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Restaurering i fors 
Sågdammen i Svärdsjöån 

 
 
 
 
Svärdsjö kanotklubb är sakägare vid 
restaurering av Sågdammen i Svärdsjöån.  
Falu kommun kommer att genomföra 
restaureringen våren 2018. 
 
Föreningen får stöd av grannklubben Falu 
kanotklubb och Svenska Kanotslalomförbundet 
för att genomföra en optimal restaurering.  
Målet är att gynna både biotopsåtgärder och en 
hållbar samhällsutveckling.  
 

Vid domen från miljödomstolen (2017-08-31) 
har Länsstyrelsen Dalarna fått delegation för att 
besluta om åtgärder och villkor för den slutliga 
utformningen av överfallströskeln och forsen.  
 
Sågdammen har haft olika industriverksamhet. 
Sågverk och flottning har påverkat platsens 
utseende. Falu kommun ska i samband med 
översvämnings åtgärder riva ut dammen, 
uppföra en överfallsdamm och ska bereda plats 
för fiskvandring i en naturlik fåra.  
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Forsskalan 

 
 
 

   Klass I  Strömmande vatten utan vågor 

   Klass II  Strömmande vatten med små vågor. Inga valsar eller fall. 

   Klass III  Större vågor, enstaka mindre valsar och minimala snälla fall 

   Klass IV  
Kraftiga brytande vågor och valsar med baksug.  
Fall är paddelbara utan större problem. 

   Klass V  
Stora valsar och farliga passager med fall, 
som kräver minutiös rekognosering från land 

   Klass VI  Ofarbart 
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Paddelbara forsar vid Sågdammen 
 
 
 
Restaureringen vid Sågdammen innebär att flera 
behov och intressen kan tas tillvara.  
 
En paddelbar fors har samma fysiska principer 
som vattenlevande organismer behöver. Stenar i 
olika storlekar bromsar flödet och fördelar 
fallhöjden progressivt. Bakom de större stenarna 
skapas bakvatten. Forspaddlare använder 
bakvatten för att svänga eller paddla uppströms.  
 
Variation i vattendrags botten gynnar den 
akvatiska livsmiljön och gynnar dessutom 
friluftsaktivitet för människor som fiske och 
forspaddling. Varierande storlekar på stenar och 
olika nivåer i djupet har positiva inverkan.  
 
 
 
 

Måtten nedan ger en idé på hur stort och djupt 
bakvatten och huvudfåran behöver vara för att 
kunna paddla mellan stenarna. Skissen förklarar 
minimala behoven för att forsen blir paddelbar 
med en kajak som är 3,50 m lång. Målet med 
skissen är att kunna kombinera flera behov och 
intresse (biotopsåtgärder, friluftsliv, 
forspaddling mm).  
 
För att forspaddling ska vara möjligt bör djupet 
bakom ett antal stenar och i huvudfåran vara 
minst 0,8 m vid lägsta vattenflöde. Ett flertal 
bakvatten behöver vara ca 12 m långa. Det 
behövs dessutom minst 8 m mellan stenarna 
som skapar dessa bakvatten. Kanotister kan då 
paddla både nedströms och uppströms.  
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Icke paddelbara restaurerade forsar  
 
 
Länsstyrelser och andra aktörer restaurerar 
forsar för att återskapa en naturlig och 
variationsrik vattenmiljö. Nedan visas exempel 
från Länsstyrelser i Norrbotten, Västerbotten 
och Dalarna.  
 
I dessa exempel har man glömt att ordna 
möjlighet för paddling. Stenarna läggs för tätt i 
vattnet, vilket gör omöjligt för en kanotist att 
paddla nedströms och uppströms. 
 
 

Här förloras potential för bättre samhälls-
utveckling och näringslivsintäkter. Forspaddling 
ökar utbudet av friluftsaktiviteter och 
barn/ungdomsidrott för lokala invånare och för 
turister. I Orsa ligger en camping med stugor 
bredvid en fors i Oreälven (Laggars Stugor). En 
restaurering genomfördes i forsen år 2013. 
Möjlighet till forspaddling skulle ha utvidgat 
potential för fler friluftsaktiviteter i området och 
potential för fler gäster i campingen.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Oreälven i Orsa. Restaureringen genomfördes 2013 vid 
Laggars stugor och hindrar möjlighet till paddling. 
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Ett gott exempel i Åman i Vindelns kommun 

 
 
 
Variation i strömmande vatten är lika viktigt för 
forspaddlare som för vattenlevande organismer. 
Det är lärorikt och roligt att paddla i forsar med 
rik omväxling mellan stenarna. Kanotisterna kan 
paddla både nedströms och uppströms utan att 
kliva ur kanoten.   
 
Åman i Västerbotten är ett intressant exempel 
på hur restaurering i ett vattendrag tar hänsyn 
till såväl biotopsbehov som forspaddlingsbehov. 

Åman erbjuder en rik vattenmiljö för fauna och 
flora, för fiske och för människorna som vill 
paddla. 200 m i forsarna har blivit en 
idrottsanläggning för träning och tävling i 
kanotslalom. Barn och ungdomar från Åmsele 
Forspaddlare och från kanotföreningar från hela 
Sverige uppskattar de fina forsar i området och 
träningsvillkoren. I Åmsele sker varje år ett 
nationellt träningsläger för unga forspaddlare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


