Inventering av Galvån – avseende fysisk påverkan och eventuellt
restaureringsbehov på tre utpekade avsnitt.

En bild av Galvån som förnimmer dess historiska utseende i de mer grovblockiga områdena. En värdefull och
ovanligt varierad miljötyp som flottningen via sina reningar mer eller mindre helt eliminerat ur landskapsbilden.

Denna rapport är framtagen och finansierad av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Anders Bruks

Sammanfattning
Galvån har nyttjats för flottning och spåren/lämningarna efter denna verksamhet är mycket
påtagliga (rensningar och dammrester).
Den studerade sträckans längd uppdelat på tre områden utpekade av Galvågruppen uppgår
till 9 225 m. Uppdelat och sett i medströmsriktningen motsvarar detta 5 560, 2 260 samt
1 405 m för respektive område. På dessa områden har rensningarna och annan påverkan
från flottningsverksamheten bedömts vara tydlig över en total vattendragslängd av 6 550 m,
motsvarande 71 % av studerad sträcka. Detta är i det närmaste att översätta till den andel
strömsträcka som finns på aktuella avsnitt. Man kan därmed påstå att strömsträckorna i
Galvån har varit och är den stora förloraren i landskapet – speciellt då de mer laminära
partierna ofta visar på god naturlighet.
Rensningarnas omfattning och dess påverkan på Galvåns fysiska miljö och den biologi som
till miljötypen kan relateras varierar, men generellt sett är dock rensningspåverkan dessvärre
ofta av den mer genomgripande karaktären. Dessa har i många stycken förvandlat stora
delar av vattendraget till en hårdströmmande och hopträngd kanal. Ofta där man delat upp
vattendraget i två halvor – en halva rensad och avsänkt för flottningen och en halva som
lämnats orensad. Ofta har dessa halveringar av vattendraget åtgärdats i den mån att ledaren
brutets och vattnet fördelats, men detta har skett helt utan att beakta graden av
rensningspåverkan. Andra tydliga negativa aspekter som kan relateras rensningarna är att
värdefulla kvillområden fragmenterats bort från vattendraget. En vanlig form av rensning har
även varit ren sprängning där såväl hällområden som större block skjutits bort – efter detta
finns lokalt stora lämningar av skut.
Eftersom rensningarna ofta är av de mer genomgripande slaget blir det åtgärdsförslag som
här presenteras också av det mer arbetskrävande slaget. De åtgärder som här föreslås för
Galvån kan enkelt förklaras som att man maskinellt och på mest naturliga sätt – reparerar
den fysiska miljön och får vattendraget att återigen ”äga sin miljö”. Detta handlar i första
hand om att försöka återge sträckan dess mer naturliga vattendragsbredd och knyta ihop ån
med den terrestra miljön. I detta följer att rensvallar bryts och områden vattentäcks och att
vattendraget naturaliseras avseende strömriktning och strömbild. De för dynamiken så
värdefulla blocken som frigörs från rensmassorna utplaceras på ett bra och genomtänkt sätt
i vattendraget. En viktig del i åtgärderna är också att öppna upp/förstärka de identifierade
sidogrenarna. Eftersom det förekommer en del skut i rensmassorna från bortskjutna
”jätteblock” finns det även argument för att tillföra större block från landmiljön där så är
möjligt för att ersätta skjutna block. Skuten skall för övrigt användas i åtgärderna för att
återskapa förlorad dynamik, men dessa skall inte få någon utmärkande roll i vattendraget,
dvs. det skall ge area, men ej synas.
Undantaget från föreslagna åtgärder, vilka samtliga partier har bedömts ha ett ”omfattande
åtgärdsbehov”, är tre områden där det om miljön skall återställas bör utföras av den som
äger vattenverksamheten. Dessa tre områden motsvaras av området nedströms den
reglerade sjön Galven, avbördningsområdet nedströms Bergfors nedre kraftverk samt
Holmodammen. Detta motsvarar i vattendragslängd 355 m.
När det gäller den vattentäckta bredden – med den värdefulla strömkaraktären – har det
uppskattats att denna på här föreslagna åtgärdsområden kan återskapas med en yta av ca
23 000 m2. Detta inkluderar dock inte alltid de ”halva” vattendragsavsnitt där
”vattentäckning” föreligger men strömbild saknas – denna yta är svårbedömd men kommer
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att ge ytterligare area av värdefull miljö. Ytterligare värdeyta med strömkaraktär– ej här
inberäknad – tillkommer genom att sidogrenarnas flöden blir av permanent slag.
Detta kanske ses som försumbara ytor, men det är det absolut inte – det innebär en
utbreddning av den strömmande sträckan i Galvån med drygt 3,5 m sett över hela
åtgärdssträckan. Detta är inte heller likställt med den bottenyta som återskapas (=
produktionsyta). Denna som inte kan skattas på samma sätt torde dock i det här fallet kunna
tredubblas – åtminstone i de mest påverkade områdena. En fysisk återställning av Galvån
kan bara betraktas som en synnerligen stor miljö- och naturvårdsinsats, och det gäller över
hela skalan från primärproduktion ända upp till landskapsekologiska processer. Att
vattendraget dessutom till delar återfinns i ett naturreservat betyder givetvis även detta
stärker sin skydds- och bevarandebetydelse. Ännu mer kan värdena öka om Galvens
sjöutlopp kan naturaliseras (naturliga flöden) och den fragmentering som kraftverken medför
kan brytas.
Kostnaden för här föreslagna miljöförbättrande åtgärder, vilka av de givna förutsättningarna
är relativt tidskrävande, beräknas till ca 600 000 kr exkl. moms. Dessa kostnader, innefattar
planering och förberedelser såsom insamlandet av tillstånd och vunnen rådighet från
berörda markägare. De stora kostnaderna rör maskinarbetet (20 tons larvgrävare (helst med
kort ”rumpa”)), de manuella åtgärderna och en erfaren arbetsledning. Andra kostnader kan
relateras till t ex efterarbete, resor mm.
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Generell beskrivning
Galvån har nyttjats för flottningsändamål och det är just denna flottledsverksamhet som
också utgör bakgrunden till varför denna projektering/inventering har utförts. Dess uppgift
har varit att kartlägga spår efter denna verksamhet och om sådana spår konstateras
därigenom identifiera ett eventuellt återställningsbehov av vattendragssträckan.
Inventeringen har skett i tre områden identifierade av Galvågruppen (Fig. 1).

”Område 1”

”Område 2”

”Område 3”

Figur 1. Översikt studerade områden i Galvån. Nålarna avgränsar de studerade sträckorna.

Galvån, vars medelvattenföring angetts till 5 m3/s, är avsatt som naturreservat med Bollnäs
kommun som förvaltare. Strömsträckor, forsar och lövskog anges som utpekade
värdemiljöer. Galvån ingår även EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden. Natura 2000
med naturtyperna ”Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ. Trots dessa utpekade
värden är ån reglerad genom Galvens sjöutlopp och här finns två kraftstationer varav ett inte
är i drift. Och vidare har vattendraget som just nämnts bedömts som varandes påverkat av
flottledsrensning.
Arbetet, vilket skett på uppdrag Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (även finansiär)
och Bollnäs kommun, har utförts av VattenBruks AB. Inventeringen utfördes under
tidsperioden 131014 – 131021 i vad som betraktades vara relativt normala vattenföringar.
Vattendraget har studerats i medströmsriktningen och totalt har drygt 9 km vattendrag och
dess strandmiljöer studerats.
De slutsatser som utredningen kommit fram till, beträffande hur miljön kommit att se ut
som den gör idag, baserar sig på hydromorfologisk tolkning av hur vattendraget borde bete
sig samt – mer eller mindre tydliga – spår i vattendraget och dess omgivningar. Tolkningarna
är helt författarens egna.
Insamlat material har sammanställts till föreliggande rapport med tillhörande åtgärdsförslag.
Alla positionsangivelser i rapporten utgår från rt 90.
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Beskrivning Galvån ”område 1” – den övre sträckan (Galven till Åsbackadammen).
Med utgångspunkt av regleringsdammen i
Galvens
sjöutlopp
(Fig.
2)
tar
inventeringen sin start. Att naturalisera
Galvens sjöutlopp och bryta dess
fragmenterande egenskaper hade givetvis
varit en av de viktigaste miljöåtgärderna
som kan ske i systemet. Detta ingår ej i
föreliggande uppdrag, men det kan
nämnas att detta bedöms vara en relativt
sett enkel åtgärd.

Figur 2. Regleringsdammen vid sjön Galven.

Området nedströms det reglerade sjöutloppet utgörs av en sällsynt kraftigt urschaktad och
avsänkt hårdströmmande kanal (lite som en hängränna i landskapet). Stränderna är
beklädda med vallar av såväl naturblock
som skut från sprängt berg/större block.
Ofta återfinns rensmassornas krön 3 m
från Galvån (Fig. 3).
Sett till åtgärdsinriktning för ett
återställande av denna miljö är detta att
betrakta
som
ett
”omfattande
åtgärdsbehov”. Om man lägger tillbaka
allt material här kommer dock
avbördningsförmågan från Galven att
påverkas och detta tillsammans med att
det finns en dom på dammen så måste
dessa insatser ske i samband med en Figur 3. Galvåns vänstra strand (vänster sett till
eventuell naturalisering av sjöutloppet medströmsriktningen) med dess omfattande mängder
rensningar.
(och en omprövning).
Även om denna sträcka av dessa orsaker inte föreslås för åtgärder här så skulle en
”helrenovering” av Galvån över detta parti utöka vattendragsbredden med ca 8 m (en
fördubbling).
Något som berättar att vad Galvån
själv vill är också likställt med att
återföra materiealet för trots den
grovblockiga
karaktären
på
rensningarna
förekommer
det
självläkningsprocesser lokalt (Fig. 4).
På den högra stranden, vars plan är
brutet, finns strandnära bebyggelse
(ca koordinat 681437–152341). Detta
kan vara värt att notera för framtida
åtgärder. Stranden är här till delar
skodd, men detta är måhända en
relation till vad som förmodligen är
Figur 4. Galvåns rensmaterial läker tillbaka från stränderna till ån en äldre dammrest. Spåren efter
och det visar att inget är beständigt i ett vattendrag.
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Figur 5. Den förmodade dammresten – här på vänster strand.

Figur 6. Kraftiga ras av huggna block. Notera järnbandet (pilen).

denna (om det nu varit en damm –
spåren är aningen osäkra) är mest
tydliga på den vänstra stranden
(koordinat 681440–152339) och då i
form av en vägg av huggna block (Fig.
5). Mot denna ”vägg” – i dess
nederkant – finns även resterna efter
en träpalissad och förmodligen även
efter en sättfunktion. De stora huggna
blocken är även bandade med järn för
god hållbarhet, men intressant nog så
har den gedigna konstruktionen fått ge
vika för tidens tand. Rasen är nämligen
påtagliga (Fig. 6)– och detta visar med
eftertryck
att
lämningar
i
vattendrag är en parentes i
historien – inget är beständigt.
Vad som bör påpekas är att detta
är en farlig miljö där stora block
ligger löst och lätt kan komma i
förflyttning. Egentligen borde
dessa block avlägsnas vattendraget
baserat på rasrisken. Det invallade
utseendet på ån har ställvis även
skapat rasbenägna (”farliga”)
miljöer – vanligen genom att
rensningarna enbart finns på en
strand och med följden att en
onaturlig erosion skett på motsatt
sida (Fig. 7).

Av detta kan man utläsa att rensningarna nu
mest förekommer på endera sidan
vattendraget och detta avser då den just här
den högra stranden där rensningarna är rent
absurda till mängd (Fig. 8). Och därav
fortsätter den överdrivna erosionen in i det
vänstra strandplanet som successivt blir
aningen mer småstenigt (Fig. 9).
Erosionen in i den vänstra stranden upphör
dock successivt när rensmassorna snart
Figur 7. Rasbenägen strand. En följd av ”onaturlig” erosion.
återigen klär in ömse stränder. Detta är i
sanning en makabert rensad och svårt påverkad vattendragsmiljö.
Noterbart är att det i Galvån ligger block som om vore de utplacerade i ån – synbarligen som
rester efter raka tröskelkonstruktioner (3 st.).
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En utmärkande karaktär – från Galven och vidare medströms så här långt – är de kraftigt
brutna åplanen. Detta följer förvisso något av
en avsänkt å, men oavsett detta så vore dessa
likaväl tydligt brutna. Detta hittills
karaktäristiska tillstånd bryts successivt när
det högra åplanet flackar ut en aning men
enormt rensat är det alltjämt (Fig. 10). På
vänster sida börjar det förvisso att finnas en
kort svämzon med lite karaktär, men då finns
rensningarna liggandes därbakom.
Figur 8. Rent absurda mängder rensmassor, vilka i princip
utgör vad som är Galvåns högra strand – en död zon skulle
man kunna kalla det.

Figur 9. Erosion in en mer stenig strandbrink. Notera
rensningarna på motsatt sida.

I Galvån, där fallet är kontinuerligt högt, är
bottnarna trots den massiva påverkan av
relativt god kontinuitet (stabil) och med
hyfsad variation. Men detta betyder
egentligen inget eftersom det som saknas ån
är bredd, vattentäckt yta, bottenyta och en
bra relation till landmiljön.

Figur 10. Det högra åplanet flackar ut en aning, men rensmassorna i absurda mängder består. En förändring är dock
att materialet är mer brett än högt (jämfört med tidigare utseende).

En relativt stor andel av blocken i rensmassorna består av skut – vid ett framtida eventuellt
återställande bör dessa skut placeras ”i botten” av ån för att ge ett så naturligt utseende
som möjligt på ån.
Att naturalisera denna sträcka, vilket inte föreslås här, relaterat till dammen i Galvens
utlopp, skulle ge upphov till mycket intressanta och varierade vattendragsmiljöer. Och
tillsammans med ett naturalierat sjöutlopp skulle värdet öka än mer relaterat till en extremt
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värdefull miljötyp (naturligt sjöutlopp som direkt övergår i en strömmande miljö). En
återställningsinsats – inkluderat ett naturaliserat sjöutlopp – skulle förstärka värdet av
Galvån och naturreservatet diametralt.
Vid positionen 681439–153350 bedöms återställningsåtgärder kunna ske utan att man
riskerar påverkan på avbördningsförmågan från Galven och därav är detta likställt med en
åtgärdsstart enligt föreliggande plan. Här är rensmassorna inte lika påtagliga längre – Galvån
har breddat ut en aning och den fysiska karaktären på bottnen är något bättre. Men detta är
alltså i perspektivet av en extremt rensad miljö – och de facto är att rensningarna här är
kraftiga och föranleder ett ”tydligt åtgärdsbehov” enligt nyttjad skala. Detta innefattar i
princip ett totalt återförande av
det material som anses vara från
vattendraget bortrensat. Detta
kommer att återskapa förlorad
variation och bredda vattendraget
med ca 6 m. Detta kommer även
att innebär att det högra planet
också kommer att återfå en bättre
kontinuitet i sin svämkaraktär. I
återförandet
av
materialet
kommer viss vegetation att få vika
– detta motsvaras av klenare träd
som kämpar för sin växtplats just
ut mot ån i den svaga (korta)
Figur 11. Rensmassor på vänster åstrand vilka bör återföras Galvån.
närande zonen (Fig. 11).
Notera att det finns viss vegetation som kommer att påverkas.
Vilken strand som har rensmassorna växlar – när de försvinner på den ena stranden tilltager
de i omfattning på den andra.
Och ibland så ger dessa
rensningar upphov till erosion på
motsatt strand. Även om denna
erosion är skapad (ibland in i
innerkurvans strand) så ger den i
alla fall bra möten mellan
vattendrag och landmiljön (Fig.
12).
Galvån är ovedersägligt en
förlorare i landskapet – den
skulle ju vara så mycket
mäktigare
i
detta
hårt
strömmande parti med en Figur 12. Erosion in i innerkurva som en följd av kraftiga rensningar på
motsatt sida.
grovblockig karaktär.
Denna grovblockiga karaktär är tacksam i sådant avseende att det är relativt enkelt att
återföra rensmassorna till vattendraget och genom sin storlek har vegetationen inte fått
fäste i dem mer än i den närande zonen ut mot ån (Fig. 13). Denna bård av vegetation (ofta
gråal och björk) får som nämnts tidigare ge vika vid en återställning och istället får den
”riktiga” strandvegetationen åter ge funktion till Galvån.
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Den låglänta karaktären på det högra
åplanet, vilket är tydligt påverkat av
återkommande
översvämningar,
fortsätter vara utmärkande för den
stranden (Fig. 14). Trots den låglänta
karaktären finns det inte några säkra
spår efter kvillegenskaper mer än av
temporärt slag. Och även om det inte
finns tydliga rensvallar finns det dock
spår av rensmassor liksom höglagda här
och var.
Miljön i det flacka och klart
Figur 13. Stora mängder rensmassor med en karaktäristisk översvämningspåverkade åplanet är
bård av klen lövvegetation i den närande zonen.
förvirrande.
Här
förekommer
renspolade bottnar på ett flertal ställen som en följd av vattnets härjningar. Att miljön även
är brukad som betesmark gör det hela än mer komplext här finns t ex gamla rösen som
måste ha brukningsrelaterat ursprung. Vid koordinat 681440–152356 har förmodligen
funnits en permanent (potentiellt permanent gren) in i detta flacka plan. Detsamma gäller
vid positionen 681442–152361 där en möjlig fåra eventuellt kan återskapas. Som för att
ytterligare försvåra tolkningen av miljön uppträder det som en vall av block på denna högra
strand vid koordinat 681440–152364 och just här torde det en gång ha varit en start för en
kvillrig miljö och dessa positionsangivna potentiella grenar har i så fall samlat upp sig vid
positionen 681439–152366 och blivet till en gren. Ett återskapande av dessa grenar kanske
sker helt per automatik när de mer massiva rensningarna från den vänstra stranden återförs
vattendraget.
Nämnas skall att det en bit nedan denna besynnerliga vall även finns en bastu nere vid
Galvån.

Figur 14. Vybild in över det flacka åplanet på Galvåns högra strand där så många svårtolkade spår förekommer
relaterade till temporära och potentiellt permanenta grenar.

Att få in vatten i dessa potentiellt permanenta fåror skulle avlasta vattenmängden bort från
vägsidan (se vidare i texten). Nämnas bör också att bakom detta komplexa och låglänta åplan
reser sig omgivningen upp i en stor levé.
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I den långa svepande ytterkurvan efter den vänstra
stranden med stora mängder rensmassor kommer
Galvån så småningom att bli vägnära. Detta tillstånd
bör ej påverka åtgärderna även om det kanske anses
vara kontroversiellt. Föreliggande utredning menar att
insatsen i Galvån och återställandet av dess miljö måste
ges företräde. Det skall även påpekas att detta vägnära
läge förr eller senare och oavsett åtgärder eller inte
kommer att medföra problem för vägen. Redan idag
finns spår av urspolningar in mot (nästan under) vägen
(Fig. 15).
När den vänstra stranden så småningom flackar ut är
det ibland nära att rensningar och väg flyter ihop (Fig.
Figur 15. Erosion mot vägen.
16) och här måste man kanske utföra åtgärderna mer i
form av en anvisning (en tvär
kant). Oavsett hur man skall
hantera
relationen
mellan
åtgärder och väg just i detta parti
medger vägen självfallet goda
maskinetableringsmöjligheter.
När en något mer flack karaktär
tar vid på vänster åsida så
uppträder rensmassorna ungefär
till lika delar på (och mot) denna
och den högra, vilken alltjämt är
av flackt slag.
I området finns det enstaka träd
med reservatssymbolen på vilka i
Figur 16. I ett parti möts nästan väg och rensmassor.
princip står i rensmassor – detta
känns aningen konstigt med tanke på att Galvåns botten finns på land. Nämnas kan även att
ett vattenuttag finns vid koordinat 681439–152369, förmodligen relaterat till fastigheten en
bit norr om ån.
Ett kort stycke nedströms vattentaget finns på den vänstra stranden resterna efter en
kombiledare (Fig. 17). Att man här använt trä i kombination med Galvåns botten torde
kunna relateras till en något vikande substratstorlek. Resterna av denna bör rivas ut i sin
helhet som en del i det ”tydliga åtgärdsbehovet”. Att inte göra så innebär att blocken ramlar
ut lokalt i takt med att trädetaljerna bryts ner (inte lika med den bästa placeringen).

Figur 17. En kombiledare mot Galvåns vänstra strand.
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Det
”tydliga
åtgärdsbehovet”
fortsätter vidare nedströms där det
ligger en mängd återförbara block
på ömse sidor. Den flackare
karaktären överges för mer distinkta
och tydligare åplan. På det högra
åplanet fortsätter dessa mer
höglagda rensningar att uppträda
(Fig. 18) i svämzonen – en svämzon
som kanske inte alltid är den
naturliga. Mot och på motsatt
strand, dvs. den vänstra är
rensningarna mer tydliga med en
Figur 18. Höglagda rensningar i en svämzon som förmodligen inte
sluttande vall av block och sten. är helt naturlig.
Noterbart är att blocken nu återigen
är av större storlek, vilket mest troligt kan relateras till en ökad fallhöjd.
Med utgångspunkt av de rensningar som finns på vänster strand kommer en åtgärdsinsats
att ställvis bredda Galvån med ca 6 m. Nu har ån också vikt bort från vägen så något
motstående intresse relaterat till denna finns ej kvar.
Blockigheten i rensningarna tynar en aning och ett mer komplext och flackt åplan dyker upp
på vänster sida där temporära (i alla fall i nuläget) sidogrenar uppträder. Det högra åplanet å
sin sida består av betesmark och med åkrar högre upp i terrängen. En gren som med
säkerhet varit av permanent slag i ett orensat tillstånd återfinns vid koordinat 681431–
152373. Fåran är kort och återkommer huvudgrenen redan vid 681431–152375. Och nästan
omedelbart därefter, men på vänster sida, finns ett genombrott genom en ledare (vid
koordinat 681430–152375) – vilken måste brutets maskinellt. Detta är givetvis positivt
eftersom det utökat den vattentäckta bredden och gett en större strömsatt yta och återgett
vatten till en orensad miljö, men detta har ju skett helt utan analys till den fysiska påverkan
som vattendraget har. Hela den ”ö” som minimaliserat ån består ju av rensmassor (Fig. 19) –
varför har inte dessa återförts i samband med arbetet? Graden av rensningar här medför
faktiskt
att
åtgärdsinriktningen
skruvas upp till den högsta på skalan,
motsvarande
ett
”omfattande
åtgärdsbehov” från den senaste
positionsangivelsen. Detta motsvarar i
princip ett totalt återförande av
rensmassor och detta kommer till viss
del att påverka den vegetation som
fått fäste i den avdelande miljön.

Figur 19. En vall centrerad i vattendraget och vars syfte varit att
räta ut Galvån.

Det som är påtagligt är ju att den gren
– som det nu är idag – innanför denna
avdelande ”ö” berättar hur mötet
mellan Galvån och landmiljön kan se
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ut i ett mer naturligt tillstånd (Fig. 20). Detta skall sedan jämföras med hur stranden ser ut
mot ön i Figur 19 (som inte är en ö).
Förutom
att
denna
invallning/uträtning
av
Galvån
öppnats upp enligt ovan har tydligen
en del i åtgärden varit att skapa
ännu ett utlopp genom denna –
förmodligen där det ansågs vara
lämpligt. I det här fallet motsvaras
detta av positionen 681425–152376
(Fig. 21). Att insatserna måste ha
skett maskinellt ges ytterligare
antydningar genom att det liksom
ligger ett radband av block tvärs
över ån just nedströms respektive
Figur 20. Galvåns naturliga strand.
”genombrott”.
I samband med att denna
konstgjorda ö som egentligen är en
ren uträtning av Galvån tagit en stor
del av uppmärksamheten har den
högra stranden flackat ut en aning.
Denna kommer – åtminstone lokalt
– att få en mer frekvent
svämpåverkan när allt material
återförs Galvån från ömse stränder.
För även om merparten av
materialet
finns
mot
denna
Figur 21. Det nedre genombrottet genom ledaren, vars
konstgjorda centrerade vall finns det
uppströmsläge består av en konstgjord ö.
även relativt sett stora mängder
material att återföra även från den högra sidan. Även denna åhalva har invallningskaraktär
en bit ut i vattendraget där den en gång haft ett bredare flöde (Fig. 22).
Substratfördelningen viker en aning
och även rensmassorna minskar,
men detta till trots kvarstår den
utpekade åtgärdsinriktningen (ett
”omfattande åtgärdsbehov”).
Snart flackar även det vänstra
åplanet ut en aning och vid
koordinat 681423–152376 finns ett
fäste – förmodligen för en läns vars
troliga syfte då varit att bomma igen
det flacka planet. Här blir även
fluvialt komplex med
Figur 22. Här har man skapat en strand en bit ut i ån – detta är den miljön
högra
strandengrenar
sett till vattnets
färdriktning.
temporära
in över
det flacka vänstra planet. Ännu en gång finns ett genombrott
(koordinat 681421–152376) genom en ”byggd uträtning” (en ledare) som ger karaktären av
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sidogren, men de facto bara är en öppning genom en centrerad ledare. Denna ledare som
faktiskt är en kombinerad sten- och träledare (vars trädetaljer snart är upplösta) har tidigare
fragmenterat bort den högra åhalvan, men idag visar det som saknas Galvån – variation,
djup, goda möten mellan å och terrest miljö, och brytande block (Fig. 23). Intressant är också
vilka jätteblock dessa orörda miljöer har – dessa har följaktligen skjutets bort från
huvudgrenen och är givetvis en av förklaringarna till varför det ställvis finns lite skut i
rensmassorna. Dessa kan aldrig återfås om
man inte selektivt kan plocka några från de
omgivande stränderna. Om detta är möjligt
så bör detta också ske.
Fallhöjden tilltager än en gång och blir hårt
strömmande och med denna kommer
återigen en mer påtaglig blockighet till
vattendraget. Rensningarna i dessa breda
och förmodligen mycket komplexa
partierna av Galvån har helt enkelt handlat
om att bygga en ränna genom landskapet Figur 23. Ett jätteblock som varit i en del av ån som byggts
bort i samband med flottningen. Notera den fina stranden.
och göra den så rak som möjligt (Fig. 24).

Figur 24. En av dessa halveringar av Galvån, vilka har ”öppnats upp” för att vattentäcka de bortfragmenterade
delarna. Detta har dock skett utan att man återfört rensmaterialet.

De block som avlägsnats de halverande ledarna har istället för att ge karaktär till åbottnen
lagts som raka trösklar ute i vattendragets huvudgren.
Fallhöjden tilltager ytterligare och en hårdströmmande karaktär blir till rent forsande
stråkande dito. Vid koordinat 681417–152379 mot vänster åhalva har ännu en sådan här
”halverande” ledare brutits upp med följden att man ”skapat en sidogren” och kvar finns en
till delar artificiell östruktur beståendes av rensningar (vissa partier av denna ö har
förmodligen varit en ö även innan rensningarna). Och detta sker samtidigt som den ”skapade
sidogrenen” (med det stora blocket vid insläppet, se Fig. 23) från höger åhalva alltjämt rinner
innanför ”sin konstgjorda ö”. Alltså har bägge de naturliga stränderna i detta parti varit
bortfragmenterade från vattnet till dess man skapade dessa ”sidogrenar”. Kvarstår gör ju
dock att återställa bottnen i huvudgrenen och detta är utan tvekan likställt med ett
”omfattande åtgärdsbehov”.
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För att förtydliga; att dessa halveringar/ledare här ofta kallas för öar (artificiella, skapade
osv) beror ju på att de ger ett sådant intryck där de står som horstar genom landskapet ofta
bevuxna med lövvegetation.
Den ”skapade grenen” som utgår från jätteblocket (i Fig. 23) ligger i nuläget betydligt högre
än huvudgrenen och följden av detta är att den ställvis läcker genom den separerande
ledaren (Fig. 25). Omfattningen av dessa läckage varierar givetvis med vattenföring, men
självfallet har vattnet en nötande effekt på ledaren när det får arbeta vinkelrätt in i ledaren.

Figur 25. Bakom rensvallen i överkant av fotot finns en ”skapad gren” bort mot vad som en gång var en del av ”hela
vattendraget”. Läckagen beror på att denna ligger högre än den framförvarande och tydligt avsänkta grenen i vilken
timret en gång skickades ut. De kantiga stenarna mitt i bild torde ha sitt ursprung från ett större block (som spräckts).
Noteras skall att ännu en ”skapad gren” återfinns innanför fotopunkten.

Den komplexa tillika svårt skadade och rensade biotopen bara fortsätter. Det som förändras
en aning är att häll börjar uppträda som ett substrat och med detta följer även en ökad
frekvens av skut i rensmassorna.
Denna högra ”skapade gren” förenas till slut med den centrala grenen vid koordinat 681414–
152382 där miljön i det närmaste
är fallande (Fig. 26). I nästan
samma område återkommer den
grenen som har sin utgångspunkt
från vänster åsida (därmed blir
Galvån förenad till en fåra). Denna
vänstra fåra andas kvaliteter som
saknas Galvån storligen. Här finns
en bredd som huvudgrenen sällan
eller nästan aldrig är nära i detta
parti,
här
finns
brytande
karaktärer, här finns djup, här finns
en god relation till landsidan och
här finns de vackert slipade
hällarna som i huvudgrenen är
Figur 26. Fallande miljö. Den ”skapade grenen” tillrinner vid pilen.
vassa och sönderskjutna (Fig. 27).
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Figur 27. En referensbiotop som tidigare varit bortvallad från flottleden.

Det kanske framgår oavsett, men det måste påtalas, att detta parti i ett orensat tillstånd
förmodligen hade varit ett av de mest varierade och dynamiska (och kanske också vackraste)
vattendragsavsnitten hela Gävleborgs län. Att återställa detta område, genom att återföra
alla block till vattendraget (på bästa och mest naturliga sätt) kommer till delar att återskapa
detta tillstånd, och dessa viktiga åtgärder bör ges hög prioritet i såväl kommunal som
regional planering.
De brutna åhalveringarna återkommer nästan direkt efter fallpartiet och då med
utgångspunkt av den vänstra stranden (en av makabra mängder rensningar skapad strand –
och ö). Även denna är uppbruten (vid koordinat 681413–152384). Denna ledare som
halverar ån är i botten stocksatt (mjågad) varpå sten och block ligger (Fig. 28). Materialet i
rensvallarna fortsätter vara av blandat slag – natur och skut (det sistnämnda dessvärre i en
något ökad frekvens). På denna konstgjorda ö finns en klenvuxen vedvegetation (gran, björk
och gråal, Fig. 29) och blocken bär ställvis spår efter järnförband vars syfte en gång var att
stärka hållbarheten. Noteras skall att
denna ”skapade gren” faktiskt bär spår av
smärre rensningar, motsvarande att man
försökt rensa denna åhalva innan man
halverade ån genom denna centrerade
ledare. På flera platser läcker ledaren och
självläkningsprocesser finns på flera
platser. Lokalt är fåran idag så smal som 7
m och efter åtgärd kommer det att bli upp
mot 20 m. Det har inte framgått, men
givetvis bär även höger strand spår av
rensningar över detta parti – främst med
block tryckta mot land.
Figur 28. Den halverande ledaren med stocksatt bas.
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Den ”skapade grenen” har, de smärre
rensningarna till trots en god dynamik och
bär referenskaraktär till de åtgärder som
bör utföras i området. Denna blir mer och
mer tilltalande i medströmsriktningen och
möjligen kan detta förklaras av att ett allt
mer flackt åplan tar vid och att detta varit
avlänsat innan man ”klöv” ån med den
centrerande ledaren.
Den artificiella ön – motsvarande den
bevuxna delen – upphör vid koordinat
681408–152389 medan den ”nakna”
delen når ytterligare dryga 10 m.

Figur 29. Motströmsvy – den centrerade ledaren ger
intrycket av en ö.

Den flackare karaktären som visade sig i den nedre delen av den ”skapade grenen” enligt
ovan visar sig även på höger åplan. Och vid
koordinat 681406–152389 finns på denna
högra sida en öppnad gren (Fig. 30) vilken
faktiskt är en ”riktig gren” medan det på
motsatt sida (den vänstra) finns spår efter
temporär fluvialitet in i det flacka planet.
I den högra fåran visar sig även en annan
betydelse av dessa miljöer eftersom det
här
förekommer
mycket
lämpliga
lekbottnar för öring. I övrigt så visar
grenen lite av Galvåns historiska utseende
genom sin fysiskt diversa biotop (Fig. 31).
Figur 30. En sidogren vars inlopp är öppnat genom åtgärd.
Notera taggtråden i förgrunden.

Mängden rensmassor avtager ute i huvudgrenen och åtgärdsinriktningen sänks därav ner till
ett ”tydligt åtgärdsbehov” vid koordinat 681403–152390. Här infinner sig även en känsla av
att material återförts ån eller om detta möjligen kan härledas till självläkningsprocesser –
oavsett vilket torde flottningen inte ha tillåtet vissa av dessa block som här förekommer.
Den sidogren som återfinns på höger
strand återkommer Galvån vid
positionen 681393–152393. Motsatt
strand (den vänstra) är nu stadd i
kraftig
innerkurva
med
tydligt
svämpåverkat plan och med flera
temporära grenar. Och i detta parti av
Galvån minskar faktiskt mängden
rensningarna
betänkligt
och
vattendraget breddar därav också ut
och åtgärdsinriktningen sänks ner till
en ”punktinsats” vid koordinat
681393–152396.
Figur 31. En förnimmelse av Galvåns forna fysiska karaktär – här
i en sidogren.
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I ytterkurvan (höger strand) finns spår efter en erosion som är helt naturlig medan en
igenlagd sidogren återfinns vid koordinat 681392–152396 (vänster strand), vilken givetvis
skall öppnas upp i samband med åtgärderna. ”Punktinsatsen” som åtgärdsinriktning handlar
här i övrigt om att återföra Galvån de block som finns förpassade mot (och även på) endera
stranden. Dessa utplaceras på mest
naturliga sätt enligt arbetsledningens
anvisningar. Den nyss nämnda sidogrenen
återkommer Galvån vid koordinat
681393–152398 just där fallet återigen
skjuter fart och då – fast på motsatt
strand – tilltager mängden rensmassor
(Fig. 32). Denna ökade mängd medför
dock ingen ändrad åtgärdsinriktning, dels
är materialet relativt klent och dels så
försvinner rensningarna mot vänster
strand. När sedan rensningarna upphör
helt på höger sida så startar de istället på Figur 32. Rensningar mot höger strand vilka föranleder en
”punktinsats”.
vänster strand.
När Galvån når ner till positionen 681393–152399 blir dock rensningarna mer påtagliga och
därav blir behovet av åtgärder större och då definieras också ett ”tydligt åtgärdsbehov” från
angiven koordinat. Baserat på en något klen substratfördelning finns viss vegetation i
massorna (Fig. 33), men detta kan det ej tas hänsyn till vid åtgärderna. Rensningarna av mer
dramatisk mängd uppträder mot vänster åsida (utgör Galvåns strand) medan det mot höger
strand enbart finns enstaka block förpassade. Detta ”tydliga åtgärdsbehov” handlar om att
återföra allt material till ån och hitta bort mot en mer naturlig strandkant på vänster sida.
Aktuell åtgärdsinriktning når ner till
koordinat 681398–152404 där spåren
efter rensningar klingar av och Galvån
breddar ut och en ”punktinsats”
definieras.
Denna ”punktinsats” innefattar att
återföra de block som finns tryckta mot
endera stranden. Det är mer blockens
storlek än frekvens som medför
”punktinsatsen”
som
utpekad
åtgärdsinriktning. Här bör blocken på ett
bra sätt fördelas mot vänster åsida där
en ytterkurva föreligger.
Figur 33. Vänster strand består helt av rensmassor.
Successivt ökar mängden rensningar, främst mot höger strand, och vid koordinat 681399–
152409 måste ett ”tydligt åtgärdsbehov” än en gång definieras. Här kan åtgärderna
återskapa ett 4 m bredare vattendrag med en kraftigt förbättrad bottenheterogenitet, och
här finns även stora block (om än inte de allra största) som även på landskapsnivå är
karaktärsdanande för Galvåns fysiska karaktär. Rensvallarna, för det är verkligen frågan om
vallar, växlar på ett återkommande sätt mellan stränderna (Fig. 34 & 35). Och här liksom på
många andra åtgärdsområden kommer viss vedartad vegetation som har fäste i rensvallarna
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att få ge vika för åtgärderna – vissa av dessa kan med fördel användas som strukturer i
åtgärderna. En förändring som skett jämfört med det uppströmsbelägna området som till
stora delar erbjöd flacka åplan är att det här är betydligt mer brutet i omgivningarna. Detta
tillstånd tillsammans med rensningarna förstärker intrycket att Galvån är en marginaliserad,
hopträngd och avsänkt ränna i landskapet. Notabelt är att det även här förekommer ett fåtal
större block – ofta centralt i ån – och vilka flottningen aldrig någonsin skulle ha tillåtet. Alltså
– den tolkning som görs är att dessa återförts maskinellt i någon form av åtgärd –
självläkningsprocesser bedöms som varandes omöjliga relaterat till dessas placering (Fig. 36).

Figur 34. Vänster strand utgörs av rensmassor från
Galvån.

Figur 35. Höger sida med block liksom karade upp och
bort från ån.

Successivt blir fraktionerna i såväl Galvån
som i rensningarna av klenare slag samtidigt
som fallhöjden falnar och då börjar basen på
rensningarna att vara stocksatta. Att denna
förstärkning skett är ofta speciellt tydlig där
sidogrenighet förekommit, t ex vid koordinat
681396–152419 på den vänstra stranden. Att
öppna denna sidogren (om den nu är en
sådan – den kan även vara en del av Galvåns Figur 36. Block som måste vara utplacerade i ån
eftersom
flottningen
aldrigerbjuder
skulle ha tillåtet
mer naturliga bredd) är av stor vikt och värde för
Galvån
för denna
storadessa.
arealer av
för öringen lämpliga lekbottnar (Fig. 37).
I en allt substratklenare miljö sänks
åtgärdsinriktningen
ner
till
en
”punktinsats”.
Detta
betyder
egentligen inte att rensningarna är
mindre påtagliga, utan bara betydligt
klenare (Fig. 38) och det går fortare att
skrapa ut materialet till Galvån
antingen i sin helhet alternativt att
man
anvisar
en
tvär
och
erosionsbenägen strandkant för att
gagna naturliga erosionsprocesser.
Rent geografiskt sker förändringen av
åtgärdsinriktningen
vid
koordinat
681396–152421.
Figur 37. Goda lekbottnar i en torrlagd sidogren.
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Figur 38. Rensmassorna är här av klent slag – något som
återspeglar Galvåns lokala botten.

I sidogrenen (eller mer troligt den f.d.
delen av Galvån) tillrinner också ett
biflöde (Nybobäcken). Denna bäck når
Galvån vid koordinat 681394–152426 och
då som genom ett trollslag breddar
Galvån ut och stränderna andas
naturlighet och orördhet. Detta förstärker
(i det närmaste säkerställer) teorin om att
sidogrenen inte är en sidogren utan en av
dessa halveringar av vattendraget, bara
med den skillnaden att denna är så
substratklen att den verkligen blir som en
ö genom god vegetationstäckning.

Galvån tar sig nu fram omgiven av levande stränder med goda möten mellan vattendrag och
landmiljön (Fig. 39). Detta ger en
god bild av hur stranden skall se ut i
det uppströmsbelägna området
med ”punktinsatser”. Här finns inga
spår efter fysisk påverkan och därav
finns ej heller något åtgärdsbehov. I
det flacka vänstra åplanet finns
också spår efter återkommande
översvämningar och temporära
grenar.
Från detta substratklena område
bör det noteras att bottnen detta
till trots förefaller vara relativt
Figur 39. I en substratklen biotop återfinns det första opåverkade stabil om man ser till påväxten.
partiet av Galvån. Notera mötet mellan å och landmiljö.

När fallhöjden tilltager återkommer även en rensningspåverkan och då i sådan mängd och
myckenhet att en åtgärdsinriktning i form av ett ”tydligt åtgärdsbehov” måste definieras. I
geografin sker detta vid positionen
681391–152443. Det är mycket tydligt
hur rensmassorna effektivt tränger ihop
vattendraget. Sett till hur stränderna
ser ut kommer ett återförande av
materialet att bredda den övre delen av
detta åtgärdsparti med 3 m. Även här
kommer viss vegetation att förlora sin
växtplats genom åtgärderna, men detta
är ofta att betrakta som ett ändå
oåterkalleligt tillstånd (Fig. 40). Man
kan säga att åtgärderna bara påskyndar
en irreversibel process som drivs av
Figur 40. Träden som har fäste i rensmassorna förlorar förr
erosion och rotsprängning.
eller senare sin position/växtplats.
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Dessa rensmassor, vilka initialt uppträder mest frekvent på höger strand, innehåller relativt
sett mycket stora block och att återföra dessa till Galvån blir viktigt i en allt mer tilltagande
fallhöjd.
I det flacka högra åplanet finns en igenlagd sidogren (vilken verkligen är en sådan) vid
koordinat 681391–152449. Och just här
finns en konstig rest av stora block som
sträcker sig in på höger åplan i nästan rät
vinkel från Galvån (Fig. 41), men att detta
skulle vara någon form av dammlämning
är svårt att tro (i ån saknas sådana spår).
Oavsett kommer denna ej att påverkas vid
åtgärderna.
I den igenlagda sidogrenen finns som så
ofta dessa jätteblock som annars är
bortskjutna från Galvån (Fig. 42). Denna
gren
återansluter
vattendragets Figur 41. Någon form av lämning som sträcker sig vinkelrätt
huvudfåra vid koordinat 681390–152453. bort från Galvån.
Att öppna upp denna sidogren och åter låta vattnet spela kring dessa jätteblock är givetvis
en viktig del i det ”tydliga åtgärdsbehovet” som i övrigt handlar om att återföra allt material
som återfinns i rensvallarna.
I den hårda fallhöjden är planen
relativt flacka – detta är lite udda och
ger ytterligare komplexitet till miljön
och då även ut i åplanen som
följaktligen är översvämningsbenägna.
Ibland finns det partier där den ena
stranden har en relativt hög grad av
naturlighet, men då beror detta bara
på att allt material rensats mot
motsatt sida. Mer vanligt är dock att
bägge stränderna bär spår efter
rensningar. Just nedströms att ovan
redovisad
sidogren
återkommer
Galvån börjar häll att bli ett allt mer
Figur 42. En opåverkad miljö – i en f.d. sidogren. Notera vanligt inslag på åbottnen.
blockstorleken.

Denna just omnämnda flackhet som en karaktäristika får sig en ordentlig törn vid koordinat
651390–152460 där det högra åplanet helt plötsligt blir nipigt. Vid aktuell positionsangivelse
sker även en förändring avseende åtgärdsinriktningen och denna justeras upp till det högsta
(ett ”omfattande åtgärdsbehov”) då mycket kraftiga rensvallar omger Galvån. Och det är
inte bara till mängd, utan även till storlek (Fig. 43) är dessa helt avgörande för Galvåns
karaktär vid åtgärderna där de återförda kommer att ge upphov till en fantastisk variation.
Rensningarna är så omfattande och på höjden så påtagliga att det inte alltid är möjligt att se
var Galvåns mer naturliga strandkant befunnit sig. Galvån är en kanaliserad
hårdströmmande ränna helt bortfragmenterad från det omgivande och synnerligen
grovblockiga landskapet.
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Vid
koordinat
681389–152463
startar, på vänster strand, en
sidogrenighet (Fig. 44), vilken
faktiskt även i ett naturtillstånd varit
en sådan. Denna värdemiljö har
öppnats maskinellt genom en
öppning av en rensvall.
På Galvåns botten framträder rena
hällpartier och att denna har lidit
skada (liksom förmodligen de största
blocken) syns av skuten som ställvis
uppträder i stor myckenhet i
rensvallarna. Notera då att dessa
skut vid ett återförande måste

Figur 43. Höger strand beståendes av Galvåns forna botten.

utplaceras med fingertoppskänsla –
dessa får inte bli framträdande i miljön,
utan skall ”gömmas”. Förutom att
gömma dessa skut så måste åtgärderna
hela tiden se till att återge vattendraget
dess
storhet
avseende
bredd,
strömbilder, djup och variation. Galvån
måste helt enkelt tillåtas att äga sin
miljö – det är den långt ifrån att göra i
nuläget, men med bra åtgärder kan
detta tillstånd återskapas.
Figur 44. En sidogren återskapad vid tidigare åtgärder.

Det ”omfattande åtgärdsbehovet” når
ner till koordinat 681387–152464 där

mängden rensmassor minskar en aning.
Från denna position definieras därför ett
”tydligt åtgärdsbehov”. Här finns tydliga
spår efter hur man vid flottningsarbetet
försökt finna den kortaste vägen för
timret
genom
dessa
så
ofta
återkommande ledare som eliminerat
kurvaturen på vattendraget (Fig. 45). Här
mot huvudgrenens vänstra strand (det
finns ju en sidogren innanför denna)
uppträder stora mängder rensmassor. Och
med utgångspunkt från denna östrand
(som det ju är) med stora mängder Figur 45. En relativt typisk uträtning av Galvåns lopp.
rensmassor, vilka givetvis skall återföras huvudgrenen, finns ytterligare en sidogren (vid
koordinat 681384–152469, vars insläpp nästan upplevs som en tröskel (Fig. 46). Alltså är
området storskaligt kvillrigt just här och denna gren, vilken är förhållandevis trivial (stämmer
egentligen inte med miljön i övrigt) ansluter den bakomvarande grenen vid koordinat
681384–152472, vilken å sin sida är betydligt mer divers i sitt habitat (Fig. 47). Denna inre
gren erbjuder t ex relativt mäktiga lekbottnar.
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Ute i huvudgrenen fortsätter de massiva
rensningarna vara utmärkande mot ön med stora
block (Fig. 48) medan den högra stranden är något
mer förskonad från rensningar, men när det
minskar på vänster sida (ö- och landstrand) så blir
de betydligt mer påtagliga på höger dito.
Med utgångspunkt av höger strand och vid
positionen 681379–152472 återfinns en levande
sidogren. Denna är givetvis öppnad i samband
med tidigare åtgärder, och i vanlig ordning har
detta skett helt utan notis om de kraftiga
rensningarna och den påverkan dessa har på
miljön.
Detta viktiga åtgärdsområde med ”tydligt
åtgärdsbehov” som inriktning når ner till koordinat
681376–152477 där Galvån lugnar av och breddar
ut och klenare substratfördelningar tar över på
bottnarna. Här finns ej något åtgärdsbehov
eftersom synbara spår av fysisk påverkan helt
saknas.

Figur 46. En sidogren vars inlopp nästan är som
en tröskel – notera mängden av block.

Figur 47. Den inre av de två grenarna med härlig
dynamik. Kvillkaraktärer och lekbottnar.

Detta tillstånd av en opåverkad fysisk miljö
försvinner direkt en mer strömmande karaktär
återkommer Galvån för då återkommer rensningar
som på en given signal. Detta sker vid positionen
681373–152481. Galvån blir här än en gång
hopträngd främst baserat på rensningar som
uppträder mot den högra stranden för att
successivt växla till att endast finnas på den
vänstra. Rensningarna är inte alls speciellt
utmärkande och speciellt inte om man sätter dessa Figur 48. Stora block tryckta mot och upp på
i relation till de uppströmsbelägna områdena – östranden.
åtgärdsinriktningen definieras som en ”svag punktinsats”. Denna åtgärdsinriktning når förbi
en bro belägen vid koordinat 681371–152488 där Galvån lugnar av och blir djupare. Det är
inte helt självklart att larvgrävaren kan ta sig
vidare här med tanke på djupet. Rensat är det
dock och den ”svaga punktinsatsen” kvarstår.
Blocken är liksom förpassade mot endera
stranden – ofta liksom aggregerade på ett
onaturligt sätt.
Ibland skjuter strömmen lite mer fart och då
blir rensningarna ofta mer tydliga (Fig. 49). För
att få åtgärderna utförda på bästa sätt i dessa
partier
är
arbetsledningen
essentiell.
Utplaceringen av blocken här måste ske med
Figur 49. Rensningar mot höger strand som medför en
fingertoppskänsla.
”svag punktinsats”.
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Figur 50. Naturliga möten mellan Galvån och dess landmiljö.

Den ”svaga punktinsatsen” upphör vid
positionen 681364–152498 där Galvån
lugnar av i all väsentlighet och liksom
sakta och segt tar sig fram omgiven av
naturliga plan och fina möten mellan å
och landmiljö (Fig. 50) så som man
önskande att det såg ut även i de mer
komplexa och turbulenta områdena.
Den lugna miljön som tar vid i Galvån
medför
att
maskinetablering
i
nedströmsriktningen via ån inte kan ske.
Mest troligt måste maskin tas upp vid den
uppströmsbelägna bron på något sätt.

Den lugna till svagströmmande karaktären fortsätter med tuviga svämplan och generellt sett
flacka omgivningar. Bottnarna blir av mobilt slag, sandiga och grusiga, och åfåran uppvisar
fluvialiteter såsom kvillområden och öar.
Vid koordinat 681334–152535 är Galvån helt utan strömknixar – den är att betrakta som
lugn och laminär och också relativt djup. Åplanen är tuviga och svårframkomliga och att
denna miljö också den medfört problem för flottningen visar sig i en lämning efter ett större
spel. Förmodligen har man dragit timret över detta parti med spel.
En strömmande karaktär återkommer Galvån vid positionen 681313–152559 och givetvis
finnes det då spår efter fysisk påverkan. Galvån trängs ihop i en miljö som innan
rensningarna förmodligen varit tvågrenig, men av detta finns det bare en förnimmelse kvar
av. Rensningarna finns initialt på höger sida där den mindre av Galvåns grenar öppnats upp.
Dennas inlopp måste stärkas upp vid åtgärderna. I en första anblick så bedöms området som
varandes tregrenigt, men den gren som går in på vänster strand är förmodligen inte en gren
utan mer trolig Galvåns vänstra åstrand. Vattendraget har varit betydligt bredare än vad
nuläget meddelar, men detta kommer att återskapas med relativt enkla åtgärder.
Inriktningen på dessa åtgärder benämns som en ”punktinsats” och här är en kunnig
arbetsledning av stor betydelse för en bra utformning. Den någorlunda befintliga grenen på
höger strand återkommer Galvån vid koordinat 681310–152561, och från den positionen
minskar måhända åtgärderna en aning, men ”punktinsatsen” får kvarstå likaväl eftersom det
finns ett fåtal riktigt karaktärsdanande (stora) block mot främst vänster strand, vilka kommer
att tillföra stora värden vid ett återförande. Här infinner sig snart också en känsla att
åtgärder utförts sedan tidigare baserat på strukturer som flottningen aldrig tillåtet (Fig. 51).
Ett alternativ är att området varit överdämt och därav inte rensats, men då skulle inte
stränderna berätta det motsatta. Ett annat är att de utgjort fästen för flytlänsar.

Figur 51. Block vars uppträdande förvirrar. Oavsett detta så ger de god karaktär.

23

”Punktinsatsen” som utpekad åtgärdsinriktning gäller över detta relativt svagströmmande
parti och ända ner till en mer fallande karaktär tar vid i en hopträngning av sällan skådat
motstycke. Galvån är nästan som ett sugrör från denna position och vidare nedströms –
detta motsvarar starten på Gåsboforsen vid koordinat 681304–152565 (Fig. 52).

Figur 52. Den hopträngda starten av Gåsboforsen. Härifrån och ett gott stycke vidare nedströms är rensningarna rent

omakabra i mängd och åtgärdsbehovet är därför omfattande.

Från den just angivna koordinaten definieras ett ”omfattande åtgärdsbehov” baserat på rent
absurda rensmängder – Galvån är en invallad kanal – en karaktärslös hängränna genom ett
grovblockigt och varierat landskap. Med rätt utförda åtgärder kan Galvån i detta
hårdströmmande parti ofta få en fördubblad bredd med utgångspunkt från dagens
påverkade miljö. Det är helt enkelt bara att riva ut allt material och integrera det i den
rensade fåran. I dessa åtgärder kommer givetvis delar av dagens ”strandskog” att försvinna,
men å andra sidan kommer Galvån att nå bort mot sina mer naturliga stränder och där möta
en betydligt bättre vegetation (framför allt när det gäller det kontinuerliga alloktona
utbytet).
Tillståndet av massiv rensningspåverkan på vattendraget fortsätter i den hårt fallande
sträckan och även om rensningarna så här långt inte uppvisat några finare anläggningar,
utan mer uppträtt ”huller om buller” så finns det vid koordinat 681296–152571 en lite finare
anlagd ledare med staplade naturblock. Dessa är dock tydligt påverkade av tidens tand och
några större kulturvärden torde de ej inrymma och därav bör de inte begränsa åtgärderna,
utan istället vara en del av desamma. Detta är ett
undantag så här långt – mer ofta förefaller det som om
man haft svårt att göra sig av med rensmassorna och då
höglagt dem på stranden. Notabelt är att det trots den
massiva påverkan som finns på Galvån över detta parti
faktiskt förekommer en viss heterogenitet på åbottnen.
Och ställvis kommer larvgrävaren, vilken för övrigt måste
etableras
nedifrån,
att
ha
vissa
smärre
framkomlighetsproblem.
Vid koordinat 681284–152581 startar en ny form av
rensning med utgångspunkt av den vänstra stranden –
och då beståendes av huggna block av vilka man byggt en
mur som separerar Galvån från omgivningen (Fig. 53). De
är inte perfekt huggna, och möjligen har dessa sitt
Figur 53. Galvåns vänstra strand här i ursprung från lokala block och hällar. Huruvida dessa
form av en mur av huggen sten.
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block har någon form av bevarandevärde tar föreliggande utredningen inte ställning till alls,
utan det överlåts till för ändamålet lämplig kompetens. Oavsett dessa lämningars eventuella
kulturvärde är åtgärdsinriktningen likaväl att betrakta som ett ”omfattande åtgärdsbehov”
baserat på övriga rensningar. Det man kan säga är dock att denna ”vägg” av huggna block
givetvis marginaliserar ån avseende bredd och relation till åplanet. Vidare kan nämnas att
dessa inte kommer att ha någon långsiktig hållbarhet om man inte avser underhålla dem (ras
finns). Vid koordinat 681282–152582 upphör denna mur där man sedan tidigare gjort en
genombrytning för att återfå vatten bort mot den mer naturliga stranden, dvs. att det än en
gång finns det en ”skapad sidogren” och en artificiell ö. Att lägga tillbaka materialet (allt) i
detta parti kommer att skapa en revirtäthet för öring vars motstycke nästan saknas, med
den fallhöjd som råder kommer öringen fullkomligen att äga Galvån i detta avsnitt. Att fiska
efter öring – det blir däremot inte
enkelt (kan ju vara bra att
påpeka). Graden av rensning är
helt absurd och detta visar sig t
ex genom att Galvån är en
uträtad fåra omgiven av ledare
positionerade en god bit ut i
vattendraget (s.k. ”halveringar”).
Och dessa är ofta brutna och
skapar dessa ”sidogrenar” och
visst är detta en bra åtgärd, men
det är liksom halvfärdigt när man
inte beaktat graden av rensning.
De block som man fått loss
genom dessa genombrott har ju Figur 54. Här vid koordinat 681275–152588 finns ett bra exempel på hur
dessutom inte använts till att ge man brutet dessa ledare och byggt en tröskel rakt över huvudgrenen.
karaktär, utan till att göra trösklar (Fig. 54). Detta är den gängse karaktären (brutna ledare)
och att beskriva alla dessa är övermäktigt då de
uppträder nästan konsekvent. Det som dock är av
stort värde med att man vattenfyllt delar av
åbredden är att de tidigare bortfragmenterade
delarna av ån är goda referensbilder till hur
åtgärderna skall se ut (Fig. 55). Det är så uppenbart
att man gjort allt man kunnat för att bygga en
ränna genom detta förmodligen extremt vackra
och komplexa området. Enkelt uttryckt kan man
säga att det är ytterkurvor och de breda partierna
av ån som är de stora ”förlorarmiljöerna”. Att
breda partier har förlorat i kvalitet kanske är
självklart, men ytterkurvorna är måhända mer
svårt att förstå eftersom man öppnat upp många
av dessa halverande ledare. Att just ytterkurvor,
och de miljöegenskaper därtill förknippade, som
erosion, djup, hård ström och god bottenvariation,
drabbats beror helt enkelt på att man inte gett
Figur 55. Många av de ”skapade” grenarna viskar
helheten åter när man öppnat dessa halveringar.
om en förlorad miljö.
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Ofta saknar nämligen dessa ytterkurvor helt sina vanliga miljöegenskaper och vattnet står
ofta stilla och är alltså helt utan de förväntade kvaliteterna (Fig. 56).

Figur 56. En ytterkurva där alla egenskaper till en sådan förknippad saknas.

Ibland är det aningen mindre med
rensmassor och ibland är det så mycket att
man
häpnar,
men
oavsett
är
åtgärdsinriktningen hela tiden att betrakta
som ett ”omfattande åtgärdsbehov”. Och
generellt sett är de mest absurda
rensningarna förknippat till de partier där
halveringarna saknas (de naturligt smala
områdena med brutna plan), vilket är en
aning förvånande. Men det absurda i
rensningarna där block ligger på och mot
land är ju det att de blir så påtagliga till
höjd och bredd (Fig. 57). Oavsett hur
Figur 57. Galvåns strand = rensningar! Absurda på höjd och
rensningarna nu ser ut så kommer
bredd med en trång Galvån invallad däremellan.
sträckan – vid ett fullskaligt
åtgärdande att bli till ett komplext
blockhav med en bottenyta som
torde tiodubblas mot dagens
förhållande och bli fullständigt
optimalt
för
öring
ur
revirhänseende.
Vid koordinat 681270–152598
uppträder en mur anlagd på vänster
strand – ca 2 m från ån (Fig. 58).
Denna murs, vilken initialt är av
relativt välbevarat slag, syfte är
aningen svårförklarad. Men utan att
göra någon fördjupad analys av
Figur 58. En fint anlagd mur på vänster strand.
dess funktion föreslås att den första
delen av denna lämnas helt intakt, men att de block som rasat ur från denna tas ut till Galvån
– det är nämligen så att ju längre nedströms muren sträcker sig desto mer av dess forna
storhet är borta och mer av en ”huller-om-buller-karaktär” råder (Fig. 59) och dessa
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strukturer – åtminstone de som bedöms ha
ett ursprung från Galvån måste få återföras
vattendraget, och någon förändring i
åtgärdsinriktning definieras ej, utan det
”omfattande åtgärdsbehovet” råder. Om
denna mur har några kulturvärden och bör
bevaras av anledningar därtill relaterade bör
det upplysas om att muren är stadd i
nedbrytning som en följd av rotsprängning.
Noteras skall att denna vall har medfört
”omvänd erosion” in på den högra stranden,
vilken egentligen är en innerkurva och därav Figur 59. När den fina vallen bryts upp blir karaktären
mer löst liggande natublock.
skall vara förutan sådana processer.
De massiva rensningarna bara fortgår och när Galvån rätar upp sig så utgörs i princip den så
viktiga och närande svämzonen på bägge stränderna i princip konsekvent av en ”blocköken”
(Fig. 60).
När landskapet flackar ut blir det tydligt att
stora sidogrenar (riktiga sådana) är bestulna
sitt vatten och sina värden i detta parti (Fig.
61). Här har man inte brutet invallningen för
att få in vatten till sidogrenen eftersom detta
inte är möjligt. Detta beror självfallet på att
Galvåns huvudfåra – och dess botten – är
alltför
avsänkt
i
relation
till
insläppsmöjligheterna.

Figur 60. Galvåns strand består helt av rensmassor.

Figur 61. Ett exempel på hur en sidogren förlorat sin funktion i landskapet som en följd av flottledsrensningarna.

Symptomatiskt är att den torra sidogrenen bär alla de karaktärer som huvudgrenen idag
saknar, och faktiskt så saknar även rensningarna något som sidogrenen erbjuder, dvs.
”jätteblock”.
När Galvån når positionen 681259–152608 återfinns en i vanlig ordning bruten ledaren (med
tillhörande tröskel i huvudgrenen). Detta i sig är inte längre något unikt, men just här har
Galvån varit extremt bred, och baserat på just detta så förstärks den ledsamma känslan av
att vattendraget står som ”överlägsen förlorare” i landskapet.
Förutom just rensningarna i sig, vilka är massiva hela tiden, är det främst hur relationen
mellan strand/svämzon och vattendrag påverkats. Antingen finns den inte alls, dvs. helt
invallat (Fig. 62), eller också har den till delar återskapats genom dessa brutna och
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halverande ledare. När och om
åtgärderna utförs enligt vad som här
föreslås kommer denna relation
relativt omgående att återskapas.

Figur 62. En ca 3 m bred vall skiljer Galvån från sin strandskog.

Det har nämnts tidigare hur
rensningarna skett relaterat till
omgivningarnas karaktär, men det blir
allt mer entydigt och måste
understrykas. Om åplanen varit
brutna har man trängt ihop Galvån
genom rena invallningar och om
åplanen varit flacka har man byggt
denna hopträngning genom dessa i

vattendraget utflyttade ledare.
Det ”omfattande åtgärdsbehovet” fortgår, men möjligen måste åtgärderna ta hänsyn till
smärre kulturlämningar relaterat till en finare ledare anlagd av såväl naturblock som borrade
och kluvna block (Fig. 63). Denna återfinns på höger strand och har sin början vid koordinat
681245–152618. Och den finare karaktären av denna sträcker sig ca 30 m, och detta är
likställt med den del av den som föreslås att man lämnar orörd som ett minne av en svunnen
epok.

Figur 63. En ledare som över 30 m föreslås att man lämnar orörd i samband med återställningen då den har vissa
kvaliteter och vilka kan bestå över en längre tid.

Ledare av detta slag är givetvis inte
beständiga över längre tid – de rasar om
de inte underhålls, t ex ses över och att
vegetation hålls borta från dess krön. I
det här fallet kan ledaren avlastas till
delar genom att man återför materialet
på den vänstra stranden och breddar ut
Galvån åt detta håll. Vänster strand är
sällsynt kraftigt rensad över ca 3 m
bredd och då med stora block (Fig. 64).
Figur 64. Motsatt strand från den finare ledaren består av stora
och löst liggande block.
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En annan återkommande aspekt är att Galvån i stort sett saknar ”jättarna”, men att dessa är
mycket frekventa i det omgivande landskapet. Vid åtgärderna är det därav fullt motiverat
att, om så är möjligt, ”plocka” någon av dessa för ett återförande till vattendraget. Om de
mot förmodan finns i relation till ån så är det då som en del av en halvering eller att den
ligger naturligt mot en strand (på ett sådant sätt att den ej varit ”ett problem”).
Det är så mycket material här att maskinen helt enkelt måste ”hitta” hålen att stoppa
tillbaka blocken i – det är viktigt att arbetsledningen styr detta så att bästa möjliga
naturlighet uppnås.
Från positionen 681235–152624 börjar rent huggen sten att klä in den yttre delen av den
vänstra stranden (Fig. 65). Och även
om man möjligen kan hävda att
denna
anläggning
har
kulturrelaterade värden så föreslås en
total utrivning där de kantiga blocken
placeras
osynligt
enligt
arbetsledningens
anvisningar.
Anledningen till detta – kanske
kontroversiella förslag – är primärt att
en stor del av Galvåns värdestrukturer
ligger bakom muren av huggna block
(se i Fig. 65). Sekundärt är att en stor
Figur 65. Stranden invallad med huggna block och bakom dessa del av blocken ramlat ur muren (se i
ligger Galvåns forna botten. Notera hur invallningen kalvar ut i ån.
Fig. 65).
Denna mur som separerat ån från rensningarna finns snart och enlig samma karaktär på
höger strand.
Ställvis är muren mer eller mindre helt
borta antingen genom ras eller att den
i vissa stycken saknas (Fig. 66). Det
första påståendet understryker ju bara
att den icke utgör ett permanent
tillstånd och att åtgärderna bör utföras
med ett totalt återförande. Över detta
hopträngda parti med nipiga stränder
är den potentiella utbreddningen ca 5
m. Detta är relativt mycket just med
tanke på att stränderna är relativt
Figur 66. Ett avsnitt där muren till delar dels saknas och dels har brutna
och
följaktligen
ligger
stora ras.
rensningarna mer på höjd än bredd.
Spåren av dessa ”inramningar” (murarna) försvinner vid koordinat 681228–152625 och detta
sammanfaller väl med att de brutna åplanen försvinner och blir av flackt slag. Och då – enligt
ett återkommande mönster i denna miljötyp – har man, på vänster sida, brutet en ledare
och vattentäckt bort mot den naturliga stranden, men utan att ta hänsyn till de massiva
rensningarna. Det ”omfattande åtgärdesbehovet” kvarstår därav, men när Galvån når ner till
koordinat 681227–152627 upphör denna åtgärdsinriktning där flottledsrensningarna i all
väsentlighet försvinner. Ser man tillbaka upp mot det ”omfattande åtgärdsbehovet” skattas
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en utökad medelbredd över sträckan med 6 m. Och detta är 6 m med en av de mest
värdefulla miljötyperna vi har, och dessutom med en variaton som få vattendrag kan
uppvisa.
Från den position där det ”omfattande åtgärdsbehovet” försvinner upphör också den
dramatiska fallhöjden som har varit rådande över ett gott stycke. Den vänstra stranden
meddelar god naturlighet medan det mot den högra stranden finns några få block som
möjligen upplevs lite förpassade, men dessa föranleder inga åtgärdsförslag. Galvån omges av
ett jordbrukslandskap på vänster strand medan ett hyggesbruk finns på motsatt sida.
Galvåns fall ebbar snabbt och vattendraget blir snart av sjöliknande slag där t ex en
flytbladsvegetation visar sig. Detta innebär att maskinupptag (även etablering) måste ske vid
ca-koordinat 681224–152629, motsvarande att åkermarken måste erbjuda denna möjlighet.
Av naturgivna orsaker saknas åtgärdsbehov här – strömmen är mycket svag och stränderna
är naturliga med tydlig svämpåverkan där breda bälten av starrvegetation breder ut sig.
Notabelt är att detta lugna parti bryts av någon enstaka strömbild och faktiskt finns det där
enstaka block som bryter ytan.
Vid koordinat 681211–152637 tar Galvån lite mer fart över en kort sträcka och då finns det
rensmassor mot vänster strand (Fig. 67). Dessa
består av skut och förmodligen har man sprängt
bort någon större ”buse” i ån och sedan lagt dessa
”fulblock” mot stranden. Dessa bör givetvis
återföras och läggas ut på ett bra sätt i ån enligt
arbetsledningens anvisningar. Åtgärdsinriktningen
definieras som en ”svag punktinsats” och når ner
till koordinat 681206–152637. Maskinetableringen
måste ske via åkermarken/betesmarken ner till ån
från vänster åplan om insatserna skall utföras.
Figur 67. Skut tryckta mot strandkanten.
Här passeras en bastu och en anlagd sandstrand
och måhända kan detta utgöra ett motstående
intresse till åtgärderna, men någon egentlig
konflikt mellan dessa borde ej finnas.
Det vänstra åplanet återfinns nu i betesmark och
ån är avseende rensningspåverkan helt befriad.
Det betade landskapet är intressant såtillvida att
man med önskvärd tydlighet kan se hur blockig
miljön är (Fig. 68).
Här finns snart också en gren av Galvån (höger
åhalva) som varit bortlänsad från flottningen och
Figur 68. Omgivningarna är blockiga.
denna uppvisar i sanning stora värden avseende
fysisk variation – en ren referensmiljö kan man säga (Fig. 69).
I den vänstra grenen – och där det börjar strömma (vid koordinat 681197–152638) finns det
direkt spår efter rensningar mot den vänstra stranden. Och när grenarna – den orensade
högra och den rensade vänstra – förenas så finns det även block mot den högra åstranden.
Nämnas skall även att det finns en spång som via ett större block i den vänstra grenen når
över ån i detta kvillparti. Detta behöver dock inte innebära något problem för åtgärderna
vars inriktning definieras som en ”punktinsats”.
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Figur 69. Den högra och orensade grenen. Notera att den
omnämnda bastun syns i överkant av bilden.

Figur 70. En uträtande ledare. Notera att den idag ger
upphov till ett onödigt lugnvatten.

digniteten finns kvar där de egentligen
inte skall vara speciellt vanliga, men att
de i det närmaste saknas helt i de mer
turbulenta miljöerna där de skall vara
framträdande.
Galvån blir allt mer lugnflytande och är
opåverkad i sin fysiska miljö. Detta är
bäverns landskap här finns ett flertal
spår efter dess verksamhet med
hyddor, nedfarter och givetvis mängder
av fällda träd, vilka ofta blir till
värdestrukturer i vattenmiljön.

När fårorna har förenats har rensningarna
även kväst en utbreddning av vattendragets
vänstra strand. Denna medför en onödig
portion lugnvatten (Fig. 70) och att bryta
denna är givetvis en viktig del i åtgärderna
här. Efter denna ledarrest på vänster sida
upphör nästan rensningarna mot denna,
men kvarstår mot höger strand i en
successivt avtagande fallhöjd.
”Punktinsatsen” som åtgärdsinriktning
beror mer på blockens storlek än mängd.
Och denna insats når ner till koordinat
681189–152641 där alla former av
åtgärdsbehov försvinner och där en
svagströmmande karaktär också tar vid.
Maskinetableringen för denna sträcka med
”punktinsatser” måste även den ske med
utgångspunkt av åker- och betesmarken vid
Brinken (även upptag).
I den nu segflytande karaktären finns
faktiskt block av den i ån så saknade
karaktären ”jätteblock”, och vilka faktiskt
bryter ytan och ger fantastisk kvalitet (Fig.
71). Lite typiskt är det att block av den här

Figur 71. Ett ”jätteblock” ger en trevlig strömbild i en annars
substratklen och svagströmmande del av ån.

En strömmande karaktär återkommer vattendraget vid positionen 681170–152655, men
trots att en fallhöjd återkommer finns inga direkt entydiga spår av att miljön är rensad. Ett
undantag är att ett fåtal block ligger lite onaturligt mot vänster sida (innerkurva), men detta
föranleder inget åtgärdsbehov. Ett sådant måste dock definieras vid koordinat 681168–
152654 och då i form av vad som benämns för en ”punktinsats”. Här uppträder nämligen
block tydligt tryckta mot stränderna (Fig. 72) och då främst den högra. Åtgärderna här är av
enkelt slag eftersom det enbart är block tryckta mot land och det är mer storleken än
mängden som medför ”punktinsatsen”. Det är bara att riva loss dem och utplacera dem på
mest naturliga sätt enligt vad arbetsledningen meddelar.

31

”Punktinsatsen” övergår dock snart till det som
betraktas som ett ”tydligt åtgärdsbehov” och detta
sammanfaller väl med att fallhöjden tilltager
ytterligare (koordinat 681165–152655). Här finns
alltjämt de mot land tryckta blocken, men här finns
även block förpassade upp på stränderna (Fig. 73).

Figur 72. Blocken tryckta mot stränderna.

Notabelt är att det är relativt stora
inslag av skut i rensmassorna (Fig. 74).
Detta skut har förmodligen till stora
delar sitt ursprung från hällar. Oavsett
detta skall givetvis detta ”fula”
material döljas när åtgärder utförs. Att
återföra materialet här kommer för
övrigt att bredda Galvån över detta
Figur 73. Rensningarna tilltar och finns här även på stränderna.
parti med ca 5 m.
Vid koordinat 681161–152661 tilltar rensningarna än mer –
stränderna blir till rena väggar av sten och block som omger
en hårt forsande Galvån. Rensningarna är att betrakta som
massiva och berör bägge stränderna (Fig. 75 & 76) och ger
upphov till en mycket skadad miljö. Och detta innebär
självfallet att åtgärdsinriktningen definieras som ett
”omfattande åtgärdsbehov”.

Figur 74. Skut utgör en stor del av
rensmassorna.

Figur 75. Massiva rensningar på vänster strand.
Figur 76. Och minst lika massiva på höger

Rensningarna på vänster strand består i huvudsak av strand.
naturblock medan det på höger strand – åtminstone fläckvis – är en stor dominans av skut.
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Det ”omfattande åtgärdsbehovet” innefattar ett totalt återförande av materialet och denna
åtgärd kommer att bredda Galvån över detta parti med 8 m. Detta motsvarar mer eller
mindre en fördubbling av den befintliga vattendragsbredden. Viktigt är – i vanlig ordning –
att det ”fula materialet” används för att ge yta, men att det placeras ”osynligt”. Detta
ansvarar givetvis arbetsledningen för.
I detta så kraftigt påverkade område kan nämnas att det på vänster strand också finns en vall
av block på åplanet vinkelrätt från Galvåns riktning. Denna vall finns ungefär där det skiftar
mellan ett ”tydligt” och ett ”omfattande åtgärdsbehov” (vid 681161–152661). Påpekas bör
även att stränderna – och då främst den vänstra – är en farlig miljö att ta sig fram på,
motsvarande att det är lätt att få stora block att komma i rörelse.

Figur 77. Vegetationen har ett gott fäste i de nu mer klena
substratfördelningarna i rensmassorna.

Storleken på rensmassorna (avseende
substratstorleken)
minskar
(ovanligt
relaterat fallhöjden som konsekvent är hög)
och det finns spår efter stocksättning under
rensmassorna. Och detta medför också att
det ”omfattande åtgärdsbehovet” överges
för ett ”tydligt” sådant vid koordinat
681158–152666. Och som så ofta är fallet
när substratstorleken på rensmassorna
viker så tar vegetationen för sig och vinner
fäste i dessa (Fig. 77). Här kommer en del
klen vegetation därav att få offras när
materialet återförs. Noteras skall dock att
en kraftig erosion råder in i dessa vallar –
främst i den vänstra stranden där
rensningarna är mest påtagliga (Fig. 78).
Här kommer åtgärderna att bredda ån med
ca 4 m och ge en bottenvariation som är
relativt god baserad på den småblockiga
karaktären som råder i området.

Rensmassorna minskar i mängd och vid
koordinat
681154–152672
skruvas
åtgärdsinriktningen
ner
till
en
Figur 78. De mest påtagliga rensningarnar återfinns på ”punktinsats” baserat på detta tillstånd.
vänster strand.
Detta tillstånd når bara över ett kort stycke
ner till den position där biflödet Gåsbobäcken angör Galvån (vid koordinat 681154–152674).
Gåsbobäcken, vilket förmodas vara ett viktigt biflöde till Galvån, andas för övrig en god fysisk
variation(Fig. 79), vilket dessvärre inte är egenskap som delas med Galvån i nuläget.
Gåsbobäcken har ett vandringshinder vid den enskilda vägen vid koordinat 681236–152713,
vilket bör åtgärdas.
När Gåsbobäcken tillkommit sker en tydlig förändring i vattendraget där ett hällparti skjutits
bort och där ån marginaliserats till en hopträngd kanal. Den vänstra stranden är initialt
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relativt fint skodd (Fig. 80), men detta gäller enbart över kort
sträcka för snart är bägge stränderna inramade med löst
liggande rensmassor. Dessa rensmassor är liksom mest
tryckta mot stränderna (Fig. 81), vilka i sig är mycket brutna,
och att återföra dessa motsvarar en åtgärdsinriktning i form
av ett ”tydligt åtgärdsbehov”. Även den hopträngda starten
med den relativt fina blocksättningen på vänster strand
föreslås för utrivning. Om man ser till åplanet så finns det –
åtminstone på det vänstra – stora mängder av såväl
naturblock som skut liggandes på dessa (ibland i högar). Och
dessa syns inte från ån och om de har sitt ursprung från
Galvån går inte att säga och detta tillstånd ger upphov till
förvirring och en svårtolkad miljö, men dessa förbises i detta,
Figur 79. Gåsbobäckens utflöde i
och åtgärderna bör koncentrera sig på att återföra dessa Galvån.
block tryckta mot ömse stränder.
Succesivt blir även miljön mer ”lättläst” och det ”tydliga åtgärdsbehovet” upplevs som en
välgrundad inriktning av åtgärderna.

Figur 80. Galvån trängs ihop kraftigt efter det att Gåsbobäcken anslutet. Själva starten av hopträngningen består på
vänster sida av relativt fint anlagda och sluttande blockkonstruktioner.

Figur 81. Alla karaktärsdanande block är tryckta mot stränderna. Lägg även märke till att åplanen är distinkt brutna.
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När det högra åplanet flackar ut så förändras
rensningarna till att utgöra en ledare en bit
ute i ån – i vanlig ordning för att räta ut
vattendraget. Här är den inte uppbruten och
bakom denna så står vattnet stilla (Fig. 82),
dvs. helt främmande för hur det skall se ut i
den hårdströmmande miljön. Halveringen
(uträtningen) på höger åhalva har omvänt
Figur 82. En av dessa ledare som tränger ihop
vattendraget och marginaliserar åns bredd – noter att
vattnet står helt stilla mellan ledaren och den naturliga
stranden.

från det lugna gett en ökad vattenhastighet på
avig sida och där gett upphov till erosion i en
innerkurva. Än mer avigt blir detta när det är
så att det kanske är här som det mest
”naturliga” mötet mellan strand och å som
finns i detta strömmande parti (Fig. 83).
Figur 83. Erosion – förvisso in i avig strand, men den ger
god kontakt mellan vattendrag och landmiljö.

När erosionen in i avig strand viker så återkommer rensningarna på den vänstra stranden
och då i form av dessa marginaliserande halveringar – nu på bägge sidor och här har
verkligen åns naturliga bredd förlorats (Fig. 84). Denna karaktär når hela vägen ner till
forsfoten. Dessa utflyttade ledare har en dramatisk inverkan även på strömbilden som går
centrerad och bakom dessa råder idag sjöliknande miljöer och på vänster sida nästa av
kärrliknande karaktär (Fig. 84).

Figur 84. Den sista strömsträckan ner mot Åsbackadammen – fullkomligen marginaliserad avseende vattendragets
bredd.

Att riva ut dessa ledare kommer att återskapa en bred strömkaraktär och då med en god
variation avseende strömriktning, strömbild och bottnens utseende.
Vid forsfoten (koordinat 681150–152680) i en döende strömkaraktär försvinner det ”tydliga
åtgärdsbehovet” eftersom det här inte finns några spår efter fysisk påverkan. Galvån viker
tvärt vänster och då nås Åsbackadammens dämningsområde och här är död ved viktiga
strukturbildare.
Vid koordinat 681148–152691 når en gräsmatta ända ner till Galvån på dess vänstra strand
och eventuellt kan detta vara en maskinetableringsplats. Åtminstone bör det utvärderas
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vidare huruvida maskinetablering och upptag kan ske någonstans vid vägarna runt huset på
den vänstra stranden (681154-152695). En etablering måste ske i detta område om åtgärder
skall kunna utföras från 681165–152655 och ner till 681150–152680 annars är
maskinåtgärder förmodligen omöjliga.
Vid positionen 681139–152686 där man ser Åsbackadammen tydligt (Fig. 85) avbryts
föreliggande inventering av denna övre av studerade sträckor.

Figur 85. Åsbackadammen avslutar inventeringen av den övre sträckan.

Beskrivning Galvån ”område 2” – den mellersta sträckan (Bergfors nedre krv. till
Holmo).
Föreliggande avsnittsbeskrivning utgår från Bergfors nedre kraftverk (681075-152712). Det
går att diskutera mycket kring detta verk, men
detta berörs inte vidare här. Det är dock ej i
drift i nuläget och dess skick bedöms som
varandes dåligt.
Nedströms dammen är det av självklara
(dammrelaterade) orsaker mycket kraftigt
rensat (Fig. 86) och materialet är av
grovblockigt slag.
Rensningarna föranleder ett ”omfattande
Figur 86. Galvån är givetvis kraftigt rensad nedströms
åtgärdsbehov”, men eftersom det här finns
dammen för Bergfors nedre krv. Den trasiga tuben kan
ett motstående intresse till miljöförbättrande
skymtas till höger (pilen).
åtgärder motsvarande småskalig vattenkraft,
föreslås i nuläget inga åtgärder. Vidare bör åtgärderna här bekostas av kraftverksägaren om
(eller när) de blir aktuella.
Nämnas kan att området kring dammen och kraftverket ser ut som en smärre soptipp och
området bör städas av den som bär ansvaret för vattenverksamheten.
Även om inte åtgärder för området föreslås i nuläget så kommer ett återställande av denna
miljö t ex att bredda vattendraget med 8 m och då återskapa en fantastisk variation.
Kanalen från kraftverket återkommer Galvån 681073–152719 (Fig. 87) och för att inte
påverka avbördningen från kanalen föreslås här att åtgärdena enligt inriktningen ett
”omfattande åtgärdsbehov” får starta en bit nedströms detta parti vid positionen 681070–
152720. Rensningarna är massiva och höger strand är speciellt utmärkande med rent
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absurda mängder material (Fig. 88). Förutom att det kanske är kontroversiellt med åtgärder
här relaterat till det uppströmsbelägna kraftverket är det möjligen så även av orsaker
kopplade till den nedströmsbelägna vägbron (enskild väg, se i Fig. 88). Bron är dock bred i
sitt spann och åtgärderna som föreslås bör inte vara alltför kontroversiella och kommer inte
att påverka bron och dess funktion. Vidare skall givetvis inga åtgärder ske vid själva bron.

Figur 87. Mötet mellan Galvån och kanalen från
kraftverket.

Figur 88. Absurda rensningar på och mot höger strand.
Notera bron i nedströmsläget.

Vid broläget finns även goda möjligheter att
etablera maskin, vilket också är mycket
lämpligt.
Efter broläget (681068-152723) minskar
rensningarna, men likaväl föranleder dessa en
åtgärdsinriktning i form av ett ”tydligt
åtgärdsbehov”. Detta beror i ärlighetens
namn mer på dess storlek än dess mängd.
Dessa värdblock finns främst som tryckta mot
endera stranden (Fig. 89). Dessa kommer att
ge Galvån stora kvaliteter när de återförs
vattendraget.

Figur 89. Stora block tryckta mot stranden.

Det ”tydliga åtgärdsbehovet” som åtgärdsinriktning överges vid koordinat 681066–152724
just där breddar Galvån ut. Spår efter fysisk påverkan finns dock men inte mer än att en
”svag punktinsats” definieras som åtgärdsinriktning. Denna åtgärd baserar sig på att det
finns block tryckta mot den högra stranden (den vänstra stranden är faktiskt helt
opåverkad). I vanlig ordning när åtgärdsinriktningen är mot den lägre delen av skalan är
arbetsledningen viktig för att resultatet skall bli så bra (naturligt) som möjligt.
Detta tillstånd med ”svaga punktinsatser” upphör dock relativt snart för redan vid koordinat
681063–152726 blir den fysiska påverkan av sådan omfattning att ett ”tydligt åtgärdsbehov”
nödgas definieras. Kännetecknande är att är den breda karaktären överges för ett hopträngt
utseende. Här uppträder några större block centererat i ån, men dessa är utplacerade i
samband med att en ledare brutets igenom mot vänster åhalva och en sidogrenighet
öppnats upp (och detta är de facto en sidogren, Fig. 90). Även om man återskapat en
kvillkaraktär så har man likaväl inte alls tagit fasta på hur rensad Galvån är i det som idag är
en huvudgren (= flottleden). Inne i grenen är fåran av härlig karaktär men eftersom
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huvudgrenen idag är avsänkt i förhållande till sidogrenen och att vattenfriktionen är högre
inne i denna läcker vatten från sidogrenen ut i den lägre och helt karaktärslösa huvudgrenen.
Det ”tydliga åtgärdsbehovet” innefattar helt
och hållet arbete i huvudgrenen och att
återföra allt material som finns tryckta mot
stränderna, dels ön mot vänster sida och
dels mot höger strand.
Rensningarna i huvudgrenen blir snart än
mer påtagliga och vid koordinat 681058–
152726 höjs åtgärdsinriktningen till ett
”omfattande åtgärdsbehov”. Här är inte
längre ön som separerar sidogren från
huvudgren en ö, utan mer en artificiell
Figur 90. Sidogren öppnat till vänster och stora block
sådan. Och det är även dessa rensningar
utplacerade i ån.
som bygger den konstgjorda ön tillsammans
med kraftiga rensningar mot höger strand
som
innebär
det
”omfattande
åtgärdsbehovet”. Här finns även skut i
rensmassorna,
vilka
givetvis
måste
”gömmas” i återförandet av materialet,
vilket förseslås för en total återföring – det
är ju i princip det som det ”omfattande
åtgärdsbehovet” innebär.
Innanför denna till delar skapade ön finns i
vanlig ordning en underskön referensmiljö
Figur 91. Fysik karaktär finns i de tidigare avstängda (Fig. 91) – det som saknas den är enbart lite
delarna.
mer vatten, men detta blir fallet per
automatik när materialet läggs tillbaka i huvudgrenen.
Miljön är sällsynt komplex i detta område och åtgärderna i huvudgrenen kommer att fördela
vattnet över området på ett så mycket bättre sätt. I nuläget är det många delar som i det
närmaste saknar sitt vatten (Fig. 92) beroende på rensningsgraden i huvudgrenen. Åtgärden
medför – enkelt beskrivet – att när materialet läggs åter i huvudgrenen och denna blir till en
komplex och varierad miljö lyfts vattnet och fördelar sig över hela åbredden. Man kan säga
att Galvån efter de åtgärder som här föreslås
återigen kommer att äga sin miljö. Det skall
påpekas att de insläpp som skett i vissa
grenar och ledare som brutets igenom gett
området ett ökat värde, men det finns
alltjämt så mycket kvar att ”laga”.
I huvudgrenen, vid koordinat 681051–
152724. startar en skodd strand anlagd av
naturblock (Fig. 93). Denna bedöms inte ha
några bevarandevärden, utan den föreslås att
man river ut och blocken placeras ut i Galvån
Figur 92. Relativt karaktäristiskt område i aktuellt
där de kommer tillföra variation till avsnitt – en supermiljö som ”längtar” efter vatten.
vattendraget.
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Naturen – detta mosaiklandskap – är
förunderligt vackert redan idag, och vilka
värden kommer då inte rätt utförda
åtgärder att återskapa. Insatserna här känns
mycket viktiga – det kan man påstå utan att
överdriva.
En av dessa värdemiljöer är faktiskt
lekbottnar för öring eftersom det i dessa
avsnörda områden finns fraktioner lämpliga
för detta (Fig. 94). Detta saknas helt ute i
den rensade och hårdströmmande och
kanalliknande huvudgrenen (bortspolat).

Figur 93. Strand skodd med naturblock.

Även om man försökt att få vatten över större
arealer genom tidigare åtgärder står
fortfarande en stor del av områdena alltjämt
torra (Fig. 95) – dessa av fysisk påverkan
orensade miljöer väntar bara på en enda sak –
att återfå sitt vatten.

Figur 94. I mosaiklandskapet erbjuds många saknade
miljöer, en av dessa är lekbottnar.

Om det inte framgått är huvudgrenen
(flottleden) förlagd mot den högra
stranden (Fig. 96). Den är egentligen bäst
beskriven som en trång kanal inramad av
rensningar och bort mot det vänstra
åplanet (liksom dolt) ligger detta

Figur 95. Många miljöer saknar fortfarande sitt vatten.

Figur 96. Merparten av vattnet har sin färd i den karaktärslösa och
uträtade huvudgrenen.

fantastiska, nästan förtrollande,
mosaiklandskap som vill ta del av
det vatten som ”kastas bort” i
”kanalen”. De av de orensade
miljöerna som fått tillbaka delar av
sitt vatten visar just att dess miljö
medför värden över större areor och
det trots att det är med en
begränsad mängd vatten (Fig. 97).
Just dessa miljöer är ”kartan” för hur
åtgärderna
skall
utformas
i
huvudgrenen – det som dock inte
kan återskapas är ju tyvärr dessa
större block, vilka konsekvent är
bortskjutna.
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En iakttagelse som görs i detta
mosaikområde är hur markvegetationen
i de svämpåverkade delarna ofta nästan
helt domineras av skavfräken (Fig. 98).
Detta fantastiska, men ändå så skadade
mosaikområde med härliga kvillmiljöer
som karaktär, upphör vid koordinat
681043–152724 där grenarna samlas
upp i en fåra. Detta förändrar dock inget
avseende åtgärdsinriktning, utan det
”omfattande åtgärdsbehovet” måste
kvarstå.

Figur 97. Förmodligen Galvåns vackraste parti.

De fluviala karaktärerna relaterat till
sidogrenar och liknande måhända minskar,
men de försvinner inte helt. Det vänstra
åplanet fortsätter vara någorlunda flackt
och har i dagsläget spår efter temporära
sådana av vilka några kanske blir
permanenta när rensmassorna återförs
fåran. Det högra åplanet är dock mer
distinkt och brutet. Oavsett hur planen ser
ut är det kraftigt rensat med material såväl
block tryckta mot som löst liggande på
Figur 98. Skavfräken dominerar markvegetationen i de
stränderna. Ibland är massorna till och
svämpåverkade delarna.
med höglagda (Fig. 99).
Galvån är i sanning en förstörd miljö här – i
medeltal är bredden på rensningarna,
avseende vänster strand, ca 5 m. Medan
det på motsatt sida är ca 1,5 m
rensningsbredd och mellan dessa rensade
stränder kastar sig en karaktärslös kanal
fram i hög fart.
När materialet återförs kommer förutom
stora värden relaterat till bottenyta och
vattentäckt bredd även intressanta
svämzoner in mot det vänstra åplanet att
återskapas. Och förmodligen, och som
Figur 99. Höglagda rensmassor. En blockhög kort sagt.
nämnts, kommer förmodligen grenar att
återskapas eller rent av blir helt vattentäckta plan bort mot en mer naturlig strand vars
position är svår att fastställa i nuläget. Det kan bli så eftersom planet ofta ligger i samma nivå
som den avsänkta ån och endast skiljs åt genom rensmassorna (Fig. 100). Dessa miljöer är
givetvis även idag påverkade av återkommande översvämningar så denna naturalisering –
om så blir fallet – påverkar givetvis inga andra värden. Det är ett gott stycke bort till en mer
bruten karaktär på det vänstra åplanet och där uppe finns bebyggelse, men det är mycket
långt borta från dessa svämzonsmiljöer.
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Som för att ytterligare försvåra
analysen av Galvån försvinner det
brutna åplanet på höger sida och även
detta blir flackt med liknande
egenheter
relaterat
otydliga
svämzoner. En ”skapad” gren återfinns
då in i detta flacka högra åplan vid
681036–152725 (Fig. 101) och i vanlig

Figur 100. Det bakomvarande planet ligger lika lågt som vattnets
yta endast separerade genom rensningar.

ordning har blocken lagts som ett pärlband rakt
över ån. På motsatt sida, den vänstra finns en
relativt fint anlagd ledare, men inte i sådan mån att
den har något bevarandevärde (Fig. 102) vilken
även täcker bort den naturliga strandkanten som Figur 101. En ”skapad” sidogren.
finns ett gott stycke innanför ”muren”. Denna
ledare fortsätter sedan ut i en i Galvån så vanlig
utflyttad ledare (Fig. 103). Här öppnar det vänstra
planet även upp sig och högt uppe på brinken
finns ett hus. Mellan ledaren och åns naturliga
strand har liksom trösklar anlagts – kanske av
orsaker relaterade till bad (Fig. 103).
Grenen på höger sida (se Fig. 101) har inte
öppnats upp i dess utlopp och därav är miljön till
Figur 102. Några huggna block i ett kortare stycke delar lugn innan vattnet slutligen faller ut över
av en utflyttad strand.
ledaren (Fig. 104). Detta förändrar sig givetvis i
samband med åtgärderna som föreslås eftersom
dessa innefattar ett fullskaligt återförande av allt
som är bortrensat från ån och en omfördelning av
allt material som ligger onaturligt.

Figur 103. En för Galvån typisk utflyttad strand.
Notera att man förmodligen dämt för att skapa
badmöjligheter.

Figur 104. En ”skapad” sidogren vars nedre del mest liknar en
sjömiljö beroende på att man inte brutet ledaren för ett utlopp.
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Halveringarna/uträtningarna av Galvån finns just nu på bägge sidor och vattendraget är en
”hängränna” trots att man i viss mån brutet ledarna. I ledarna finns skut – mest troligt som
rester från stora skjutna block, vilka blir svårersatta. Denna totala inramning av ledare
förändras dock då den vänstra åsidans
ledare bryts över ett kortare stycke –
förmodligen har detta skett i samband med
öppnandet av andra ledare. Det som skiljer
här gentemot andra genombrott, är att det i
skett över en ovanligt lång sträcka.
Vid positionen 681026–152731 finns en
sidogren som inte är öppnad, utan vars
miljöer står helt torra och längtar efter sitt
vatten (Fig. 105). Här finns givetvis också en
härlig referensyta som berättar om Galvåns
förlorade karaktär och kvalitet. Speciellt
utmärkande är då dessa ”jätteblock” (Fig.
106) som ute i ledarna/rensningarna som
omger Galvån återfinns som skut (Fig. 109).

Figur 105. Här kan en sidogren återskapas.

Figur 106. I sidogrenen finns jätteblock.

Figur 107. De större blocken som ”besvärat” i Galvån
ligger idag som skut i rensningarna.

Detta tråkiga tillstånd gör att det känns fullt
motiverat att, om det är möjligt, ta några av
dessa ”jättar” från landmiljön och placera ut

dessa i Galvån på ett bra och naturligt sätt.
Att dessa halverande strukturer på intet
sätt är ett permanent tillstånd i Galvån
syns på ett flertal ställen, dels genom
smärre ras, men främst genom att de ofta
läcker betänkligt. Dessa läckage låter
givetvis som en positiv effekt, och så är det
givetvis
eftersom en
större
yta
vattentäcks, men samtidigt producerar
detta mycket stillastående vatten (Fig.
108) – vilket för laxfisken kan gynna
presumtiva predatorer såsom gädda.
Figur 108. Läckagen kan ibland gynna andra fiskarter än
Det är här ofta den vänstra halvan av laxfisk.
Galvån som har tagit den stora ”smällen” – här är det i många avsnitt en stor påverkan
genom att dessa fragmenterade ledare uteslutet denna del av ån – det är ofta långt bort till
den naturliga stranden så att säga (Fig. 109).
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Figur 109. Galvåns naturliga strandmiljö – helt torr och
tillintetgjord ”långt” borta från ”dagens” fåra.

Figur 110. Smärre vedvegetation har ibland ett
visst fäste i ledarna – här i form av salix. Notera
hur karaktärslös Galvån är.

De halverande ledarna, även om de ofta återfinns
ett gott stycke ut i ån och vanligen består av stort
material så avsätts i vissa partier material som gör
att viss vegetation får fäste och då vanligen i form
av salixarter (Fig. 110).

Ställvis är inte de genombrott av ledarna som utförts något som återskapat sidogrenar, utan
mer skapat sådana. Det som måhända upplevs som öar är helt enkelt inte sådana, utan bara
samlingar av rensmassor. När vegetation fått fäste i dessa kan man alltså uppfatta dem som
öar även om så inte är fallet. Ibland är dessa tidigare genombrott enbart utförda i en
uppströmspunkt och sedan har vattnet fått ta sig tillbaka till huvudgrenen utan anvisning
med följden att onaturliga lugnvatten skapas i relation till den gängse fallhöjden (Fig. 111).
Den massiva påverkan fortgår och konsekvent med dessa avdelande ledare – ibland på en
sida eller också på bägge – som förvandlar Galvån till en uträtad fåra i ett egentligen mycket
intressant, men tillintetgjort, vattenlandskap.
Åtgärderna kommer att fördubbla
vattendragsbredden i flera avsnitt,
och faktiskt ibland än mer. Den
skattade utökade medelbredden
över detta område med ett
”omfattande åtgärdsbehov” anges
till 7 m. Samtidigt med den bredare
karaktären kommer vattnet att få en
längre färdväg där det skall ta sig
fram mellan utplacerade block i
huvudgrenen och befintliga i de
”förlorade partierna” över en botten Figur 111. Ett exempel på där man inte anvisat en skapad grens
som kommer att kunna benämnas utflöde varmed en lugn gren blivit följden.
som extremt heterogen. Detta är utan minsta tvekan mycket viktiga natur- och
miljövårdsåtgärder.
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Vid koordinat 681009–152741 breddar Galvån ut i all väsentlighet – nästan fördubblar sin
bredd. Detta beror primärt på att rensningarna nästan försvinner. Dock finnes ett smärre
åtgärdbehov kvar, men bara enligt den lägsta inriktningen (en ”mycket svag punktinsats”).
Denna åtgärd handlar om att vattenomgärda enstaka block som finns tryckta mot endera
stranden. Nämnas skall också att det här – i Galvån – finns block som ger karaktär, men att
dessa är av skutursprung. Detta och att flottningen inte skulle ha tillåtet dem innebär att de
mest troligt är utplacerade som någon form av fiskevårdsåtgärd.
När Galvån når positionen 681003–152745 blir
rensningarna återigen mer tydliga och en
åtgärdsinriktning i form av en ”punktinsats”
utpekas. Rensningarna handlar främst om block
tryckta mot endera stranden. Här måste även
arbetsledningen vara observant då det på vänster
strand förekommer block som är relativt dolda. Alla
dessa har inte sitt ursprung från ån och här får
arbetsledningen visa lite fingertoppskänsla för vilka
som skall utplaceras i vattendraget. En stor portion
av försiktighet bör även tas avseende den vänstra
stranden då ett enskilt avlopp förefaller ha sitt
utlopp i ån (!?) vid koordinat 681003–152746 och
just nedan detta så ligger det rätt stora mängder
block, men dessa måste lämnas då blocken nog inte
har något med Galvån att göra.
Nedanför avloppet uppträder häll som en del av
Galvåns botten och här finns också spår efter
anlagda tröskelkonstruktioner (Fig. 112).

Figur 112. En tydligt anlagd tröskelstruktur.

När den vänstra stranden av Galvån blir till
en tydlig innerkurva händer det en del
mindre trevliga saker relaterat till graden av
rensningar och vad de består av. På
bottnarna börjar häll att bli ett allt mer
vanligt substratinslag samtidigt som fallet
tilltar. Det som är mindre trevligt när det
gäller rensningarna är inte att de är absurda,
utan att inslaget av skut är påfallande (Fig.
113).
Detta medför att ”punktinsatsen” som Figur 113. Höger strand med stora skut upplandade med
enstaka naturblock. På rensningarna står en hund.
åtgärdsinriktning överges vid koordinat
680995–152751 för det som benämns för ett ”tydligt åtgärdsbehov”. Rensningarna återfinns
– åtminstone initialt – mest på/mot höger strand (Fig. 114). Denna åtgärd betyder helt enkel
att återföra materialet och utplacera det så naturligt som det bara är möjligt – skuten till
trots. Här i detta parti är arbetsledningen helt avgörande för att få till just det naturliga
utseendet genom att se till att skuten hamnar ”osynligt” eller åtminstone så integrerat i
miljön som möjligt. Det bakomvarande åplanen är relativt distinkta och därav är
rensningarna likställt med det som idag är strand. Ett något motstående intresse till
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åtgärderna här kan vara att det
finns en bro ett kort stycke in på
aktuell åtgärdssträcka vilken ju är
byggd relaterat till det rensade
vattendragets bredd – inte den
mer naturliga bredden. Det
föreslås också att man beaktar
någon sorts försiktighet just
lokalt vid bron.
Blandningen av skut och
naturblock
fortsätter
förbi
broläget. Här blir den istället den
vänstra stranden som bär mest Figur 114. Foto från broläget mot strömmen. Mest rensningar finns mot
spår av reningar (Fig. 115). höger strand, dvs. den vänstra i bild.
Materialstorleken viker en aning successivt nedströms bron och med detta följer en viss
inväxning i matetrialet (Fig. 116). Detta är dock ingen vegetation som skall begränsa
återförandet av materialet.

Figur 115. Nedströms bron blir rensningarna mest
påtagliga mot och på vänster strand.

Figur 116. Klenare ved i rensmassorna. Notera att
den omnämnda bron syns här.

När rensmassorna sedan minskar i mängd på vänster strand tilltager de i relativt stor mängd
på den högra stranden och då delvis i form av en halvering – alltså rensmassor placerad en
bit ut i ån. Bakom denna halvering finns
den fysiskt sett referensartade miljön
kvar (Fig. 117). Väl värt att notera är att
skuten som ett inslag i rensmassorna helt
försvinner ungefär vid koordinat 680988–
152759.

Figur 117. En orörd miljö finns bakom den halverande
ledaren. Till vänster i bild syns tydlig vad som är den
naturliga strandkanten.

Med undantag av broläget och dess
närmiljö så kommer utbreddningen av
denna sträcka att vara så pass stor som 4
m. Det ”tydliga åtgärdsbehovet” som
åtgärdsinriktning når ner till koordinat
680984–152764 vilket sammanfaller med
att halveringen med utgångspunkt av den
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högra stranden upphör att existera och Galvån breddar ut och blir 20 m bred och
substratfördelningarna fullkomligen ”ramlar ner” till klena sådana. Noteras kan att ett
gapskjul finns på vänster strand just här. Detta område kan även bli aktuellt för
maskinupptag, om ett lite djupare parti hindrar framfarten en bit nedströms.
Även om bredden är Galvåns naturliga här så finns det likaväl smärre spår av fysisk påverkan
motsvarande att de få block som en gång gett en smärre karaktär finns förpassade mot
endera stranden. Vid restaureringen av detta parti måste arbetsledningen ta ett stort ansvar
och lägga dessa lokalt så värdefulla strukturer på rätt ställe för största möjliga nytta.
Åtgärdsinriktningen är den lägsta på skalan, motsarande en ”mycket svag punktinsats”.
Det breda området är fluvialt intressant med öar och kvillområden och man kan i princip
säga att Galvån delar upp sig i två större grenar vid positionen 680983–152770. Detta
fluviala tillstånd medför givetvis karaktär och stora värden (Fig. 118). Andra varmt välkomna
värdemiljöer är just hur mötena mellan landmiljö (ömiljö) tar emot Galvån med härliga
närande zoner – ett tillstånd som i stort saknas vattendraget.

Figur 118. Underskönt fluvialt område där orördheten är relativt stor.

Men att miljön är så pass trevlig som den är betyder inte att spåren efter flottning saknas –
givetvis finns de här. Här har man fått ut timret genom flytlänsar sammanbundna mellan
utplacerade block (stora skut med järninfästningar) och kistade öar och ibland har även till
synes naturliga öar nyttjats. I princip kan man
säga att man gjort samma sak här som i de
områden där man halverat ån med utflyttade
ledare, men att man här använt stockar, vilka
givetvis sedan länge är borta. Dessa utplacerade
block – som egentligen inte hör miljön till ger
oavsett dess ursprung stor karaktär i den
substratklena biotopen. Kistor byggda av timmer
och det klena bottensubstratet förekommer snart
som ett pärlband i åns längsriktning. Vissa av
Figur 119. En timrad kista som till delar är raserad.
dessa är raserade (Fig. 119).
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Att den ”mycket svaga punktinsatsen” hänger med över detta område beror delvis på att de
utplacerade blocken bör justeras en aning i miljön och att det faktiskt finns något
mellanstort block som förmodligen varit ”i vägen” förpassad mot endera stranden.
I den vänstra av fåran – som kanske bär en tredjedel av Galvåns vattenföring finns också
enstaka block som bör justeras en aning. Här finns dock inte spår efter flottning liknande
dem i den större grenen, men det kan mycket väl vara så att man rensat denna gren på de få
strukturer som en gång funnits utifall att timmer hamnade här oavsiktligt.
Den härliga och livgivande fluviala karaktären med öar och sidogrenar försinner vid
koordinat 680976–152788 och Galvån tar sig därifrån fram med en fåra. Och för första
gången på denna ”sträcka 2” bedöms rensningar saknas och därmed även åtgärdsbehov.
Detta sammanfaller dessvärre med en strukturlös och förhållandevis svagströmmande miljö
vars bottnar snart är grusiga och sandiga. Åplanen är relativt flacka och domineras av björk
och gråal och det högra av dessa är av nästan ren jordbruksmark fram till ån. Om det blir
omöjligt för maskin att passera här baserat på djup eller bärighet kanske jordbruksmarken
kan medge passage annars måste maskinen larva tillbaka upp till gapskjulet (som tidigare
nämnts som en potentiell uppfart). Noteras skall att det i denna sträcka där åtgärdsbehov
bedöms saknas faktiskt finns enstaka diffusa spår efter kistor, men som sagt var medför det
inget åtgärdsbehov. Ett sådant finns dock – och återigen i form av en ”mycket svag
punktinsats” från koordinat 680971–152794. Denna åtgärdsinriktning grundar sig på två mer
tydliga kistor vars material bör spridas ut för att skapa mer karaktär på områdets botten.
Dessa två kistor – eller mer rätt, resterna av dessa – synes ha samlat in timret och styrt detta
vidare medströms. Oavsett om man får riva ut dessa eller inte så finns det block tryckta mot
land som bör vattenomgärdas. Förutom dessa block finns det också skutmaterial som
tillförts miljön och vilka är beklädda med järninfästningar, vars syfte mest troligt har varit att
fästa in flytlänsar (Fig. 120). Dessa block kan gott få ligga där de ligger som ett minne efter
flottningen.

Figur 120. Skutblock med järnbeslag. Dessas syfte har mest troligt varit att fästa flytlänsar.
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I detta parti krävs fingertoppskänsla för åtgärderna och det åligger givetvis arbetsledningen
att de blir så bra som bara är möjligt. De flesta av blocken att arbeta med finns tryckta mot
vänster strand (i viss mån även på denna) och de placeras med fördel nära endera stranden
och då helst i ytterkurvetendens.
Detta tillstånd av ”mycket svaga punktinsatser” gäller ner till positionen 680964–152810 där
åtgärdsinriktningen nödgas justeras upp ett snäpp till det som benämns för en ”svag
punktinsats”. Här ökar mängden rensningar och även halvraserade kistkonstruktioner
förekommer något mer frekvent och vilkas
upplåsta material bör återföras Galvån för att ge
bättre bottenvariation. Även om vänster strand
initialt är av god kontinuitet så får även den
successivt spår av block tryckta mot den. Här i
området av ”svaga punktinsatser” dyker det med
utgångspunkt av den högra stranden upp en
konstig ansamling av block (Fig. 121) – en
blandning av skut och naturblock – som om vore
den tippad ut i ån. Oavsett dess ursprung bör
Figur 121. En samling av block som väcker
dess block utplaceras i Galvån på bästa sätt.
funderingar.
Mer förvirrande inslag i detta parti är att
det ligger block på sådant sätt som
flottningen aldrig skulle ha medgivit. Mer
förståeliga är de skut som utplacerats
med järnbeslag i. Detsamma gäller dessa
kistor, varav nu mest är fyllda av småskut,
men likväl på väg att rasa (Fig. 122).
Notabelt är att rensningarna finns vidare
ner mot Holmodammen (Fig. 123) – alltså
har flottningen bedrivits innan dammen
Figur 122. En av dessa ofta i vattendraget centralt belägna uppfördes eftersom delar av dessa ligger i
kistorna. Denna är stadd i nedbrytning och fylld med småskut. det forna dämningsområdet. Den ”svaga
punktinsatsen” når därmed ner till
Holmodammen (koordinat 680951–152812) och därefter bör återställningen av miljön åligga
den som äger vattenverksamheten, dvs. dammägaren.

Figur 123. Holmodammen. Spettluckorna mot den östra
åstranden.

Enligt uppgifter skulle Holmodammen vara
utriven, men detta anses inte vara fallet – den
påverkar alltjämt vattendraget. Dessutom
står i princip hela dammen kvar även om
vattnet tar sig förbi utan reglering.
När det gäller dess påverkan på vattendraget
så trängs Galvån ihop kraftigt (4 m) –
utrivningen har inte på något sätt tagit
hänsyn till den vattendragsbredd som
förmodligen varit den tredubbla (eller rent av
mer) innan dammen etablerades. Vidare är
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fallet relativt kraftigt från genombrottet och vidare medströms och med en strukturlös
botten i detta parti skapas en onödigt ”tuff” miljö (Fig. 124).
Dammägaren bör självfallet sanera området och riva bort dammresterna och ta hänsyn till
den vattendragsbredd som bör gälla över
området. Denna industrigrav är ett
riskområde – här ligger mycket skräp och
själva dammresten är i sig en farlig lekplats.
Dammen är byggd på en stocksatt botten,
vilket kan skymtas i dess direkta
uppströmsläge och det bör vara relativt
enkelt att riva bort detta och avlägsna
betong-, trä- och järnrester för deponi.
Detta arbete oavsett att det inte
inkorporeras i föreliggande rapport och den
Figur 124. Den trånga och hårdströmmande kanalen där del som berör en biologisk och fysisk
Holmodammen ”öppnats” upp.
återställning av själva åmiljön, medför i
åtgärdsinriktning självfallet ett ”omfattande åtgärdsbehov”.
Det arbetsområde som dammägaren bör återställa – och som inte berörs här – sträcker sig
ner till koordinat 680945–152812.
Nämnas kan att den ”variant” av
dammrivning som skett när man öppnat
upp bort mot den västra stranden har
medfört en relativt kraftig erosion in i
vallen mot den bebyggda sidan (Fig. 125),
dvs. den västra sidan. Och här bör inte
dammägaren göra några åtgärder alls – att
öppna och återskapa en mer naturlig
vattendragsbredd kommer att begränsa
detta problem. Förutom detta att ta
tillvara en mer naturlig bredd bör åtgärden Figur 125. Erosion in i den högra stranden som en följd av
innefatta att riva bort de massor som ligger dammen inte öppnats upp i sin helhet.
nedan dammkroppen (Fig. 126) och fördela dessa på ett bra sätt i miljön (enligt kompetent
anvisning). Gör man detta kommer det att bli ett vackert och värdefullt parti av Galvån här.

Figur 126. Vy över Holmodammens nedströmsläge sett från den västra stranden. Allt material i inringat området bör
läggas ut i ån.
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Holmodammen – och området kring denna får även utgöra maskinupptagningsplats efter
det att åtgärderna har utförts i dess uppströmsläge.
Där åtgärdsinriktningen för dammägarens ”omfattande åtgärdsbehov” upphör finns ej mer
något åtgärdsbehov. Här finns faktiskt – i en klingande fallhöjd – trevliga miljötyper såsom
flergrenig karaktär och härliga och naturliga möten mellan vattendrag och landmiljö.
Inventeringen av ”område 2” avslutas vid positionen 680920–152826.

Beskrivning Galvån ”område 3” – den nedre sträckan (Karl-Jans till Ljusnan).
Denna beskrivning av Galvåns nedre inventerade område startar där en svag strömbild gör
detsamma vid koordinat 680898–153024. Här är vänster strand relativt opåverkad medan
det mot den högra finns lite block tryckta mot stranden. Nämnas kan att det på höger strand
finns stora mängder block, men dessa torde inte ha något med ån att göra, utan mest troligt
är de förpassade från odlingsmarken, vilken för övrigt dominerar landskapet här. De smärre
mängderna block (främst små sådana) som finns tryckta mot den högra stranden föreslås
givetvis att man återför till ån där de kommer att tillföra värde på en relativt trivial botten.
Inriktningen är en ”svag punktinsats”. Positionen för åtgärdsstart måste nog även vara den
plats där maskinetablering bör ske och då via åkermarken på höger sida om så är möjligt.
Även om ett jordbrukslandskap dominerar omgivningarna här så skall det tydliggöras att en
trevlig lövridå med inslag av gran konsekvent klär in stränderna.
Den svepande svaga strömmen liksom den ”svaga punktinsatsen” fortgår och nästan alla
block som är förpassade från ån finns mot den högra stranden som snart blir ordentligt
bruten. Lokalt är mängden block lite mer (Fig. 127), t ex i den ytterkurva som den högra
stranden utgör ner mot den första bebyggelsen. Dock kanske man skall vara lite försiktig i
återförandet av material här, dels därför att det just är en ytterkurva och dels finns
bebyggelse på dess krön. Detta motvieras även av att en del av blocken inte har ett ursprung
från ån, dvs. att de är tippade från
slänten. Här måste arbetsledningen
vara ”vass” och nyttja några få block
för att få optimala egenskaper av
dessa när de utplaceras i Galvån.
I slänten ner mot ån finns även andra
saker avlastade (som kan skymtas i
Fig. 127), men det är länge sedan
dessa hamnade här. I ån finns även ett
vattenuttag (nära koordinat 680893–
153038).
Från den senaste angivna positionen
(vid vattenuttaget) minskar även block
efter stränderna (den högra) och därav sänks åtgärdsinriktningen ner till en ”mycket svag
punktinsats”. Detta handlar i stort sett om att finna de enstaka strukturer som finns mot
Figur 127. Block vars ursprung både är från Galvån och som
tippats över slänten.
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endera stranden och ge dessa bästa möjliga funktion i vattendraget (arbetsledningens
ansvar).
Denna lägsta av åtgärdsinriktningar når ner till koordinat 680896–153043 där
vattenhastigheten avtager allt mer och där spår
av rensningar saknas. Dock blir strömmen
aningen mer tydlig relativt omgående (vid
positionen 680895–153047) och då blir den
”mycket svaga punktinsatsen” aktuell igen.
Detta beror inte på rensningar – åtminstone inte
initialt – eftersom det här finns utlagda block i
ån (några skut och några naturblock, Fig. 128).
Det föreslås att dessa omfördelas en aning,
motsvarande att dölja skuten och framhäva
naturblocken och lägga dem lite mer naturligt.
Direkt nedan denna något udda ansamling av Figur 128. Tydligt utplacerade block.
block börjar det snart att uppträda enstaka block mot såväl vänster som höger strand och
vilka givetvis bör vattenomgärdas på ett bra sätt på de grusiga bottnarna.
Galvån (eller nu enligt kartmaterialet Rösteån) närmar sig lite mer urbana områden med en
vägbro (enskild) och bebyggelse, och kanske det kan upplevas som lite kontroversiellt att
lägga ut dessa block. Dock skall påpekas att de inte kommer att förändra mycket – bara ge
vattendraget lite mer ”liv”. Vid koordinat 680886–153056 finns något som liknar en
tröskelkonstruktion och där det mot den vänstra stranden är något ”iordningställt” ner mot
ån. Den ”mycket svaga punktinsatsen” med återförandet av enstaka strukturer fortsätter
över och vidare förbi detta område. Åplanen är relativt brutna och distinkta och förutom
dessa enstaka naturblock som skall lättas från endera stranden finns även ställen där man
tippat block och som ramlat ut i ån och givetvis kan detta nyttjas för att ge vattendraget mer
karaktär för även om de är skut så kommer de inte att synas. Noteras skall att det eventuellt
i detta parti ställvis kan vara viss problematik med maskinframkomlighet, men det bedöms
att det skall fungera vid lågvattenföring.
När äntligen en av dessa värdestrukturer finns i ån och inte tryckta mot land blir det tydligt
att dess syfte varit ett fäste av något slag – förmodligen för en spång över vattendraget.
Noteras skall att här finns ännu ett vattenuttag samt att det vänstra åplanet flackar ut
betänkligt. Många av blocken som finns mot stränderna är av tillfört ursprung, men om
fastighetsägarna så medger bör man få nyttja enstaka av dessa för att skapa en mer
heterogen bottenstruktur i ån – en botten som för övrigt ser ut att vara av god kontinuitet
sett till påväxten vilken är markant.
Vid koordinat 680883–153058 är en ekonomibyggnad på väg att ramla ut i ån – det är
förmodligen bara en tidsfråga innan så sker (Fig. 129). I dagsläget står den och vilar mot
några träd – liksom väntandes på det slutgiltiga raset. Om – eller mer när – denna byggnad
rasar finns en viss risk att dess brädverk kan sätta igen den nedströmsbelägna bron med
efterföljande effekter som kan bli negativa för vägen, bron mm. Därav borde en rivning av
byggnaden (eller en upprustning) förekomma ett väntat ras.
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Här skulle man kunna utföra mer
tydliga åtgärder en den föreslagna
”mycket svaga punktinsatsen”, men
med tanke på att det vänstra åplanet
flackat ut och att det finns flera
byggnationer (en betydligt mer
välbevarad ekonomibyggnad följer på
den raserade) på detta så bör ett visst
mått av försiktighet iakttagas.
Att erosionen varit ett ”problem” i
området visar sig t ex vid koordinat
680882–153066 där strandbottnen är
stocksatt och på vilka det vilar block.
Figur 129. En ekonomibyggand som är på väg att rasa ut i ån.
Denna är påverkad av ras och vattnet
har delvis ätit sig in under densamma. Här finns också
spår av var Galvåns högvattenlinje funnits på och över det
låglänta vänstra åplanet i samband med extrema
vattenföringar. Den nedre av de två ekonomibyggnaderna
har nämligen tjänat som en pegel i retroperspektiv (Fig.
130).
Den stocksatta vänstra stranden, vilken är stadd i
ytterkurva och nu med en mer strömmande karaktär,
fortgår vidare medströms och ofta är denna påverkad av
vattendragets nedbrytande krafter (Fig. 131).
Och som nämnts är det egentliga återställningsbehovet
större än den åtgärdsinriktning som definierats, vilket
Figur 130. Uthus på vars vägg man kan relateras till det något problematiska området (det
utläsa Galvåns högvattenföringar.
låglänta vänstra åplanet).
Att det varit det låglänta vänstra planet som gett
problem understryks med önskvärd tydlighet när
ytterkurvan växlar från vänster till höger sida för då
fortsätter innerkurvan att vara skodd, men den
högra är orörd. Här skulle man vilja ta enstaka block
som ramlat ur skoningen och ut i ån från den vänstra
stranden och droppa dessa på höger sida, detta
skulle gynna såväl naturlighet, förekommande
biologi som hållbarheten på den vänstra strandens
skoning.
Det skall även påpekas att ytterkurvan på höger
strand inte ger ett naturligt intryck avseende
strömbild på sin färd ner mot den enskilda vägbron.
Det bildas nämligen en konstig form av bakström
beroende på hopträngningen ner mot broläget.
Detta går det inte att göra något åt i nuläget, men
oavsett detta så fortgår den ”mycket svaga
Figur 131. Den vänstra stocksatt och skodda punktinsatsen” ner till broläget då det hela tiden
stranden är påverkad av ras.
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finns enstaka block att ge en bättre plats i vattendraget. Bron, vilken även är en god
maskinetableringsplats (och upptag), som utgör passagen av en enskild väg över
vattendraget finns vid koordinat 680886–
153074 och just där överges ”den mycket
svaga punktinsatsen” för ett ”tydligt
åtgärdsbehov” (notera dock att inga
åtgärder självfallet skall utföras vid själva
broläget). Vid bron ”bryts ån” samtidigt som
den trängs ihop och en betydligt högre
fallkaraktär tar vid. Eftersom ån har två
fundament i ån medför detta att Galvån blir
tregrenig i passagen. Det ”tydliga
åtgärdsbehovet” baserar sig på kraftiga
Figur 132. Vy från bron och mot den vänstra stranden med
rensningar nedströms bron och då speciellt
kraftiga rensningar.
mot vänster strand (Fig. 132). Denna strand
med rensningar är distinkt och några
motstående intressen liknande de ovan
broläget torde ej finnas trots viss bebyggelse
(Fig. 133). Med utgångspunkt av den högra
stranden kan Galvån breddas med ca 2,5 m
och det återförda materialet kommer att
skapa en mycket heterogen och intressant
vattendragssträcka. Rensningar förekommer
även mot höger sida, där en kvillkaraktär
Figur 133. Stranden är väldefinierad och ett återförande uppträder, men dock inte alls i samma
av blocken bör inte möta något motstånd.
omfattning. När rensningarna åtminstone
till synes minskar på vänster sida och där kvillen förenas med den vänstra huvudfåran
breddar vattendraget ut väsentligt (faktiskt mer än fördubblar sin bredd). Rensningarna –
mer otydligt – fortsätter dock på vänster strand där det ligger större strukturer som bör
återföras och därav kvarstår åtgärdsinriktningen i form av ett ”tydligt åtgärdsbehov” ner till
koordinat 680877–153075 där spåren av
rensmassor minskar betänkligt. Här ligger
det förvisso en hel del material på vänster
åplan liksom bakom en kort och trevlig
svämzon (Fig. 134) där en vall tar vid vilken
förmodligen kan relateras till den
nedströmsbelägna kvarnresten (se vidare i
texten). Detta gör att endast fritt liggande
strukturer
selektivt
plockas
ut
i
vattendraget för att ge karaktär –
åtgärdsinriktningen definieras som en ”svag
punktinsats”
–
och
här
måste
arbetsledningen vara på tårna så att inte Figur 134. En kort fin svämzon och bakom denna finns en
vall av block.
vallen påverkas negativt.
I själva vattendraget har den relativt hårdströmmande karaktären övergetts för en mer
lugnströmmande dito. Detta förhållande baseras på att den nedströmsbelägna
kvarndammsresten har en dämmande egenskap på vattendraget. En viktig del i denna
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”svaga punktinsats” är att även återföra
några block tryckta mot den högra stranden.
En annan viktig del i detta är även att
avlägsna den dämmande kvarnkanalströskeln
(och med hänseende till denna även
strypande tröskel) (Fig. 135, se vidare i
beskrivningen).
Den ”svaga punktinsatsen” överges vid det
forna dammläget där bedömningen görs att
det över dammpartiet finns ett ”omfattande
Figur 135. Tröskeln ovan kvarnkanalen.
åtgärdsbehov” relaterat till dels rensningar
men främst till att dammresten även har fragmenterande egenskaper. Det ”omfattande
åtgärdsbehovet” gäller enbart över ett kort parti (dammläget) och sträcker sig mellan
koordinaterna 680871–153077 till 680870–153078 (ca 15 – 20 m). Några kulturrelaterade
värden relaterat till den vänstra grenen (huvudgrenen) finns inte så vitt det kan bedömas,
utan dessa finns mer relaterade till kanalen som följer höger strand och i vilken det även
rinner vatten idag. Åtgärderna som föreslås handlar bara om denna vänstra gren och därav
borde det inte finnas några motstående intressen relaterat kulturmiljövärden om inte
dämningen och att den högra fåran skall vara vattenförande är en del av detta.
Själva åtgärderna handlar enkelt förklarat om att ta bort fallet (Fig. 136 & 137) vid
dammresten som åtminstone till delar kan fragmentera vattendraget beroende på
vattenföring, fiskart samt livsstadie. En annan viktig aspekt är att naturalisera bredden (Fig.
136 & 137) eftersom det idag är en onaturligt trång passage i den vänstra grenen (Fig. 138).
Breddningen kommer att bli ca 8 m över området. Avsänkningen bör vara i den digniteten
att man finner vad som någorlunda är vattendragets naturliga nivå. Av detta följer två
måhända negativa aspekter (beroende på värderingar) – dels försvinner karaktären av
vattenspegel (Fig. 139) ovan dammen och dels blir kulturfåran (den högra) mest troligt
torrlagd (vilket förlänger dess livslängd).

Figur 136. Dammresten sett från ”kultursidan”. Strecket
skall motsvara föreslagen utbreddning mot den
nordöstra stranden.

Figur 137. Dammresten sett mot ”kultursidan”. Här
föreslås att bredden skall nå nära det dammfundament
som står kvar. Strecket skall motsvara föreslagen
utbreddning mot den nordöstra stranden.

Materialet som ger dämningen i ån liksom materialet på landsidan där merparten av
utbreddningen föreslås ske består av såväl åns som av tillfört material. Förutom block – av
diverse ursprung – finns även en hel del trädetaljer i dammresten. Avsänkningen utgår
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givetvis
från
den
bestämmande
nivån
och
därifrån får materialet spridas
ut
i
miljön
och
då
företrädesvis i nedströmsläget
där en divers och intressant
miljö kommer att bli följden av
insatsen.
Det kanske även skall påpekas
att området är farligt att ta sig
fram i då stora block lätt
kommer i rörelse. Detta är ju
åtminstone till delar sådant
som försvinner när arbetet
utförs såsom här föreslagets.

Figur 138. Motströmsvy mot det forna dammläget. Notera hur smal och
hårt fallande passagen är.

Noteras skall även att denna vattenverksamhet – till skillnad mot t ex utloppet ur Galven,
fåran nedströms Bergfors nedre kraftverk
samt Holmodammen, innefattas som en
utpekad åtgärd inom ramen för denna
sammanställning.
Om detta förslag inte kan integreras i
föreliggande sammanställning med denna
enkla beskrivning krävs ytterligare och
fördjupade utredningar. Detta kan ju t ex
bli fallet om man prompt skall ha vatten i
kvarnkanalen såsom det är idag (Fig. 140)
Figur 139. Den vattenspegel som i nuläget skapas av
dämnigen.

Det skall dock inte helt uteslutas att det
åtminstone i begränsad mängd kan rinna vatten
i denna eftersom det finns lite att spela med

Figur 140. Medströmsvy i ”kvarnkanalen”.

dels genom tröskeln (se i Fig. 135) som idag
begränsar inflödet (vilken försvinner) och
det är givetvis även möjligt att sänka
klacken genom utskovet till kanalen (Fig. Figur 141. Den bestämmande klacken i utskovet går att
141).
avsänka om så önskas.
Dock torde kanalens långsiktiga överlevnad vara större utan vatten, men detta är utredarens
rent personliga åsikt.
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Någon vidare beskrivning för själva kvarnkanalen lämnas ej i detta dokument, men så
mycket kan nämnas att den är kantad av vackert huggna block.
Det ”omfattande åtgärdsbehovet” övergår till en lägre åtgärdsinriktning vid positionen
680870–153078. Här skulle det gå att fortsätta att ”ösa” ut material som återfinns nedan
fundamentet och som en ö separerar huvudgren från
”kulturgren”, men av försiktighetsorsaker relaterade
till nämnt fundament så bör man ej göra så. De som
ligger närmast ut mot huvudgrenen och inte bedöms
som varandes ett skydd för fundamentet kan dock
med fördel utplaceras (Fig. 142). Här är
arbetsledningen viktig för att se vad som är rimligt att
återföra huvudgenen. Åtgärdsinriktningen definieras
som en ”punktinsats”.
Figur 142. Block mot huvudgrenens högra
strand.

På den vänstra stranden direkt nedan det
forna dammläget bryter en sidogren av in i
vänster åplan och därinne – som en stor
kontrast mot det påverkade dammområdet –
finns det stora kvaliteter såsom lekbottnar
och givetvis en intressant variation och goda
möten med stränderna – egenskaper som ger
en referens till hur huvudgrenen skall se ut
efter åtgärderna (Fig. 143).
”Punkinsatsen” fortsätter att vara den
identifierade åtgärdsinriktningen ner till
Figur 143. Orensad sidogren.
koordinat 680867–153080 där den överges.
Här finns alljämnt några enstaka block som upplevs lite förpassade bort mot endera
stranden men att återföra/utplacera dessa enstaka värdestrukturer innebär enbart en
”mycket svag punkinsats”. Och som så ofta är fallet när åtgärdsinriktningen ramlar ner i de
lägre regionerna av skalan så blir vattendraget tydligt mer svagströmmande.
Galvån tar färd vidare ner mot en, vad det
ser ut som, brolämning (eller möjligen
ännu en dammlämning, Fig. 144). Just i
dess uppströmsläge finns skut lagda mot
vänstra stranden och bland dessa finns
även några naturblock. Här bör man
selektivt plocka ut dessa naturblock för att
utplacera i vattendraget på bästa sätt och
enligt arbetsledningens anvisningar.
Nämnas kan att det på höger åplan
kommer en fåra genom landskapet, vilken Figur 144. Bro- eller möjligen en dammrest. Notera att
mest troligt har någon form av relation vänsterstranden är skodd.
mellan dammområdet uppströms och detta område. Utan att analysera dessa lämningar
vidare kan oavsett konstateras att det valv som anlagts över denna fåra är av sällsynt vackert
och välbevarat slag (Fig. 145).

56

Rådande åtgärdsinriktning (en ”mycket svag
punktinsats”) når ner till koordinat 680865–
153086 där alla spår av fysisk påverkan på
Galvån försvinner.
I detta parti måste maskinupptag ske och
detta bedöms också vara fullt möjligt (gärna
på vänster strand just ovan den förmodade
broresten).
Galvån fortsätter förbi en badplats (med
brygga) direkt nedan den förmodade
Figur 145. Ett mycket vackert valv.
broresten. Åplanen blir flackare och strömmen
tar sig fram relativt segflytande för att snart upplevas som rent lugn. I detta område där
fallhöjden nästan saknas finns dock härliga kvaliteter såsom en större gräsö och mängder av
död ved som kontinuerligt tillförs ån av bäverns härjningar. Även några giganitska tallar på
stranden ger stora värden.
Den lugna karaktären råder under väg 84 och vidare förbi denna där ån svänger relativt tvärt
höger och där finns några block som skoning mot den vänstra stranden, men detta är inget
som föranleder några behov av åtgärder. Galvån passerar även under en gångbro och snart
också under järnvägsbanan (och även innan den passagen finns det skodda kanter (med
skut)).
Där Galvån passerar under banan finns även tydliga spår hur Galvån trängts ihop och hur
dess botten skottats upp en del, men oavsett denna påverkan finns det inget åtgärdsbehov.
Galvån skjuter snart fart nedan järnvägsbanan och då vid koordinat 680859–153109 där det
liksom finns en tröskelrest (av skutmaterial) i vattendraget blir även spåren av fysisk
påverkan relativt tydliga. Dessa visar
sig först som block tryckta mot höger
strand (Fig. 146). Nämnas kan att den
flacka högra stranden och den mer
brutna vänstra domineras av
kulturväxter i form av spirea
(förmodligen häckspirea).
När blocken tryckta mot höger strand
minskar så ökar de i mängd mot
vänster sida. Det är bara att lossa
dessa och utplacera dem i ån på
bästa
sätt
(arbetsledningens
anvisningar). Åtgärdsinriktningen är
inte större än en ”svag punktinsats”. Figur 146. Galvåns strömstart nedan järnvägsbanan. Notera hur
naturblocken tryckts mot höger strand (på vilken det växer spirea)
och hur det ligger skut i ån (pilen).

Detta kommer snart att förändras då mängden rensningar blir mer uppenbara på och mot
bägge stränder vid koordinat 680856–153114 (Fig. 147) och då definieras en
åtgärdsinriktning i form av ett ”tydligt åtgärdsbehov”. Här kan rätt utförda åtgärder bredda
vattendraget med ca 4 m och skapa en intressant heterogenitet och då speciellt mot den
mer brutna vänsterstranden som är stadd i ytterkurva över aktuellt parti. Det finns
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läkeprocesser just mot den nämnda vänsterstranden, men dessa processer ger inte
tillnärmelsevis upphov till de värden som kan skapas vid ett maskinellt åtgärdande.
Det ”tydliga åtgärdsbehovet” sträcker
sig ner till koordinat 680855–153114
där
mängden
av
återförbara
rensmassor viker en smula och där
åtgärdsinriktningen justeras ner till en
”punktinsats”. Denna förändring sker
samtidigt som vänster åplan flackar ut
en aning. Dock är de block som finns i
rensmassorna av helt avgörande storlek
och kommer utmärka sig även på
landskapsnivå, dvs. de är mycket stora.
Här måste också arbetsledningen vara
lite observant för det finns enstaka Figur 147. Kraftiga rensningar mot den vänstra stranden.
strukturer som är lite svåra att hitta igen i
svämzonerna.
På höger strand innan Galvån kastar sig ut i Ljusnan
finns en sista av dessa halverande ledare (den första
på den nedre sträckan) som avgränsat en ”krånglig”
utbreddning av ån. Detta tillstånd medför givetvis
även att de absolut största mängderna rensmassor
finns på den högra åstranden (åhalvan, Fig. 148).
Och så är tillståndet hela vägen ut i Ljusnan –
”punktinsatsen” som åtgärdsinriktning dör vid
koordinat 680843–153117 (höger strand).
För att vara ett vara ett vattendragsmöte är det att
betrakta relativt som relativt trång och det förklaras Figur 148. Stora och karaktärsdanande block
den högra stranden just innan
ju av ledarstrukturen på höger strand. Och mot
sammanflödet med Ljusnan.
åtgärderna
vilka
innefattar
att
återföra
rensmassorna och naturalisera bredden kommer att på ett fint sätt sprida strömbilden som
en solfjäder ut i Ljusnan.
Nämnas kan att det ligger några högar med sprängda block
nere vid Ljusnan, om man så önskar kan dessa användas vid
åtgärderna bara dessa skut göms. De kan mycket väl
användas för att skapa bottenyta, men synas det skall de ej.
Maskinetablering för att utföra åtgärderna i denna
strömsträcka – från järnvägen och ner till Ljusnan – sker med
enkelhet på den vänstra sidan i dess nedre del där miljön är
som parkliknande och väl iordningställd.

Figur 149. Ett sista länsfäste ut mot
Ljusnan.

Inventeringen avslutas vid vattendragsmötet och som en sista
hälsning från den verksamhet som här har kartlagts finns där
ett block med järninfästningar förmodligen för flytlänsar i
Ljusnan (Fig. 149).
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Sammanställning i tabellform
Tabell 1. Avgränsningar för de föreslagna åtgärdsinriktningarna, Galvån. Dessa är avgränsade för områdena 1, 2 och 3
enligt inventeringens avgränsningar.
Ingen åtgärd
”område 1”

Mycket svag
punktinsats
”område 1”

Svag punktinsats

Punktinsats

”område 1”

”område 1”

Tydligt
åtgärdsbehov
”område 1”

Omfattande
åtgärdsbehov
”område 1”
681438–152329 –
681439–152350 A)

681439–152350 –
681430–152375
681430-152375–
681403–152390
681403-152390–
681393–152396
681393–152396 –
681393–152399
681393–152399 –
681398–152404
681398–152404 –
681399–152409
681399–152409 –
681396–152421
681396–152421 –
681394–152426
681394–152426 –
681391–152443
681391–152443 –
681390–152460
681390–152460 –
681387–152464
681387–152464 –
681376–152477
681376–152477 –
681373–152481
681373–152481 –
681364–152498
681364–152498 –
681313–152559
681313–152559 –
681304–152565
681304-152565–
681227–152627
681227–152627 –
681211–152637
681211–152637 –
681206–152637
681206–152637 –
681197–152638
681197–152638 –
681189–152641
681189–152641 –
681168–152654
681168–152654 –
681165–152655
681165–152655 –
681161–152661
681161–152661 –
681158–152666
681158–152666 –
681154–152672
681154–152672 –
681154–152672
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681154–152672 –
681150–152680
681150–152680 –
681139–152686
”område 2”

”område 2”

”område 2”

”område 2”

”område 2”

”område 2”
681075–152712 –
681070–152720 B)
681070–152720 –
681068–152723

681068–152723 –
681066–152724
681066–152724 –
681063–152726
681063–152726 –
681058–152726
681058–152726 –
681009–152741
681009–152741 –
681003–152745
681003–152745 –
680995–152751
680995–152751 –
680984–152764
680984–152764 –
680976–152788
680976–152788 –
680971–152794
680971–152794 –
680964–152810
680964–152810 –
680951–152812
680951–152812 –
680945–152812 C)
680945–152812 –
680920–152826
”område 3”

”område 3”

”område 3”
680898–153024 –
680893–153038

”område 3”

”område 3”

”område 3”

680893–153038 –
680896–153043
680896–153043 –
680895–153047
680895–153047 –
680886–153074
680886–153074
680877–153075
680877–153075 –
680871–153077
680871–153077 –
680870–153078 D)
680870–153078 –
680867–153080
680867–153080 –
680865–153086
680865–153086 –
680859–153109
680859–153109 –
680856–153114
680856–153114 –
680855–153114
680855–153114 680843–153117
A)

Här påverkar åtgärderna avbördningsmöjligheterna från Galven. Åtgärder blir givetvis aktuella om sjöutloppet naturaliseras.
Detta parti är likställt med kanalen nedan Bergfors nedre krv. dels nedan dammen och dels nedan utloppskanalen. Motsvarande det område där avbördningen kan
påverkas. .
C)
Det område gäller för Holmodammen, och skall självfallet åtgärdas av den som äger vattenverksamheten.
D)
Detta avser området vid den gamla kvarndammen i Röste.
B)
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Figur 150. Karta för utpekade/föreslagna åtgärdsområden, Galvån ”område 1”. De gula nålarna motsvarar en
”mycket svag punktinsats”, de ljusbruna en ”svag punktinsats”, de mörkbruna en ”punktinsats” samt de svarta som
innebär ett ”tydligt åtgärdsbehov” medan röda motsvarar ett ”omfattande åtgärdsbehov”. Nålarna växlar strand när
inriktning byts – om det upplevs som om de sitter på samma sida så avgränsas det av områden där åtgärder saknas
(omärkta). Lämpliga (el. möjliga) maskinnedfarter finns vid de röda pilarna. Det röda området motsvarar områden
med ”omfattande åtgärdsbehov”, men där de som äger vattenverksamheten bör sköta eventuella åtgärder.
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Figur 151. Karta för utpekade/föreslagna åtgärdsområden, Galvån ”område 2”. De gula nålarna
motsvarar en ”mycket svag punktinsats”, de ljusbruna en ”svag punktinsats”, de mörkbruna en
”punktinsats” samt de svarta som innebär ett ”tydligt åtgärdsbehov” medan röda motsvarar ett
”omfattande åtgärdsbehov”. Nålarna växlar strand när inriktning byts – om det upplevs som om de sitter
på samma sida så avgränsas det av områden där åtgärder saknas (omärkta). Lämpliga (el. möjliga)
maskinnedfarter finns vid de röda pilarna. De röda områdena motsvarar områden med ”omfattande
åtgärdsbehov”, men där de som äger vattenverksamheten bör sköta eventuella åtgärder.

Figur 152. Karta för utpekade/föreslagna åtgärdsområden, Galvån ”område 3”. De gula nålarna motsvarar en ”mycket svag punktinsats”, de ljusbruna en ”svag
punktinsats”, de mörkbruna en ”punktinsats” samt de svarta som innebär ett ”tydligt åtgärdsbehov” medan röda motsvarar ett ”omfattande åtgärdsbehov”. Nålarna
växlar strand när inriktning byts – om det upplevs som om de sitter på samma sida så avgränsas det av områden där åtgärder saknas (omärkta). Lämpliga (el.
möjliga) maskinnedfarter finns vid de röda pilarna.
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Tabell 2. Längdfördelning (m) för de olika åtgärdsinriktningarna som föreslås för restaureringen av Galvån på
studerad sträcka. Notera att det finns områden där ett omfattande åtgärdsbehov identifierats, men av orsaker
relaterat till vem som ansvarar för vattenverksamheten redovisas som ”annans”.
Åtgärdsinriktning

Område 1

Inget åtgärdsbehov
”Mycket svag punktinsats”
”Svag punktinsats”
”Punktinsats”
”Tydligt åtgärdsbehov”
”Omfattande åtgärdsbehov”
”Omfattande åtgärdsbehov – annans”
Inget åtgärdsbehov – Omfattande
åtgärdsbehov

Område 2

Område 3

1 895
-275
410
1 270
1 495
215

450
520
180
110
260
600
140

330
490
295
170
100
20
--

5 560

2 260

1 405

Tabell 3. Positionsangivelser (vanligen vid åstranden) för möjliga maskinetableringsområden (eller upptag) på
inventerad sträcka. Redovisas i medströmsriktningen.

Positionsangivelse

Avser strand

681442–152363 m.fl. andra
681371–152488
Ca 681224–152629
Ca 681206–152637
681154–152695 vid väg
681068–152723
Gapskjulet ca 680990–152776
Ca 680973–152785
680951–152812
680898–153024
680886–153074
680865–153086
680846–153118

Norra, nordöstra sidan
Norra – vid ett broläge
Östra – via åkermarken vid Brinkens
Östra – via åkermarken vid Brinkens
Östra sidan – väg efter Galvån – måste studeras mer
Bron – enskild väg södra delen av Åsbacka
Norra – öster om Fröste
Sydvästra (via åkermark norr om Holmo)
Vilken strand som helt – Holmodammen
Sydvästra stranden uppströms Karl-Jans
Bron i Röste
Norra stranden – just uppströms brolämning
Östra stranden – just ovan sammanflödet med Ljusnan

Tabell 4. Beräknade kostnader för åtgärderna föreslagna för Galvån. Samtliga kostnader exkl. moms.
Anmälan enligt MB 11:12 (h)
Planering, administration, markägarkontakter (h)
Maskinkostnad (20 ton) – omfattande åtgärdsbehov (h)
Maskinkostnad (20 ton) – tydligt åtgärdsbehov (h)
Maskinkostnad (20 ton) – punktinsats (h)
Maskinkostnad (20 ton) – svag punktinsats (h)
Maskinkostnad (20 ton) – mycket svag punktinsats (h)
Arbetsledning vid utförandet, maskinarbete (h)
Resor (mil)
Kostnader relaterade till maskintransporter
Efterarbete, rapportering, slutbesiktning (h)
Oförutsett

kvantitet
8
24
160
60
18
10
8
256
250
4
16
X

a´ pris
650
650
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
650
45
4 000
650
X

Totalt
5 200
15 600
192 000
72 000
21 600
12 000
9 600
166 400
11 250
16 000
10 400
50 000
582 050

Bollnäs kommun torde kunna vara huvudman för utförandet och ombesörja upphandling och liknande.

Förutom dessa kostnader för själva utförandet kan det möjligen krävas ett upprättande av en MKB och tillstånd
enligt Miljödomstol, vilket i sådana fall fördyrar arbetet. I sådana fall kan denna rapport tjäna som en teknisk
beskrivning och kan bifogas MKB. Utredaren bedömer dock arbetet som varandes möjligt att utföra enligt MB
11:12.
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