En kort historia om hur fiskevårdsprojektet
framskridit genom åren

C:A 98-03-20
Vi skickade första utkastet på ansökan till Länsstyrelsen .
98-04—98-08
Med jämna mellanrum kontaktade vi Länsstyrelsen för att
höra hur vår ansökan togs emot.
98-09-20
Vi blev kontaktade av Länsstyrelsen och ett möte vid ån
blev bestämt.
98-10-21
Vi träffade en representant från Länsstyrelsen vid ån. Och vi redogjorde på plats vad vi skulle göra och
även inte göra med ån.
98-11-15
Andra utkastet av vår ansökan blev inskickad till länsstyrelsen
98-08-16
Vi träffade några representanter ifrån Länsstyrelsen vid ån och diskuterade ansökans detaljplaner
angående fördjupandet av vissa å-partier.

99-09-20
Brev med teckningar, förklarande text och överenskomna justeringar i ansökan över fördjupandet av
vissa partier blev inskickat till Länsstyrelsen (tredje utkastet).
99-11-24
Markägarens yttrande inkom. Markägaren, dåvarande Assi Domän vill göra en inventering innan
slutgiltigt beslut tas. Markägaren är också positiv till föreningens nerlagda jobb hittills. Avslag också
från Länsstyrelsen på vår första ansökan kom, om att få göra fiskevårdande åtgärder i Lumsån.
Uppströms Lumsen har man stött på Flodpärlmussla varför man vill att man ska göra en inventering
på den aktuella sträckan.
2000-02-22
Svarade vi tillbaka till Länsstyrelsen att vi respekterade den hänsyn som blev tagen till den fridlysta
flodpärlmusslan. Vi hoppades på en undersökning och utvärdering om musslans existens nedströms
Lumsen.

2000-09-22
Gjordes en översiktlig inventering av fisk, vattenvegetation och flodpärlmussla i Lumsån av Mossberg
och Lingdell utan att någon förekomst av mussla kunde noteras.
2001-03-05
Meddelade vi Länsstyrelsen att vi fortfarande var intresserade av att genomföra
restaureringsarbetena och vi ville att ansökan skulle tas upp igen för behandling.

2001-04-27
Länsstyrelsen beslutar att bevilja oss (SFM) tillstånd att genomföra fiskevårdande åtgärder i Lumsån.
2001-05-01--2001-09-01
Föreningen har under sommaren gjort en del mindre åtgärder i ån. Arbetet har skett helt med
handkraft. Vid ett testfiske konstaterades att en del småöring redan ställt sig på dessa platser i ån
som åtgärdats. Positivt! Eftersom det inte fanns någon öring på dom platserna innan.
2001-10-06
Vi besökte dåvarande Assidomän och frågade dem om de kunde
avsätta pengar för projektet. Man hade inte avsatt pengar alls för
fiskevård men däremot fick vi tipset om att det pågick ett EU-projekt
i området ”Älgmark Malingsbo-Kloten”, vi skulle höra efter med dem.
Ganska strax därefter kontaktade vi Älgmark och beskedet om att man hade avsatta pengar för
fiskevård kändes som en lättnad. Vi togs emot med öppen famn och genast kändes det ett tungt lass
äntligen var i hamn.
2002-01-06
Vi skickade in ansökan om fiskevårdsmedel till både ABU Garcias fiskevårdsfond och Sveriges
Flugfiskares Förening.
2001-10—2002-04
Planering av arbeten som skall utföras under 2002 pågick för fullt
2002-04-26
Vid Abu Garcia Fiskevårdsfonds styrelsesammanträde den 19 mars 2002 fördelades 150 000 kronor
till åtta projekt. Styrelsen beslutade att tilldela SFM 25 000 kronor för biotopvård och restaurering av
öringbeståndet i den flottledsrensade Lumsån.
Maj-Juni,2002
Fast det inte var en riktig vårflod så har Lumsån ändå hållit ganska bra med vatten. Det är nu klart att
åtgärderna kan göras i ån under senare delen av Juli. Vi får hoppas på sjunkande vattenstånd så vi får
optimala förhållanden då.

Juli 2002
Maskinen kom och åtgärderna började göras en tisdag i slutet av juli. Efter en del problem med
maskinen de första dagarna och att vi hade mindre tur med vädret (ihållande regn som gjorde att ån
steg 20-30 cm) bestämdes det att senarelägga åtgärderna så att maskinen kunde justeras och att ån
fick tid på sig att sjunka till normal nivå.
2002-08-02
Kom beskedet från Sveriges Flugfiskares Förening att SFM blivit beviljade 9000 kr för fiskevårdande
åtgärder i Lumsån.
2002-08--Ja, så blev det då äntligen dags igen. Vi fick tur med vädret och vi hade tur med de förstärkningar
som hade gjorts på maskinen. Svetsningarna höll och axeltappen gick inte av igen. Arbetet gick
smidigt och bra. Genom Älgmarks mediakontakter uppmärksammades arbetet av pressen och
artiklar skrevs i Bergslagsposten, Ludvika Nya Tidning och Fagersta Posten + att Radio Dalarna
intervjuade Sami en tidig förmiddag. Det som nu finns kvar av ån att åtgärda (på den sträcka vi sökt
på) är en kort sträcka på ungefär 200m. Vi har de senaste veckorna träffat olika maskinister och gått
och visat på plats vid ån vad vi vill ha hjälp med. Vi får hoppas att någon av dem vi träffat åtar sig
jobbet så vi hinner slutföra åtgärderna innan öringleken börjar.

2002-09—2003-04
Planering av arbeten som skall utföras under 2003
pågår för fullt. Under flera års tid presenterades
Lumsåprojektet på Svenska Flugfiskemässorna i både
Västerås, Eskilstuna och Stockholm
2003-05—2003-09
Året som det hände mest…. Justeringar på ”Flaket”sträckan med bandgrävare under 1 dag. (Hade vi vetat hur mycket man kunnat åstadkomma med
hjälp av en bandgrävare på så kort tid hade vi valt det tidigare, onekligen) Vi passade även på att
åtgärda sträckan ”Rondellen-Hyttströmmen” (Sågbron). Vi fick även tag på sten i varierad storlek.
Några riktiga klunsar transporterades upp i grävskopan som placerades på strategiska platser. Ett
mycket lyckat arbete som betades av under 2 dagar. Gäddan är ett stort problem för öringen i åns
lugnare partier. För att hålla den initialt i schack så placerade vi ut gäddryssjor i ån vilket det visade
sig fungera över förväntat. Vi hann också med att göra en ”gäddspärr” under ”Sågbron”. Hur den
fungerar återstår att se… Självklart gjordes det en hel del justeringar med handkraft också med lyckat
resultat. Vi hann även påbörja med åtgärderna på sträckan ”Sågbron-Landsvägsbron” samt lite på
strömsträckorna uppströms ”Flaket”. Ett tecken på att våra åtgärder lyckats är framförallt att vi har
lyckats ”hålla kvar” vatten under en längre tid mot tidigare då vattnet bara rann förbi. (Djupare
partier, mera kuperad bottenvolym mm).

2003-10—2004-05
Planering för vad som skall åtgärdas under sommaren 2004.
2004-06-07-2004-06-10
Ytterligare justeringar gjordes med maskin, vi fick tag
i sten i olika storlekar, som transporterades upp och
placerades strategiskt. Under dessa dagar vi grävde
uppmärksammades arbetets gång från Sveaskogs
högsta ledning med bl a dåvarande Lars Sköld mfl.
Detta år har vi även lyckats hålla ”kvar” vattnet under
en längre tid och vi ser att de restaureringsåtgärder vi
gjort är onekligen mer gynnsamma för både insektsliv
och fisk. Att tillägga är också att genom de enkla
provfisken vi gjort har vi märkt också en markant
skillnad på öringtätheten, (den mindre öringen), vi
har sett dem vaka på fler platser än vi aldrig tidigare
skådat. Självklart finns det fortfarande arbete kvar att
göra bl a ska vi försöka få ut mer ”lätthanterliga” stenar till de nya forspartierna. Sveaskog har detta
år visat stort intresse för projektet, t o m så att de kommer att presentera projektet på deras egen
hemsida så småningom.
2005-05-20—2005-11-01
Även detta år gjordes en del maskinella justeringar på två ställen i ån, bl a sträckan som kallas Övre
forsen (c:a 350 m) samt sträckan ”Laggströmmen-Pers hölja” Mer sten lades ut på strategiska
platser… Under juli månad sattes det även ut c:a 800 st öring yngel från Håltjärns systemet Ska också
tilläggas att restaureringsåtgärderna uppmärksammades även av pressen. Ett 5 min långt reportage
sändes på SVT Tvärsnytt den 8 juni 2005.
Även SR Dalarna och SR Västmanland gjorde ett reportage om Lumså projektet. Tidningen
Dalademokraten har tidigare visat sitt intresse i projektet och ville göra ytterligare ett reportage.
2006-02-07
Efter ett möte med Sveaskog den 7/2-2006 så beslutades det att Lumsån skulle vara stäng för fiske
även under 2006 också.. Ev . restaureringsåtgärder kvarstår ännu, bl a transport av större sten till
några platser samt ett vassröjningsarbete i åns lungnare partier.
2006-07-31-2006-12-31
En del arbeten gjordes för hand även under denna säsong. En hel del sten i varierande storlekar
placerades ut i ån, dels som erosionskydd men även till skapande av ståndplatser. Även större fisk
(upp till +45cm) påträffades vid några tillfällen vid provfisken och ”smygning”. Ett elfiske gjordes av
Länsstyrelsen på en referenslokal i Lumsån. Ett resultat som pekar på att föryngringen är bra i ån (0+)
samt att även individer som är större än 0+ förekommer om än i liten skala ännu (?) Men vi vet vid
provfiske att stundom stöter vi på många fler individer. En ny laddning sten är transporterad till
strategiska platser efter ån för vidare utplacering nästkommande säsong.

2007-07-04 – 2007-08-30
Lumsån öppnas för fiske…
Utöver fiske i fiskevårdssyfte begränsas
fiskekortsförsäljningen till max två kort per dag.
Den upplåtna sträckan är c:a 1,3 km lång. Fisket
som endast är upplåtet för bokningar och bedrivs
som ett beståndsanpassat sådant. Det finns en del
justeringar samt mindre åtgärder kvar att göra i ån,
bl a stenutläggning nedströms sågbron.
2008-04-30 – 2008-08-30
Lumsån arrenderas nu av Sportfiske för morgondagen. Varför vi gjorde det var för att Sveaskog ej
längre hade intresse av ån utan funderade på att arrendera ut ån. Pga av det så gick vi in som
arrendator eftersom vi hade ett stort intresse av ån och vi ville inte att den skulle bli eventuellt för
hårt exploaterad av någon annan intressent. Fisket är nu upplåtet för max 4st betalande flugfiskare /
dag. Vem som helst kan lösa fiskekort antingen via internet http://www.fiskekortet.com som har 2 st
fiskekort tillgängliga / dag. Eller via Malingsbo camping som också har 2 st fiskekort tillgängliga / dag.
Lumsån är nu det enda vattnet med Catch and release regler i området. Lumsån fungerar idag som
ett komplement till övriga fiskevatten i området och det är betydligt billigare att fiska i Lumsån än i
övriga området (fiskekort i Lumsån år 2008 kostade 60kr/dag och fiskare).
2009 ->
Det finns en del kvar att göra i Lumsån och som föreningen tänkt åtgärda. Fisket kan tidvis störas av
fiskevårdsåtgärder. Föreningen Sportfiske För Morgondagen hoppas att alla som besöker Lumsån har
överseende för det… Eventuella åtgärder som skall göras kommer meddelas via mail till dom som i så
fall löst fiskekort. Men mest troligt så planerar vi in det så ingen betalande flugfiskare skall beröras av
det i sitt planerade fiske. Väl mött till en liten härlig å och intimt flugfiskevatten.
2010-08
Mycket riktigt, det blev fortsatta åtgärder under
hösten. Med beviljade medel från både LS och
Leader Bergslagen så drog vi igång projekt
”Lekbottnar” i Lumsån. Under 5 dagar arbetade
transporterades det ut ca 500 ton sten och 100
ton lekgrus ut i ån. Samtidigt arbetade en
grävmaskin, en skotare samt en skogstraktor. Med
den mängden material kunde vi nu se hur ån fick
”livet” tillbaka. Mer ståndplatser, mer
vattenvolym och ett ”naturligare utseende”
började ta form igen. Vi iordningställde totalt 6
nya lekplatser med tillhörande uppväxtlokaler.
2011-08
Det blev ytterligare justeringar under 3 dagar i
augusti. Det vi inte hann med under 2010 samt lite
efterjusteringar. Även denna gång blev det mer
sten utplacerad i ån.
Ett nytt projekt kallad för ”Elfiskeprojektet” drogs
också igång under detta år. Föreningen blev
beviljade medel från lantbruksenheten för

kompetensutveckling. 4 föreningsmedlemmar genomgick en elfiskeutbildning på dåvarande
Fiskeriverket i Älvkarleby, samt att vi även inhandlade en komplett elfiskeutrustning.
Tanken med elfiskeprojektet är en del i vårt framtida fiskevårdsarbete där vi har för avsikt att
genomföra egna och tätare elfisken i form av för att se hur restaureringsåtgärderna påverkat fisken.
På detta vis kan vi se HUR och VAR föryngringen tar sig bäst och VILKA miljöer som är mest optimala
och VARFÖR!
Skall också tillägga att vi även infört ett samarbete med SLU (Johan Törnholm, Skinnskatteberg och
Erik Dergerman, Örebro) som är kända personer inom den svenska fiskevården.
2012
Vårt samarbete med SLU fortsätter…
Ett nytt projekt inleddes under 2012, ett projekt med ”död ved”. Med special konstruerade verktyg
av ”Anders från Jämtland” lyckades vi förankra en del stockar i botten med armeringsjärn.
En konstruktion som gick ut på att iordningställa gömslen för fisk, men också livsmiljöer för insektsliv.
Givetvis fortsätter våra elfisken på 5 olika lokaler, men dessvärre försvårar det höga flödet vårt fiske
och resultatet blir därefter också.
Mvh Sportfiske för morgondagen.

