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Bakgrund 

År 2020 karterades Stora Tandån i Malung-Sälens kommun av Marcus Westerlund 

inom ramen för ett 15 HP examensarbete inom kandidatprogrammet Biologi- & 

miljövetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser.  

Examensarbetet redovisas i rapporten: St. Tandån. Kartering & Åtgärder – En 

undersökning av vad som finns idag och vad som kan återskapas imorgon. 

Miljö- & stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun har nu för avsikt att 

restaurera Stora Tandån med utgångspunkt från den genomförda karteringen. För 

framtagande av ett projekteringsunderlag, som ska ligga till grund för det praktiska 

återställningsarbetet, har Hagströms Vattenvård & Miljörätt AB anlitats efter genomförd 

upphandling. 

Projekteringsunderlaget skall utgå från den genomförda karteringen och skall omfatta en 

vattendragssträcka på sammanlagt ca 16,5 km uppdelat på fyra delsträckor av den totalt 

ca 27 km långa sträckan som karterades. Se Figur 1 samt bilaga 1. Delsträckorna 

benämns A, B, C och D där delsträcka A är belägen längst uppströms i systemet med 

start vid utloppet av Myrflodammen. 

För arbetet ska också åtgärdsmål tas fram för att garantera att god ekologisk status kan 

uppnås. Åtgärdsmålen ska baseras på de parametrar som klassificeringen i VISS 

grundats på.  

Målbilder för hur vattendraget ska se ut efter åtgärd ska också redovisas samt förslag på 

tillfartsvägar, en uppskattning av tid för restaureringsarbetet samt kostnadsuppskattning 

för åtgärdsarbetet. 

Detaljprojekteringen ska redovisas i form av en skriftlig rapport tillsammans med shape-

filer.   

En kulturmiljöutredning har genomförts: Stora Tandån, Kulturmiljöunderlag, 2021. 

Lima och Transtrands socknar i Dalarna (Stigfinnaren- Arkeologi och kulturhistoria 

AB). De objekt som föreslås ska återställas inom ramen för denna detaljprojektering har 

uteslutit alla de objekt som lyfts fram i kulturmiljörapporten som skyddsvärda.    
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Orientering 

 
Figur 1. Översiktskarta med de fyra delsträckorna A-D som är aktuella att återställa. Se bilaga 1 (i A3-

format). 

Delsträcka A utgör en sträcka på ca 5,9 km och sträcker sig från Myrflodammen ned till 

riksväg 66 (”Fjällvägen”). Delsträcka B är den kortaste sträckan, ca 0,4 km lång och den 

börjar vid sammanflödet med Hundfjällsbäcken (ca 0,4 km nedströms fjällvägen). 

Delsträcka C är ca 3,5 km lång och börjar ca 0,5 km nedströms Ottarstugorna (ca 0,9 km 

nedströms sträcka B). Den ca 6,7 km långa delsträcka D börjar sydost om flygplatsen 

och sträcker sig ned till söder om Ängesåsen. Sammanlagd åtgärdssträcka uppgår till ca 

16,5 km (5,9+0,4+3,5+6,7 km).  
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Figur 2. Översiktskarta åtgärdssträcka A som sträcker sig från Myrflodammen ned till RV 66 (fjällvägen), 

(bilaga 2). 

 
Figur 3. Översiktskarta åtgärdssträcka B och C som är belägna söder om riksväg 66, (bilaga 3). 
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Figur 4. Översiktskarta åtgärdssträcka D som börjar söder om flygplatsen till söder om Ängesåsen, (bilaga 

4). 
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Flottledsåterställning Stora Tandån 

Stora Tandån har som så många andra vattendrag i mellersta och norra Sverige använts 

för att flotta timmer. För flottningen rensade och på andra sätt omformade man 

vattendragen med negativ påverkan på det biologiska livet. I mångt och mycket gick det 

ut på att rensa bort större stenar och nedfallna träd som det flottade timret annars kunde 

fastna vid. De större stenarna och den döda veden som rensades bort är strukturer som 

är mycket viktiga för att skapa och upprätthålla ett akvatiskt ekosystem i balans. Ett 

flottledsrensat vattendrag där t ex större stenar och död ved rensats bort, där sidogrenar 

stängts av och kontakten med den naturliga strandzonen brutits har i grunden utarmats.  

Rent konkret innebär det bland annat att fiskars lek- och uppväxtmöjligheter försämrats 

och vattendragets produktionsförmåga minskat med följden att mindre biomassa, 

jämfört med ett mer opåverkat vattensystem, kan produceras (=mindre fiskbestånd och 

annat biologiskt liv).    

De större stenarna som rensats bort utgör bland annat viktiga ståndplatser för fisk. 

Bakom stenarna bildas bakvatten där fisk positionerar sig för att slippa förbruka onödig 

energi på att bibehålla en position i strömmen. Större stenar minskar också risken att 

bottensubstrat lämpligt för lek spolas bort. De större stenarna bromsar upp vattnet och 

när dessa bromsande strukturer rensats bort ökar vattenhastigheten vilket kan medföra 

att mindre sten- och grusfraktioner, lämpliga för fisklek, riskerar att spolas bort. Om 

lekgrus spolats bort från lekmiljöerna så minskar givetvis möjligheten för öringen att 

lyckosamt reproducera sig vilket därmed påverkar beståndet negativt. Stenarna utgör 

även en viktig rumslig uppdelning av livsmiljön för den revirhävdande öringen, framför 

allt vid leken.  

Genom att man återför stenmaterial till Stora Tandåns åfåra så återskapas också vattnets 

kontakt med den naturliga stranden. Strandzonen utgör en övergångszon mellan två 

olika ekosystem och är naturligt artrika. Att lägga tillbaka tidigare upprensad sten i 

vattendraget kommer också bidra till att de viktiga svämplanen längs Stora Tandån 

återställs/återfår sin funktion. Även svämplanen är naturligt artrika och utgör värdefulla 

biotoper. Där vattnet tillåts svämma över så bidrar det även till att dämpa högflöden i 

vattensystemet.  



 

 

 
 

• 8   Detaljprojektering: flottledsrestaurering av Stora Tandån, Malung-Sälens kommun 

Mängden vatten var ofta en avgörande faktor för hur väl flottningen kunde genomföras i 

mindre vattendrag. Här utgjorde flottningsdammarna en avgörande roll som 

magasinerade vattnet. I Stora Tandån kunde vattnet magasineras med hjälp av 

Myrflodammen som är belägen i vattensystemets källområde. Myrflodammen utgör ett 

definitivt vandringshinder för fisk och annan akvatisk fauna. För att åter skapa möjlighet 

för fisk att fritt röra sig mellan sjön och vattendraget krävs att dammen rivs ut eller 

kompletteras med en fiskvägslösning. Önskar man bibehålla en viss uppdämd yta men 

samtidigt säkerställa fria vandringsvägar för den akvatiska faunan så finns det 

åtgärdsförslag för det. Att titta närmare på möjliga alternativ för att åtgärda 

Myrflodammen ingår inte i denna detaljprojektering utan kräver en separat förstudie.  

 
Figur 5. Myrflodammen. 

Andra sätt att ”hushålla” med vattnet var att man för flottningen stängde av sidofåror för 

att koncentrera flödet till en fåra. Sidofåror utgör ofta viktiga uppväxtmiljöer för fiskar 

och annat biologiskt liv. Att stänga av och torrlägga sidogrenar utarmar ett vattendrag på 

flera sätt, dels genom att viktiga uppväxtmiljöer/habitat försvinner för fisk, dels så 

upphör också all den produktion som de ofta produktiva sidofårorna annars genererar. 
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Att åter öppna upp de avstängda sidofårorna i Stora Tandån är viktiga åtgärder i det 

praktiska återställningsarbetet.  

Oftast finns en brist på död ved i flottade vattendrag vilket karteringen för Stora Tandån 

också visar. Det beror till stor del på att flottledsrensade vattendrag på många ställen 

tappat den viktiga kontakten med den naturliga strandzonen. Detta har skett på grund av 

att upprensat stenmaterial längs strandlinjen effektivt avskilt vattnet från stranden och 

den gynnsamma erosion som annars sker där. De upprensade stenarna fungerar som ett 

erosionsskydd helt enkelt och för framtiden effektivt förhindrar att en ny, naturlig 

strandlinje återbildas. Utan de för vattendraget så gynnsamma naturliga 

erosionsprocesser, som bland annat medför att strandnära träd undermineras och till 

slut faller ned i vattnet, så upphör tillförseln av ny död ved till vattendraget.  

Därför bör man i samband med en återställning tillföra död ved. Detta sker normalt 

genom att man med grävmaskinen lägger ned redan fallna träd på marken, eller genom 

att man viker ned/plockar ett levande träd i strandområdet, helst ett litet stycke in från 

stranden. Den döda veden fyller många viktiga funktioner i ett akvatiskt system, bland 

annat så utgör nedfallna träd viktiga skyddsmiljöer/refuger för fisk samt som föda för 

bottenfauna under en mycket lång tid. Nedfallna träd (och större stenar) fångar också 

upp och kvarhåller annat organiskt material, och därmed stärks produktionen i Stora 

Tandån ytterligare.   

Med fördel väljs barrträd ut som död ved då man normalt vill gynna lövträd längs 

vattendragets kantzon. För att missgynna granbarkborren så väljs träd av tall i första 

hand. Lövträd längs stranden ska gynnas då de ger god beskuggning och förbättrar 

vatten-kvalitén men de bidrar framför allt med den viktiga tillförseln av alloktont 

material (löv och ved som faller ned i vattnet). Mängden alloktont material bestämmer i 

stort den akvatiska produktionen i Stora Tandån1. Med produktion menas Stora 

Tandåns förmåga att producera biomassa, tex mängden fisk som vattendraget kan hysa. 

 

1 Biologiska produktion i vattendrag drivs av två energikällor, dels av fotosyntesen (t ex alger på botten) 
och primärproduktionen hos växter (autoktont material), dels av nedbrytningen av tillfört (alloktont) 
organiskt material. 
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I mindre skogsvattendrag är den akvatiska produktionen starkt beroende av den 

omgivande strandvegetationens sammansättning och produktionsförmåga.  

Nedlagda träd i likhet med större stenar bromsar också upp vattnet och bidrar till en 

variationsrik livsmiljö och ger i sig upphov till gynnsamma erosionsprocesser, både i 

botten (vertikalt) och i strandzonen (horisontellt). När Stora Tandån återställt och 

naturliga erosionsprocesser tar vid så kommer tillförsel av ny död ved på lite längre sikt 

sköta sig självt. Detta förutsätter dock att en funktionell kantzon får finnas längs med 

Stora Tandån och inte avverkas.   
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Det praktiska återställningsarbetet i Stora Tandån 

Grävmaskinsföraren utför restaureringsarbetet enligt en arbetsledares anvisningar. 

Entreprenören ansvarar för maskin, egen personal (grävmaskinist) och att 

arbetsmomenten utförs på ett säkert sätt. Då arbetet sker i vattendraget, ofta längre 

sträckor utan direkt närhet till väg, så kan eventuellt bränsletank behöva flyttas med i 

vissa fall alternativt lösas på annat sätt, t ex utkörning av ”jeep-dunkar” med fyrhjuling 

eller om sträckan är mer begränsad bäras ut.    

Arbetet sker praktiskt genom att en arbetsledare med erforderlig erfarenhet 

kontinuerligt vägleder grävmaskinisten i hur åfåran ska återställas. Arbetsledaren ska i 

fält via app ha tillgång till GIS-underlaget för att på varje given plats se vilken åtgärdstyp 

som ska genomföras, ha kännedom om körvägar samt se start och stopp för 

delsträckorna. En utskriven pappersuppsättning av aktuell delsträcka bör också finnas 

till hand vid eventuellt teknikstrul.  

I GIS-skiktet redogörs för olika åtgärdstyper, t ex öppna upp sidofåra, återställa ”ledare” 

eller Återställning blocksamling sporadisk. Detaljerna hur åtgärderna ska utföras konkret 

anvisas på plats av arbetsledare som där och då beaktar hur åtgärden bäst bör 

genomföras utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Arbetsledaren ansvarar för hur 

återställningen genomförs och dess roll är avgörande för kvalitén på hur återställningen 

blir.     

Beskrivning av återställningsarbetet 
Återställningens mål är att vattendraget efter återställningen får ett så naturtroget 

utseende som möjligt där vattendragets grundläggande karaktärsdrag beaktats. Detta 

sker bland annat genom att block och stenar placerar ut på sådant sätt att det inte ser 

”skapat ut”, dvs inga mönster som upprepas eller raka kanter. Återställningen anpassas 

fortlöpande efter vattendragets varierande karaktär där man jobbar med att förstärka 

och förtydliga mönstren, t ex forsnackar, ytterkurvor, variation mellan grunda och 

djupare områden, bibehålla/förstärka riffle-pool sekvenser, variation i vattentäckt bredd 

osv.  
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Återställningen ska ske under en period med lägre flöde. Stiger flödet under tiden då 

återställningsarbetet pågår så kan arbetet behöva avbrytas för att kvalitén ska kunna 

bibehållas (förenklat: man ska kunna se vad man gör och vilken effekt åtgärderna få).  

Arbetet med återställning sker normalt i nedströmsriktning, dvs man börjar högst upp 

på den sträcka som ska återställas och arbetar sig succesivt nedströms. Maskinen 

förflyttar sig i vattendragsfåran, om det finns djupare partier kan grävmaskinen behöva 

förflytta sig längs stranden. Vid broar och andra hinder tar sig maskinen tillfälligt upp på 

land och därefter ned i åfåran igen. Har det växt upp sly/träd i rensmassorna kommer 

dessa tas ned. Om maskinen måste transporteras på land på grund av vattendjup eller 

förbi något broläge kan även något träd behöva tas ned för framkomligheten men det 

undviks där så är möjligt. Behöver något träd tas ned för det ändamålet så nyttjas de som 

död ved i vattnet.  

En stor del av återställningsarbetet i Stora Tandån går ut på att återföra större stenar till 

vattendraget samt tillföra död ved. Se bilder under rubrik Exempelbilder för 

åtgärdsarbetet, sid 32 som kan anses utgöra målbilder för återställningsarbetet. Vid 

några platser handlar det om att öppna upp små sidofåror och nått enstaka fall åtgärda 

gamla biotopvårdsåtgärder. Vilken typ av åtgärd och vart redovisas i ett GIS-skikt samt 

som bilagor till den rapport (bilaga 5-7). GIS-skiktet utgör själva basen i denna 

detaljprojektering. 

De något större stenarna grävs ned/trycks ned för att bättre förankras i botten vilket ger 

ett mer hållbart resultat men det skapar också direkt ett mer naturtroget utseende. Stenar 

som ligger och ”flyter” på underlaget ser onaturligt ut och ska således undvikas. 

Storleken på stenarna som bryter vattenytan varieras samt ges olika höjd. Kantiga, 

spräckta stenar undviks helt och grävs helst ned om de inte är för många. Vid förekomst 

av eventuella hällar ska varsamhet iakttas. Grävmaskinen ska transportera sig runt dessa.   

I karteringsunderlaget som denna detaljprojektering utgått ifrån har upprensade 

stenmassor i ett flertal fall klassats som stenledare. Detta är inte korrekt då det i alla 

fallen rör sig om traditionellt upprensade stenmassor utan funktion eller utseende som 

är att hänföra till en riktig stenledare. I många av fallen rör det som om stenar som är 

tryckta mot stranden. I GIS-skiktet till denna detaljprojektering så har dock samma 
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terminologi använts för att undvika eventuell förvirring om man vid något tillfälle kors-

läser karteringsunderlaget och detaljprojekteringen. I GIS-skiktet anges åtgärdstypen: 

återställa ”ledare” där karteringen har redovisat en stenledare. I karteringsunderlaget 

har också vissa objekt felaktigt benämnts som träkistor. Träkistor är en konstruktionstyp 

och stenledare brukar ibland vara uppbyggda med hjälp av träkistor. Några egentliga 

träkistor i Stora Tandån bedöms utifrån karteringsmaterialet inte finnas utan det handlar 

mer om trärester.  

På de sträckor där karteringen visar brist på mängden död ved (<6 LWD per 100 m 

vattendrag) så anges åtgärdstypen ”Tillföra död ved”. Som LWD (Large Woody Debris) 

brukar klassas död ved som har en diameter större än 10 cm och en längd som överstiger 

1 m. I handboken Ekologisk restaurering av vattendrag (Degerman m.fl.) så anges som 

ett ungefärligt riktvärde 6–12 bitar (LWD) per 100 m vattendragslängd i jordbruks- och 

skogsvattendrag men att i fjällnära vatten bör mängderna reduceras. Med utgångspunkt 

från riktlinjerna i handboken så bör de aktuella sträckorna tillföras död ved till en mängd 

motsvarande ungefär 6-10 LWD per 100 m vattendragsträcka. 

I första hand används redan fallna träd som ligger på land och i andra hand används 

levande träd. De levande träden som viks ned med hjälp av grävmaskinen tas förslagsvis 

ett litet stycke in från den direkta strandkanten. Om möjligt försöker man få med hela 

rotändan som förankrar trädet bättre vid höga flöden. Träden placeras ut efter anvisning 

av arbetsledaren. Trädens rotända grävs ned något eller kilas fast för bättre förankring 

där så är möjligt.  

Ett eller ett par år efter återställningsarbetet genomförts (då åtgärderna ”satt sig”) så kan 

en riktad insats genomföras för att förbättra lekområdena i Stora Tandån. Det kan i 

första hand handla om att identifiera lämpliga lekområden och där arbeta med, t ex 

Hartijokki-metoden, för att optimera lekbiotoperna. Det är ett manuellt arbete som inte 

kräver någon grävmaskin. Finns det platser där det naturliga lekgruset helt spolats bort 

så kan man tillföra externt lekgrus. På lång sikt så kommer återställningen av Stora 

Tandån, då de naturliga erosionsprocesserna kommit i gång, innebära en succesiv 

tillförsel av nytt lämpligt leksubstrat som eroderar fram i slänter och i botten. 
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Att återställa Stora Tandån enligt detta projekteringsunderlag kommer återskapa och 

förstärka de biologiska värdena i vattendraget och ge ett mer funktionellt 

strömvattenekosystem. Detta kommer gagna inte bara de strömvattenberoende 

fiskarterna såsom öring och harr utan även den övriga akvatiska och semiakvatiska 

faunan och floran som lever i och längs med Stora Tandån.  

Återställningen bedöms bidra till uppfyllelsen av god ekologisk status på de sträckor där 

återställningen genomförts. Men då återställningen inte innefattar vattenförekomsternas 

hela längd så krävs en vidare analys. En analys som sträcker sig utanför de definierade 

åtgärdssträckorna för att kunna göra en bedömning om vattenförekomsterna 

sammanvägda status. Med stöd av den kartering som genomförts så bör dock den 

statusklassning som myndigheterna gör, vid nästa omklassningstillfälle, kunna leda till 

en mer precis bedömning av miljötillståndet. Se närmare resonemang under rubrik 

Åtgärdsmål, sid 28. 

Rekommenderad maskintyp och utrustning 
Flottledsrestaurering av Stora Tandån genomförs med bandgående grävmaskin. På 

åtgärdsträcka A rekommenderas en maskin i storleksordningen ca 15 ton då 

vattendragsbredden är relativt liten (grovt ca 3-6 m bred). Förslagsvis används en 

maskin av typ kompakt som lättare kan svänga runt. På sträcka B-D rekommenderas en 

maskin i storleksordningen ca 20 ton.  

Grävmaskinen kan också utöver en vanlig tandskopa även ha en gripgallerskopa (med 

dubbla cylindrar) för att optimera genomförandet (Figur 6). Med hjälp av en 

gripgallerskopa kan arbetet i någon mån effektiviseras och utföras med lite större 

precision. Viktigt är att gallret kan öppnas tillräckligt mycket för att kunna greppa om 

större block.   
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Figur 6. Gripgallerskopa (tandskopa med gallerlock). 

För att undvika stillestånd är det viktigt att reservslangar, kopplingar och nödvändiga 

verktyg finns tillgängliga i maskinen.  

Då arbetet med återställningen ska utföras på fyra delsträckor så kommer maskinen 

behöva transporteras på trailer vissa sträckor. Se närmare redogörelse under rubrik 

Körvägar, sid 16.   
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Körvägar 

För utförandet av återställningsarbetet så föreslås att två olika stora grävmaskiner 

används. En mindre maskin för delsträcka A och en lite större för åtgärdssträckorna B-

D. För åtkomst till delsträcka A så transporteras grävmaskinen till sträckans övre ände. 

För att ta sig ned i vattendraget så finns en körväg ned till kalkdoseraren som är belägen 

där (se rosa streck i Figur 7, Figur 8 och bilaga 8. Bilagorna är i A3-format. Vid 

Tandådalsvägen tar sig maskin runt vägen via befintliga leder (Figur 10 och bilaga 9). 

Vid slutet på sträckan, nere vid fjällvägen finns en lämplig lucka och körväg för 

grävmaskinen att ta sig upp (Figur 11, Figur 9 och bilaga 10.   

 
Figur 7. Körväg för grävmaskin (rosa strecket) för åtkomst till delsträcka A. Se även bilaga 8. 
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Figur 8. Körvägen ned till kalkdoseraren vid övre änden av delsträcka A. 

För åtkomst till delsträcka B (med ny maskin) används befintlig körväg ned till damm 

där vattenuttag sker och där Hundfjällsbäcken mynnar ut i Stora Tandån (Figur 11, 

Figur 12 och bilaga 10). Mellan sträcka B och C larvar grävmaskinen i vattnet (sträcka ca 

900 m). Vid avslut av åtgärdsträcka C så tas maskinen upp i fastighetsgränsen för det fall 

det är möjligt utan behov att ta ned mer än något enstaka träd (sträckan ej inventerad i 

fält av författaren). Annars tas maskinen upp vid huset som är beläget ca 650 m innan 

åtgärdssträckans slut (se Figur 13 och bilaga 11). Det innebär rent praktiskt att då 

maskinen och återställningsarbetet nått ned till huset så larvar maskinen ned till 

avslutsgränsen och jobbar sig därefter uppströms med åtgärder tills man når huset igen.  

En mindre, fint grusad bilväg leder in till huset (Figur 14). Huruvida maskin behöver 

larva längs denna ut till den allmänna vägen eller om lastbil kan ta sig ända in till huset 

är dock oklart. Vägen är grusad med finare fraktion så det kan behöva ske någon form av 

återställning av vägen oavsett.   
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Figur 9. Körväg vid avslut delsträcka A nere vid fjällvägen. 

 
Figur 10. Körväg vid Tandådalsvägen på delsträcka A (rosa streck), se även bilaga 9.  
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Figur 11. Körväg för avslut delsträcka A vid fjällvägen (det övre rosa strecket). Körväg för etablering av 

grävmaskin till delsträcka B (det nedre rosa strecket). Se även bilaga 10. 

 
Figur 12. Körväg ned till start delsträcka B vid damm för vattenuttag. 
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Figur 13. Körväg vid avslut delsträcka C sker i första hand upp längs fastighetsgränsen (ej inventerad i fält 

av författaren). I andra hand vid ”huset”. Den körvägen är belägen ca 650 uppströms åtgärdssträckans 

nedersta gräns vilket medför att man måste arbete med åtgärder i uppströmsriktning den sträckan. Se även 

bilaga 11.  

 
Figur 14. Fint grusad väg in till hus vid avslut delsträcka C. 
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När åtgärdsträcka C är klar så behöver grävmaskinen köras på lastbil ned till starten för 

åtgärdssträcka D. För åtkomst till sträcka D så larvar grävmaskinen från vändplanen 

söder om flygplatsen (se Figur 15 och bilaga 12). Från vändplanen larvar maskinen först 

ca 180 m genom gles skog till den når en vinterled. Leden och dess huggna gata (Figur 

18) följer man i ca 140 m till man genom en ”lucka” i skogen når vattendraget.  

 
Figur 15. Körväg till start delsträcka D. Se även bilaga 12. 

När man når den nya bron och vägen söder om flygplatsen så larvar grävmaskinen runt 

en skoterbro som är belägen direkt uppströms vägbron (Figur 19, Figur 20 och bilaga 

13). Själva vägbron är så hög så där är det inga problem för grävmaskinen att köra under.  

Bron vid Djupgraven (vägen från Rörbäcksnäs och Norge) bedöms vara så hög att en 20 

tons grävmaskin bör kunna ta sig under bron (Figur 16). Dialog och avstämning med 

grävmaskinsentreprenad om detta bör genomföras innan åtgärdsarbetet påbörjas. Är det 

för trångt alternativt att fallet (Figur 17) strax uppströms bron bedöms vara för svårt för 

grävmaskin att forcera måste en alternativ körväg hittas strax uppströms, eventuellt går 

det att ta sig upp i kraftledningsgatan (ej inventerad i fält), se Figur 21. Vid avslut 
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åtgärdsträcka D tar sig maskinen upp på den allmänna vägen via en ”lucka” i skogen 

(Figur 23 och bilaga 14).       

 
Figur 16. Bron vid Djupgraven. En grävmaskin bedöms kunna ta sig under bron men bör särskilt stämmas 

av med framtida grävmaskinsentreprenör. 

 
Figur 17. Ett fall ca 150 m uppströms bron vid Djupgraven (obs vårflöden). Maskin bedöms utifrån 

bilderna kunna ta sig fram här (på vänster sida av fallet i bilden) men det bör stämmas av med 

maskinentreprenören innan arbetsstart.  
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Figur 18. Led där grävmaskinen kan larva till start delsträcka D. Gatan kan vara något för smal på vissa 

platser där några träd kan behöva tas ned. 

 
Figur 19. Körväg runt skoterbro på delsträcka D2. Se även bilaga 13. 
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Figur 20. Körväg runt skoterbro (orange prickad linje). Där maskinen ska tas upp finns en lucka med lite 

sly och endast några mindre träd.   

 
Figur 21. Om grävmaskinen inte kan ta sig under vägbron (vilket den mest troligt gör) så kan en alternativ 

körväg vara att ta sig upp i ledningsgatan och ner längs vägen mot bron och Stora Tandån igen.  

Fallet 

Ev. alt. körväg i  

kraftledningsgatan 

(ej inv. i fält) 
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Figur 22. Körväg vid avslut åtgärdssträcka D (rosa streck). Se även bilaga 14.  

 
Figur 23. ”Lucka” i skogen upp till vägen vid avslut delsträcka D. 
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Uppskattad arbetstid och kostnad 

Att återställa 16,5 km vattendragssträcka är ett tidskrävande arbete. Återställningsarbetet 

i Stora Tandån bedöms dock vara av enklare slag. Det finns inga komplexa lämningar, 

vattendragets bottenkaraktär är också av sådant slag att det normalt är enkelt för 

grävmaskinen att förflytta sig. Vissa sträckor handlar det också ofta om att endast tillföra 

död ved. Mängden stenmassor som ska återföras är också liten jämförelsevis med många 

andra flottade vattendrag. Detta gör att sträckan återställd vattendragslängd per dag 

kommer kunna vara betydligt högre än vid mer typiska fall.  

Kostnaden för att återställa Stora Tandån bedöms utifrån en schablonmässig timkostnad 

för grävmaskin och grävmaskinist till 1000 kr/tim. En schablonkostnad för arbetsledaren 

sätts till 800 kr/tim. Utöver det görs ett påslag på 200 kr/tim för grävmaskinist och 

arbetsledare för att på något sätt räkna in resekostnader, övernattningar, traktamenten 

m.m. Kostnaden beräknas således fram med en timkostnad på 1200 kr/tim respektive 

1000 kr/tim. Nedan i Tabell 1 redogörs för en bedömd tidsåtgång och kostnad per 

delsträcka (exkl. etableringskostnader för grävmaskin): 

Tabell 1. Uppskattad arbetstid och kostnad per delsträcka. 

Delsträcka Total 
längd 
(m) 

Uppskattad 
återställningstakt, 
medel (x m/dag) 

Antalet 
arbetsdagar 

Kostnad 
(grävmaskin/maskinist 
1200 kr/h samt 
arbetsledare 1000 
kr/h=2200 kr/h) 

A 5900 300 20 20 dgr x 8 h x 2200 
kr/h=352 000 kr 

B 400 400 1 1 dgr x 8 h x 2200 
kr/h=17 600 kr 

C 3500 300 12 12 dgr x 8 h x 2200 
kr/h=211 200 kr 

D 6700 400 17 17 dgr x 8 h x 2200 
kr/h=299 200 kr 

                                                                       Totalt:    50 dgr            880 000 kr 
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Till de uppskattade kostnaderna redovisade i tabellen ovan tillkommer 

etableringskostnader för grävmaskin, vilket bedöms uppgå till ca 10 000 kr per tillfälle. 

Maskintransport krävs till delsträcka A, avslut delsträcka A, till delsträcka B, från avslut 

delsträcka C, till start delsträcka D samt avslut delsträcka D. Dvs vid fem tillfällen 

behöver grävmaskin lastbilstransport. Kostnader för maskintransporter bedöms således 

uppgå till totalt ca 50 000 kr. Sammantaget och lite avrundat uppåt så bedöms 

återställning kosta ca 1 miljon kronor.  

Återställningen kan med fördel genomföras i tre etapper under tre år. Förslagsvis 

upphandlas delsträcka A först. Då kommer man vinna mycket erfarenhet om nödvändig 

tidsåtgång och erfarenhet i övrigt för de kommande delsträckorna vilket också gör att 

kostnadsuppskattningen kan bli mer precis. Efter att delsträcka A återställts så kan 

delsträcka B och C återställas året därpå och år tre så genomförs återställning på 

delsträcka D.    

Det kan även underlätta vid upphandlingen att återställningen ska genomföras i mindre, 

kortare etapper (3-4 veckor), än i ett sammanhängande arbete, vilket kanske kan 

upplevas försvårande för företagen. I vart fall är det sannolikt så för en arbetsledare som 

kan ha mycket svårt att vara uppbunden på ett uppdrag som sträcker sig upp emot 3 

månader.  

Då arbetet med återställning också är beroende av flödessituation och hänsynstagande 

till fisklek och dylikt så är det även bra ur den aspekten att arbetet kan delas upp i 

etapper, då ”fönstret” under ett år för att kunna/få genomföra återställning kan vara 

relativt snävt.     
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Åtgärdsmål 

På den aktuella sträckan som ska återställas så återfinns tre utpekade vattenförekomster2:  

1. Stora Tandån – SE678842-134723 (längd 15,5 km)  

2. Stora Tandån – SE678483-134137 (längd 6,7 km) 

3. Stora Tandån – SE311-95-R (längd 7,1 km) 

Dessa har bedömts ha måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen God ekologisk 

status till år 2021. Orsaken till måttlig status är förekomst av vandringshinder 

(Konnektivitet), påverkan av flödesmönster (Flödesregleringar) samt flottledsrensning 

(Morfologiska förändringar). Att flottledsrestaurera Stora Tandån kommer bidra till att 

förbättra statusen gällande det morfologiska tillståndet. De andra orsakerna 

(konnektivitet och flödesreglering) kan förbättras genom att man åtgärdar bl.a. 

Myrflodammen.  

Åtgärdsmål för flottledsrestaurering bedöms beröra följande parameter:   

 Morfologiskt tillstånd i vattendrag  

med följande underliggande delparametrar: 

• Vattendragsfårans form  

• Vattendragets planform 

• Vattendragsfårans bottensubstrat 

• Död ved i vattendrag (bedöms utifrån biotopkartering, finns ingen nationell 

metod för död ved i vattendrag) 

• Strukturer i vattendraget 

• Vattendragsfårans kanter 

• Vattendragets närområde 

• Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag 

 

2 För detaljer om respektive vattenförekomst hänvisas till VISS.   
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Formellt sett ska statusklassificering göras med resultat från miljöövervakningsdata men 

då det oftast råder brist på sådant underlag för hydromorfologi görs 

statusklassificeringen utifrån information om påverkan. För hydromorfologin ska 

statusklassificeringen utföras med hjälp av kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim, 

konnektivitet och morfologi. Om det inte finns information om biologin, till exempel 

kvalitetsfaktor fisk, är det inte genomförbart att enbart med hjälp av den 

hydromorfologiska statusen sänka den ekologiska statusen till lägre än god. Därför blir 

det nödvändigt att expertbedöma biologin för att identifiera förbättringsbehov om det 

visar sig att det finns påverkan på vattenförekomsten. Med förbättringsbehov menas att 

åtgärder ska genomföras eller att det blir aktuellt med mer övervakning. 

Vid arbete med klassificering av vattenförekomster och det finns kännedom om att ett 

vattendrag utgjort en flottled så brukar förekomsten ges måttlig ekologisk status. Detta 

förfarande görs då det oftast saknas detaljerat biotopkarteringsunderlag3 som redovisar 

hur påverkat vattendraget är på grund av flottledsrensning. Vid flottledsåterställning och 

om den åtgärdade sträckan omfattar mer än 85 % av förekomstens totala längd så antas 

vattenförekomst uppnå god ekologisk status.      

Klassgränser för de underliggande delparametrarna är enligt följande för att uppnå God 

status: mer än 5 % men högst 15 % av vattenförekomstens längd är *delparameter* (tex 

vattendragsfårans form) väsentligt påverkad från typ-specifika referensförhållanden. 

För att man ska uppnå God ekologisk status gällande parametern Morfologiskt tillstånd i 

vattendrag krävs således att genomförd flottledsrestaurering återställt en sträcka på 

minst 85 % av vattenförekomstens längd.  

 

3 Sedan 2020 finns nu ett biotopkarteringsunderlag för Stora Tandån (examensarbetet) som kan användas 

vid nästa tillfälle för klassificering av vattenförekomsterna i Stora Tandån. Förhoppningsvis har också det 

praktiska återställningsarbetet då också utförts. 
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När det nu finns ett biotopkarteringsunderlag som kan ligga till grund för klassningen så 

kan en mer noggrann klassificering göras vid nästa tillfälle det ska ske. Man kan då 

sammanräkna längden på sträckor som inte påverkats nämnvärt av flottningens fysiska 

ingrepp och lägga till de sträckor som med stöd av detta arbete ska återställas för att 

beräkna statusen. Uppgår längden till minst 85 % av vattenförekomstens längd så kan 

parametern Morfologiskt tillstånd i vattendrag kunna erhålla God status.  

Inom de fyra avgränsade åtgärdssträckorna (A-D) som ingår i detta arbete så kommer i 

princip återställningsarbete utföras på hela den sammanlagda sträckan som dessa 

åtgärdssträckor utgör, dvs nästan 17 km. Här kommer således i princip 100 % återställas 

efter flottningen och sett isolerat kan vattenförekomster på dessa sträckor anses uppfylla 

minst god status. Men då arbetet och delsträckorna bara delvis berör de tre 

vattenförekomster som Stora Tandån är uppdelad i, så behöver en mer övergripande 

analys göras som omfattar hela vattenförekomsternas längd, för att därefter kunna 

bestämma statusen för dessa vattenförekomster enligt praxis. Se Figur 24 eller bilaga 15.   

Delsträcka A, B och C är belägna inom vattenförekomst Stora Tandån – SE678842-

134723 vars totala längd uppgår till 15,5 km. Den totala sträckan som avses åtgärdas 

inom delsträckorna A-C uppgår till ca 10,2 km. Så här kommer man upp i ca 65 % 

åtgärdad sträcka på den aktuella förekomsten. 

Delsträcka D berör både den mellerst belägna vattenförekomsten och den som angränsar 

mot norska gränsen, dvs vattenförekomsterna Stora Tandån – SE678483-134137 och 

Stora Tandån – SE311-95-R. Återställningssträckan på den mellersta vattenförekomsten, 

som har en total längd på 6,7 km, uppgår till ca 4,7 km. Det ger ca 70 % åtgärdad sträcka. 

På vattenförekomsten som sträcker sig till norska gränsen, vars längd upp till 7,1 km, så 

kommer återställningsarbete utföras på en sträcka av ca 2,2 km. Det utgör ca 31 % av 

vattenförekomstens totala sträcka.     
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Figur 24. Översiktskarta som visar de tre vattenförekomsterna (EU_CD) i Stora Tandån samt 

avgränsningarna avseende de fyra delsträckorna (A-D) som är föremål för återställning (bilaga 15).  

  

  

Utloppet Myrflo-
dammen 
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Exempelbilder för åtgärdsarbetet 

Nedan följer ett antal bilder som visar typiska lämningar längs Stora Tandån och hur de 

bör hanteras.  

 

 
Figur 25. Två större block som rensats bort och lagts på stranden. Dessa läggs tillbaka ut i åfåran där de 

grävs ned något för att de inte ska ligga och ”flyta” uppe på botten. 
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Figur 26. Upprensade stenmassor (vanligtvis kallat ”stenledare” i karteringsunderlaget). Stenarna läggs 

tillbaka i åfåran.  

 
Figur 27. Stenar tryckta mot land placeras ut i åfåran. 
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Figur 28. Upprensade stenmassor återbördas vattendraget. 

 
Figur 29. De upprensade stenmassorna längs stranden läggs åter ut i vattendraget. 
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Figur 30. Äldre biotopvårdsåtgärder i form av trösklar (se pilarna) rivs isär och fördelas ut i 

vattendragsfåran.  

 
Figur 31. Uppbyggd tröskel (se pilarna) rivs isär och stenmaterialet fördelas ut.   
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Figur 32. Rensmassor av denna karaktär lämnas i huvudsak orörda om det inte finns några större synliga 

block. 

 
Figur 33. Rensmassor av denna karaktär lämnas i huvudsak orörda om det inte finns några större synliga 

block. 
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Figur 34. Bäverdamm rivs isär (avstämning behöver ske med länsstyrelsen om tillstånd krävs vid den 

tidpunkt då återställningen planeras att utföras). 

 
Figur 35. Större block placeras ut i vattnet. 



 

 

 
 

• 38   Detaljprojektering: flottledsrestaurering av Stora Tandån, Malung-Sälens kommun 

 
Figur 36. Lugnflytande parti utan åtgärdsbehov. Beroende på vattendjup så måste eventuellt grävmaskinen 

förflytta sig längs stranden. Körspår jämnas till med skopan allteftersom maskinen förflyttar sig. 

 
Figur 37. Jätteblock som kan om möjligt knuffas ut i åfåran alternativ öppnas en smalare fåra upp bakom 

stenen.  
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Figur 38. Stenar tryckta mot land placeras ut i åfåran igen. 

 
Figur 39. Stenar tryckta mot land placeras ut i åfåran igen. 
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Längs Stora Tandån finns ett antal broar av olika typ och skick. Om inte huvudmannen 

för återställningen meddelar annat så lämnas broarna utan åtgärd. För det fall en bro ska 

rivas ut så läggs resterna på stranden.  

 
Figur 40. En av flera broar som korsar Stora Tandån. 
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Nedan följer ett par mer traditionella före och efter bilder som kan anses utgöra 

målbilder vid restaurering av Stora Tandån. En brist i dessa efter-bilder är att de saknar 

död ved vilket ska tillföras i Stora Tandån:  

 

 
Figur 41. Återställning Storån (övre källflöde Österdalälven). Upprensat stenmaterial (som bland annat låg 

onaturligt i en innerkurva) har återförts älven som bl.a. fått kontakt med den naturliga strandzonen igen, 

den våta bredden har ökat och vattendraget har fått en betydligt mer heterogen miljö till gagn för det 

akvatiska livet.   

 
Figur 42. Återställning Vanån (biflöde till Västerdalälven). Upprensat stenmaterial som ligger längs 

stranden (orangea pilar) har återförts älven som bl.a. har fått en bättre kontakt med den naturliga 

strandzonen igen. Vattendraget har fått en mer heterogen miljö till gagn för det akvatiska livet. 

 

  

 

 

Före Efter 

Före Efter 
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Bilagor 

1) Översiktskarta sträck-indelning A-D 

2) Översiktskarta delsträcka A 

3) Översiktskarta delsträcka B och C 

4) Översiktskarta delsträcka D 

5) Detaljkartor återställning delsträcka A (A1-A4) 

6) Detaljkartor återställning delsträcka B och C (B1, C1-C3) 

7) Detaljkartor återställning delsträcka D (D1-D3) 

8) Körväg Myrflodammen (start delsträcka A) 

9) Körväg Tandådalsvägen (på delsträcka A) 

10) Körväg Fjällvägen (avslut delsträcka A och start delsträcka B) 

11) Körväg hus (avslut delsträcka C) 

12) Körväg vändplan (start delsträcka D) 

13) Körväg runt skoterbro (på delsträcka D) 

14) Körväg Ängesåsen (avslut delsträcka D) 

15) Översiktskarta med vattenförekomstindelning och åtgärdssträckor 

16) Kulturmiljörapport Stora Tandån. Kulturmiljöunderlag, 2021. Lima och Transtrands 

socknar i Dalarna. (Stigfinnaren – Arkeologi och kulturhistoria AB) 
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Fig. 1. Översiktskarta över läget för Stora Tandån, och utredningssträckorna, i Tandådalen 15 kilometer väster om Sälen, Lima 
och Transtrands socknar i Dalarna.
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Inledning och bakgrund
Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB har, på 
uppdrag av Malung-Sälens kommun och Länsstyrelsen 
Dalarna (d.nr. 431-12445-2020), utfört ett arbete med 
arkeologisk utredning steg 1 och kulturmiljöunderlag 
inför biotoprestaurering av delar av Stora Tandån mellan 
Myrflodammen i nordöst och Ängesåsen i sydväst. Ån 
ligger i Lima och Transtrands socknar, Dalarna (fig. 1). 

Ån är rensad och delvis omgrävd för flottningen, och 
kommunen vill förbättra ekosystemet i åns hela sträckning 
genom att tidigare igenlagda sidofåror öppnas upp för 
att skapa svämplan. Vidare ska vandringshinder såsom 
strandskoningar och ledarmar tas bort och stenansamlingar 
och lekgrus tillförs vattendraget.

Den arkeologiska utredningen ska fastställa om forn-
lämningar, möjliga fornlämningar och andra skyddsvärda 
övriga kulturhistoriska lämningar finns och därvid ge 
Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. 
Resultatet ska även användas som planeringsunderlag av 
Malung-Sälens kommun. 

Utredningen i fält skedde den 28–30 juni 2021 och 
utfördes av arkeologerna Elise Hovanta och Niklas Groop. 
Kulturmiljöunderlaget har i augusti–september 2021 
sammanställts som ett enklare PM av Elise Hovanta och 
Niklas Groop, enligt en mall som Stigfinnaren Arkeologi 
har utarbetat i Gävleborgs län och som godkänts som 
effektivt och förståeligt planeringsunderlag av Länsstyrelsen  
Gävleborg och restaureringsintressenter i nämnd region.

Stora Tandån har tidigare inte i sin helhet inventerats 
gällande kulturlämningar, men några kortare delar av ån 
har tangerats av ett annat arkeologiskt utredningsuppdrag i 
närheten, nämligen nya flygplatsvägen (Bennström 2017), 
varvid två övriga kulturhistoriska lämningar noterades i 
åravinen. Dessa har ingått i den nu aktuella arkeologiska 
utredningen.

Som underlag för kulturmiljöarbetet finns en uppsats 
om biologisk restaurering av ån, skriven av Marcus 
Westerlund i syfte att undersöka vad som kan återskapas 
i ån. Uppsatsen är skriven i programmet Biologi- och 
miljövetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU 

Uppsala, institutionen för akvatiska studier, på uppdrag 
av miljö- och statsbyggnadsnämnden vid Malung-
Sälens kommun (Westerlund 2020). Vid den i huvudsak 
biologiska inventeringen noterades även sådant som 
uppfattades som kulturobjekt, såsom ledarmar, stenkistor, 
träkistor, rensvallar och strandskoningar, samtliga spår efter 
flottningen, tillsammans 247 objekt. 

Målet med den biologiska åtgärdsplanen är att höja åns 
ekologiska status genom att restaurera strömvattenmiljöerna 
längs stora delar av den 27 kilometer långa ån. De planerade 
åtgärderna omfattar rivning av upprensade stenvallar, 
utläggning av sten för skapande av dynamik, öppnande av 
sidofåror och svämplan m m. 

I förfrågningsunderlaget om den arkeologiska 
utredningen har 63 av nämnda 247 objekt pekats ut 
som viktiga att granska arkeologiskt utifrån terminologin 
i åtgärdsplanen. Länsstyrelsen Dalarna har varit med 
och tagit ut de 63 objekten utifrån beskrivningarna i 
Westerlunds tabell. Samtliga objekt utom en handfull är 
belägna inom de sammanlagt 13 kilometer utpekade gröna 
zonerna som ska inventeras intensivt (lila zonen på fig. 
1). Några av de utpekade objekten ligger inom gul zon. I 
den gula zonens totala tre kilometer sträcka besöks endast 
de utpekade objekten samt ett mindre urval av lägen där 
flottledslämningar kan förekomma.

Den arkeologiska utredningen skulle från början även 
besöka och utreda ett stort antal utpekade boplatslägen 
från stenåldern och leta efter järnframställningsplatser. 
Den arkeologiska insatsen bantades sedan ned till 
kortare delsträckor och utan att besöka stenålders- och 
järnframställningslägen.

Den arkeologiska utredningen omfattade slutligen en 
sammanlagd åsträcka om 13 kilometer + några hundratals 
meter, fördelad på fyra intensivt inventerade delområden 
och en handfull ytterligare platsbesök (fig. 2, 3 och 4).

Lämningarna har olika skyddsvärde. Röd färg på fotona 
nedan betyder att inga biotopåtgärder får göras som kan 
skada lämningen. Gul färg betyder att det är en skyddsvärd 
kulturlämning men att mindre ingrepp kan tillåtas på 
anvisat ställe. Grön färg betyder att biotopåtgärder kan 
göras utan ytterligare antikvarisk åtgärd.

Lämningar kan indelas i fyra olika kategorier som har oli-
ka antikvarisk status. De olika kategorierna är:

• Fornlämning. Lämning efter människors verksam-
het under forna tider, som tillkommit genom äldre
tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Lämning-
en ska ha tillkommit före 1850. Dessa kriteria kallas
fornlämningsrekvisit. Lämningar som uppfyller forn-
lämningsrekvisiten och kan i huvudsak ha antas till-
kommit före 1850 är fornlämningar. Fornlämningar
är skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:850).
• Möjlig fornlämning. Lämning som kräver vidare
utredning för att kunna bedömas som fornlämning.
Lämningen ska vara bekräftad i fält och får inte enbart
bestå av en uppgift om lämning.

• Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar med
kulturhistoriskt värde, vilka normalt inte skyddas av
Kulturmiljölagen (SFS 1988:850), främst eftersom
de kan ha antas tillkommit efter 1850. Lämningar i
denna kategori kan fornlämningsförklaras av Läns-
styrelsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till
dess kulturhistoriska värde. Hänsyn bör visas en övrig
kulturhistorisk lämning vid en exploatering.

• Ingen antikvarisk bedömning. En lämning som är
helt undersökt, borttagen utan villkor eller förstörd.
Bedömningen gäller också om den är registrerad uti-
från en uppgift utan att vara bekräftad i fält, om den
utgår p g a felregistrering eller är överförd till en annan
lämning.
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Fig. 2. Den västra delen av projekt Tandån. Grönt markerar de intensivinventerade områdena. Inom gul zon har endast utpe-
kade objekt besökts.

Fig. 3. Den mittersta delen av projekt Tandån. Grönt markerar de intensivinventerade områdena. Inom gul zon har endast 
utpekade objekt besökts.



Stora Tandån - kulturmiljöunderlag     5

Fig. 4. Den östra delen av projekt Tandån. Grönt markerar de intensivinventerade områdena. Inom gul zon har endast utpeka-
de objekt besökts.

Fig. 5. Förmodat vägmärke (objekt 2 eller L2021:5081). Stenen med fundamentet står 3 m från vägen till Norge.
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Fig. 6. Ledarm 638 (eller L2021:5088). Ledarmen är en övrig kulturhistorisk lämning, ca 32 m lång, och ska vara kvar. 
Ledarmen är längre än vad fotot visar. Foto mot NV.

Fig. 7. Strandskoning 642 (eller L2021:5089). Strandskoningen är en övrig kulturhistorisk lämning, ca 42 m lång, och ska 
vara kvar. Strandskoningen är längre åt höger än vad fotot visar. Foto mot SV.



Stora Tandån - kulturmiljöunderlag     7

Fig. 8. På kartan finns möjlig fornlämning 2 vägmärke (L2021:5081), och de övriga kulturhistoriska lämningarna 638 led-
arm (L2021:5088) och 642 strandskoning (L2021:5089).
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Fig. 9. Småindustriområde med såg, kvarn, kanal, stenvall, husgrund och strandskoningar (objekt 3, 4, 11, 234, 644, 645 
och 647, eller L2021:5110) är fornlämning. Såg och kvarn med kanal och stenvall fanns på plats senast 1851. I närheten av 
området finns även en övrig kulturhistorisk lämning brofästen 1 (L2021:5080).
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Fig. 10. Storskifteskartan från 1851 (20-LIM-288) visar sågplatsens område. Inom området finns markerat en kvarn med en 
kanal (4) till kvarnen och vidare förbi området åt V. Stenvallen (3) finns på kartan, men längre då än den är bevarad idag, för 
vägen har klippt av den Ö delen. Kartan är svårrektfierad och stämmer inte helt med de påträffade lämningarna. Småindustri-
området L2021:5110 inbegriper objekt 3, 4, 234, 644, 645 och 647 och är fornlämning. Ån är troligen kraftigt omgrävd idag 
i förhållande till såsom den var på 1850-talet.
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Fig. 11. Strandskoning 647 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Strandskoningen börjar invid brofästet och 
sträcker sig ca 90 m lång längs åns S strand och utanför bilden åt höger. Skoningen ska vara kvar. Foto mot S.

Fig. 12. Strandskoning 647 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Strandskoningen är ca 90 m lång längs åns S 
strand. Skoningen ska vara kvar. Foto mot V.
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Fig. 13. Husgrund 234, troligen efter sågen, samt strandskoning 644 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Det 
finns möjlighet att öppna upp en lucka i strandskoningen för att få in vatten och skapa svämplan bakom densamma. Gulmar-
kerat visar var det finns en naturlig lucka, strax V om husgrunden. Rödmarkerat till höger är husgrunden, till vänster strands-
koningen. Strandskoningen är ca 90 m lång och fortsätter utanför bilden åt vänster. Husgrunden och större delen av skoningen 
ska vara kvar. Foto mot N.

Fig. 14. Husgrund 234, troligen efter sågen, inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Foto mot NÖ.
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Fig. 15. Stenvall 3 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Stenvallen finns på karta redan 1851 och är idag ca 
50 m lång. Fortsätter utanför hitre bildkant. Stenvallen ska vara kvar. Foto mot V.

Fig. 16. Strandskoning 645 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. Strandskoningen på åns S strand är ca 38 m 
lång, innan den övergår i stenrensvall i Ö. Ansluter till brofäste i V.  Den 38 m långa delen av strandskoningen ska vara kvar. 
Foto mot V.
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Fig. 17. Gammalt brofäste 1, övrig kulturhistorisk lämning är ca 15 m lång på åns S strand. I Ö ansluter strandskoning 645. 
Lämningarna ska vara kvar. Foto mot S.

Fig. 18. Gammalt brofäste 1, övrig kulturhistorisk lämning är ca 15 m lång på åns N strand. Lämningen ska vara kvar. Foto 
mot N.
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Fig. 19. Kanal till kvarnen 4 inom fornlämning småindustriområde L2021:5110. I den grävda kanalen finns fortfarande 
längsgående och tvärliggande stockar. Kanalen är längre i hitre och borte bildkant. Kanalen ska vara kvar. Foto mot SV. 
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Fig. 20. Småindustriområde med såg, husgrund, väg och gränsmärken (objekt 6, 7, 12, eller L1998:7034) är fornlämning. 
Såg fanns på plats senast 1851. I närheten av området finns även en övrig kulturhistorisk lämning strandskoning L1998:7035. 
Längre uppströms är brofästen 5 (L2021:5082).
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Fig. 21. Storskifteskartan från 1851 (U26-34:1) visar sågplatsens område. Inom fornlämningsområdet L1998:7034 finns en 
husgrund, en väg (6), ett brofäste (7) och två gränsmärken. Själva sågplatsen är större på kartan, vi har endast tagit med den 
platåliknande delen intill ån.
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Fig. 22. Brofäste 5 är en övrig kulturhistorisk lämning (L2021:5082). Denna är på åns NÖ sida. Brofästet används idag för 
skotertrafik. Brofästet ska vara kvar. Foto mot N.

Fig. 23. Brofäste 5 är en övrig kulturhistorisk lämning (L2021:5082). Denna är på åns SV sida. Brofästet används idag för 
skotertrafik. Brofästet ska vara kvar. Foto mot S.



18     Stora Tandån - kulturmiljöunderlag

Fig. 24. En övrig kulturhistorisk lämning strandskoning L1998:7035. Strandskoningen är ca 100 m lång och ska vara kvar. 
Foto mot NÖ.

Fig. 25. Husgrund (L1998:7034) inom fornlämning småindustriområde sågplats, från tiden före 1851. Husgrunden kan ha 
med sågverksamheten att göra. Husgrunden ska vara kvar liksom övriga delar inom fornlämningen. Foto mot SÖ.
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Fig. 26. Vägskärning genom och ned till en lägre liggande platå inom fornlämning småindustriområde sågplats (L1998:7034). 
Längre bort bildar vägen istället en vägbank. Vägen ska vara kvar liksom övriga delar inom fornlämningen. Foto mot NÖ.
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Fig. 27. Strandskoningar av trä, övriga kulturhistoriska lämningar 8 och 9 (L2021:5083 och L2021:5084). Ytterligare träres-
ter kan finnas i närheten, men dessa var de tydligaste, längs 75 respektive 32 m långa strandsträckor.
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Fig. 28. Strandskoning av trä, övrig kulturhistorisk lämning 8 (L2021:5083) är 75 m lång på åns V strand. Den består av 
vinkelrätt från stranden utstickande stockar samt ilaxade längsliggande stockar. Strandskoningen sträcker sig längre än vad 
bilden visar. Strandskoningen ska vara kvar. Foto mot SV.

Fig. 29. Strandskoning av trä, övrig kulturhistorisk lämning 9 (L2021:5084) är 32 m lång på åns Ö strand. Den består av 
vinkelrätt från stranden utstickande stockar samt ilaxade längsliggande stockar. Strandskoningen sträcker sig längre än vad 
bilden visar. Strandskoningen ska vara kvar. Foto lod mot V.
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Fig. 30. Dammvallen 691 (L2021:5090) finns på en storskifteskarta från 1851 och är en fornlämning. Troligen är det mesta 
av den ursprungliga dammvallen kvar på den S sidan, medan endast en bråkdel finns kvar på den N sidan.
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Fig. 31. Dammvallen 691 (L2021:5090) finns på en storskifteskarta från 1851 (U26-34:1) och är en fornlämning. Troligen 
är det mesta av den ursprungliga dammvallen kvar på den S sidan, ca 25 meter, medan endast en bråkdel finns kvar på den 
N sidan. Varför dammen finns här har inte gått att utröna, men av kartan tycks det som om man kanske velat dämma upp ett 
inhägnat myrslåtterområde.
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Fig. 32. Dammvall 691 (L2021:5090) fanns i bruk senast 1851 och är en fornlämning. Troligen är det mesta av den ur-
sprungliga dammvallen kvar på den S sidan, ca 25 meter. Dammen ska vara kvar. Foto mot N.

Fig. 33. Dammvall 691 (L2021:5090) fanns i bruk senast 1851 och är en fornlämning. Troligen är det mesta av dammen 
borta på den N sidan, endast ca 7 meter återstår. Dammen ska vara kvar. Foto mot N.
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Fig. 34. Ledarm 10 (L2021:5085) och brofästen 725 (L2021:5091) är övriga kulturhistoriska lämningar. Vid 725 gick en 
äldre väg över ån.
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Fig. 35. Ledarm 10 (L2021:5085) är en övrig kulturhistorisk lämning. Den är ca 17 m lång och sträcker sig utanför bilden i 
hitre kanten. Ledarmen ansluter till moränbacke i NÖ änden. Ledarmen ska vara kvar. Foto mot SV.

Fig. 36. Brofäste till gamla bron över ån, objekt 725 (L2021:5091) finns på båda sidorna av ån. Brofästena är ca 5 m breda. 
Bilden visar den på åns N strand. Brofästena ska vara kvar. Men inget hindrar att vatten släpps in bakom brofästet uppströms 
detsamma. Foto mot N.
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Fig. 37. Två strandskoningar av trä, 4–5 m långa, objekt 293 (L2021:5086) och 311 (L2021:5087) är övriga kulturhistoris-
ka lämningar. Strandskoningarna ska vara kvar.
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Fig. 38. Den övriga kulturhistoriska lämningen strandskoning 293 (L2021:5086) gömmer sig under växtligheten där arkeolo-
gen står. Strandskoningen ska vara kvar. Foto mot S.

Fig. 39. Den övriga kulturhistoriska lämningen strandskoning 311 (L2021:5087) gömmer sig dels under växtligheten i strand-
kanten, dels genom stock som satts fast i stensamlingar. Strandskoningen ska vara kvar. Foto mot Ö.
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Historiska fakta
Tandån skrevs Tand-åhn 1676 (U31-1:2), Tannån 1684 
Tandåhn och Tand-åhn 1685, Stora Tand-ån 1771, och  
Stora Tandån 1773 (ISOF) och benämns ibland som å, 
ibland som älv.

Stora Tandån har sitt källflöde mellan Lägerdalsfjället 
och Flatfjället i Transtrand socken och rinner genom 
Tandådalen i Lima socken västerut genom en hel del 
myrmarker och i ibland mycket djupt nedskurna raviner i 
moränmark. Den stora ån Sittan rinner in i Stora Tandån 
strax sydväst om Sälens flygplats. Tandån rinner in i 
Trysilelva i Norge och når sedan Klarälven. 

Stora Tandån har tidigare använts för flottning och 
vattenkraften har även anvämts för drift av mindre 
industrier, såsom sågar och kvarnar.

Historiska kartor från 1800-talets mitt och fram till 
1950-talet har granskats i samband med kulturmiljöarbetet. 
Dessutom har ortofoton från 1960-talet studerats. Tandån 
har använts för timmerflottning troligen sedan 1800-talets 
mitt, som så många andra åar, men något exakt årtionde för 
flottningens start har inte kunnat beläggas.

Vid kartstudierna har två områden med småindustrier 
lokaliserats, båda angivna som sågplatser, varav en också 
med en kvarn, på en storskifteskarta från 1851 (fig. 10). 
Såg- och kvarnplatserna kan vara betydligt äldre än vad 
kartan anger.

På kartorna finns också ett antal broar över ån. Flera av 
de gamla brolägena har övergivits, men nya broar har byggts 
intill de gamla, såsom vid Djupgraven söder om Ängesåsen 
(L2021:5080, fig. 17 och 18) och där nya flygplatsvägen 
korsar Tandån (L2021:5082, fig. 22 och 23). Några gamla 
brofästen används fortfarande, men nu som underlag för 
skoterleder (objekt L2021:5082, fig. 22 och 23).

I ån finns en magnifik dammanläggning (L2021:5090, 
fig. xx), men vi har inte kunnat klargöra vad man använt 
det uppdämda vattnet till. Kartorna ger inga konkreta svar 
mer än att dammen fanns på plats senast 1851 (U26-1:7 
och U26-34:1).

En huggen sten utan text i ett stenfundament 
(L2021:5081, fig. 5), strax utanför utredningsområdet, 
ger oss huvudbry. Är det ett gränsmärke? Den står inte i 
någon fastighets-, by-, socken-, landskaps- eller länsgräns 
idag. Kan den markera en äldre gräns mot Norge? Den 
står tre kilometer från norska gränsen. Eller är det ett 
slags vägmärke, eftersom den står endast tre meter från 
landsvägen? Stenen med fundamentet kan inte dateras men 
kan vara en möjlig fornlämning. Nuvarande väg till Norge 
fanns inte 1851 enligt de historiska kartorna.

På de historiska kartorna från 1800-talets mitt syns att 
stora områden intill Tandån varit inhägnade och troligen 
använts för slåtter.

Sammanfattande bedömning
Inför utredningen förväntades att de tidigare noterade 
63 objekten skulle bekräftas som bevarandevärda 
kulturlämningar, men vid granskningen kunde endast 10 
stycken noteras som kulturobjekt i antikvarisk bedömning 
enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista (version 4.7 
från 2018). Utöver de 10 kulturobjekten från Westerlunds 
lista, har den arkeologiska utredningen noterat ytterligare 
12 kulturobjekt, varav flera tidigare noterade och nyfunna 
dragits ihop till fornlämningsområden. 

Vid den biologiska åtgärdsplanen har många, relativt 
simpla, rensvallar klassats som kulturobjekt, men vi 
anser att för att rensvallarna ska klassas som kulturobjekt 
med bevarandevärde krävs att de har någon form av 
konstruktionsdetalj såsom en kallmurad sida mot ån, inte 
enbart uppkastade på strandplanet. De bör dessutom ha en 
viss ålder, t ex bekräftat genom den vegetation som växer på 
densamma. Flera av rensvallarna är endast beväxt av lövsly 
och har inga konstruktioner. Därför har vi inte noterat 
flertalet av rensvallarna som bevarandevärda kulturobjekt.

Ån visar sig inte vara så myckert stenrensad som en del 
tidigare inventerade åar i Hälsingland, kanske för att Tandån 
bitvis inte alls är så stenig som många andra åar i jämförbar 
storlek. Kanske har ån inte använts i så stor omfattning 
för flottning trots allt. Var det möjligen problem med 
flottningen eftersom timret var tvunget fara in till Norge en 
vända för att nå Klarälven på svenska sidan?

I jämförelse med många andra åar skulle vi inte klassa 
Tandån som en å som är kraftigt påverkad av äldre tiders 
timmerflottning, utan något påverkad. Dock finns mindre 
partier där omfattande sprängningsarbeten i berghällar 
skett.

Vi ser många av de åtgärder som beskrivits som önskvärda 
att göra, som möjliga att göra. Endast ett par områden med 
sågverks- och kvarnlämningar samt kanaler, damm och några 
utvalda ledarmar och strandskoningar är bevarandevärda 
och ska inte röras alls. Dessa områden och kulturobjekt 
upptar en bråkdel av hela den 27 kilometer långa Tandån. 
I övrigt ser vi inga hinder att t ex stensrensvallar återbördas 
till vattendraget.

Stora Tandån har, såsom flera andra åar, möjligen 
flera "årsringar" av stenrensningsarbeten. När den första 
stenrensningen för flottningen gjorts är oklart, men 
aktiviteten kan ha pågått så sent som fram till 1900-talets 
mitt.

Det har inte gått att exakt datera de båda småindustri-
områdena, men eftersom de redovisas 1851 på stor-
skifteskarta så bör de redan då ha ett antal år på nacken. 
Arbetena med storskiftesdelningar kan ta flera år att 
fullfölja, och kartakten är slutprodukten på skiftesarbetet. 
Ingen äldre detaljerad karta finns som kan bekräfta sågarna 
och kvarnarna. Sågplats finns omnämnda på kartor från 
1910 och 1925, så så långt fram i tiden bör det har varit 
aktivitet där. Före 1960-talet är sågplatserna övergivna.

Vid inventeringen i fält noterades 12 nya objekt, 
plockades in som kulturobjekt 10 av de tidigare noterade 
platserna och granskades två sedan tidigare kända lämningar 
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Rikets allmänna kartverks arkiv
Ek. karta 14C 7h Bruntjänåsen      1973
Ek. karta 14C 7i Lilla Moberget      1973
Ek. karta 14C 6i Vallsjön       1973

Lantmäteristyrelsens arkiv
Storskifte, skog  U26-1:7  1851
Storskifte  U26-34:1     1851
Storskifte  U55-55:1 1851

Lantmäterimyndigheternas arkiv
Storskifte  20-LIM-37 1870
Hemmansklyvning 20-LIM-287 1910
Hemmansklyvning 20-LIM-288 1910
Hemmansklyvning 20-LIM-455 1926
Hemmansklyvning 20-LIM-456 1925
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utifrån Kulturmiljöregistret. Av samtliga dessa 24 objekt har 
skapats 12 enskilda objekt samt 2 fornlämningsområden 
med fyra respektive sju ingående objekt. Bland objekten är 
10 stycken bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar 
(strandskoningar, ledarmar och brofästen), en som möjlig 
fornlämning (vägmärke) och tre som fornlämning eller 
fornlämningsområden (damm och småindustriområdena).

Småindustriområdena får inte påverkas av restaurerings-
arbetena. Dammvallen är skyddsvärd, medan vägmärket 
står så långt från ån att det inte påverkas alls. Vid flera 

av ledarmarna och strandskoningarna kan vatten ledas 
in bakom utan hinder. Bilderna i detta PM visar hur. 
Inget hindrar att sten, som inte tas från någon skyddad 
kulturlämning, återförs till åfåran utan att skada de noterade 
lämningarna.

Samtliga fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar har godkänts av Länsstyrelsen 
Dalarna och registrerats i Riksantikvarieämbetets Kultur-
miljöregister.
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Tabell 1. Objekttabell för kulturmiljöunderlag i samband med biotopåtgärder, Stora Tandån, 
Lima och Transtrands socknar, Dalarna, juni–augusti 2021.

Objekt-id 1
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5080
Datum  2021-06-28
Lämningstyp Bro
Beskrivning Gamla brofästen, ca 15 m långa (Ö–V), av huggen sten i 3–4 skikt, intill 0,6 m höga och 0,4–1,1 m 

långa stenar.
Antikv.bedömn. Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och S samt N om å och Ö om nuvarande vägbro.
Terräng  Moränmark, blandskog.
Vegetation Lövsly.

Objekt-id 2
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5081
Datum  2021-06-28
Lämningstyp Vägmärke
Beskrivning Vägmärke, rundat fundament, 1,3 m stort och 0,6 m högt. Vise, 0,7 m hög, 0,45–0,55 m bred och 

0,15–0,2 m tjock. Ingen synlig text.
Antikv. bedömn. Möjlig fornlämning
Kommentar	 Står	inte	i	befintlig	gräns.	Troligen	inget	gränsmärke,	snarare	nåt	vägmärke.
Orientering 3 m SV om vägkant
Terräng  Moränmark, blandskog.
Vegetation Delvis övermossat.

Objekt-id 5
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5082
Datum  2021-06-28
Lämningstyp Bro
Beskrivning Bro. Brofästen på vardera sidan av ån. SV sidan: 4 m lång och 5 m bred, av 3–4 skikt sten, intill 0,7 

m höga delvis huggna stenar och intill 1 m långa, mest kallmurad, med något jordfast block i bot- 
  ten. Brofästet påbättrat med betong. NÖ sidan: 5 m bred och 5 m lång, mera natursten i mindre  

storlekar, 0,25–0,6 m stora in mot land, men huggen sten mot forsen, i 4–5 skikt, kallmurad av intill 
1 m långa och 0,6 m höga stenar. Bron används idag för skoterled.

Antikv.bedömn. Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och NÖ samt SV om å.
Terräng  Moränmark, blandskog i åravin.

Objekt-id 6, 7, 12
Gammalt ID -
Fornl.nr. L1998:7034/Lima 611
Datum  2021-06-29
Lämningstyp Småindustriområde
Beskrivning Småindustriområde med såg, husgrund, väg, bro och gränsmärke, inom ett 90 x 75 m stort område 

(NV–SÖ).
Plats för såg enligt karta 1851. Av sågen syns ingenting idag. 
Husgrund, 5 x 4 m stor (NÖ–SV), bestående av nästan förmultnade och övertorvade stockrester.  
Utrasat spisröse i N hörnet, 1,8 m diameter och 0,5 m högt. Täktgropar längs långsidorna, 2 x 1  
resp 1,3 x 0,6 m stora och 0,4 m djupa.
Väg, ca 50 m lång (NÖ–SV), 3 m bred i skärning i sandbank och intill 1 m djup. Består delvis av  
uppbyggd vägbank, 3,5–4 m bred och intill 0,6 m hög, över sänka i skogsmarken. Ansluter nära  
intill å i NÖ. Försvinner in i sandhed i SV.
Brofäste, ca 3 m långt (NV–SÖ) av 0,5–0,6 m stora stenar, samt en stock under stenkanten, belä- 

  gen i kant mot å. 
Intill brofästet är ett gränsmärke, i hörn av sågplatsens område. Oregelbundet stenröse 0,8 m stort 
och 0,3 m högt, av 0,4–0,5 m stora stenar, med plastkäpp i röset. Ett till liknande gränsmärke i  
hörnet av sågplatsens område vid vägens SV ände.
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Antikv.bedömn.  Fornlämning
Kommentar Husgrunden, vägen, brofästet och gränsmärkena ligger inom sågområde på storskifteskartan år  
  1851 och har troligen samband med sågeriverksamheten. Redan etablerad verksamhet 1851 och  
  har troligen tillkommit innan 1850. Platsen igenväxt på ortofoto 1960.
Orientering Intill och SV om å.
Terräng  Platåartat parti mellan brant N-sluttning och åravin, blandskog.
Referens	 Bennström,	Greger.	2017.	Arkeologisk	utredning	inför	nya	flygplatsvägen	mellan		Rörbäcksnäs		
  och Hundfjället, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Dalarnas Museum rapport  
  2017:6.
  Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-1:7/Storskifte/1851
  Lantmäterimyndigheternas arkiv/20-LIM-288/Hemmansklyvning/1910

Objekt-id 8
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5083
Datum  2021-06-29
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning av trä, längs en ca 75 m lång sträcka av ån (N–S), av vinkelrätt från stranden ut- 
  stickande stockar, intill 0,25 m grova, samt längsliggande stockar, varav 1 har släppt från stranden  
  och ligger 1 m ut i vattnet.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och i åns V kant.
Terräng  Myrmark, blandskog.

Objekt-id 9
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5084
Datum  2021-06-29
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning, längs en ca 32 m lång sträcka av ån (N–S), av vinkelrätt från stranden utstickande  
  stockar, intill 0,25 m grova, samt längsliggande stockar.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och i åns Ö kant.
Terräng  Myrmark, blandskog.

Objekt-id 10
Gammalt ID -
Fornl.nr. L2021:5085
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Ledarm, ca 17 m lång (N–S), 0,7–3 m bred och 0,4–1 m hög, högst och bredast i N delen. I S över- 
  går armen i en mindre och mer sporadisk vall, ev. mer sentida och gjord för skydd av fritidshustomt. 
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Kommentar	 Det	finns	stora	granar	i	torrlagd	yta	innanför	och	V	om	ledarmen.
Orientering 0–2 m V om å.
Terräng  Moränmark, blandskog.
Vegetation Beväxt av en stor tall.

Objekt-id 3, 4, 11
Gammalt ID 234, 644, 645, 647
Fornl.nr. L2021:5110
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Småindustriområde
Beskrivning Småindustriområde med husgrund efter sågverk, plats för kvarn, grävda kanaler och upplagda  
	 	 stenvallar	samt	flottningslämningar.	Området	är	35–55	x	65–105	m	stort	(NV–SÖ).
  Husgrund, något osäker, troligen del av sågverksbyggnad. Ca 6 x 6 m stor, uppbyggd som en intill  
  0,8 m hög terrass av sten och jord. Skadad i NÖ delen av vägbygge m m. Troligen vattenränna i  
  husgrundens N kant. Beväxt av stora björkar samt yngre lövträd.
  Plats för kvarn, som troligen idag delvis hamnat under gamla vägen. I vägbankens Ö kant syns 2  
	 	 skikt	huggen	sten	som	kan	vara	kvarnrest.	I	området	finns	även	betongfundament.	Kanalen	är	ca		
  35 m lång (NÖ–SV) och leder från ån i inlopp till kvarnen. I kanalen, ca 1 m bred och intill 0,5 m  
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  djup syns längs- och tvärgående stockar. Övermossad och beväxt av unggranar och i kanterna  
  stora granar.
  Stenvallen är ca 50 m lång (Ö–V), intill 3 m bred och 0,5 m hög möjligen rens från kanal. Avbruten  
  och överfylld av nya och gamla vägen i den Ö änden. Ansluter till låglänt mark i V. Beväxt av granar  
  och björkar.
  Strandskoning, 95 m lång (Ö–V), 1–1,5 m bred och 0,4–0,7 m hög, av sprängsten och natursten. I  
  botten en längsgående stock som hållit ihop skoningen. Ansluter till husgrund (såg) i Ö. Belägen  
  intill och N om å.
  Strandskoning, ca 38 m lång (Ö–V), övergår i Ö till stenrensvall. Ansluter till brofäste i V. Finns  
  enstaka stockar i bottenskiktet av strandskoningen. Skolsten i skoningen. Belägen intill och S om å.  
  Övermossad och beväxt av lövsly.
  Strandskoning, ca 90 m lång (Ö–V), och intill 2,5 m bred och 1 m hög, av 0,5–1 m stora stenar.  
  Ansluter till brofäste i Ö. Belägen intill och S om å.
Antikv.bedömn.  Fornlämning
Kommentar	 Såg	och	kvarn	finns	här	enl.	hist.	karta	1851.	Platsen	igenväxt	på	ortofoto	1960.
Orientering Intill samt S och N om å.
Terräng  Moränmark med blandskog i ådalgång.
Vegetation Lövsly.
Referens Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-1:7/Storskifte/1851
  Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-34:1/Storskifte/1851
  Lantmäterimyndigheternas arkiv/20-LIM-287/Hemmansklyvning/1910
  Lantmäterimyndigheternas arkiv/20-LIM-455/Hemmansklyvning/1926

Objekt-id -
Gammalt ID 293
Fornl.nr. L2021:5086
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning, 4–5 m lång (Ö–V), av 2 rundstockar på varandra, tillsammans 0,65 m högt.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och S om å.
Terräng  Myrmark, blandskog.

Objekt-id -
Gammalt ID 311
Fornl.nr. L2021:5087
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning, ca 5 m lång (Ö–V), av en 0,2 m i diameter grov stock, fastsatt i mindre stensamling 
	 	 ar.	Ytterligare	stock	finns	i	gräskant	intill.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och S om å.
Terräng  Myrmark, blandskog.

Objekt-id -
Gammalt ID 638
Fornl.nr. L2021:5088
Datum  2021-06-28
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Ledarm, 32 m lång (N–S), av 0,5–0,8 m stora stenar.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill och Ö om å.
Terräng  Moränmark.

Objekt-id -
Gammalt ID 642
Fornl.nr. L2021:5089
Datum  2021-06-28
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning, 43 m lång (N–S), av 0,5–0,8 m stora stenar.
Antikv.bedömn.  Övrig kulturhistorisk lämning
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Orientering Intill och V om å.
Terräng Moränmark, blandskog i åravin.

Objekt-id -
Gammalt ID 691
Fornl.nr. L2021:5090
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Damm
Beskrivning Dammvall på båda sidorna av ån. SÖ sidan: 25 m lång (NV–SÖ), 1,5 m bred upptill och intill 10 m  

bred i basen samt 3,5–4 m hög. Av 0,15–0,5 m stora stenar. Mest runda stenar i SÖ delen, lite  
skarpkantade stenar i den NV delen. Övermossad och beväxt av halvstora tallar och björkar. Anslu 
ter till moränbacke i SÖ, ansluter till ån i NV.
NV sidan: ca 7 m lång (NV–SÖ) och intill 14 m bred, troligen avskalad topp. Troligen har sten tagits 
bort för utfyllnad av plan intill. En kant 0,6 m hög, med 2 stockar vinkelrätt i vallen, samt ytterligare  
en stock syns i vallen 2 m längre åt SÖ. Beväxt av halvstora tallar och lövsly. 

Antikv.bedömn. Fornlämning
Kommentar	 Dammen	finns	på	storskifteskartor	från	1851.
Orientering Intill samt SÖ och NV om å.
Terräng  Moränmark, blandskog.
Vegetation Övermossad och beväxt av halvstora tallar, björkar och lövsly.
Referens Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-1:7/Storskifte/1851

Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-34:1/Storskifte/1851
Lantmäterimyndigheternas arkiv/20-LIM-456/Hemmansklyvning/1925

Objekt-id -
Gammalt ID 725
Fornl.nr. L2021:5091
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Bro
Beskrivning Brofäste. N och S sidan: 5 m bred stensamling av 0,15–0,6 m stora naturstenar, belägen i vatten- 
  brynet och strandkanten
Antikv.bedömn. Övrig kulturhistorisk lämning
Orientering Intill samt N och S om å.
Terräng  Moränmark, blandskog.

Objekt-id -
Gammalt ID -
Fornl.nr. L1998:7035/Lima 612
Datum  2021-06-30
Lämningstyp Flottningsanläggning
Beskrivning Strandskoning, ca 100 m lång (NÖ–SV), 1,6–3 m bred och 0,8–1,3 m hög, av 0,1–1,5 m stora  

mestadels rundade stenar. Strandskoningen sluttar åt åtsidan och brantare åt landsidan. Innanför 
strandskoningen, utmed hela sträckan, är det urgrävt för stentäkt.

Antikv.bedömn. Övrig kulturhistorisk lämning
Kommentar	 Slutar	inom	sågområde	markerat	i	storskifteskartan	år	1851,	men	är	troligen	byggd	för	flottningen.
Orientering Intill och SÖ om å.
Terräng  Brant åravin i moränmark, blandskog.
Vegetation Lövsly.
Referens	 Bennström,	Greger.	2017.	Arkeologisk	utredning	inför	nya	flygplatsvägen	mellan	Rörbäcksnäs	och	

Hundfjället, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Dalarnas Museum rapport  
2017:6.
Lantmäteristyrelsens arkiv/U26-1:7/Storskifte/1851
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