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1 Sammanfattning 

Storsjön ligger i Bergs kommun i Jämtlands län. Sjön utgör det överst belägna regleringsmagasinet i 
Ljungan och årsreglerar vatten för totalt 13 nedströms liggande kraftverk i Ljungan. Sjön regleras av 
Ljungans vattenregleringsföretag med hjälp av Storsjödammen i sjöns utlopp.  

Dammen utgör ett definitivt hinder för fiskvandring i uppströms riktning och sannolikt partiellt hinder 
för fiskvandring i nedströms riktning. 

I Storsjön tillämpas s.k. årsreglering. Sjöns vattenyta regleras med en skillnad mellan högsta- och 
lägsta vattenyta uppgående till 5,4 m. Sommartid (5 juni – 15 september) begränsas skillnaden 
mellan högsta- och lägsta vattenyta till 0,5 m. Från dammen ska alltid en minimitappning om minst 
1,6 m3/s släppas. Ljungan mellan Storsjön och Övre-Grucken kallas för ”Sölvbacka strömmmar” och 
utgör Natura 2000 område. Sträckan är ca 6 km och beskrivs bl.a. som en ”opåverkad älvsträcka med 
stora biologiska värden med bl.a. förekomst av utter (Naturvårdsverket 2018).  

I Storsjön är öring, harr, sik, gädda, lake och elritsa vanligt förekommande fiskarter. I Ljungan 
nedströms Storsjön tillkommer utöver nämnda arter även abborre.   

Storsjön klassificeras som kraftigt modifierat vatten (=KMV) med en status motsvarande 
”Otillfredsställande ekologisk potential”. Miljökvalitetsnormen är ”God ekologisk potential” år 2027. 
Status för Ljungan mellan Storsjön och sjön Över-Grucken klassificeras som ”Otillfredsställande 
ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen är ”God ekologisk status” år 2021. Som miljöåtgärd för båda 
vattenförekomsterna finns fiskväg i Storsjödammen upptagen.     

Ljungans vattenregleringsföretag avser att anlägga en fiskväg i Storsjödammen. Fiskvägen föreslås 
utformas så att den vid ”normal vattenföring” och ”normal vattentemperatur” då Storsjöns vattenyta 
överstiger 565,50 (=sänkningsgräns 5 juni – 15 september) är vandringsbar för på platsen samtliga 
förekommande fiskarter med vandringsbehov.   

Fiskvägen avses att förses med ett vattenintag centralt placerat på dammens uppströmssida. På 
dammens nedströmssida utformas fiskvägens översta del som en betongränna med reglerbara 
luckor. Nedströms betongrännan avses en naturliknande fiskväg med lutning om ca 2% att anläggas 
längs höger strand. Befintlig bilväg längs höger strand föreslås flyttas 10-15 m söderut (figur 6).  

Då Storsjöns vattenyta överstiger + 565,5 m avses fiskvägen normalt ha en vattenföring om ca 4 m3/s. 
Ges bättre fiskvandringsresultat med lägre vattenföring kan dock vattenföring minskas till 1,6 m3/s 
som lägst. Då Storsjöns vattenyta är lägre än ca +565,5 m minskar fiskvägens maximala vattenföring 
för att upphöra helt då sjöns vattenyta understiger ca +564,6.   

Föreslagen drift av fiskvägen föranleder ej någon ansökan om ändrad minimitappning. 

Anläggningsarbeten planeras preliminärt att genomföras huvudsakligen år 2020.  
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2 Administrativa uppgifter 

Huvudman för planerad åtgärd 

Organisation  Ljungans Vattenregleringsföretag 

Postadress:   LVF 

Box 392 

831 25 Östersund 

 

Adress för yttranden, synpunkter, fakturor:  

LVF 

Box 392 

831 25 Östersund 

Ref: Ragnar Asklund 

 

Kontaktperson rörande planerad åtgärd:  

Ragnar Asklund 

Ljungans vattenregleringsföretag 

063-150810 
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3 Bakgrund 

Storsjön ligger i Bergs kommun i Jämtlands län. Sjön utgör det överst belägna regleringsmagasinet i 
Ljungan och årsreglerar vatten för totalt 13 nedströms liggande kraftverk i Ljungan. Sjön regleras av 
Ljungans vattenregleringsföretag med hjälp av Storsjödammen i sjöns utlopp.  

Dammen utgör ett definitivt hinder för fiskvandring i uppströms riktning och sannolikt partiellt hinder 
för fiskvandring i nedströms riktning.  

År 2016 genomförde EKOM och KFS på uppdrag av Vattenregleringsföretagen en förstudie där bl.a. 
kostnader och fiskvandringsfunktion för olika fiskvandringsåtgärder bedömdes. Av undersökta 
åtgärder bedömdes en naturliknande fiskväg, ett s.k. omlöp, längs höger strand utgöra bästa 
alternativ för att åstadkomma förutsättning för fiskvandring förbi dammen.    

 
Figur 1. Storsjöns utlopp med befintlig regleringsdamm.  

4 Nuvarande anläggning 

4.1 Storsjöns regleringsdamm 

Storsjöns regleringsdamm byggdes under åren 1963-1964. Dammen ligger på fastigheten Storsjö 6:6. 
Dammen är en 57 meter lång betongdamm grundlagd på berg. I dammen finns ett bottenutskov, 
flodutskov och en ursparing för eventuell fisktrappa. Betongdammen ansluter med jorddammar mot 
omgivande terräng. Dammen utgör också vägbro. 

Vatten avbördas genom två utskov. Till vänster finns ett bottenutskov som regleras med en 
segmentlucka av plåt. Utskovet har en fri bredd av 3,5 m, fri höjd av 1,8 m och en tröskelhöjd 
(+557,00) ca 9 m lägre än dämningsgräns.   

Centralt i dammen finns ett flodutskov som regleras av en segmentlucka av plåt. Utskovet har en fri 
bredd på 10,0 meter och har en tröskelhöjd (+560,30 ) ca 5,7 m lägre än sjöns dämningsgräns. 
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Figur 2. Foto över Storsjöns regleringsdamm. 

4.2 Vattenhushållningsbestämmelser och villkor 

Storsjöns vattenyta regleras med en amplitud av 5,4 m. Sommartid (5 juni – 15 september) begränsas 
dock regleringen av högsta- och lägsta vattenyta till 0,5 m. Sjöns dämningsgräns får dock överskridas 
om vissa förhållanden med hög tillrinning råder. Från dammen ska alltid en minimitappning om minst 
1,6 m3/s släppas (tabell 1). 

Tabell 1.       

Dämningsgräns (DG):   +561,60 m 

Sänkningsgräns (SG):   +566,00 m 

Sommarsänkningsgräns (SSG) (5 juni – 15 september):  +565,50 m. 

Minimitappning:    1,6 m3/s 

Bottenutskov 

Flodutskov 
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5 Nulägesbeskrivning 

5.1 Mark- och vattenanvändning 

5.1.1 Natura 2000, riksintressen och planförhållanden 

Ljungan mellan Storsjödammen och sjön Över-Grucken utgör Natura 2000-område. Storsjödammen 
och Sölvbacka strömmar ligger inom område som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv 
(Naturvårdsverket 2018). 

I kommunens översiktplan finns inget speciellt nämnt om området nära Storsjödammen. Området är 
ej detaljplanelagt (Larsdotter-Brynhildsvoll muntligt 2018). 

5.1.2 Fiske och friluftsliv 

Fiske i Storsjön och nedströmsliggande Sölvbacka strömmar förvaltas av Storsjö FVO. Fisket är 
mycket populärt och sportfisket efter harr och öring i Sölvbacka strömmar är välkänt bland fiskare i 
Sverige.  

Sportfisket utgör ett viktigt underlag för turism i området. Huvuddelen organiserad fisketurism sker 
via den verksamhet Storsjö Fjällturism AB erbjuder vid anläggningen ”Storsjö fiskecamp”.  

5.1.3 Rennäring 

Storsjödammen ligger inom Tåssåsens och Handölsdalens samebyar. Dammen ligger i Tåssåsens 
sameby inom område som utgör ”förvinterland” och ”vinterland”. I Handölsdalen sameby ligger 
dammen inom ”förvinterland” och ”vårvinterland” (Sametinget 2018).   

5.1.4 Bebyggelse 

Närmaste tätort ligger på Storsjöns norra strand och utgörs av Storsjö kapell. Intill östra delen av 
Storsjön och Sölvbacka strömmar finns ingen bebyggelse med fast boende. Närmaste fritidshus ligger 
i Utansjön ca 1,8 km nordväst om Storsjödammen (Svensson muntligt 2018). 

5.2 Naturmiljö 

5.2.1 Hydrologi 

Storsjöns avrinningsområde uppgår till ca 954 km2. SMHI beräknar att oreglerade vattenföringar i 
sjöns utlopp uppgår till följande  (källa SMHI Vattenweb 2018):   

HQ50 196 m3/s 

MQ 18,3 m3/s 

MLQ 2,08 m3/s 

I Storsjön tillämpas s.k. årsreglering vilket normalt innebär att sjöns vattenyta sänks under vintern för 
att nå sin lägsta nivå under senvintern. Del av hög vårvattenföring används sedan för att åter höja 
vattenytan till att ligga mellan sommarsänkningsgräns och däämningsgräns (figur 3).  
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Figur 3. Vattenytans reglerade höjd i Storsjön (Källa Vattenregleringsföretagen). 

5.2.2 Ekologi 

Storsjön har en total yta av 27,69 km² och ett maxdjup på maxdjup på 27 m (SMHI vatenweb 2018). 
Ljungan mellan Storsjön och Övre-Grucken kallas för Sölvbacka strömmmar och utgör Natura 2000 
område. Sträckan är ca 6 km lång med en yta av ca 46 ha och beskrivs bl.a. som en ”opåverkad 
älvsträcka med stora biologiska värden med bl.a. förekomst av utter (Naturvårdsverket 2018).  

I vattensystemets fjällområden finns stora sammanhängande områden med enbart öring och röding. 
Nedanför fjällområdet i de större sjöarna är öring, harr, sik, abborre, gädda och lake vanligt 
förekommande arter (tabell 2). I själva Ljungan finns främst öring och harr i strömmarna medan 
andra arter som sik, gädda, abborre, elritsa och lake kan förekomma i de lugnare partierna. Öring och 
harr dominerar även i vattensystemets större tillflöden men även där förekommer andra arter i de 
lugnare partierna (Länsstyrelsen Jämtland 2013). 

Tabell 2. Förekommande fiskarter i Storsjön och nedströms liggande sjöar (Källa Länsstyrelsen 2013). 

 

Av förekommande fiskarter i Storsjön – Flåsjön anges öring, harr, sik generellt sett ha ett ”stort” 
vandringsbehov där möjligheten till vandring mellan vattendrag och sjö ofta är viktig för 
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genomförande av livscykeln. Abborre, gädda, lake och elritsa anges ha ett ”normalt” vandringsbehov 
(HAV 2013).  

Storsjön klassificeras som kraftigt modifierat vatten (=KMV) med en status motsvarande 
”otillfredsställande ekologisk potential”. ”Längsgående konnektivitet” och ”hydrologisk regim” 
klassas som ”dålig” för Storsjön). Beslutad miljökvalitetsnorm är ”God ekologisk potential” år 2027 
och miljöåtgärder inkluderar bl.a. ”uppströmspassage och nedströmspassage i Storsjödammen” (VISS 
2018 
Ljungan mellan Storsjön och sjön Över-Grucken bedöms ha en klass motsvarande ”otillfredsställande 
ekologisk status”. ”Hydrologisk regim” klassas som otifredsställande. ”Konnektivitet i uppströms- och 
nedströms riktning samt ”Morfologiskt tillstånd” klassas som ”måttlig”. Miljökvalitetsnormen är ”God 
ekologisk status” år 2021 och miljöåtgärder inkluderar bl.a. ”minimitappning i fiskväg i 
Storsjödammen” (VISS 2018).    

 
Figur 4. Ekologisk status för Storsjön och omkringliggande vattenförekomster. 

5.2.3 Kulturmiljö 

Storsjödammen och närmast intilliggande omgivning har preliminärt inga dokumenterade 
kulturmiljövärden. Ca 270 m öster om dammen ligger en fornlämning som utgörs av ett 
fångtsgropssystem (figur 5)(RÄ 2018). 

Storsjödammen 
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Figur 5. Fångsgropssystem ca 270 m öster om Storsjödammen. 

Storsjödammen 
Fångstgropar 
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6 Planerad verksamhet 

6.1 Anläggande av fiskväg 

6.1.1 Preliminär utformning av fiskvägen 

Ljungans vattenregleringsföretag avser att anlägga en fiskväg i Storsjödammen. Fiskvägen föreslås att 
utformas så att den vid ”normal vattenföring” och ”normal vattentemperatur” blir vandringsbar för 
på platsen samtliga förekommande fiskarter med vandringsbehov.   

Fiskvägen avses att förses med ett vattenintag centralt placerat på dammens uppströmssida. 
Vattenintaget utformas så att fiskvägen ska fungera optimalt då Storsjöns vattenyta uppgår till 
+565,50 – 566,00.   

På dammens nedströmssida anläggs en betongränna för att leda vattnet till höger strand. Rännan 
förses med reglerbara luckor som kan fördela nivåskillnaden mellan Storsjön och nedströmsliggande 
fiskväg på flera steg när nivån i Storsjön överstiger +565,50. Rännan förbereds också för att 
möjliggöra en kontroll av vandring i såväl uppströms- som nedströms riktning. 

Längs högra stranden anläggs en naturliknande fiskväg. Då befintlig mark ligger relativt högt kommer 
det att innebära att stora delar av slänten ner mot vattnet schaktas ner. Befintlig väg längs höger 
strand föreslås flyttas 10-15 m söderut (figur 6).  

Den naturliknande fiskvägen föreslås ges en lutning om max 2% och förses med vilpooler. Fiskvägens 
mynning anläggs direkt nedströms befintlig damm. Fiskvägen totala längd beräknas preliminärt till ca 
345 m. 

Mer detaljerad planskiss över fiskvägen visas i bilaga 1. 

 
Figur 6. Planskiss över planerad fiskväg i Storsjödammen. 

6.1.2 Fiskvägens vattenföring och drift 

Fiskvägens vattenföring förslås kunna varieras mellan 0,0 – 4,0 m3/s då Storsjöns vattenyta är högre 
än ca +565,50. Vanligtvis överstiger Storsjöns vattenyta den nivån under perioden slutet av maj - 
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slutet av oktober (figur x). Under tiden 5 juni – 15 september utgör också nivån +565,50 m s.k. 
”sommarsänkningsgräns”. 

Då Storsjöns vattenyta är lägre än ca +565,50 m minskar fiskvägens maximala vattenföring till mindre 
än 4 m3/s. Vid vattenyta ca + 565,00 m uppgår vattenföringen till ca 1 m3/s. Då sjöns vattenyta är 
lägre än ca 564,6 m understiger vattenytan vattenintagets tröskelhöjd och inget vatten kan då rinna 
genom vattenintaget. 

Då Storsjöns vattenyta överstiger + 565,50 m avses fiskvägen normalt ha en vattenföring om ca 4 
m3/s. Ges bättre fiskvandringsresultat med lägre vattenföring kan dock vattenföring minskas till 1,6 
m3/s som minst. Även under torrperiod med extremt liten tillrinning kan vattenföringen minskas till 
1,6 m3/s.  

Under tid då Storsjöns vattenyta är lägre än ca 564,60 torrläggs fiskvägen och 
fiskvandringsfunktionen genom fiskvägen upphör helt. Vanligtvis inträffar det fr.o.m. mitten av 
december till mitten av maj. Fiskvägen föreslås dock kunna stängas tidigare på hösten om isbildning 
riskerar att medföra skador på fiskvägen.  

Föreslagen drift av fiskvägen föranleder ej någon ansökan om ändrad minimitappning.     

6.1.3 Arbetenas genomförande 

Anläggningsarbeten planeras preliminärt att huvudsakligen genomföras år 2020.  

Byggande av intag sker bakom kasun som installeras på betongdammens uppströmssida. Kassunen 
länspumpas och arbetet med rivning i befintlig damm och eventuella förstärkningsarbeten utförs i 
torrhet. Arbetet gör att fångdamm på dammens uppströms sida ej behövs för arbetenas 
genomförande. 

Betongränna på dammens nedströmssida byggs i torrhet och ansluts mot befintlig 
betongkonstruktion. 

Vid anläggande av naturliknade delen av fiskvägen längs höger strand beräknas preliminärt att den 
totala schaktvolymen kan komma att uppgå till ca 28 000 m³. I detta ingår ca 5 700 m³ bergschakt. En 
mindre mängd av materialet, främst block, kommer att kunna återanvändas vid uppbyggnad av 
omlöpet. 

Bron över dammen kommer att behöva vara avstängd under enstaka dagar, t.ex. vid installation av 
kassun på uppströmssidan.  

6.2 Övriga utredda alternativ 

6.2.1 Teknisk fiskväg 

Alternativet att anlägga en teknisk fiskväg har översiktligt utretts 2016 (Lundström 2016). Teknisk 
fiskväg kan anläggas. Jämfört med planerad naturliknande fiskväg medför en teknisk fiskväg ett antal 
nackdelar: 

 Högre anläggningskostnad om samma vattenföring (4 m3/s) 

 Risk för sämre möjlighet för nedströms vandring 

 Mindre flexibilitet i placering av mynning vilket riskerar att leda till sämre anlockning.  

Sammantaget har alternativet ”teknisk fiskväg” bedömts som sämre alternativ än ”Naturliknande 
fiskväg”. 
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6.2.2 Fiskväg för uppströms vandring vid vattenstånd lägre än +565,50 

Alternativet att anlägga en fiskväg som möjliggör fiskvandring i uppströms riktning under hela året 
har översiktligt utretts 2016 (Lundström 2016).  

Dämningsgräns för Storsjön är +566,00. Sänkningsgräns är +561,60. Ska fisk ha möjlighet att vandra i 
uppströms riktning under hela året måste en fiskväg fungera när Storsjöns vattenyta är mellan 
+561,60 – 566,00. Vidare bör inte nivåskillnad mellan t.ex. olika steg i en fiskväg överstiga ca 25 cm 
för att områdets olika arter av fisk ska kunna vandra. 

För att åstadkomma möjlighet till uppströms vandring då Storsjöns VY understiger ca +566,25 skulle 
teoretiskt sett föreslagen naturliknande fiskväg kunna kompletteras enligt följande:  

Teknisk fiskväg anläggs på uppströms sida av dammen. Fiskvägen förses med ca 15 reglerbara steg 
som medger en steghöjd av ca 25 cm oavsett vattenyta mellan +561,60 och +565,25. Med 3 m långa 
steg skulle fiskvägen få en längd av minst 45 m. Fiskvägen leds genom befintlig damm med VY på 
+561,60 och vidare ned till nedströms vattenyta.  

I praktiken lär dock skötsel och drift av 15 olika steg som vart och ett ska kunna regleras vintertid 
vara förenat med mkt stora problem vilket sannolikt skulle leda till långa driftuppehåll. Nyttan av 
möjlighet till uppströms vandring vid sjöyta lägre än +565,50, vilket normalt inträffar vintertid, 
bedöms som liten.  

Sammantaget har alternativet att anlägga fiskväg som möjliggör uppströms vandring vid vattenstånd 
lägre än +565,50 bedömts medföra praktiska problem och höga kostnader till sannolikt liten 
ekologisk nytta. Alternativet har därför ej ansetts som värt att genomföra. 
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7 Preliminärt om effekter och påverkan 

7.1 Mark- och vattenanvändning 

Natura 2000, riksintressen och planförhållanden 
Anläggandet av fiskväg  

 bedöms gynna fiskbestånd i Natura 2000-området och långsiktigt stärka förutsättningar för bl.a. 
utter.   

 bedöms bidra till att stärka områdets värde som riksintresse för rörligt friluftsliv. 

 bedöms ej strida mot kommunens översiktsplan. 

Fiske och friluftsliv 
Anläggandet av fiskväg bedöms långsiktigt bidra till att stärka lokala fiskbestånd och på så sätt stärka 
underlaget för fiske och friluftsliv 

Rennäring 
Anläggandet av fiskväg bedöms inte långsiktigt kunna påverka renskötseln i området.  

7.2 Naturmiljö 

Hydrologi 
Anläggandet av fiskväg kommer ej att förändra regleringen av Storsjön.  

Ekologi i stort  
Anläggandet av fiskväg bedöms bidra till att skapa bättre förutsättningar för olika bestånd av fisk att 
kunna nyttja bra habitat för lek, tillväxt, övervintring etc. Åtgärden förväntas långsiktigt bidra till att 
stärka områdets bestånd av fisk. Framförallt kan arterna harr, sik och öring komma att gynnas av 
åtgärderna. Indirekt gynnar starkare bestånd av fisk också andra arter som t.ex. utter.    

Ekologisk status 
Storsjödammen utgör gräns mellan vattenförekomsterna Storsjön (SE696633-136939) och Ljungan 
(SE696655-137230). Anläggandet av fiskväg kommer att förbättra konnektiviteten i uppströms- och 
nedströms riktning mellan- och genom båda vattenförekomsterna. Åtgärden bedöms på sikt positiv 
för biologiska kvalitetsfaktorn fisk i båda vattenförekomsterna. 

Åtgärden bedöms ej påverka övriga biologiska kvalitetsfaktorer och ej heller övriga 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.     

7.3 Landskapsbild 

Anläggandet av fiskväg kommer att förändra slänten mellan väg och strand nedströms dammen längs 
höger strand. Ett avsnitt med huvudsakligen yngre tätvuxen barrblandskog kommer att ersättas av 
den naturliknande delen av fiskvägen. Förändringen kommer enbart att vara synlig från dammen och 
i området närmast nedströms dammen. Förändringen bedöms preliminärt ej påverka områdets 
landskapsbild negativt. 

7.4 Kulturmiljö  

Anläggandet av fiskväg bedöms ej påverka några kulturmiljövärden 

7.5 Hälsa och säkerhet  

Anläggandet av fiskväg bedöms ej långsiktigt kunna påverka människors hälsa och säkerhet.  
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Stora avstånd till såväl fast boende som fritidshus minskar risken för att anläggningsarbetena ska 
kunna uppfattas som störande.   

Normala försiktighetsåtgärder vid anläggningsarbetenas genomförande bedöms preliminärt 
tillräckliga för att inte riskera människors hälsa och säkerhet.   
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9 Bilagor 

Bilaga 1. Planskiss planerad fiskväg. 
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