 
och därmed den största inom Ulvsta FVO. Den ligger 74,4 m.ö.h.. På en ö i sjön finns ett 
vindskydd. Närheten till den vardagliga servicen i tätorten och den befintliga kanotuthyrning 
kan utökas med båtuthyrning. Tillsammans med fiskutsättningar ges förutsättningar att öka 
antalet turistbesök avsevärt. 

Fiskfauna: gädda, abborre, ål, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: gösutplanteringar, båtanskaffning, centralt placerad informationstavla 
för fisket inom hela Ockelbo kommun. 

51:218 LISS-MÖRTTJÄRN Ulvsta FVOF 
11 ha. 228 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven. Maxdjup 5,1 m. Rotenonbehandlades 1959. Två 
st. vindskydd finns. Parkering för 5-6 bilar med husvagn finns. Tjärnen har beskrivits av 
fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: öring, lake. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: väg finns 30 m från sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats 1991 och 1995. 

Förslag till åtgärder: öringutplanteringar. 

51:219 STOR-MÖRTTJÄRN Ulvsta FVOF 
Tjärnen är 13 ha och ligger 224 m.ö.h.. Ett av tjärnens tillflöden kommer via en bäck från 
Liss-Mörttjärn. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk. 
Särskilda natur- och kulturvärden: en stenkista från flottningsepoken finns bevarad i 
utloppet. 

Tillgänglighet: bilväg 200 m från tjärnen. God tillgänglighet för fiske. 
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Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: 2 st vindskydd 

51:220 FLAXTJÄRN Ulvsta FVOF 
Flaxtjärn är 16 ha och ligger 153,7 m.ö.h.. Den har vassbekämpats med gott resultat. Tjärnen 
har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till tjärnen. Den kan vara svåråtkomlig vid fiske med kastspö 
från stranden p.g.a. vegetationen i tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: ett vindskydd. Informationstavla och bord med bänkar vid 
parkeringen. 

51:221 MELLTJÄRN Ulvsta FVOF 
8,9 ha. 152 m.ö.h.. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 
1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god. Bilväg finns 700 meter från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:222 KÄLLÄNGES-RISÄNGSTJÄRN Ulvsta FVOF 
Tjärnen är avsänkt i sådan omfattning att den i huvudsak utgörs av bäcken (Melltjärnsån). 
Ointressant. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:224 IGELTJÄRN Ulvsta FVOF 
24 ha. 164 m.ö.h.. Tjärnen är avsänkt vilket hämmat fisket. Det bör undersökas i vad mån 
vattennivån kan höjas med ca 50 cm. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT 
efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: en stenkista finns kvar i utloppet 

Tillgänglighet: väg 300 meter från tjärnen 
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Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: höjning av vattennivån med 50 cm. 

51:226 STENSJÖN Ulvsta FVOF 
Sjön är på 4,4 ha. Ligger 205 m.ö.h.. Rotenonbehandlades 1961. Sandvik arrenderar sjön. 
Bryggor, vindskydd och toalett finns. Sjön har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter 
inventering 1997. 

Fiskfauna: abborre och regnbåge. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: parkering med stig fram till sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:226a SVARTTJÄRN Ulvsta FVOF 
2,5 ha. Ca 150 m.ö.h.. Tjärnen ligger 200 meter väster om Melltjärnsån. Tjärnen har 
beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

51:227 MÅNGELN Ulvsta FVOF 
Sjön är på 151 ha och ligger 150 m.ö.h.. Ursprungligen var Mångeln tre stycken mindre sjöar 
som dämdes upp till en. Ett flertal mindre öar finns i sjön. Den är morfometriskt beskriven. 
Maxdjupet 9,5 meter finns i sydligaste delen. Gösutplanteringar har gjorts sedan 1954 vilket 
gett gott resultat. Det har aldrig undersökts i vad mån naturlig reproduktion bidragit till 
gösförekomsten. Sjön har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, gös, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: ett flertal bilvägar går fram till stugor vid sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: Mångeln har kalkats tre gånger sedan 1989. Sjön finns med i 
kalkningsplanen för 1999-2004 och beräknas att kalkas 1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: informationstavlor och ytterligare gösutplanteringar. Provfiskas. 

51:227a LISS-TANSEN Ulvsta FVOF 
Tjärnen avvattnas via Björnhålsbäcken till Mångeln. Den har inte planimetrerats men 
bedömts vara ca 1 ha stor. Den ligger 171 m.ö.h.. Stuga för uthyrning liksom vindskydd och 
eldstad finns. Tjärnen är rotenonbehandlad. Numera sätts bäckröding ut för att ge ett bra fiske 
året om. Bäckrödingen reproducerar sig även i den tillrinnande bäcken. Tjärnen har beskrivits 
av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 
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Fiskfauna: bäckröding. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: fortsatt bäckrödingutplantering bör utredas. Ev kan bäckrödingen 
sprida sig och konkurrera ut öring längre ned i systemet. Stugan bör anpassas för 
rullstolsbundna. Handikappanpassad brygga bör byggas. 

51:228 HAMMARSJÖN Ulvsta FVOF 
157 ha. 102,7 m.ö.h.. Exaktare uppgifter om sjön saknas. Trots sin relativa storlek ger den 
intryck av att vara mycket grund ( vegetation och sten synligt över stora områden i sjön). En 
ålkista, som fortfarande är intakt finns nedströms dammen i utloppet, fångade tidigare stora 
mängder ål. Sjön kan vara en bra uppväxtplats för ål p g a stora och grunda (varma) områden. 
Sjön har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilvägar nära sjön. Sommartid är båtfiske att föredra. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: utplantering av karantäniserat ålyngel. 

51:229 TROLLSJÖN Ulvsta FVOF 
1,2 ha. 134 m.ö.h.. Trollsjön har inte inventerats. 

Fiskfauna: 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 400 m från sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

52:53 LJUSTJÄRN Ulvsta FVOF 
2.1 ha. 228 m.ö.h.. Den är den västligast belägna tjärnen inom Ulvsta FVO. Tjärnen är 
rotenonbehandlad 1967 och numera utplanteras bäckröding vilket gör att tjärnen även är ett 
bra vinterfiskevatten. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 
1997. 

Fiskfauna: bäckröding. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg går fram till tjärnen. 
Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: fortsatta bäckrödingutplanteringar bör utredas. Ev kan bäckrödingen 
sprida sig och konkurrera ut öring längre ned i systemet. 
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52:54 STOR-ACKTJÄRN Ulvsta FVOF 
13 ha. 227 m.ö.h.. Tjärnen har beskrivits av fiskevårdsförbundet MITT efter inventering 
1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 200 m från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: skyltning och stigröjning. 

52:55 LISS-ACKTJÄRN Ulvsta FVOF 
1 ha. 227 m.ö.h.. 
Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 100 m från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:56 FLATTJÄRN Ulvsta FVOF 
5,1 ha. 218 m.ö.h.. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg fram 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: vindskydd, skyltning och stigröjning. 

52:57 TANSEN Ulvsta FVOF 
55 ha. 210,6 m.ö.h.. I den ganska flikiga sjön finns två öar. Sydost om sjön passerar 
Gästrikeleden. Sjön är morfometriskt beskriven. Maxdjupet 13 meter. Tansen ingick tidigare i 
Fiskeriverkets program för kalkeffektuppföljning och provfiskades 1987 med såväl 
bottensatta som pelagiska översiktsnät. Tjärnen har även beskrivits av fiskevårdsförbundet 
MITT efter inventering 1997. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats 1991 och 1994. Enligt kalkningsplanen för 1999-
2004 skall sjön kalkas 1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: vindskydd, skyltning 

52:58 HERRATJÄRN Ulvsta FVOF 
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1,5 ha. Ca 215 m.ö.h.. Tjärnen ligger i ett myrområde. Den avbördas till Tansen. 
Gästrikeleden passerar på södra sidan 200 meter från tjärnen. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:98 MEDSKOGSSJÖN LILLA Ulvsta FVOF 
Sjön ligger 150 meter från väg 272 på 103 meters höjd över havet. Den är på 4,7 ha men är så 
igenvuxen att den är ointressant att åtgärda ur fiskesynpunkt. 

Fiskfauna: ? 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 100 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 
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Jädraås FVOF 

52:2 JÄDRAÅN Jädraås FVOF 
Jädraån administreras dels av Åmots FVOF (övre delen) och Jädraås FVOF. Beträffande 
beskrivning se ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 
(bilaga). Insamling av uppgifter av värde för fisket och eventuella förslag till 
fiskevårdsåtgärder måste anstå till dess att vattenföringen normaliserats. 

Fiskfauna: harr, öring, gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: nipor och raviner nedströms Jädraås är av riksintresse 
för naturvård. Vid Hästdöljan områden känsliga för markslitage. Utterspår funna vid Jädraås 
kraftverksdamm och vid Sundbacka. Se bif. vegetationsinventering. 

Tillgänglighet: i huvudsak lättillgänglig 
Fysisk/kemisk påverkan: kraftverksdammar (utan fiskvägar). 

Förslag till åtgärder: området, speciellt fors- och strömpartierna, avsynas vid normal- eller 
lågvatten. 

52:33 SIDSJÖBÄCKEN Jädraås FVOF 
Bäcken kommer från Måcksjön och Sidsjön. Den har inte inventerats i detta arbete. Utifrån 
topografiska kartan ser den dock intressant ut (3 km lång och drygt 30 m fallhöjd). 

Fiskfauna: öring, (ev bäckröding enl. äldre uppgifter). 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: Uppströms liggande Måcksjön kalkas. Damm utan fiskväg i 
utloppet av Måcksjön. 
Förslag till åtgärder: inga för närvarande. Bör dock inventeras. 

52:34 LILLÅN Jädraås FVOF 
Ån kommer från Storsjön, ca 1 km in i Dalarnas län, och mynnar i Jädraån vid Tallås. 
Huvuddelen (9 km) av ån rinner inom Jädraås FVO. Fallhöjden är 95 m. 

Lillån är beskriven i ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-
16 (bilaga). 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: nedströms Rosendalsdammen finns miljöer som skall 
skonas mot tramp. 

Tillgänglighet: längs merparten av ån finns bilväg ett hundratal meter från ån. 

Fysisk/kemisk påverkan: damm utan fiskväg i utloppet av Storsjön. 

Förslag till åtgärder: ån bör inventeras med avseende på bottensubstrat, artinnehåll och 
vattenregim- och kvalitet. 

52:50 TANSBÄCKEN Jädraås FVOF 
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Bäcken kommer från sjön Tansen. Den är ca 6 km lång med 60 m fallhöjd. Bäcken är 
beskriven i ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 
(bilaga). 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla. 

Tillgänglighet: god. 

Fysisk/kemisk påverkan: Tansen är föremål för kalkning. 
Förslag till åtgärder: kontroll främst med avseende på öring och flodpärlmussla. 

52:X HENNAPOROBÄCKEN Jädraås FVOF 
Bäckens övre lopp benämns Kolkilampbäcken. Bäcken kommer från sjön Kolkilampi och 
mynnar i Jädraås. Den är ca 5 km lång och rinner så gott som hela sträckan i skogslandet. 
Fallhöjden är nästan 110 meter. 

Fiskfauna: öring 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god. 

Fysisk/kemisk påverkan: - 

Förslag till åtgärder: i bäcken uppges det finnas en vägtrumma som är för högt placerad. 
Trumman bör sänkas för att undanröja det vandringshinder som finns idag. Öringstammen bör 
kontrolleras med avseende på ursprung och bäcken bör biotopinventeras. 

51:223 IVANTJÄRN Jädraås FVOF 
Ivantjärn är 12 ha och ligger 211 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg fram, parkering 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:8 ÄLGSJÖN Jädraås FVOF 
Älgsjön är 16 ha och ligger 297 m.ö.h. . 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns 150 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön och omgivningarna har kalkats 1990-1995 med dålig effekt. 

Förslag till åtgärder: inga 

52:10 NÄTSJÖN Jädraås FVOF 
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Nätsjön är totalt 60 ha varav 38 ha ligger inom Jädraås FVO och 22 ha i Dalarnas län. Sjön 
ligger 294 m.ö.h. Morfometriskt beskriven, maxdjup 9,5 m. Fisket sköts av Jädraås fvof. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, sik och/eller siklöja 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg till sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fyra gånger mellan 1985 och 1996. 

Förslag till åtgärder: inga 

52:14 STENSJÖN Jädraås FVOF 
Stensjön är 24 ha och ligger 276 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 5 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: våtmarkskalkningar har gjorts, bl.a. i länsstyrelsens regi. 

Förslag till åtgärder: inga 

52:16 LJUSTJÄRN  Jädraås FVOF 
Ljustjärn är 4 ha och ligger 272 m.ö.h. 

Fiskfauna: öring, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 500 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: fortsatta öringutplanteringar, byggande av vindskydd. 

52:28 RÖNNBACK-HOLMSJÖN  Jädraås FVOF  
Sjön är på 67 ha och ligger 271 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 11,4 m. 

Fiskfauna: sik, gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns 3-400 m från sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats tre gånger mellan 1987 och 1996. 

Förslag till åtgärder: provfiskas med avseende på sjön som potentiellt rödingvatten. 

52:31 MÅCKSJÖN Jädraås FVOF 
Sjön är på 185 ha och ligger 238 m.ö.h. Sjön är djuplodad. Populärt pimpelfiskevatten. 

Fiskfauna: siklöja, gädda, abborre, vitfisk. Gös har utplanterats (1969?). Särskilda natur- och 
kulturvärden: -  
Tillgänglighet: Bilväg efter sjöns östra sida 
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Fysisk/kemisk påverkan: många fritidshus finns intill sjön. Kalkningar har gjorts, tre gånger 
sedan 1987 och beräknas göras år 2000 och 2004. 

Förslag till åtgärder: inga 

52:32 SIDSJÖN   Jädraås FVOF 
Sidsjön är på 13 ha och ligger 232 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk och sparsamt med öring. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:35 VANSATTATJÄRN  Jädraås FVOF 
Tjärnen är på 9 ha och ligger 293 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: Bilväg finns 600 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:36 LÅTILAMP  Jädraås FVOF 
Låtilamp är på 8 ha och ligger 235 m.ö.h. Den är rotenonbehandlad men gädda och abborre 
har återkommit. 

Fiskfauna: gädda, abborre. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg till sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga f.n. 

52:37 KALLATOU  Jädraås FVOF 
Är 3 ha och ligger 228 m.ö.h. 

Fiskfauna: bäckröding, abborre, gädda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg till tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: Kontroll av vandringshinder som kan hindra spridning av bäckröding. 

52:39 LJUSTJÄRN  Jädraås FVOF 
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Ljustjärn är på 9,5 ha och ligger 236,5 m.ö.h. Tjärnen är ett mycket populärt fiskevatten både 
sommar och vinter. Vattnet är klart. 

Fiskfauna: röding, öring, abborre, mört 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg efter sjöns västra sida. Tre vindskydd finns och en kolarkoja kan 
hyras. Välskyltat. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: fortsatta fiskutplanteringar. Utöka parkeringsplatserna. Ytterligare två 
vindskydd behövs. 

52:42a BJÖRKTJÄRN  Jädraås FVOF 
Tjärnen är mindre än 1 ha och ligger 242 m.ö.h. Tjärnen är föreslagen FVOF att vara 
företagsfiskesjö. 

Fiskfauna: abborre, ruda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 250 m från bilväg. Stig fram till tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: undersöks med avseende på företagsfiske (vattenkvalite´, byggande av 
vindskydd och transportväg för put and take-fiskleveranser. 

52:43 VALKALAMPI  Jädraås FVOF 
Är 3,8 ha och ligger 203 m.ö.h..Sjön är rotenonbehandlad 1961 och 1964. Mycket välbesökt 
och populär put and take-sjö. Sjön är lodad. 

Fiskfauna: regnbåge, mört sedan 1996. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god. Bilväg, parkering, stigar , vindskydd, eldplatser, sopställ och 
toaletter finns. ”Naturcampingplats” med goda möjligheter att ställa upp husvagnar. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats. 

Förslag till åtgärder: fortsatta utplanteringar av regnbåge och underhåll av befintliga 
serviceanläggningar. 

52:44 ABBORRTJÄRN, STORA  Jädraås FVOF 
Är 7,7 ha och ligger 232 m.ö.h.. Tjärnen är lodad, maxdjup 6 m. Tjärnen är rotenonbehandlad 
1960. Tre st vindskydd finns. 

Fiskfauna: bäckröding, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: väg finns fram till tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats tre gånger sedan 1990. Beräknas att kalkas också 1999 
och 2002. 
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Förslag till åtgärder: ytterligare två vindskydd behövs. Fortsatta utplanteringar av 
bäckröding bör utredas. Ev kan bäckrödingen sprida sig och konkurrera ut öring längre ned i 
systemet. 

52:45 LISS-ABBORRTJÄRN  Jädraås FVOF 
Är 5,2 ha och ligger 228 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 300 m från tjärnen 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:47 KOLKILAMPI  Jädraås FVOF 
Är 13 ha och ligger 299 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg till sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

52:52 SKÄLTJÄRN  Jädraås FVOF 
Är 12 ha och ligger 225 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 
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Ockelbo NÖ FVOF 
Inom Ockelbo NÖ FVO bör särskilda insatser göras för att skapa ett ”fiskecentrum” i 
Vrångenområdet. Se efterföljande beskrivningar för Näs-Abborrtjärn, Långsjön, Lilla 
Abborrtjärn, Lill-Vrången och Stor-Vrången. 

50:150 GOPÅN uppströms Lingan Ockelbo NÖ FVOF 
Ån arrenderas ut till Lingbo fiskeförening. Ån är från kommungränsen till Lingan ca 12 km 
lång. Den faller på sträckan från 272 m.ö.h. till 79 m.ö.h. dvs. 193 meter. Trots mycket höga 
flöden vid inventeringstillfällena kunde det i vissa avsnitt konstateras att bottensubstratet är 
lämpligt för laxartad fisk. Gopån är dessvärre sönderbyggd av ett antal dammar, 
Verkstadsdammen, Viblomsdammen, Idadammen (och Fallstadammen som är utriven men 
svårforcerad för mindre fisk). Kan vandringshindren elimineras är möjligheterna goda att 
skapa fiskbara öringbestånd i Lingan. Ån har beskrivits i ”En vegetationsinventering av 
vattendrag i Ockelbo kommun” som utgör bilaga till fiskeplanen. 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla och flodkräfta. Flottningsränna kan vara 
av kulturvärde. 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: dammar utgör definitiva vandringshinder 

Förslag till åtgärder: möjligheterna att inrätta fiskvägar bör undersökas. 3-4 vindskydd bör 
byggas. 

50:172 VRÅNGÅN Ockelbo NÖ FVOF 
Vrångån kommer från Stor-Vrångenområdet. Den är ca 15 km lång med en fallhöjd på 188 
meter. Ån arrenderas av Lingbo fiskeförening. Dammar som hindrar fiskvandring finns vid 
Klubbäcksvägen och vid Strömsveden. Om fisk (öring) från Lingan tillåts passera hindren kan 
många lekområden nås. 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: dammar utgör vandringshinder 

Förslag till åtgärder: möjligheterna att riva dammarna eller att inrätta fiskvägar bör 
undersökas. 

51:190 MOÅN Ockelbo NÖ FVOF 
Åsträckan nedströms sammanflödet av Mosjöån och Mörttjärnbäcken benämns Moån. 
Sträckan är utarrenderad till Mo fiskeförening. Dammar vid Sågbacken och Åstrandsdammen 
är utrivna medan ett definitivt vandringshinder utgörs av Kvarndammen. 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 
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Fysisk/kemisk påverkan: Kvarndammen utgör vandringhinder för fisk 

Förslag till åtgärder: möjligheterna att inrätta fiskväg bör undersökas. 

51:190 MOSJÖÅN Ockelbo NÖ FVOF 
Ån är utarrenderad till Mo fiskeförening. Mosjöån har flera forsande-strömmande partier som 
avbryts av höljor som är populära fiskeplatser. Öringbeståndet uppges av ursprungligt. 
Ån har beskrivits i ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” som utgör 
bilaga till fiskeplanen. 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake 

Särskilda natur- och kulturvärden: flodpärlmussla har observerats i ån under 1997. 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: vattnet, som kommer från Mosjön, har låg buffertkapacitet. 

Förslag till åtgärder: Två vindskydd bör byggas vid de största höljorna. 

51:200 MÖRTTJÄRNSBÄCKEN Ockelbo NÖ FVOF 
Bäcken är utarrenderad till Mo fiskeförening. Mörttjärnsbäcken har biotopåtgärdats inom 
Ockelbo NÖ FVO. Öring har utplanterats men beståndet anses också vara av ursprunglig typ. 
Bäcken har beskrivits i ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” som 
utgör bilaga till fiskeplanen. 

Fiskfauna: öring, gädda, abborre, lake 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg längs bäckens sydvästra sida. 

Fysisk/kemisk påverkan: två stora vägtrummor är otillräckligt nedgrävda. 

Förslag till åtgärder: nedgrävning av för högt placerade vägtrummor. Vindskydd, eldstad 
och handikappanpassad brygga bör byggas vid höljan nedströms nämnda vägtrummor. 

50:161 KROKSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Sjön arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 31,4 ha och ligger 282 m.ö.h.. Morfometriskt 
beskriven, maxdjup 10,3 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns till sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fem gånger sedan 1984. Är planerad att kalkas 1999 
och 2002. 

Förslag till åtgärder: inga. 

50:167 LINGAN Ockelbo NÖ FVOF 
Lingan arrenderas av Lingbo fiskeförening. Sjön är 510 ha. Den ligger 79 m.ö.h.. 
Morfometriskt beskriven, maxdjup 27 m. 

Fiskfauna: öring, siklöja, gädda, abborre, vitfisk, (gös, ål). Sparsamt flodkräftbestånd. 



 48

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god, camping 

Fysisk/kemisk påverkan: är kalkad 1984 

Förslag till åtgärder: informationstavlor, uthyrning av båtar (handikappanpassade) och 
fiskeredskap i anslutning till campingen. 

50:168 STORTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Tjärnen arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 15 ha och ligger 160 m.ö.h. Förmodligen 
blir syrgashalten låg under vårvintern eftersom enbart rudor uppgivits att finnas i tjärnen. 

Fiskfauna: ruda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:171 ÖRATJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Öratjärn arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är på 2,2 ha och ligger 186 m.ö.h. 

Fiskfauna: öring (osäker uppgift) 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: väg 300 m från tjärnen. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: kontroll (provfiske) med avseende främst på öringförekomst. 

50:174 MÖRTTJÄRN, ÖVRE Ockelbo NÖ FVOF 
Tjärnen arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 6,5 ha (0,5 ha ligger i Hanebo) och ligger 
283 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 8,6 m. 

Fiskfauna: öring, mört 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats fem gånger sedan 1985 och beräknas att kalkas 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: främst bör avtalas om att en fvof skall förvalta fisket i tjärnen. 

50:176 NÄS-ABBORRTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening och fisket är f. n. upplåtet enbart till föreningens 
medlemmar. Den är 4,7 ha och ligger 280 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 5,6 m. 
Tjärnen är rotenonbehandlad. Den kan komma att upplåtas till allmänheten och kan då bidra 
till att skapa ett attraktivt område för fiske tillsammans med övriga närliggande vatten. 

Fiskfauna: öring, abborre 
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Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg finns 200 m från tjärnen. Vindskydd och fem kastbryggor finns 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fem gånger sedan 1985 och beräknas att kalkas år 2001 
och 2004. 

Förslag till åtgärder: öringutplanteringar, ytterligare ett vindskydd, informationstavlor. 

50:177 LÅNGSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 18 ha och ligger 275 m.ö.h.. Morfometriskt 
beskriven, maxdjup 15 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 200 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fem gånger sedan 1985 och beräknas att kalkas igen år 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: provfiskas, ev. put and take-fiske, skyltning 

50:178 ABBORRTJÄRN, LILLA Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 3 ha och ligger 275 m.ö.h.. Morfometriskt 
beskriven, maxdjup 8,7 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 300 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fem gånger sedan 1985 och beräknas att kalkas igen år 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: provfiskas, ev. put and take-fiske, skyltning 

50:179 LILL-VRÅNGEN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 7,3 ha och ligger 278 m.ö.h.. Morfometriskt 
beskriven, maxdjup 4,6 m. Den rotenonbehandlades 1986 och blev ett mycket populärt 
öringfiskevatten. Mört har de senaste åren kommit till sjön. 

Fiskfauna: öring, mört 

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet: bilväg finns 200 m från sjön, två vindskydd och eldstäder. 

Fysisk/kemisk påverkan: har kalkats fem gånger sedan 1985. Förnyade kalkningar är 
planerade 2001 och 2004. 

Förslag till åtgärder: förnyad rotenonbehandling, informationstavlor vid sjön och i Lingbo. 

50:180 STOR-VRÅNGEN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är 41 ha och ligger 267 m.ö.h.. Morfometriskt 
beskriven, maxdjup 14 m. Sjön ser vid okulärbesiktning mycket tilltalande ut. Båt finns för 
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uthyrning. Tillsammans med närliggande sjöar och med rätt insatser kan antalet fiskebesök 
ökas avsevärt i området. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg fram. Båt finns att hyra. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats fyra gånger sedan 1984. Planerad att kalkas 1999 
och 2002. 

Förslag till åtgärder: informationstavlor vid sjön och i Lingbo (campingen?). Vindskydd 
och eldplatser bör byggas. Sjön kan även ha förutsättningar för rödingetablering – provfiskas. 
Alt. put and take. 

50:181 VÄRINGEN Ockelbo NÖ FVOF 
Väringen är på 12 ha. 9 ha ligger inom Skog medan resterande 3 ha hör till Ockelbo NÖ FVO 
och arrenderas av Lingbo fiskeförening. Sjön ligger 108 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, 
maxdjup 2,9 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, mört 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg (väg 272) 100 m från sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:184 NYTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Lingbo fiskeförening. Den är på 9 ha och ligger 138 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, mört 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: enskild bilväg från norr. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

 

50:169 LISSTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Mo fiskeförening. Den är på 18 ha och ligger 140 m.ö.h. Vattenvegetationen 
gör fisket svårt från land. 

Fiskfauna: gädda, abborre 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 
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50:183 KLUBBÄCKSSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Mo fiskeförening. Den är på 159 ha och ligger 79 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god. Båt finns för uthyrning. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:186 EKAREN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Mo fiskeförening. Den är på 213 ha och ligger 79 m.ö.h. Gös har utplanterats. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk, (gös) 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god. Två båtar finns för uthyrning. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:211 NORRBOSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Mo fiskeförening. Den är på 10,6 ha och ligger 89 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilvägar nära sjön 
Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:213 HEDSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Mo fiskeförening. Den är på 16 ha och ligger 123 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, mört 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilvägar intill sjön 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:192 MÖRTSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Sportfiskeklubben Ocklan. Den är på 23 ha och ligger 122 m.ö.h. Sjön är 
rotenonbehandlad men gädda har kommit in på senare tid. Bitvis är sjön svårfiskad p.g.a. 
vattenvegetationen. 

Fiskfauna: bäckröding, regnbåge och öring planteras, gädda 

Särskilda natur- och kulturvärden: 
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Tillgänglighet: bilväg till sjön. Kastbryggor, vindskydd och eldplatser. 
Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: förbättra kastbryggorna, bygg tre vindskydd, ev. ny 
rotenonbehandling. 

50:190 SÄLJSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 12 ha och ligger 74 m.ö.h. Sjön 
ligger strax uppströms Mörtebo och är en utvidgning av Gopån. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:193 TROSSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 36 ha och ligger 103 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: god 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:194 LISS-DAMMSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 55 ha och ligger 61 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, gös, lake, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: nära bilvägar 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga. 

50:195 STOR-DAMMSJÖN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 321 ha och ligger 61 m.ö.h. 
Fiskfauna: gädda, abborre, gös, lake, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilvägar intill sjöns sydvästra del 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 
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50:196 FEMTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 4,5 ha och ligger 80 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg 200 m från tjärnen 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: provfiske 

50:197 GROSSTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 25 ha och ligger 69 m.ö.h. 

Fiskfauna: öring, gädda, 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilväg intill tjärnen 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

50:202a FÄBODTJÄRN Ockelbo NÖ FVOF 
Arrenderas av Säbyggeby-Mörtebo fiskeförening. Den är på 10 ha och ligger 90 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: provfiskas 
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Fjärdens FVOF 

51 TESTEBOÅN nedströms Ockelbo           Fjärdens FVOF 
Från Sundsbron i Ockelbo och ned till Testeboåns inflöde i Långsjön delas fisket mellan 
Fjärdens och Östby FVOF:ar. Den södra och västra  halvan av ån förvaltas av Fjärdens FVOF 
som arrenderar ut fisket till sportfiskeklubben Ycklaren. Den motsatta (nordöstra) sidan hör 
till Östby FVOF. Nedströms detta område till  kommungränsen mot Gävle ingår fisket enbart 
i Fjärdens FVOF. Från Ockelbo till gränsen mot Gävle  finns fem kortare ström- eller 
forspartier. Från Ockelbo räknat är det strömmen vid Säljarna, Konstdalsströmmen, 
Kolforsströmmen, Hångeln och Grytströmmen. Ingen av dessa sträckor är längre än 200 
meter. Direkt uppströms och nedströms forsarna finns sjöar eller sel med lugnvatten. Av 
laxartade fiskar finns mycket sparsamt med öring och harr. Vissa biotopförbättringar och 
utsättningar har gjorts för att förbättra fisket efter laxartad fisk.  

Förutom en del sel och utvidgningar i ån finns fem stycken egentliga sjöar - Ycklaren, 
Österjön, Fjärden, Långsjön och Mellansjön inom Fjärdens FVOF:s del av Testeboån. 

Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake och vitfisk, (öring, harr och ål) 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mestadels svårtillgängligt om inte båt eller kanot nyttjas. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: utplantering av gös i sjödelarna av ån. 

51:239 FJÄRDEN till Kolforsen Fjärdens FVOF 
Fjärden är 484 ha och ligger 72 m.ö.h. Sjön genomrinnes av Testeboån och avgränsas 
uppströms av Kolforsen och nedströms mot Långsjön. Stor del av fjärden arrenderas ut till 
Korsnäsverkens sportfiskeklubb. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden:  
Tillgänglighet: tämligen sparsamt vägnät ansluter till sjön. Sjön har en mängd öar som under 
isfri tid kräver båt för att nå.  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder: utplanteringar av gös 

51:237 SOMMARBODTJÄRN Fjärdens FVOF 
Tjärnen är 19 ha stor och ligger 92 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 4,7 m. Den 
arrenderas av Fiskeklubben Golden Fly. Klubben upplåter fisket till allmänheten. Kort kan 
köpas i Ockelbo (Fribergs kiosk). Tjärnen anses inte vara i behov av åtgärder förutom vad 
klubbmedlemmarna själva utför.  
Fiskfauna: abborre, lake, mört. Öring och regnbåge utplanteras flera gånger per år.  
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Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: bilväg finns till tjärnen. Två vindskydd med bord och bänkar, eldplatser och 
kastbryggor. 

Fysisk/kemisk påverkan: kalkningar genomförda 1992 och 1995. 

Förslag till åtgärder: inga  

51:238 LÅNGTJÄRN Fjärdens FVOF 
Tjärnen är 7,5 ha och ligger 95 m.ö.h. Liksom Sommarbodtjärn arrenderas Långtjärn av 
Fiskeklubben Golden Fly som upplåter fisket till allmänheten. Kort kan köpas i Fribergs kiosk 
i Ockelbo. Tjärnen anses inte vara i behov av åtgärder förutom vad klubbmedlemmarna själva 
utför.  

Fiskfauna: abborre , mört. Öring och regnbåge utplanteras flera gånger per år.   

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: bilväg till tjärnen 

Fysisk/kemisk påverkan: kalkningar genomförda 1992 och 1995. 

Förslag till åtgärder: inga 

52:84 HÄLLSJÖN Fjärdens FVOF 
Sjöns storlek är 211,5 ha. Den ligger 79 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 9.6 m. 
Hällsjöns fiskevårdsförening arrenderar sjön. 

Fiskfauna: gös, siklöja, gädda, abborre, lake, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: naturreservatet ”Prästskogen” 

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan: kalkningar genomförda fyra gånger sedan 1984. År 2000 beräknas 
sjön att kalkas igen. Fisk från sjön har något höga cesiumhalter. 

Förslag till åtgärder: provfisken och ev. gösutplanteringar. 

51:242 LÅNGSJÖN Fjärdens FVOF 
Sjön är 117 ha stor och ligger 72 m.ö.h. Den är en utvidgning av Testeboån. Korsnäs 
fiskeklubb arrenderar sjön och fisket bedrivs av klubbmedlemmarna. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: - 

Fysisk/kemisk påverkan: - 

Förslag till åtgärder: gösutplanteringar 

 

 

51:246 MELLANSJÖN Fjärdens FVOF 



 56

Mellansjön är 85 ha och ligger 71 m.ö.h. Korsnäs fiskeklubb arrenderar sjön och fisket 
bedrivs av klubbmedlemmarna. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder: gösutplanteringar 

51:232 YCKLAREN med Testeboån nedströms Sundsbron Fjärdens FVOF 
Ycklaren är 258 ha stor och ligger 74 m.ö.h. Sjön delas mellan Fjärdens och Östby FVOF 
varav merparten ligger inom Fjärdens FVOF. Sportfiskeklubben Ycklaren arrenderar fisket 
som upplåts till allmänheten. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet: goda möjligheter att komma fram till sjön men för att nyttja hela sjöarealen 
krävs båt. 

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder: utplanteringar av gös 
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Östby FVOF 

51 TESTEBOÅN nedströms Ockelbo (jämför Fjärdens FVOF) Östby FVOF 
Från Sundsbron i Ockelbo och ned till Testeboåns inflöde i Långsjön delas fisket i ån och 
sjöarna mellan Östby FVOF och Fjärdens FVOF. Den norra och östra halvan av ån förvaltas 
av Östby FVOF . Den motsatta (sydvästra) sidan hör till Fjärdens FVOF som arrenderar ut 
fisket till sportfiskeklubben Ycklaren. På sträckan finns endast tre kortare ström- eller 
forspartier. Från Ockelbo räknat är det strömmen vid Säljarna, Konstdalsströmmen, 
Kolforsströmmen . Ingen av dessa sträckor är längre än 200 meter. Direkt uppströms och 
nedströms forsarna finns sjöar eller sel med lugnvatten. Av laxartade fiskar finns mycket 
sparsamt med öring och harr. Vissa biotopförbättringar har gjorts men begränsningar för 
laxartad fisk ligger i de korta forsarna med tidvis alltför låg vattenföring. 

På den sträcka av Testeboån som delas mellan Östby och Fjärdens FVOF:ar finns en del sel 
och utvidgningar och tre stycken egentliga sjöar - Ycklaren, Österjön och Fjärden.  

Se även ”En vegetationsinventering av vattendrag i Ockelbo kommun” 1998-12-16 (bilaga) 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake och vitfisk, (öring, harr och ål) 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mestadels svårtillgängligt om inte båt eller kanot nyttjas. 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: utplantering av gös i sjödelarna av ån. 

50:213 VITTERSJÖN Östby FVOF 
Den är 240 ha och ligger 73 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 6,5 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk. Tidigare fanns mycket goda bestånd av flodkräfta. 
Numera mycket sparsam förekomst. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: bilvägar når fram till sjön på ett flertal ställen. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats fyra gånger sedan 1984. I kommunens 
kalkningsplan är sjön beräknad att kalkas under år 2000 och 2004. Mycket höga cesiumhalter 
har hittats vid analys av gädda och abborre. Senare mätningar visar dock på väsentligt 
minskad cesiumförekomst. 

Förslag till åtgärder: inga 

50:214 GNÖTTJÄRN Östby FVOF 
Den är 8 ha och ligger 76 m.ö.h.. Tjärnen är lodad och har ett maxdjup på 5,4 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: bilväg vid tjärnens östra sida. 

Fysisk/kemisk påverkan: tjärnen har kalkats fyra gånger sedan 1988. Den beräknas att 
kalkas även under 1999 och 2002. Tjärnen har visat sig ha något höga cesiumhalter i gädda. 
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Förslag till åtgärder: inga 

50:215 SÅGTJÄRN Östby FVOF 
Sågtjärn är 17 ha och ligger 73 m.ö.h.. Tjärnen är lodad, maxdjup 4,3 m. 

Fiskfauna: Bl. a kräftor 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: Tjärnen har kalkats tre gånger sedan 1987. Är beräknad att kalkas 
igen 1999, 2002 och 2004. 

Förslag till åtgärder: 

50:216 LILL-VANSTJÄRN Östby FVOF 
Lill-Vanstjärn är 17 ha och ligger 73 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven. Tjärnen är grund, 
maxdjup 5,4 m, med ett flertal källor ute i sjön. Vattnet är klart. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, mört. Öring och bäckröding utplanteras. 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: Tjärnen är lätt att nå (bilväg fram till vattnet.) 
Fysisk/kemisk påverkan: I utloppet finns ett galler som förhindrar utvandring av fisk. 
Tjärnen har kalkats fyra gånger sedan 1985 och beräknas att kalkas återigen 1999 och 2002. 
Gädda och abborre har vid prover 1989 haft höga cesiumhalter. 

Förslag till åtgärder: Informationstavla, två ytterligare vindskydd (ett halvfärdigt finns) med 
eldplats och sopmaja. Utökade utsättningar av put and take-fisk. 

50:217 STOR-VANSTJÄRN Östby FVOF 
Stor-Vanstjärn är 14 ha och ligger 90 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, mört, braxen, ruda. 
Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: Tjärnen är lätt att nå (bilväg nära tjärnen.) 
Fysisk/kemisk påverkan: - 

Förslag till åtgärder: inga 

50:218 NORRTJÄRN Östby FVOF 
Norrtjärn är 26 ha och ligger 69 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 5 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk. 
Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: en mindre enskild väg ansluter till tjärnens södra del. 

Fysisk/kemisk påverkan: Tjärnen har kalkats tre gånger sedan 1988. Enligt kalkningsplanen 
skall den kalkas även 1999 och 2002. Höga halter av cesium finns i prover från gädda och 
abborre. 
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Förslag till åtgärder: inga 

50:219 TOLVÖREN Östby FVOF 
Tolvören är 80 ha stor varav 67 ha och ligger inom Ockelbo kommun, resterande inom Gävle 
(Hamrånge). Sjön ligger 69 m.ö.h.. Morfometriskt beskriven, maxdjup 3,3 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk. Sparsamt kräftbestånd Gös utplanteras. 
Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön är kalkad tre gånger sedan 1988. Beräknas att kalkas även 
1999 och 2002. 

Förslag till åtgärder: inga 

51:232 YCKLAREN till Sundsbron Östby FVOF 
Ycklaren genomrinnes av Testeboån. Den är 258 ha stor varav endast en mindre del ligger 
inom Östby FVOF. Huvuddelen av sjön hör till Fjärdens FVOF som arrenderar ut fisket till 
sportfiskeklubben Ycklaren. Den ligger 74 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk. 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: goda möjligheter att komma fram till sjön men för att nyttja hela sjöarealen 
krävs båt. 

Fysisk/kemisk påverkan: - 

Förslag till åtgärder: utplanteringar av gös. 

51:235 ÖSTERSJÖN Östby FVOF 
Sjön är 162 ha stor. Den ligger 74 m.ö.h. Den genomrinnes av Testeboån. 

Fiskfauna: gädda, abborre, lake, vitfisk. 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: goda möjligheter att komma fram till sjön men för att nyttja hela sjöarealen 
krävs båt. 

Fysisk/kemisk påverkan: - 

Förslag till åtgärder: utplanteringar av gös. 

 

 

 

51:236a GÅSTJÄRN Östby FVOF 
Tjärnen är 7 ha och ligger 106 m.ö.h. Kringdata saknas då tjärnen tillkommit i planen i sent 
skede. 

Fiskfauna: 
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Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: 

51:236 VANSSJÖN Östby FVOF 
Sjön är 24 ha och ligger 82 m.ö.h. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet: god, ligger intill väg 303 (Ockelbo-Hamrånge) 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: inga 

51:243 SVARTTJÄRN Östby FVOF 
Svarttjärn är 10,3 ha stor och ligger 81 m.ö.h. Kringdata saknas då tjärnen tillkommit i planen 
i sent skede. 

Fiskfauna: 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: 

Fysisk/kemisk påverkan: 

Förslag till åtgärder: 
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Medskogssjöns FVOF 

52:96 ISLINGEN Medskogssjöns FVOF 
Medskogssjöns stugby och camping arrenderar sjön. Den är 15 ha och ligger 104 m.ö.h.. 
Morfometriskt beskriven, maxdjup 3,7 m. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk 
Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god 

Fysisk/kemisk påverkan: Sjön har kalkats tre gånger sedan 1987. Kalkningarna har dock 
haft kortvarig effekt varför de enligt bedömning i kalkningsplanen föreslås att upphöra. 

Förslag till åtgärder: f.n. inga. Om planerade åtgärder i Stora Medskogssjön faller väl ut kan 
liknande program genomföras även för Islingen. 

52:97 MEDSKOGSSJÖN, STORA Medskogssjöns FVOF 
Medskogssjöns stugby och camping arrenderar sjön. Den ligger 104 m.ö.h.. och är 42 ha stor. 
Morfometriskt beskriven, maxdjup 6,6 m. Det strategiska läget med väg 272 intill sjöns västra 
strand och iordningställd parkering gör att turisttrafiken lätt kan fångas upp. 

Fiskfauna: gädda, abborre, vitfisk. Regnbåge (fångstfärdig) sätts ut fem ggr/säsong. 

Särskilda natur- och kulturvärden: 

Tillgänglighet: mycket god. Camping, stuguthyrning och matservering. Båtuthyrning. Stigar 
runt sjön. 

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats tre gånger sedan 1987. Enligt kalkningsplanen 
skall ytterligare kalkningar göras 1999 och 2003. Vid analys av cesium i gädda och abborre 
1988 befanns värdena vara något höga. 

Förslag till åtgärder: informationstavla med karta som presenterar hela kommunens 
fiskeutbud samt specialinformation om fiske i Medskogssjön. Två vindskydd med eldstäder 
och sopmajor anläggs på strategiska platser. Ytterligare båt (handikappvänlig) och enklare 
fiskeredskap bör inköpas för uthyrning i anslutning till campingen. Två fiskebryggor som kan 
nyttjas av rullstolsbundna byggs. Fortsatta och ökade utplanteringar av put and take-fisk. 
Förutsättningarna för utplantering av gös bör undersökas. 
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STORA:s sjöar  
I de sjöar som förvaltas av Stora har inte föreslagits några fiskevårdsåtgärder. Sjöarna är i 
likhet med flertalet övriga vatten i kommunen av karaktären gädd/abborrvatten – alltså sjöar 
som enbart med mycket drastiska åtgärder som ex.vis rotenonbehandlingar – skulle kunna 
åstadkomma ett fiske efter de arter som är turistiskt intressanta. Det finns dock ett behov från 
fiskeklubbar eller föreningar att få möjligheter att med egna idéer utveckla ett fiske. 
Ägarstrukturen i dessa sjöar ger möjligheter till okomplicerade upplåtelser av fisket. 

51:231 LASJÖN STORA 
Lasjön är 100 ha stor och ligger 99 m.ö.h. Sjön genomrinnes av Laån. 

Fiskfauna: gädda, abborre, ål, vitfisk 

Särskilda natur- och kulturvärden: - 

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder:  

51:233 STOR-ABBORRTJÄRN STORA 
Tjärnen är 26 ha stor och ligger 107 m.ö.h. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder:  

51:234 LISS-ABBORRTJÄRN STORA 
Tjärnen är 10,3 ha stor och ligger 100 m.ö.h. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder:  

51:240 STOR-DAMMTJÄRN STORA 
Sjön är 7 ha stor och ligger 74 m.ö.h. 
Fiskfauna:  
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Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder:  

52:82 TRETJÄRN STORA 
Tretjärn är 19 ha stor och ligger 104 m.ö.h. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats 1992 och 1996. Kalkningarna har dock upphört då 
de uppges ha för dålig effekt nedströms. 

Förslag till åtgärder:  

52:83 FAGERSJÖN STORA 
Fagersjön är 17 ha stor och ligger 95 m.ö.h. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  

Fysisk/kemisk påverkan: sjön har kalkats 1992 och 1996. Kalkningarna har dock upphört då 
de uppges ha för dålig effekt nedströms. 

Förslag till åtgärder:  

52:99 LÅNGSJÖN STORA 
Långsjön delas av kommungränsen mellan Ockelbo och Sandviken. Av sjöns totala areal på 
73 ha ligger 49 ha inom Ockelbo kommun. Sjön ligger 91 m.ö.h. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet: kastbrygga och vindskydd finns. 

Fysisk/kemisk påverkan:  

Förslag till åtgärder:  

52:100 JÄRVSJÖN med L.Järvsjön STORA 
Sjöarna är 20,9 ha stora och ligger 88 m.ö.h.. 

Fiskfauna:  

Särskilda natur- och kulturvärden:  

Tillgänglighet:  Fysisk/kemisk påverkan:  Förslag till åtgärder 
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FVOF-sorterat sjöregister 

Namn enl. top.karta SMHI:sida Ref H.ö.h.. FVO(F) Förvaltn. Ha
  

Hittmurstjärn 50/51:259 0544 73 Fjärden Fjärdens FVOF 9,0
Sörsjön 50/51:260 0642 72 Fjärden Fjärdens FVOF 3,0
Fjärden till Kolforsen 51:239 0044 72 Fjärden Fjärdens FVOF 484,0
Hjorttjärn 51:247 0341 72 Fjärden Fjärdens FVOF 3,5
Svarttjärn 52:86 0142 80 Fjärden Fjärdens FVOF 3,0
Långtjärn 52:87 0142 80 Fjärden Fjärdens FVOF 1,7
Lömskmurstjärn 51:248 0542 75 Fjärden Fjärdens FVOF 7,5
Sommarbodtjärn 51:237 9747 92 Fjärden Golden Fly 19,0
Långtjärn 51:238 9846 95 Fjärden Golden Fly 7,5
Hällsjön 52:84 0040 79 Fjärden Hällsjöns fvf 211,5
Långsjön 51:242 0344 72 Fjärden Korsnäs fk 117,0
Mellansjön   51:246 0441 71 Fjärden Korsnäs fk 85,0
Ycklaren till Sundsbron 51:232 9649 74 Fjärden Ycklarens fvf 200,0
Summa 13 st  1151,7

  
Ivantjärn 51:223 8541 152 Jädraås Jädraås fvf 12,0
Älgsjön 52:8 7048 297 Jädraås Jädraås fvf 16,0
Mosstjärn 52:9 6948 296 Jädraås Jädraås fvf 1,8
Nätsjön 52:10 6849 294 Jädraås Jädraås fvf 38,0
Svarttjärn 52:11 6751 274 Jädraås Jädraås fvf 3,5
Stensjön 52:14 6950 276 Jädraås Jädraås fvf 24,0
Abborrtjärn 52:15 7051 274 Jädraås Jädraås fvf 1,2
Ljustjärn 52:16 7152 272 Jädraås Jädraås fvf 4,0
Rönnback-Holmsjön 52:28 7252 271 Jädraås Jädraås fvf 67,0
Måcksjön m. Gäddtj. 52:31 7752 239 Jädraås Jädraås fvf 185,0
Sidsjön 52:32 7751 232 Jädraås Jädraås fvf 13,0
Vansattatjärn 52:35 7146 293 Jädraås Jädraås fvf 9,0
Låtilamp 52:36 7548 235 Jädraås Jädraås fvf 8,0
Kallatou 52:37 7648 228 Jädraås Jädraås fvf 3,0
Kojvilampi 52:38 7649 202 Jädraås Jädraås fvf 1,7
Ljustjärn 52:39 7850 237 Jädraås Jädraås fvf 9,5
Kivlamp 52:40 7648 231 Jädraås Jädraås fvf 1,0
Notilamp 52:41 7748 229 Jädraås Jädraås fvf 3,5
Lettemackstjärn N. 52:42 7747 238 Jädraås Jädraås fvf 1,0
Valkalamp 52:43 7848 203 Jädraås Jädraås fvf 3,8
Abborrtjärn Stora 52:44 7950 232 Jädraås Jädraås fvf 7,7
Liss-Abborrtjärn 52:45 7949 228 Jädraås Jädraås fvf 5,2
Kottenlamp 52:46 7948 230 Jädraås Jädraås fvf 1,2
Kolkilamp 52:47 7445 299 Jädraås Jädraås fvf 13,0
Verkalamp 52:48 8047 299 Jädraås Jädraås fvf 1,5
Lickolamp 52:49 7942 266 Jädraås Jädraås fvf 3,0
Skältjärn 52:52 8149 225 Jädraås Jädraås fvf 12,0
Summa 27 st  449,6

  
Medskogssjön Stora 52:97 9440 104 Medskogs Medskogssjöns Camping 42,0
Islingen 52:96 9441 104 Medskogs Medskogssjöns Camping 15,0
Summa 2 st  57,0
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Namn enl. top.karta SMHI:sida Ref H.ö.h.. FVO(F) Förvaltn. Ha
  

Gäddtjärn Nedre 50:160 8573 287 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,7
Kroksjön 50:161 8373 282 Ockelbo NÖ Lingbo ff 31,4
Botjärn 50:163 8371 269 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,7
Fallstadammen 50:164 9068 115 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,6
Paskotjärn 50:166 8669 255 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,2
Lingan 50:167 9368 79 Ockelbo NÖ Lingbo ff 510,0
Stortjärn 50:168 8966 160 Ockelbo NÖ Lingbo ff 15,0
Svarttjärn 50:170 8872 263 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,0
Öratjärn 50:171 8972 186 Ockelbo NÖ Lingbo ff 2,2
Mörttjärn Övre 50:174 8474 283 Ockelbo NÖ Lingbo ff 6,5
Mörttjärn Nedre 50:175 8673 281 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,0
Näs-Abborrtjärn 50:176 8673 280 Ockelbo NÖ Lingbo ff 4,7
Långsjön 50:177 8672 275 Ockelbo NÖ Lingbo ff 18,0
Abborrtjärn Lilla 50:178 8572 275 Ockelbo NÖ Lingbo ff 3,0
Lill-Vrången 50:179 8671 278 Ockelbo NÖ Lingbo ff 7,3
Stor-Vrången 50:180 8772 267 Ockelbo NÖ Lingbo ff 41,0
Väringen 50:181 9274 108 Ockelbo NÖ Lingbo ff 3,0
Djuptjärn 50:182 9371 90 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,0
Nytjärn 50:184 9572 138 Ockelbo NÖ Lingbo ff 9,0
Grosseltjärn 50:185 9769 138 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,0
Hälltjärn 50:202 9869 126 Ockelbo NÖ Lingbo ff 1,5
Lisstjärn 50:169 9064 140 Ockelbo NÖ Mo ff 18,0
Klubbäckssjön 50:183 9667 79 Ockelbo NÖ Mo ff 159,0
Ekaren 50:186 9565 79 Ockelbo NÖ Mo ff 213,0
Över-Säljen 50:188 9563 77 Ockelbo NÖ Mo ff 7,0
Neder-Säljen 50:189 9663 76 Ockelbo NÖ Mo ff 3,0
Häbbergstjärn 50:191 9362 114 Ockelbo NÖ Mo ff 1,0
Bodtjärn 51:207 8462 239 Ockelbo NÖ Mo ff 1,7
Gyttjärn 51:208 8962 139 Ockelbo NÖ Mo ff 3,5
Svartsjön 51:209 8860 99 Ockelbo NÖ Mo ff 3,0
Norrbotjärn 51:210 8858 90 Ockelbo NÖ Mo ff 1,2
Norrbosjön 51:211 8957 89 Ockelbo NÖ Mo ff 10,6
Hedsjön 51:213 9162 123 Ockelbo NÖ Mo ff 16,0
Mörtsjön 50:192 9459 122 Ockelbo NÖ Spf Ocklan 23,0
Ljustjärn 49:115 0069 97 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 6,3
Svarttjärn 49:116 0269 72 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 1,7
Kroktjärn 49:117 0268 68 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 5,0
Svartsjön 49:119 0266 62 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 6,1
Säljsjön 50:190 9662 74 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 12,0
Trossjön 50:193 9757 103 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 36,0
Liss-Dammsjön 50:194 0062 61 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 55,0
Stor-Dammsjön 50:195 0160 61 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 321,0
Femtjärn 50:196 9859 80 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 4,5
Grosstjärn 50:197 0258 69 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 25,0
Mellantjärn 50:198 0259 64 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 3,1
Bredtjärn 50:201 9868 96 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 1,0
Fäbodtjärn 50:202 9765 90 Ockelbo NÖ Säbyggeby-Mörtebo ff 10,0
Summa 47 st  1609,5
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Namn enl. top.karta SMHI:sida Ref H.ö.h.. FVO(F) Förvaltn. Ha
  

Sänktjärn 51:230 9343 120 Stora Stora 2,0
Lasjön 51:231 9348 99 Stora Stora 100,0
Stor-Abborrtjärn 51:233 9647 107 Stora Stora 26,0
Liss-Abborrtjärn 51:234 9648 100 Stora Stora 10,3
Stor-Dammtjärn 51:240 9941 74 Stora Stora 7,0
Tretjärn 52:82 9542 104 Stora Stora 19,0
Fagersjön 52:83 9743 95 Stora Stora 17,0
Svarttjärn 52:85 9939 80 Stora Stora 3,0
Långsjön 52:99 9638 91 Stora Öjarens FVOF 49,0
Järvsjön m. L Järvsjön 52:100 9537 88 Stora Öjarens FVOF 20,9
Summa 10 st  254,2

  
Gammelåstjärn 51:174 8161 252 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,0
Sjugtjärn 51:175 8357 110 Ulvsta Ulvsta FVOF 7,0
Pålsjön 51:180 8455 110 Ulvsta Ulvsta FVOF 65,0
Svarttjärn 51:181 8558 245 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,0
Svarttjärn 51:182 8152 282 Ulvsta Ulvsta FVOF 2,5
Vallsjön Öv. O. Ned. 51:183 8755 97 Ulvsta Ulvsta FVOF 85,0
Rönnåstjärn Stora 51:185 8752 227 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,7
Hötjärn 51:186 8949 127 Ulvsta Ulvsta FVOF 2,3
Stor-Rännsjön 51:187 9050 115 Ulvsta Ulvsta FVOF 87,0
Liss-Rännsjön 51:188 9150 15,5 Ulvsta Ulvsta FVOF 15,5
Bysjön 51:189 9353 74,4 Ulvsta Ulvsta FVOF 224,0
Liss-Mörttjärn 51:218 8350 228 Ulvsta Ulvsta FVOF 11,0
Stor-Mörttjärn 51:219 8350 224 Ulvsta Ulvsta FVOF 13,0
Flaxtjärn 51:220 8647 154 Ulvsta Ulvsta FVOF 16,0
Melltjärn 51:221 8646 152 Ulvsta Ulvsta FVOF 8,9
Källänges-Risängtjärn 51:222 8745 152 Ulvsta Ulvsta FVOF 7,0
Igeltjärn 51:224 8645 164 Ulvsta Ulvsta FVOF 24,0
Djupsjön 51:225 8741 205 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,0
Stensjön 51:226 8842 205 Ulvsta Ulvsta FVOF 4,4
Svarttjärn 51:226 8746 150 Ulvsta Ulvsta FVOF 2,5
Mångeln 51:227 8848 139 Ulvsta Ulvsta FVOF 151,0
Liss-Tansen 51:227a 171 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,0
Hammarsjön 51:228 9247 103 Ulvsta Ulvsta FVOF 157,0
Trollsjön 51:229 9048 134 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,2
Ljustjärn 52:53 8150 228 Ulvsta Ulvsta FVOF 2,1
Stor-Acktjärn 52:54 8250 227 Ulvsta Ulvsta FVOF 13,0
Liss-Acktjärn 52:55 8249 227 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,0
Flattjärn 52:56 8249 218 Ulvsta Ulvsta FVOF 5,1
Tansen 52:57 8248 211 Ulvsta Ulvsta FVOF 55,0
Herratjärn 52:58 8448 215 Ulvsta Ulvsta FVOF 1,5
Medskogssjön Lilla 52:98 9439 103 Ulvsta Ulvsta FVOF 4,7
Summa 30 st  971,4

  
Torptjärn 50:165 8568 251 Åmot Åmots FVOF 13,5
Flybotjärn 51:69 7670 281 Åmot Åmots FVOF 1,7
Abborrtjärn     51:70 7569 290 Åmot Åmots FVOF 2,9
Bresiljorna 51:85 7268 246 Åmot Åmots FVOF 136
Gäddtjärn     51:86 6967 281 Åmot Åmots FVOF 1,4

Namn enl. top.karta SMHI:sida Ref H.ö.h.. FVO(F) Förvaltn. Ha
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Abborrtjärn  51:87 7168 266 Åmot Åmots FVOF 4,0
Vintervägstjärn 51:88 7267 246 Åmot Åmots FVOF 7,0
Storögat 51:89 7267 246 Åmot Åmots FVOF 1,0
Rudtjärn 51:90 7466 259 Åmot Åmots FVOF 1,1
Lomtjärn Stora 51:91 7364 224 Åmot Åmots FVOF 3,5
Fagerfläcken 51:94 7666 252 Åmot Åmots FVOF 73,0
Ljustjärn 51:95 7566 260 Åmot Åmots FVOF 5,5
Laxtjärn 51:96 7565 242 Åmot Åmots FVOF 1,1
Kroksjön 51:97 7866 266 Åmot Åmots FVOF 43,0
Verkalamp 51:99 6866 271 Åmot Åmots FVOF 6,2
Svarttjärn 51:100 6965 284 Åmot Åmots FVOF 1,6
Ormtjärn 51:101 7262 245 Åmot Åmots FVOF 9,9
Hällåstjärn 51:103 7964 266 Åmot Åmots FVOF 2,0
Kråktjärn 51:144 6563 300 Åmot Åmots FVOF 3,7
Timsen 51:146 6261 281 Åmot Åmots FVOF 23,0
Markus häbbar 51:147 6660 257 Åmot Åmots FVOF 1,6
Björktjärn 51:148 6660 243 Åmot Åmots FVOF 1,0
Källsjön 51:149 6759 235 Åmot Åmots FVOF 11,0
Mörtsjön Lilla 51:150 6559 272 Åmot Åmots FVOF 4,6
Hötjärn 51:151 6758 236 Åmot Åmots FVOF 3,5
Nöptjärn 51:152 6758 237 Åmot Åmots FVOF 3,5
Sundsjön 51:153 6756 267 Åmot Åmots FVOF 4,1
Hedsjön 51:154 6858 237 Åmot Åmots FVOF 12,5
Svarttjärn 51:155 6758 238 Åmot Åmots FVOF 1,2
Ljustjärn 51:156 6858 237 Åmot Åmots FVOF 3,5
Sidsjön 51:157 6858 234 Åmot Åmots FVOF 4,5
Trehörningen 51:158 6661 276 Åmot Åmots FVOF 9,1
Hemsjön 51:159 6859 234 Åmot Åmots FVOF 7,5
Abborrtjärn 51:162 6762 273 Åmot Åmots FVOF 9,1
Torraktjärn 51:162 6963 270 Åmot Åmots FVOF 1,8
Vallsjön 51:163 6961 235 Åmot Åmots FVOF 0,0
Styvjesjön 51:164 7060 225 Åmot Åmots FVOF 14,7
Hedsjön 51:165 7557 202 Åmot Åmots FVOF 23,0
Mojsjön 51:166 7555 240 Åmot Åmots FVOF 7,8
Kvisjötjärn 51:168 7360 230 Åmot Åmots FVOF 5,0
Liss-Kvisjön 51:169 7459 227 Åmot Åmots FVOF 19,0
Masugnsdammen 51:170 7758 173 Åmot Åmots FVOF 4,1
Stor-Kvisjön 51:170 7459 227 Åmot Åmots FVOF 68,0
Trehörntjärn 51:172 8262 255 Åmot Åmots FVOF 6,2
Laxtjärn 51:173 8162 254 Åmot Åmots FVOF 8,8
Lorttjärn 51:177 7855 284 Åmot Åmots FVOF 5,1
Stor-Öratjärn 51:178 7955 263 Åmot Åmots FVOF 26,0
Liss-Öratjärn 51:179 8054 269 Åmot Åmots FVOF 15,5
Mosjön med sidosjöar, inkl 
Bävertjärn 

51:195 7970 284 Åmot Åmots FVOF 256,0

Gruvbergstjärn 51:196 8169 290 Åmot Åmots FVOF 1,4
Mellansjön Nedre 51:198 8269 276 Åmot Åmots FVOF 22,0
Grästjärn 51:199 8467 246 Åmot Åmots FVOF 3,5
Kroktjärn 51:201 8065 271 Åmot Åmots FVOF 1,0
Skinnsjön 51:202 8066 254 Åmot Åmots FVOF 5,8
Mörttjärn 51:203 8165 237 Åmot Åmots FVOF 27,0

Namn enl. top.karta SMHI:sida Ref H.ö.h.. FVO(F) Förvaltn. Ha
  

Liss-Hedtjärn 51:204 8367 265 Åmot Åmots FVOF 2,2
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Stor-Hedtjärn 51:205 8367 265 Åmot Åmots FVOF 8,8
Råtjärn 51:206 8464 206 Åmot Åmots FVOF 3,2
Grästjärn 52:3 6556 260 Åmot Åmots FVOF 1,3
Hälltjärn 52:4 6556 260 Åmot Åmots FVOF 2,0
Fiskgubben 52:5 6656 254 Åmot Åmots FVOF 1,2
Ottopotto 52:6 6557 269 Åmot Åmots FVOF 2,5
Brännholmstjärn (1) 52:7 6755 250 Åmot Åmots FVOF 2,5
Brännholmstjärn (2) 52:7 6755 250 Åmot Åmots FVOF 0,6
Brännholmstjärn (3) 52:7 6755 250 Åmot Åmots FVOF 1,3
Mörtsjön   52:12 6753 246 Åmot Åmots FVOF 23,0
Korpsjön 52:13 6954 237 Åmot Åmots FVOF 29,0
Björktjärn Stora 52:17 6757 270 Åmot Åmots FVOF 1,5
Källsjö-Holmsjön 52:18 6756 264 Åmot Åmots FVOF 15,0
Över-Jädern 52:19 7056 226 Åmot Åmots FVOF 13,0
Mellan-Jädern 52:20 7055 225 Åmot Åmots FVOF 10,0
Neder-Jädern 52:21 7055 225 Åmot Åmots FVOF 13,0
Stor-Köcka 52:22 7155 226 Åmot Åmots FVOF 2,2
Grundsjön 52:23 7157 227 Åmot Åmots FVOF 25,0
Vefma 52:24 7255 230 Åmot Åmots FVOF 2,2
Lorttjärn 52:25 7356 230 Åmot Åmots FVOF 1,5
Stenfisktjärn 52:26 7154 237 Åmot Åmots FVOF 1,8
Törni 52:27 7254 225 Åmot Åmots FVOF 1,2
Snåltjärn 52:29 7755 281 Åmot Åmots FVOF 24,0
Bredtjärn 52:30 7654 245 Åmot Åmots FVOF 15,0
Granåstjärn 52:51 8052 281 Åmot Åmots FVOF 2,7
Summa 81 st.  1145,2

  
Vittersjön 50:213 0351 73 Östby Östby FVOF 240
Gnöttjärn 50:214 0150 76 Östby Östby FVOF 8,0
Sågtjärn 50:215 0252 73 Östby Östby FVOF 17,0
Lill-Vanstjärn 50:216 0153 92 Östby Östby FVOF 11,0
Stor-Vanstjärn 50:217 0052 90 Östby Östby FVOF 14,0
Norrtjärn 50:218 0253 69 Östby Östby FVOF 26,0
Tolvören 50:219 0254 69 Östby Östby FVOF 67,0
Igeltjärn 50:220 0054 102 Östby Östby FVOF 2,7
Ycklaren till Sundsbron 51:232 9649 74 Östby Östby FVOF 58,0
Östersjön 51:235 9651 74 Östby Östby FVOF 162,0
Gåstjärn 51:236 9755 106 Östby Östby FVOF 7,0
Vanssjön 51:236 9951 82 Östby Östby FVOF 24,0
Gammelfäbodtjärn 51:241 0146 73 Östby Östby FVOF 6,3
Svarttjärn 51:243 0347 81 Östby Östby FVOF 10,3
Ljustjärn 51:244 0347 80 Östby Östby FVOF 3,2
Lynktjärn 51:245 0347 80 Östby Östby FVOF 3,2
Summa 16 st.  659,7

  
Totalt 226 st.  6298,3
 


