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1 Inledning

”Åsikter och visioner från älvdalen” är ett dokument som bygger på sju visionsträffar som genomförts
inom Rickleåns avrinningsområde under sommaren 2017. Dokumentet är en del i
”Samverkansprojekt Rickleån” och kommer att uppdateras med jämna mellanrum under projektets
gång.
Dokumentet ska fungera som vägledning och inspiration till olika samverkansgrupper som är under
uppbyggnad. Gruppernas uppgift är att skapa förutsättningar för Rickleåns vattensystem att uppnå
”God ekologisk status” enligt vattendirektivets givna förutsättningar.
Under hösten kommer en projekthemsida att tas fram där mer information om projektet kommer att
bli tillgänglig. I nuläget går det bra att följa projektets aktiviteter på hemsidan för Mellanbygdens
vattenråd (https://mellanbygdensvattenrad.wordpress.com/ricklean/).
På www.rickleavisioner.org är det möjligt att fortsättningsvis lämna åsikter och visioner.

2 Sammanfattning dialogträffar
Följande är en sammanställning av de olika ämnen och åsikter som tagits upp vid de dialogträffar
som genomförts under projektets första fas. Denna sammanställning ska ses som en översiktlig och
generell bild över områdets förutsättningar och åtgärdsbehov. Förslag knutna till en geografisk plats
eller specifik vattenförekomst presenteras i slutet på denna rapport samt i Bilaga 1 ‐
sammanställning av mötesanteckningar från lokala visionsträffar.
Frågorna som visionsträffarna har behandlat var följande;
1. Hur nyttjar ni vattnet idag och vad tycker ni är bra med det?
2. Hur har det varit förut i vattnen i området? (vilka förändringar har noterats över tid)
3. Vilka problem upplever ni i era vatten idag?
4. Hur tycker ni att problemen bör åtgärdas – vad kan ni och andra göra för att bidra till detta?
5. Finns det särskilt viktiga miljöer och områden att bevara och utveckla?
6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år?
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2.1 Vatten för rekreation och friluftsliv
Övergripande för alla lokala visionsträffar är att vattnen inom området främst nyttjas för bad, fiske,
friluftsliv och rekreation. De allra flesta har en nära relation till vattnet och ser ofta detta som en stor
anledning till att man trivs att bo i området.
Kunskapen om vattnen och dess historik är generellt begränsad till de egna lokala
vattenförekomsterna. Bland mötesdeltagarna har framförts att det nog är så att kännedomen om
hela avrinningsområdets hur detta är sammankopplat är relativt begränsat bland de boende i
området.
Vid flera tillfällen på de lokala träffarna uttrycks att man inte känner så stor koppling till de andra
vattnen inom området som ligger långt från platsen där man själv bor, varken uppströms eller
nedströms.
Avrinningsområdet är relativt stort och har ett stort antal vattenförekomster, i form av 86 vattendrag
och 32 sjöar.

2.2 Förändrade fiskbestånd
Fisket och fiskbestånden har varit en viktig resurs i området under lång tid. Rickleåns gemensamma
fiskekommité bildades redan 1948 med målsättningen ”Rickleån ska bli Norrlands Mörrumsån”.
Kommitén har varit mer eller mindre aktiv på olika sätt genom åren men stor del av den ursprungliga
verksamheten sköts idag inom de olika fiskevårdsområdesföreningarna i området.
Bestånden och artsammansättningen bland dessa upplevs generellt ha förändrats i både sjöarna,
huvudfåra och sidovattendrag, oftast till det sämre.
En del arter, t.ex. braxen och gädda, har ökat medan andra, som t.ex. sik, löja och lake upplevs ha
minskat radikalt i antal.
Detta har inneburit att en del lokala traditioner och årliga arrangemang kopplat till fiske mer eller
mindre har upphört, samtidigt som nya möjligheter som till exempel gäddfisketurism har utvecklats
av lokala aktörer.

2.3 Vattenreglering
Av de olika problem och förändringar som diskuterats vid de lokala träffarna så är regleringen i
Rickleån det mest återkommande samtalsämnet.
I de övre delarna upplevs detta främst som att förändrade vattenregimer har bidragit till igenväxning
av sjöar och selområden i vattendragen, medan det i nedre delarna av avrinningsområdet främst
handlar om problematik i form av ojämn reglering i sjöarna och flöden som varierar kraftigt i älven.
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Det uttrycks en misstro till att regleringen sköts på ett bra sätt och om denna följer vattendomarna.
För att minska denna misstro efterfrågas en större öppenhet kring dessa verksamheter och dess
regelverk och förutsättningar.
Många närvarande har stort intresse i dessa frågor och har följt och deltagit i dialogen kring
vattenkraftens miljöanpassning under lång tid. Många uttrycker stor förhoppning att det inom
projektet ska gå att hitta vägar för att minska den negativa påverkan som de upplever från
vattenkraft och reglering av Rickleån.

2.4 Vandringshinder (konnektivitet) för fauna
Inom området finns 86 dammar registrerade i dammregistret, med stor variation i både storlek och
funktion. Många av dessa dammar utgör barriärer för arter som vandrar. Ägarskapet av en del av
dessa dammar kan behöva utredas, ett antal av dem är troligtvis så kallade herrelösa dammar.
Åtgärder av, vid och kring dammar bör alltid genomföras i samverkan med alla berörda parter, vilket
kan vara både markägare, kulturföreningar, fiskevårdsföreningar etc.
En målsättning för projektet bör även vara att bidra till ökad kunskap om bra tillvägagångssätt vid
framtida åtgärder av vägpassager över vatten. Rekommendationer och vägledningar för detta finns
framtagna och bör spridas till så många som möjligt, skoterklubbar är ett exempel på intressenter
som kanske inte naturligt blir tillfrågade eller inblandade vid åtgärder.
Frågeställningar som uttryckts och som kan behöva diskuteras vidare inom samverkansgrupperna är
om det finns risker med att öppna upp vandringsvägar, och ifall detta kan bidra till konkurrens eller
konflikt mellan olika arter.

2.5 Vattenkvalitet
Förändringar i vattenkvalitet och vattenkemi upplevs mest påtagligt i de nedre delarna av
vattensystemet där man upplever att vattnet ibland doftar illa, särskilt vid låga flöden. Detta har
bidragit till att vissa inte längre vill bada i ån i t.ex. Rickleå by eftersom vattnet inte känns fräscht.
Vid mer historiska tillbakablickar vittnas om perioder då industrierna och ingrepp i form av olika
vattenverksamheter gjort att vattenkvalité och fiskbestånd påverkats negativt, men generellt sett
upplevs vattenkvalitén överlag ha förbättrats inom avrinningsområdet.
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2.6 Areella näringar
Inom avrinningsområdet är ca 85% skogsmark och cirka 5% jordbruksmark. Största delen av
skogsmarkerna inom området är bolagsmark, där Holmen Skog är största ägare.
Vid många tillfällen under träffarna uttrycks frustration över att det borde vara bättre dialog och
hänsynstagande kring skogsavverkning vid vattnen och i rekreationsområden vid dessa.
Jordbruket är en viktig näring inom området, framförallt inom avrinningsområdets nedre delar längs
Rickleån. Brukandet av markerna bidrar till ett öppet landskap och till den viktiga känslan av levande
landsbygd.
I avrinningsområdets nedre delar finns några av länets största och mest produktiva jordbruksmarker.
Det är därför viktigt att dessa verksamhetsutövare är delaktiga i projektet för att ta del av arbetet
och få möjlighet till kunskap om åtgärder för att minska den eventuella negativa påverkan på vattnet
som kan förekomma.

2.7 Kultur‐ och bruksmiljöer
Flottningen startade i Rickleån 1961. Men långt före detta har Rickleåns vatten varit en viktig del av
det lokala brukssamhället. Därför finns mycket historik och kulturmiljöer kvar inom området. Att
både bevara och utveckla kulturmiljöer i kombination med naturturism och rekreation är en bra
möjlighet för att skapa lockande besöksmål, särskilt för internationella turister.
Dialogen är viktig och ibland är det en balansgång där olika åsikter måste få utrymme att uttrycka sig,
detta för att skapa en ökad förståelse för de olika perspektiven. Genom god samverkan kan det
kanske även hittas nya vägar och lösningar som gynnar alla parter.

2.8 Lokal utveckling av friluftsliv och turism
Generellt finns en stark tro på utveckling av områdets attraktionskraft och naturmiljöer för
besöksnäringen. Detta genom både underhåll av befintliga anläggningar men även utveckling av nya
besöksmål.
Det efterfrågas en bättre samordning och strategi för detta mellan alla olika aktörer, både lokala,
kommunala och regionala.
”Många är beredda att betala 10 000kr för tre dagars fiske på andra ställen, vi har minst lika bra
resurs här om vi utvecklar mottagningsapparaten.”
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2.9 Kommunikation och lokal delaktighet
Mycket viktigt att allmänheten och lokalboende blir informerade om vad som händer i olika projekt
och vad myndigheter och kommunerna gör. Det uttrycks en känsla av att man ibland ”stängs ute”
från dialog och samverkan.
En framgångsfaktor för projekt är lokal förankring, representation och delaktighet. För att på detta
sätt ta vara på lokal kunskap och engagemang.
Tre saker som kan vara svåra att jobba med i projekt men som är viktiga att beakta för att nå
framgång är; Känslor, förväntningar och tro. Tillsammans kan dessa skapa en samsyn som är en bra
grund/utgångspunkt för samverkan.
En utmaning och farhåga som uttryckts är hur man kan öka förtroendet mellan de olika parterna? En
bättre kommunikation och transparens som bidrar till samsyn och välvilja istället för misstro.

2.10 Kommunal handlingskraft och vilja
Från politiskt håll bevakar man och vill vara delaktig i de frågor och aktiviteter som projektet arbetar
med. Man ställer sig mycket positiva till projektet och man har stora förhoppningar på den utveckling
av naturturismen längs ådalen som vattenresurserna kan bidra till.
Vattenförvaltningsarbetet bör även på ett tydligt sätt samspela och väga in i övrigt planeringsarbete
på kommunerna.
Samtidigt uttrycks även att det är viktigt att fundera över vilka långsiktiga mål vi vill åstadkomma
med att uppnå en god ekologisk status? Samt till vilken nytta dessa utvecklade natur‐ och
turismresurser kan användas?
För detta efterfrågas gemensamma strategier och visioner som olika intressenter och parter kan enas
om och bidra till. En grund för ett sådant arbete kan vara det resultat som de olika
samverkansgrupperna tar fram inom projektet.
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3 Frågor/uppgifter/förslag till det fortsatta arbetet inom
samverkansgrupperna
3.1 Miljöanpassad vattenkraft
‐

Stor skepsis finns till åtgärder i vandringsvägarna i kraftverken – även försöket med den nya
turbinen i Bruksforsen som ska vara mer skonsam för fisk.

‐

”Lägg inte ner massa pengar på de minsta anläggningar, plocka bort minst 3 kraftverk”.

‐

Fiskvägarna bör rivas ut, de fungerar inte och är redan omoderna i sin utformning, dessutom
är de bara anpassade för lax, det finns många arter som ska kunna röra sig fritt”.

‐

Visst lokalt motstånd uttrycks för utrivning av kraftverken från en man på mötet. ‐ ”Jag vill då
inte släcka lampan än”.

‐

”Det borde finnas en oberoende portal där man kan se och följa flödena genom kraftverken
för att se att de följer sina nivåer i vattendomarna. Skulle minska misstron”.

‐

”Man kan se tappningen i Skellefteälven via webben. De som drog not hade koll på hur
mycket som släpptes så de kunde avgöra om det var lönt att åka ut” (Var finns denna info?)

‐

Fvof har kämpat länge för fiskvägar, med bra funktion.

‐

Släppa mer vatten från Bjursjön till Tvärån. Fint område enligt elfiskeundersökningar.

‐

Kraftverken måste anpassas så fisk och fauna kan röra sig fritt och säkert både upp‐ och
nedströms.

‐

”Regleringen borde kunna anpassas för att minska negativ påverkan, t.ex. genom att kalkat
vatten ”spolas bort”. Eller att isarna hänger på strandkanten och att farliga isformationer
uppstår”.

‐

Det borde gå att hitta en bättre lösning på regleringen i Tallån där det upplevs att kalkat
vatten sköljs ut vid snabb tappning. Minska förmodat resursslöseri och ök effekten av
kalkningen.

‐

”Vattendomarna borde omprövas. Bättre koll på hur tappning sker”.

‐

”Mycket problem började då Älglund byggdes” (kolla upp om detta uttalande kan utvecklas)

‐

Rombäddar och lekområden får inte torrläggas. Teorier finns att de grunda vikarna där löjan
tros leka har sänkts och torrlagts. Är det pga detta som bestånden kraftigt minskat? Läs mer
om löjan och dess lek på hemsidan för Åsnens Fvof i Skåne.

‐

Vattennivåerna måste höjas för att motverka problemen med igenväxning. Det finns ställen
där skog nu växer på landområden som tidigare var grund i sjöar.

‐

Helena Lindahl (C) har kontaktats för att hör hur deras parti egentligen ställer sig till frågan
om landsbygds‐ och turismutveckling kring vattnen och Vattendirektivet. Många

7

partirepresentanter är aktiva inom den debatt som pågår i södra Sverige via LRF och
tidningen LAND kring småskalig vattenkraft och enskilda ägare.
‐

Miljöanpassning med omlöp är ett minimikrav från Älvräddarna. ”Vi har dokumenterat
mycket i områdena kring kraftverken”.

‐

Fäbodträsket borde höjas igen, för att minska problem med igenväxning.

‐

Regleringen i Granträsket borde kunna skötas på ett mycket bättre sätt, med mer lokal
förankring. Upplever att Skellefteå Kraft inte har koll på nivåerna i Granträsket utan att det
oftast blir akut tömning när det kommer upp till höga nivåer, vilket ger stora problem
nedströms. Någon blir ditskickad. Funkade bättre förut (70‐tal) när lokal person skötte
tappningen. Då skedde tappningen mer jämnt över året.

‐

”Hur mycket slam och annat skit följer med när man tappar så häftigt?”

‐

Utplanterad fisk i dammen vid vildmarkscampen har sköljt ut när regleringen skett så häftigt
att luckorna i dammen blivit tvungna att öppnas som nödåtgärd. Kostsamt för
fiskevårdsföreningen som inte fått ersättning för sin utsättningsfisk.

‐

”Skellefteå Kraft verkar inte intresserade av att åtgärda de problem som vi upplever med
regleringen”. Problemen har påpekats många gånger och under en lång tid, utan att något
skett.

‐

Bättre kommunikation och öppenhet med information till oss som bor här skulle vara
uppskattat.

‐

Fiskpassage borde göras möjlig i dammen i Granträsket.

3.2 Areella näringar och andra verksamheter
‐

Göra åtgärder för att minska näringstillförsel från jordbruksmarker och boskap.

‐

Fvof (Överklinten) överlämnar gärna flottarkojor till kommunen (eller entreprenörer?)

‐

Svårt att göra avvägning kring restaurering i områden där det däms för odlingarna.
Markavvattningsdom finns. (Var finns detta?)

‐

Förslag finns att anlägga en tröskel uppströms Bjennsjödammen som är i dåligt skick, nästan
rasrisk. Åtgärd för att motverka rasrisken och de negativa effekter som ett dammbrott skulle
innebära – efterfrågar större lyhördhet och bättre attityd från Sveaskog som dammägare.
Hantera problemet proaktivt, lösning finns!

‐

Borde vara bättre dialog kring skogsavverkning vid vattnen. Gärna hyggesfritt skogsbruk i
anslutning till rekreationsområden.

‐

”Kantzoner till vatten verkar respekteras bättre i vissa områden”.

‐

Man borde kunna göra åtgärder genom att anlägga sedimentationsbassänger i skogsdiken
för att minska uttransporter, slamning och surstötar till vattendragen och göra en lugnare
buffert.
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‐

Se på det arbete som gjorts om detta genom att bl.a. reglera grundvatten med s.k. vattenlås
som genomförts i ett projekt med stöd från VIMLA.

‐

De areella näringarnas delaktighet i projektet är viktigt då de har stor påverkan på vattnen.

3.3 Natur‐ och kulturmiljöer
‐

Bygga fler toaletter – Naturreservatet Klubben och Fäbodforsen exv.

‐

Bättre generell skyltning och information till fiskare och det rörliga friluftslivet så att folk vet
var de kan/bör gå.

‐

Anlägga fler parkeringsplatser som skyltas upp för besökare, särskilt fiskare.

‐

Sven‐Erik Westerlund anser att man ska börja med att fixa alla biflöden för lek och uppväxt.

‐

Mer lekområden behövs, svårt att göra med manuell kraft som man gjort inom fvof, vore bra
om man kunde flyga ut större mängder grus med helikopter.

‐

”Jag har tjatat länge på tjänstemän på kommunen om utveckling av både flottarlede,
flottarstugor och friluftslivsanläggningar längs ån, men det händer inget”. (Kalle Lindström)

‐

Bättre sophantering och information till besökare på friluftsanläggningarna.

‐

Avlägsna vandringshinder, både små och stora, så att lax och andra arter kan vandra upp.

‐

Vandringslederna behöver rustas upp. Kommunen skulle kunna/borde ge stöd för det.

‐

Ökad turism och tillvaratagande av våra kulturarv kan göras genom ökad digitalisering, vilket
ger helt nya möjligheter.

‐

”De olika hållbarhetsperspektiven är viktigt att alltid ha med i tanken för turismutveckling”.

‐

Fvof slår vass flitigt i bl.a. Risån. Borde göras i större skala.

‐

Större projekt där vass röjdes med en specialmaskin genomfördes ca år 2000, med stöd från
kommunen. Går det att göra något liknande igen?

‐

Fäbodträsket borde höjas igen, för att minska problem med igenväxning.

‐

Reduktionsfiske av braxen och annan vitfisk.

3.4 Förvaltning och utveckling
‐

Ta reda på var laxen vill leka. Detta genom att märka fisk och flytta förbi kraftverken för att
se var de söker sig.

‐

Flytta ut restriktionsgränserna i havet, förtydliga områden som bör skyddas från fiske.
(process med HaV har bedrivits för detta under minst tre år, men det händer inget)
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‐

Utöka fisketillsynen i havet. (reds.anm. Arbetet med detta är initierat inom
samverkansprojekt för fisketillsyn på kusten. Samarbete mellan Kustbevakningen,
Länsstyrelsen, kommunerna, polisen och fiskevårdsområdesföreningar)

‐

”Regleringen borde gå att sköta på ett bättre sätt med mindre negativ påverkan på vattnet”.
Särskilt stora problem vid lågvatten. SLU har loggar över vattenföringen de 4 senaste åren,
går att jämföra mot data från kraftverken.

‐

LS borde bygga övernattningskojor för att möjligheter till utveckling av turism. Ute på
Klubben t.ex.

‐

Lokala byaplaner är bra hjälpmedel för att samla vilja och riktning för arbetet. ”Vi behöver
mer engagemang från samfällighet och boende i byn!”

‐

Vädjar till kommunen att aktivt jobba med en turismutvecklingsplan för hur vi kan utveckla
naturturismen i området, särskilt att belysa vattnets del i detta.

‐

”Oerhört viktigt att kommunen verkligen ser och tar till vara på de resurser vi har. Vi har ju
inga stora turistmagneter på det sättet men vi har en fantastisk natur och ett utbud som kan
erbjuda en helhetsupplevelse genom god samverkan och paketering. Rickleån är den
genomgående livsnerven i detta”.

‐

Politiker lyfter tanke att skolungdomar kanske skulle kunna ha kommunala feriejobb att
sköta badplatserna, som det var förut.

‐

Vädjar att det tas fram en långsiktig plan för exploatering vid vattnen, som är både socialt‐
och ekologiskt hållbar.

‐

Efterfrågas en tydlig plan från kommunen/kommunerna och Länsstyrelsen om vad man själv
vill se/göra inom Rickleåns avrinningsområde och HUR detta ska gå till?!

‐

Fönsteruttag och fångstbegränsningar på harr och kanske fler arter vore bra för bestånden.

‐

Byaföreningar och fvof kan jobba mycket tillsammans för utveckling av friluftsliv, t.ex. så att
underhåll vid anläggningar, exv. Soptömning, sköts på ett bra sätt.

‐

”Bättre samverkan skulle förhoppningsvis även kunna leda till samarbeten med
entreprenörer för att möjliggöra en utveckling av turismnäringen”.

‐

”Besöksnäringen och mottagningsapparaten för detta måste vi utveckla tillsammans,
kommun, föreningsliv, näringsliv. Vi måste ha en gemensam plan och vision för detta!”.

‐

”En väg som vi från politikens håll kanske borde diskutera är om ett sådant samarbete skulle
kunna underlättas genom att kommunen kan ta arbetsgivaransvar för resursperson/personer
som kan jobba med denna utveckling och samverkan. Men det krävs att vi börjar med att
sätta oss ner och diskutera hur vi ser på detta från våra olika perspektiv”.

‐

Förvaltningsorganisationerna och deras roll är viktig för en långsiktighet. Det saknas idag
förvaltningsorganisation på en sträcka av Rickleån, kan denna fråga lyftas i projektet?

(Johannes flikar in att Trafikverket har inlett samråd om Norrbotniabanan, i samband med detta
kanske önskemål och ersättningar kan göras för ingrepp som sker i fisket och rörliga friluftslivet.
Föreningarna uppmanas att vara aktiva och inkomma med synpunkter och förslag till Trafikverket)
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4 Visioner utifrån geografiskt läge
4.1 Rickleå
‐

”Hoppas att byns sammanhållning är fortsatt god och vi fortsätter hjälpas åt med både
underhåll och utveckling”.

‐

”Fortsatt utveckling har skett med gångbroar och vandringsleder så att turism och friluftslivet
har ökat”.

‐

”Hoppas styrelserna i våra föreningar fortsätter fungera bra och att föreningarna arbetar
vidare med utveckling”.

‐

”Fria vandringsvägar i Rickleån! Kraftverken borta”.

‐

”Pensionärsboenden har byggts i närhet till vattnet så att vi äldre kan bo kvar och ta del av
den vackra naturen”.

4.2 Robertsfors
‐

”Vill se ett skogsbruk som bedrivs hyggesfritt enligt naturkulturmetoden, iaf vid ån”.

‐

”Fina lättillgängliga leder vid ån och sjöar – både för vandring och MTB”.

‐

”Fria vandringsvägar upp‐ och nedströms för alla arter”

‐

”Nya arbetstillfällen har skapats genom en blomstrande naturturismnäring i hela älvdalen!
Ny framtida arbetsmarknad för våra ungdomar”.

‐

”Ån har återställts och vi har nått god ekologisk status”.

4.3 Överklinten
‐

”Fria vandringsvägare i hela systemet för alla arter som naturligt borde kunna röra sig”.

‐

”Vill se nå jävulskt med fisk i Rickleån!” – ung deltagare.

‐

”Kvarnhotellet är noden för naturturismen i området som blomstrar av turismentreprenörer
och företag i branschen som lockar internationella besökare till hela Rickleådalen!”

‐

Vi har en kommunal utvecklingsplan som är förankrad och som vi alla tillsammans aktivt
jobbar för och med, både från kommunens sida och vi lokalt.
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4.4 Åkullsjön
‐

”Husvagnsparkering med ström vid Hällgärda och i anslutning till Åkullsjön. För att förbättra
möjligheter till turism, bra för lokalsamhället och caféet bl.a.”

4.5 Bygdsiljum
‐

”Stort intresse från Europa och andra delar av världen för vår natur och vårt fiske. Vi har en
enorm naturresurs som vi inte har hov att ta tillvara på. Finns massvis med möjligheter till
landsbygdsutveckling om vi bara lär oss att utveckla upplevelser och mottagningsapparat”.

‐

”Det ska vara (fortsatt) attraktivt att både besöka och bosätta sig i vårt område”.

‐

”Lättillgängligt för alla!”.

‐

”Bättre information om området”.

‐

”Bättre samverkan. Inte strida eller se varandra som konkurrenter”.

‐

”Turismen kan skapa massvis med arbetstillfällen och företagande”.

‐

”Det är vårt ansvar och skyldighet att överlämna en frisk natur till kommande generationer”.

‐

”Tror att trenden kommer att vända så att folk vill flytta ut till landsbygden igen”.

‐

”Vi behöver öppna landskap och odlingsmarker för att landsbygden ska leva”.

‐

”Friska vattenmiljöer och attraktiva landskap som nyttjas”.

‐

”God kommunikation mellan kommuner, myndigheter och allmänhet. Vi behöver alla bli
bättre på att prata med varandra”.

‐

”Vill se vandringsmöjligheter förbi alla dammar för alla arter som har behov av detta. Det är
en viktig del av en hållbar framtid för Rickleåns vatten”.
‐Annan deltagare fyller i att hen hoppas att vi kan nå dessa mål innan kraven på detta ställs
från EU.

‐

Robertsfors politiker ser turism och naturturism som en stor potential till nya arbetstillfällen,
särskilt för unga. Hyser stor förhoppning för att vi får se bevis på detta längs Rickleån inom
en tioårsperiod.

‐

”Hoppas skogsbranschen förändrats där hyggesavverkning är borta och ett mer hållbart
hyggesfritt skogsbruk är praxis. Både för miljön och sociala värden, särskilt i områden som
används för naturturism och rörligt friluftsliv”.

‐

Ett tillgängligt och välutvecklat friluftsliv även för rekreation och folkhälsa till invånare.

‐

Tagit vara på vårt kulturarv och historia.

‐

”Vi har väldigt goda förutsättningar för naturturism rent generellt, det märks när pratar med
de besökare från andra länder som redan kommer hit”.

‐

Hoppas se en bra utveckling av Flottarstigen. ”Visst borde vi klara att göra en bra led längs
ån?? I fjällen kan de ju göra massvis med mil av leder…”
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‐

”Skekraft borde sköta sig betydligt bättre och förhoppningsvis har de fixat problemen med
de mesta av den negativa påverkan från deras verksamhet före 2027.”

4.6 Kalvträsk
‐

”Braxen är borta och laxen har kommit åter! Vi badar i mjölk och honung!”.

‐

”Jag vill kunna ro obehindrat längs Risån”.

‐

”Om 10 år vill jag se laxen. Fria vandringsvägar från källa till hav, å ut igen!”.

‐

”Vill se en kraftig utveckling av fisketurister i området, vi skulle kunna rymma hela europas
gäddfiskare i våra vatten!”

‐

Fortsatt utveckling av våra vandringsleder och friluftsanläggningar.

‐

”Vi förstår inte hur vackert vi har det här. En vän som besökte oss pratade länge som sin
upplevelse av vår vackra natur”.

‐

”Vill se en utveckling av fisket och fisketurismen i våra åar likt den som skett i Kågeälven.”

‐

”Hur blir det om 10år då fossila bränslet är slut och flottningen måste återupptas?”
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BILAGA 1

Rickleå by

1. Hur används vattnet idag inom byn?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vattnet bidrar till vackra och uppskattade miljöer för rekreation och friluftsliv.
Ungdomar badar och hoppar från järnbron i byn, viktigt att bibehålla djup vid ev. åtg.
Fisket är populärt och bidrar med många besökare och viktiga intäkter till byaföreningen.
Mycket av samvaron i byn kretsar kring vattnet; kräftfiske, nättingfiske, arbetskvällar etc.
Viktigt för boskapen går ner mot vattnet för att dricka, svalka sig och som avstängning.
Trollingfiske i havet kan vara rätt omfattande – ett problem?
”Öringfisket i ån är glimrande!” Även laxfisket har blivit bra. Men det finns mycket att
utveckla kring fisket.
Ingen ”vraklax” har fångats i år – vad beror det på?

2. Hur har det varit förut i vattnen i området?
‐
‐

1910 byggdes massafabriken och utsläppen dödade i stort sett fiskbestånden i ån. Fisken som
fångades luktade syra och var inte ätbar.
Nättingen verkade klara sig trots syrautsläppen. ”Syrabäcken” är omtalat från fabriken.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

På 50‐talet började fisket bli bättre igen. (en bäck som går bakom fabriksområdet och rinner
genom åkermarkerna på slyet, mynnar ut i ån ca 500 m nedströms bruksforsen i Robertsfors)
1960 byggdes laxfällan och alla överraskades över hur stora fångster man fick, även mycket
harr, öring, sik och lake fångades.
Ca 3000 natursmolt vandrade ut vid tiden för fällfisket.
Ca 1200‐1300 lax/år fångades som bäst vid fällfisket.
Stora mängder harr och sik fångadades i fällan, kunde vara flera tusen per dag.
100 000 nätting kunde fångas för beredning under 60‐talet. Ca 20‐25 000 2016.
Laken har nästan försvunnit helt – var gott om lake i ån på 80‐talet. 1985 var ett bra år,
därefter upplevs lakfisket ha blivit mycket sämre.
Även sikfisket var bra fram till ca 1985, men är idag helt borta – idag finns inget bestånd att
beskatta så byaföreningens sikfiske har inte arrenderats ut på många år.
Ål fångas fortfarande i nättingtinorna, gulål. Lätt att skilja från nätting då den är grön och inte
har den karaktäristiska rundmunnen som nättingen har.
På 60‐talet förädlades cirka 60 000 nättingar varje år, 2016 förädlades ca 15 000.
En havsnejonöga fångades i laxfällan 1966.
1965 kom diamantfabriken och utsläpp av bl.a. kobolt slog återigen ut mycket av fiskbestånd.
Fisket med fasta och rörliga redskap i havet var omfattande förut.
Fiskeriverket löste in stor del av byns fiske i havet. (vilket år gjordes detta?)
Vattenkvalitén i ån var mycket bättre förut. Då kunde man bada i ån utan besvär. Idag luktar
nättingstockarna dy och lukten upplevs ha ökat markant.
Mycket skogsdikning har gjorts i området. Började på 50‐talet, mest under 80‐talet. Hur stor
påverkan på vattenkvalité har detta haft, och har idag?
Mycket grumling i vattnet när arbetet skedde vid Åselestupet – farhågor att kommande
arbeten i ån ska bidra med nya grumlingsproblem som skadar fisket och vattenkvalitén.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Isbildning i forssträckor vid Laxbacken där issörja bygger på stenar och skapar proppar,
farhåga att dessa problem ska tillta om mer sten tillförs vid restaurering.
Svallisproblemen verkar öka vid korttidsreglering.
Väldigt lågt vatten sommartid, kan gå torrskodd över ån på stenar. Stig (ca 80år) kan aldrig
minnas att det var så lite vatten i ån när han var barn, får medhåll av andra i detta.
Följs vattendomarna och minimitappning? Misstro finns mot Skellefteå Kraft verksamhet och
upplevelsen är att bolaget inte har lokal förankring och kontroll över styrningen av sina
anläggningar. Problem skapar onödig irritation genom brist på kommunikation och
transparens. ”Kunde skötas på ett bättre sätt”.
Vid arbete med provfiske som SLU genomförde i samband med arbeten vid den nya turbinen
i Bruksforsen så iakttogs det att luckorna gick upp och ner under kort tid. Från nolltappning
till 10 kubik inom loppet av 20‐30min. Höll på att blir farligt för personalen på plats, bara
ogjort att personalen från SLU inte var nedströms luckorna och arbetade när de öppnades.
Kommunikationen kring detta arbete och regleringen borde varit bättre.
”Vattnet stängs av efter midsommar”.
Mycket död lax i älven i fjol. Var det naturliga följder från lek eller andra problem?

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Större problem med dålig lukt från vattnet vid lågvatten.
Vandringsvägarna i kraftverken fungerar inte och har aldrig gjort det tillfredställande.
Fiske i mynningsområdet sker med tveksamma metoder och på ett otillåtet sätt – nät som
stängt av hela ådran har påträffats. Även fiske genom s.k.”plumsning” bedrivs i grunda vikar.
Finns mycket mink i området – byaföreningen ger ersättning för jakt.
Finns även utter – Skogsstyrelsen har inventerat.
Mycket säl utanför mynningen.
Skarv förekommer och har ökat i mängd – koloni kring Skeppsvik.
Mycket enskilda avlopp som bidrar till näringstillförsel i ån. Hur stort är problemet?
Hur väl fungerar vattenreningen från kommunala avloppsanläggningar? ”kommunen jagar
enskilda avlopp men deras egna anläggningar bidrar säkert mer än de enskilda tillsammans..”
Breddning vid kommunala avloppsanläggningar är ett problem.
Nedskräpning sker från fiskare och rörligt friluftsliv.
Folk gör toalettbesök i vägkanten eller skogen i närhet till friluftsplatser.
Problem med parkering av besökande fiskare – störst problem vid premiären.

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Holmen i älven mitt i byn är en viktig plats för byn, kan utvecklas ännu mer.
Bruksmiljöerna är viktiga att bevara då det var detta som till stor del byggt bygden.
Friluftslivet längs ån borde utvecklas mycket mer med stigar och leder, attraktivt redan idag
men kan locka många fler. Särskilt då andra målgrupper än ”bara” fiskare, vilket tenderar
vara män.
E4:an delar byn och gör det svårt att vandra – inte så kul att gå över den. En gång och
cykelbro skulle vara något positivt.
Gångbron som byn byggde har blivit mycket uppskattade och populär som promenadstråk.
Viktigt att fortsätta återinvestera intäkter från fisket till byn för att visa fiskets värde för
bygden.

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

Robertsfors

1. Hur används vattnet idag inom byn?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Rekreation och friluftsliv vid ån är mycket populärt bland boende i Robertsfors.
Motionsslingan ”dammarna runt” är ett välanvänt promenadstråk.
Flottarstigen är en uppskattad vandringsled, säkert 100 passerande per dag vid Lövlund.
Har röjts och underhållits på uppdrag och med stöd av kommunen.
Bäversafarin och jakt.
Fågelskådning, enligt ornitologer besöker många ovanliga arter området.
Njuta av natur och djurliv vid ån.
Avkoppling och umgänge med vänner på de olika friluftslivsanläggningarna vid ån, det
finns många populära platser, Johanneslund bl.a. ”Skulle kunna finnas ännu fler”.
Vid soldattorpet Rotegården finns en populär brygga som byggdes som
tillgänglighetsanpassat utflyktsmål.
Bär och svampplockning.
Löpartävling ”Broarna runt” har arrangerats av Sikeå SK. Detta ställde krav på årligt
underhåll av broar och led, nu sköts inte detta lika regelbundet tyvärr.
Kyrkan anordnar Pilgrimsvandring längs Rickleån.
Kanotister använder älven, dock fungerar detta i regel bara fram till juli, efter det är
vattnet för lågt och ån blir då för stenig för att kanotister ska kunna färdas säkert.
Forskajaker kommer och paddlar i ån under vårflod. Åns fina möjligheter till kanot och
forskajak har diskuterats på internetforum, dock skrivs det där att det bara kan
rekommenderas under vårflod.
”Paddlingen är bättre än Öreälven som marknadsförs för kanotister”.
Happy MTB har besökt området och cyklat mountainbike längs Flottarstigen från
Bygdeträsket till havet. De uppskattade områdets miljöer för cykling. Har funnits
ambitioner från kommunen för utveckling av Flottarstigen för MTB.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

”Finns stor potential för utveckling av besöksnäring i området när det kommer till natur
och friluftsliv”.
Bad i sjöar inom området, ej i älven i någon större utsträckning, ”känns inte fräscht”.
Årligt flottrace i ån för årskurs 8 där man bygger sin egen flotte, ett uppskattat inslag.
Fisketävling arrangeras – KM i mete i centrala Robertsfors, genom Sportfiskarna.
Älvräddarna ska arrangera ett fiskeläger vid stora Bygdeträsket 14‐16 juli.
Pimpeltävlingar arrangeras årligen i sjöar inom området.
Trysjöbäcken har visat höga tätheter av öring vid elfiske.
Nätting finns i de flesta bäckar.
Aftonmorabäcken håller både öring och harr.
Artrikedomen upplevs nästan ha ökat i området.
Man kan se utter nu och då.
Sikfisket i havet har varit fantastiskt i vinter. Ofantliga mängder sik dras upp i Sikeå hamn.
Harrfisket är inte alls så bra som det var förut. Upplevs vara bättre ”uppströms”.

2. Hur har det varit förut i vattnen i området, vilka förändringar har iakttagits?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Förut fanns bisamråttor, kom som en flodvåg tidigt 90‐tal.
”Vattnet var friskare förut, nu är väl en kallsup en fara för livet”.
”Vi lärde oss simma i ”gamla bassängen” i ån, men man blev översållad av blodiglar så det var
som ett kollektivt trauma när man var liten”.
Föreningslivet anordnade ankrace förut i ån.
Gäddfisketävlingar har också arrangerats förut.
Magnus berättar att han hade internationella gäster på besök när han jobbade som lärare.
De vandrade längs ån och många av dessa var otroligt fascinerade av miljön och djurlivet.
För 30 år sedan berättade de äldre gubbarna om öringfiske långt upp i Trybäcken och sjön.
På 80‐talet lades betongblock ner för att dämma, blev vandringshinder för fisk.
Tidigt 90‐tal fanns öring vid Robertsfors utkant. (kan informationen bekräftas?)
Gubbarna har berättat om ål som fångades på 40‐50‐talet nedströms Fredriksfors.
Har hört historia från bekants släkting om en uppspikad ål på ladugårdsväggen på 60‐talet.
Havsöringsfisket blev märkbart sämre från 80‐ till 90‐talets senare hälft.
Även harrfisket försämrades under denna period.
Surstötar under tidtigt 1900‐tal dödade väldigt mycket fisk i ån.
”Siken idag är en tiondel av beståndet från förut”.
När Älglund byggdes blev vattnet färgat alldeles turkosgrönt under en vecka. Vad detta
berodde på vet inte uppgiftslämnaren och vilken skada det kan ha gjort på fisket.
För ca 80 år sedan var fisket väldigt bra i Rickleån. ”Fick en stor låda full på en timme”.
Fantastiska tätheter av lax på 50‐talet i fällan i Rickleå.
”Syradiket” (en bäck som går bakom fabriksområdet och rinner genom åkermarkerna på
slyet, mynnar ut i ån ca 500 m nedströms bruksforsen i Robertsfors) hade fisk (åtminstone
gäddor) före fabrikens utsläpp.
Lakfisket i ån var fantastiskt på 80‐90‐talet. Vid reningsverket fångades stor lake.
Bra braxenmete vid åmynningen på 40‐talet.
Sik håvades vid Berglunda på 80‐talet. Det fiskas inte så mycket där nu.
Saknar hängbron som fanns vid Isaksfäboda – raserades vid vårflod. Borde återuppbyggas.

‐
‐

‐
‐

Broar och övergångar är viktiga för friluftslivet.
Harrfisket var bra förut. Mycket utsättningar gjordes åtminstone fram till fiskeklubben
bildades ‐87. Gjordes iaf från ‐79. Minst 500kg/år. Satsades stora pengar från fvof på detta.
Öring från Öreälven och lite från Umeälven, Harr från Kvistforsen.
”Helvetes bra fiske i skiftet mellan 60‐/70‐talet”.
Före kraftverken byggdes fick man riktigt krokodiler till gäddor. De stora upplevs ha minskat.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Besvikna besökare har kommit med sina kanoter och svurit över bristen på vatten.
”Man går torrskodd över ån på stenar under sommaren”.
Motorcyklar som kör på Flottarstigen och åsamkar skada.
Småbäckar torrläggs – Klockarbäcken blir torr. ”Trybäcken är död”.
Orosanmälan är gjord för avverkning
Mink förekommer i relativt rikliga mängder. Bl.a. vid Bruksforsen. ”Ingen jagar dom”.
Den s.k. breddningen vid reningsverket sköts inte alls snyggt och har påpekats till kommunen
många gånger. ”Massvis med skit kommer ut. Det är illa att kommunen håller på så samtidigt
som man klagar på enskilda avlopp”. Särskilt problem under höga vårflöden.
Finns de som fått rekommendationen förut att ”gräva en ledning ut i ån”. Tiderna förändras
men många gamla synder finns nog kvar att åtgärda.
Vittnesmål om att man fått skräp och en kondom på kroken vid fiske nedströms
reningsverket.
”Regleringen är väldigt ojämn med extremer åt båda håll. Detta gäller i hela systemet och jag
tycker det sköts på ett dåligt sätt”.
Det är hård korttidsreglering som man kan jämföra mot vassen när man promenerar. ”Sänks
ibland minst 40cm på väldigt kort tid”.
Vid Johanneslund kan man lätt se hur vattennivåerna rör sig om man jämför mot stenarna.
”Minimitappningen underskrids frekvent. Tappas 0,5‐1 kbm i Bruksforsen”.
Översvämningar vid Rotegården. (är problemen vid vårflod eller reglering, eller både och?)
”Jag vill hävda att regleringens svängningar är orsak till den förändrade artsammansättningen
och beståndsförändringarna som vi kan se i ån”.
”Jag har kört sönder en bevattningspump som blev torrlagd när ån sänktes snabbt”.
”De kör mer vatten på vardagar och stänger luckorna på helgen. Är det lagligt göra så?”
”Upplever att det sker en korttidsreglering mellan dammarna, att de fylls och töms i olika
sekvenser”.
”Hur klarar sig smolt som åker genom kraftverken? Mycket blir köttfärs”.
”Fisketurismen lider av den utbyggda älven med regleringen och vandringsproblematik.”
Otroligt dålig kännedom om reglerna kring fiske i havet. ”Gubbarna säger att de nästan är
rädda för att fiska då de inte vet vad som gäller.”
Otroligt hårda avverkningar i området, väldigt nära vattnen. Det går fort och liten hänsyn tas.
Rekommendationer följs inte.
”Kantzoner verkar inte vara ett känt begrepp i branschen, särskilt inte hos Holmen. Så länge
de hade kontoret i Robertsfors och bedrev representationsjakt så var det annorlunda. När de
flyttade kontoret blev intresset ett annat och stora avverkningar gjordes”.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Åknät – avverkning gjordes ända in till Flottarstigen – ”Hela upplevelsen av området är
förstört och folk har slutat komma”. ”Förkrossande förändring av miljön”.
Rekreationsvärden förstörs av avverkningarna. Viktigt att ta hänsyn till sociala värden också.
”Borde vara krav på hyggesfritt i anslutning till vatten och områden som iordningsställts för
friluftsliv”.
”Blåser inte ut om man glesar upp istället för att kalavverka”
Trysjöbäcken – ”Har avverkats så in i helvete! Skulle vilja kalla den vulgär”. Hur har detta
påverkat öringstammen i bäcken? Det borde följas upp med årligt återkommande elfisken.
Träd som märktes för naturvårdshänsyn har avverkats vid Johanneslund.
Finns mycket kulturlämningar i området (RAA har inventerat hela området)
”Vad händer i markerna och vattnen vid omfattande avverkningar? Hur påverkas det i form
av sedimentationstransporter, näringsläckage och urlakning av farliga ämnen? (Det finns
forskning att hänvisa till, vilken visat att problemet är mindre än de flesta tror)
”Det finns nog motstånd för att riva dammarna” ”Det artificiella har blivit det naturliga”.
”Det kommer bli en massiv proteststorm om dammarna skulle föreslås att rivas”.

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
‐
‐
‐

‐
‐

Kent har ett gammalt torp vid älven som han skulle kunna rusta upp och gärna skulle hyra ut
till besökande turister.
Bron vid Faranforsen behöver underhåll men Holmen är inte intresserade av detta. Den är
viktig att bevara.
Lilla stugan vid Faranforsen borde rustas upp. Holmen fick tillbaks den när fiskeklubben lades
ner men sen har inget hänt där.
Restaurering i ån i området gjordes på 80‐talet. Bör finnas dokumentation på LS. Från
Siknäsbron till Isaksfäbodaforsen. Påverkade älvens karaktär kraftigt, på ett positivt sätt.
Kryddgårdsforsen borde restaureras, bra reproduktionsområde.
Brukskanalen kan utvecklas mycket, bl.a. genom förslag till åtgärder skulle den kunna bidra
till nya möjligheter för fiskpassage. Richard har ett förslag för detta.

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

Överklinten

1. Hur används vattnet idag inom byn?
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Fiske är centralt och viktigt både för bybor och besökare. Tyvärr är det inte så bra som det
borde vara. Från Kvarnhotellets sida upplever man det nästan som att man luras med falska
förhoppningar när man säljer fiskekort.
Rekreation och friluftsliv med vandring längs Flottarstigen. Många vackra platser och
friluftsanläggningar i anslutning till vattnen.
Njuter av naturen och de vackra vattenmiljöerna.
Båtliv och bad i både sjöar och i ån. Bastuflotten i Hemsjön är ett populärt inslag.
Tar sommarvatten till djuren från ån, samt använder den som avstängning för boskapen.
Stupet, Orrselet, Siknäsområdet, Sågholmen, kvarnområdet är exempel på vackra och
populära platser för både lokalbor och besökare. Alla med stark koppling till vattnet.
Jakt på bäver.
Kräftfiske förekommer men i väldigt liten skala och inte något organiserat.
Lokal turismentreprenör ser vattnet som en central naturresurs i den egna verksamheten,
även om denna främst omfattar hundspann med utländska besökare vintertid. ”Deras
reaktioner på våra naturmiljöer bekräftar hela tiden den hemmablindhet som vi alla har för
vår fantastiska natur”.
Kvarnhotellets gäster pratar också mycket om den fantastiska närmiljön som en stor del i
upplevelsen. Vid invigningen av kvarnhotellet var en gäst från Skotska Oarkneyöarna på
besök, han fiskade oavbrutet varje ledig stund han hade.

2. Hur har det varit förut i vattnen i området, vilka förändringar har iakttagits?
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kort efter invigningen av kvarnhotellet besökt Engelska flugfiskelandslaget för damer
området och fiskade gädda. De var väldigt nöjda med kvalitén på fisket, boende och
miljöerna i området.
Paddlade kanot från Bygdeträsket till Robertsfors på 70‐talet. ”Inte lika trevligt att göra
längre med alla dammar”.
Stor öring kunde fångas förut, har bild hemma på farfar med en vacker öring som hade
fångats i ån.
Flottningen drog ner mycket harr och öring från Bygdeträsket – var gott om fisk i och med
detta åtminstone fram till ‐59, avtog under 60‐talet. (Kan också tilläggas att märkta öringar
från kassar i Bygdeträsket återfångades i Överklinten)
Betydligt mer vatten före Älglund byggdes. Vattentemperaturen i ån höjdes markant när det
nu rinner i tunneln genom berget.
Isbildning har gett stora problem, tros ha koppling till bygget av Älglund och den höjda
vattentemperaturen eftersom detta inte förekom i någon större utsträckningen förut.
För 10 år sedan höll Kvarnhotellet på att spolas av sin grund då fem skikt av svallis hade
byggts på och höjt vattennivån så att ån pressade mot fasaden på byggnaden. Var riktigt
obehagligt och krisartat.
Hemsjön har vuxit igen mycket under de senaste 20 åren. Bakgrund till projektet som sökts
inom LOVA. Hemsjön var en badsjö med friskt vatten man rengjorde sig i förut, idag är det
inte så och man blir brunfärgad om man badar där.
Laken har försvunnit och braxen har kommit, som inte funnits förut. Inge har en teori om att
detta även gjort att sjöbottnen ändrat karaktär från hårdare förut (som laken gillar), till en
mer dyig botten nu med mycket vegetation (vilken braxen föredrar).
Före 70‐talet fanns mycket braxen i ån, försvann plötsligt under 70‐talet enligt Sven‐Erik
Westerlund.
Förut avvattnades jordbruksmarken mycket snabbare då diken var mer öppna, detta bidrog
med högre vattenflöden. Nu är många diken igenvuxna.
Ål fanns på 30‐talet. Finns historiska dokument som stärker att konnektivitet för ål och
nätting funnits långt upp i systemet.
Ål har fångats på senare tid också men inte i någon stor utsträckning. (Vore bra med
dokumentation som kan stärka detta)
Mer utter än det har varit förut.
Fanns Flodpärlmussla förut, idag känner man inte till det. Finns musslor i ån enligt Jakob som
fiskar, borde undersökas vilken art det rör sig om.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
‐
‐
‐

Upprustningsbehov längs Flottarstigen.
Stora problem med regleringen, erosion av slänter vid korttidsreglering, isbildning och låga
vattennivåer bl.a.
Fiskvandringen fungerar fortfarande väldigt otillfredställande i kraftverken, trots åtgärder.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

”Tycker det är tråkigt att höra kommunala tjänstepersoner som tycker att en ökning från 5 till
20 laxar genom fiskvägarna är en stor framgång. Denna siffra borde vara betydligt högre!”.
Ingen lax noterats förbi Fredriksfors under en 5‐årsperiod.
”Vi är oerhört dåliga på att visa upp de fantastiska naturmiljöerna vi har vilket gör att vi inte
har lockat turister i den utsträckning vi skulle kunna”.
Gogrubban har vuxit igen sen vattentäkten anlades.
En del mink men inga stora mängder.
Övergödningen upplevs ha minskat sedan 70‐talet. Jordbruket är inte i samma omfattning
som det var förut heller. Ca 100 hektar spannmål odlas i byn idag.
Upplever att mycket matjord spolas ut från åkermarkerna, och att detta ökat på senare år.
Får inte medhåll från så många i denna iakttagelse. Ån var alldeles brun vid senaste regnet
och även sjöar har iakttagits bli bruna vid höga flöden.
Hur påverkar denna sedimenttransport från jordbruksmark de lekbottnar som finns i ån och
biflöden?
Skogsdikning har nog också bidragit med en hel del slamning – vittnas om en dikning som
gjordes i området för något år sedan vilket bidrog till att mycket sediment spolades ut.
Till skillnad från upplevelsen i Rickleå by så är det ingen av de närvarande på mötet i
Överklinten som upplever att vattnets doft har förändrats.
”Vilka andra ämnen som vi inte känner till hamnar i ån idag och i framtiden?”
Oro över t.ex. den effekt som den diskuterade torvtäkten i källflödena skulle innebära genom
tillförsel av bl.a. metylkvicksilver. ”Vi borde var mer delaktiga och engagerade i detta”.
”Hur vettigt är det ur ett samhällsperspektiv att det investeras stora pengar på stora
miljöförbättrande åtgärder i avrinningsområdet samtidigt som en exploatering genom
anläggning av torvtäkt?”
”Finns det ett samordnat grepp i kommunal och regional planering som beaktar helheten i
vattenmiljöarbetet och exploateringar som t.ex. torvtäkten?”
”Fria vandringsvägar i kraftverken är minimikravet!” – vilket åtminstone omfattar tekniska
lösningar med bästa möjliga teknik i kraftverk, men även minskad påverkan genom
flödesreglering under året.
”Laxen har lärt sig att vandring inte är lönt då kraftverken hindrar, det kommer säkert ta 15
år innan de rör sig uppåt i systemet även om hindren åtgärdas”.
Skyddszonen för vatten och strandskyddet innebär problem för landsbygdsutveckling, det
finns mycket fina tomter och områden som skulle kunna bebyggas i området med attraktiva
boenden vid vatten. LIS borde vara en möjlighet men upplevs inte som det.
Svårt för turismentreprenörer att utveckla sina verksamheter när marktillgång och
tillståndsprocessen hindrar. T.ex. för kvarnhotellet där samfälligheten äger marken och de 60
delägarna ska vara överens att godkänna ev byggnationer.
”Upplever att kommunen inte lyssnar på våra önskemål, vi har lämnat många förslag på
utvecklingsidéer förut”.
Det finns ingen plan för utveckling av besöksnäringen kopplat till naturen och vattnen. Det
enda dokument som finns är ett dokument som gjorts av skolungdomar gjorde för länge
sedan som handlade om för kanotturism i ån.
”Arbetet med kommunal översiktsplan upplevs som en våt filt över utveckling”.
”Destinationsbolag och kommun använder oss (Kvarnhotellet) i sin marknadsföring men vi
upplever inte att de ger oss särskilt mycket stöd eller att de själva syns på plats här”.

‐
‐

‐
‐

Saknas campingplatser och övernattningsmöjligheter för besökare. Dubbelrotet och Åkroken
t.ex.
”Fler turismentreprenörer behövs för att samverka och tillsammans lyfta näringen. Gäster är
beredda att betala mycket mer än vi tror, särskilt de internationella. Det vet vi av erfarenhet
från de som redan kommer hit. En del av upplevelsen sitter i prisnivån, där högre upplevs
ofta bättre, men vi har inte hov att ta betalt”.
Åldrande invånare i byn är ett problem, vi behöver föryngring men även möjlighet till
generationsboende.
Väldigt dåligt engagemang och intresse från mark‐ och vattenägare i samfälligheten (63st).
Hur ökar vi detta? Vilka frågor bryr de sig om? Det var bara 5 på majstämman.

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
‐

‐
‐
‐
‐

Vi bor inom ett vattenskyddsområde, det är något vi verkligen bör tänka på! (föranleder
diskussion om att detta även kan innebära vissa hinder för utveckling, noterat under
problem).
Siknäsområdet är en mycket fin kulturmiljö att både bevara och utveckla. Går att göra
mycket där. Nedre Siknäs används bl.a. av scouterna.
Kvarnen och kvarnområdet är ett mycket gott exempel på samarbete och bygdeutveckling.
Bevarande av kulturmiljö som möjlighet till utveckling.
Kvarnhotellet kan utvecklas och bli det nav för turismen i området som var grundtanken när
den rustades upp ca år 2000.
Flottarkojor och Flottarstigen kan utvecklas mycket.

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

Åkullsjön

Åkullsjön ligger precis på vattendelaren mellan Rickleåns‐ och Dalkarlsåns avrinningsområde. Sjön
Åkullsjön i byn avvattnas till Dalkarlsån. Långsjön som är populär för fiske och bad avvattnar till
Rickleån. Fritidshus finns in anslutning till båda dessa sjöar.
Mötet inleds med en liten diskussion om de lokalboendes känsla för att de tillhör Rickleåns
avrinningsområde. Kännedomen om detta är nog liten och många förstår nog knappast vad detta
innebär. ”man ser nog sjön som sjön och inget mer, varken var vattnet kommer ifrån eller hamnar”.
Nog inte många som vet att det avvattnas till både Dalkarlsån och Rickleån. När byaföreningen bjudit
in har flera reagerat att detta inte angår dom.

1. Hur används vattnet idag inom byn?
‐ Rekreation och friluftsliv runt vattnen i området.
‐ Inte mycket båtar. Långsjön och Bjännsjön har båtförbud för att förhindra fiske med nät.
‐ Fvof har infört förbud mot allt fiske med rörliga och fasta redskap i hela området.
Förbudet omfattar mjärde, gäddsax och nät.
‐ Bad i Långsjön – kallkällesjö. (Ph 6,7)
‐ Byn har båtar man kan låna i Åkullsjön.
‐ Finns gott om gädda och abborre. Även mört i riklig mängd i Åkullsjön.
‐ Flera är året runt boende vid sjöarna. ”Är fantastiskt rogivande att ha utsikten och höra
ljudet från vattnet”.
‐ Fontänen i Åkullsjön är ett uppskattat inslag med det vilsamma ljudet från vattnet.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Promenadstråket ”sjön runt” är populärt – byaföreningen ska lotta ut fikabiljetter på det
lokal caféet bland de som registrerar att de går denna runda.
Finns en enkel friluftsanläggning på andra sidan Åkullsjön som är ett uppskattat lokalt
besöksmål för utflykter.
Åsjöbäcken, som kommer från Åsjön, håller öring (Rua) naturligt. Har aldrig planterats
öring. Vandring ut till Rickleån är nog möjlig för öringen.
Öring finns även i Kyrktjärn, som ansluter till Tvärån.
Bäcknejonöga finns i Årsjöbäcken och Långsjöbäcken. Flodnejonöga känner K‐G inte till
att det förekommer i området.
Kanadensisk bäckröding finns i Årsjöbäcken och Tvärån. K‐G har fångat en på 1,2kg.
Harr förekommer inte i någon större omfattning vad man vet.
Inte mycket braxen heller.
Ruda finns i Långsjön.
Finns även lake i Årsjöbäcken, fast mer i ”sjöarna”. (vore bra att veta i vilka sjöar)
Fiskekort säljs på det lokala caféet Kardemumma i Åkullsjön.
Flodpärlmussla finns i Tvärån. Repr för fvof har själv sett dom för 6‐7år sedan.
Lokalbor brukar åka till utflyktsmål vid Rickleån.
Byn sköter skötseln vid Bjännsjön badplats – med stöd från kommunen.
Byaföreningen har delat in boende i 5 arbetslag med roterande ansvar för skötsel och
underhåll av byns gemensamma anläggningar och områden.
Flera hushåll runt Åkullsjön har sjövärme – påverkar det vattnet i sjön?

2. Hur har det varit förut i vattnen i området, vilka förändringar har iakttagits?
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Färre fiskande nuförtiden, särskilt yngre.
Ål fångades under 90‐talet.
Förut brukade man meta ål, fvof gjorde utsättningar av ål, gädda och abborre under 50‐talet.
Bl.a. i Bjännsjön och Åkullsjön.
Försurningen har minskat i hela området.
”Upplever att det är mer vass nu i Åkullsjön”. Får inte medhåll av övriga på mötet – någon
menar att det nog beror på att man varit sämre på att slå vassen på senare tid.
Fvof bildades 1946‐46, har arbetat aktivt med fisket i området sedan dess.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Stensatt flottningsränna i Selsbäcken är ett problemområde som utgör vandringshinder.
Nedskräpning är ett problem vid grillplatser och runt vattnen. ”Plockar säckvis med skräp”.
Upprustningsbehov finns på de allmänna badplatserna. Bjännsjön t.ex. Toaletter i väldigt
dåligt skick.
Viktigt att även se över möjlighet till åtgärder i små dammar ifall de utgör vandringshinder.
Exempelvis damm i Årsjöbäcken och i tillflöde till denna, i anslutning till vägen mot
Bygdsiljum.
Fvof söker tillstånd för avstängning i utlopp till deras P&T‐vatten.
Svårt att hålla stigar öppna från vegetation.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Få aktiva inom fvof – 5‐6st, dåligt deltagande på årsmöte (36 medlemmar, ej bara
fiskerättsägare)
Mink i Tvärån och Årsjöbäcken.
Bäverdammar finns på ett flertal platser, har blivit tvungna att rivas vid några tillfällen.
Vattenbrist i Tvärån – torrläggs nästan helt under sommaren.
Skulle nog vara svårt att nå enighet om vattennivåerna om det blir aktuellt att ta bort
dammar i utlopp till sjöar.
Bjernsjödammen är i dåligt skick, nästan rasrisk. Dammbrott skulle få stora negativa följder
för området i och nedströms dammen. Problemet har påpekats till Sveaskog som äger
dammen men de har sagt att de kommer avvakta och se.
Viss rädsla att kommunens vilja till nybyggen i attraktiva lägen vid vatten ska ge en osund
exploatering vid vattnen. Ser gärna fler hus och fritidshus i området, i rimlig mängd.
Följer Skekraft sin vattendom för dammen i Bjursjön till Tvärån? ”Upplever att
tappningsnivåerna aldrig har varit i närheten av de som domarna anger”.
”Nu när man deltagit på flera möten och lyssnat så tycker jag att det blir tydligt att
regleringen är den återkommande röda tråden som verkar vara det största problemen i
avrinningsområdets vatten.”

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
‐
‐

Fornminnesplatser finns i området, skulle kunna utvecklas som besöksmål. Finns det som
mest troligt varit gropar där man kokat sälar för att utvinna fettet.
Viktigt att hitta en bra balans mellan exploatering, befintliga boende och rörligt friluftsliv vid
vattnen.

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

Bygdsiljum

1. Hur används vattnet idag inom byn?
‐ Fiske – pimpelfiske vintertid, nästan bara abborre numera, förut sik. Många besökande
båtar, många som trollingfiskar efter gädda.
‐ Fiskar varje helg, ofta är hela familjen med. ”Det mesta av ens liv sommartid rör sig om
vattnen. Fiske, båtliv och bad är oerhört viktiga för rekreationen i området. Utan friska
vatten skulle man inte bo här”
‐ Fantastiskt att bara var ute med båten och njuta.
‐ Bygdeträsket har ett antal fina naturliga sandstränder där man har alternativ för sol i alla
väderstreck och tider på dygnet.

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Rekreation och friluftsliv är mycket populärt bland boende i Bygdsiljum och runt Stora
Bygdeträsket.
Fiske efter gädda och abborre. Området besöks under kommande vecka av
internationella fisketurister som har dessa arter som besöksanledning.
Fvof gör nu en satsning på gäddfisketurism, med förhoppning att kunna hitta samarbeten
och stöd för lokal entreprenör att utveckla detta som verksamhet.
”Vi har fantastiskt fiske, gädda över 1m är nästan garanterat i de flesta vatten om man
fiskar en dag.”
Fvof har infört regeln att gädda över 80cm ska återutsättas. Mycket uppskattat av
besökande fisketurister som då vet att de större finns kvar och fortsätter växa. Fler har
hört av sig tack vare detta och många har även uttryckt att man inte vill se några nät i
vattnen där man ska sportfiska.
”Gäddan är en rikedom att förvalta och utveckla!”.
”Vi kan erbjuda vatten där man kan fiska 1 vecka utan att ens se någon annan, då kan
man prata om något exklusivt”.
Promenerar mycket längs ån, nästan dagligen.
Flottarstigen används mycket, men delar börjar vara igenvuxen och många broar i dåligt
skick. Finns stor potential för utveckling.
Pilgrimsvandring efter älven som kyrkan anordnar.
”Levande porlande vatten får mig att må bra, vistelse i dom miljöerna ger harmoni i
själen”.
Djur‐ och fågelskådning.
Ån är en viktig resurs för bygden när det kommer till folkhälsa, mycket av invånarnas
rekreation bedriv vid vattnen.
”Har flyttat till min stuga och blivit bofast, för att den ligger vid vattnet”.
Fvof har jobbat med att anlägga lekbottnar och det har gett resultat i form av ökade
tätheter vid elfiske i dessa områden. ”Det fungerar bevisligen med dessa enkla åtgärder,
förutsatt att fisken tar sig till platsen”.
”Älven är väldigt vacker i landskapsbilden även om man inte har ett fiskeintresse”.
Det finns fin harr i nedre Rickleån, relativt få men stora. Fvof borde införa
fångstbegränsningar då bestånden definitivt inte tål det uttag som regelverket
3/dag/fiskare idag tillåter. ”Vi var några som flugfiskade i vår och vi fångade 4 harrar på
70 timmars fiske, någon strax över kilot. Det är fina fiskar men alldeles för lite motför vad
det borde vara”.
Sikån har gott om harr, om än i liten medelstorlek. Även bra i de andra åarna. Fvof har
satt ut rätt mycket fisk genom åren.
Hur stor del är havsvandrande harr som finns i Rickleån?

2. Hur har det varit förut i vattnen i området, vilka förändringar har iakttagits?
‐

”Skogsbruket har haft enorm inverkan med kalhyggen längs åarna, man känner inte igen sig
längre och upplevelsen att vandra i skogen längs ån är inte alls densamma längre. Det
snackas om hänsyn och kantzoner men upplevelsen är ändå förstörd när det kalhuggs så hårt
nära vattnen. Rekreationsvärden borde få mer utrymme i diskussionen”.

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

”Det finns otroligt fina områden för vandring längs åarna. Tyvärr håller vandringsleder även
på att växa igen”.
LIS borde ge mer möjligheter att bygga strandnära, förhoppningsvis kan det bli så. Idag
upplevs det svårt. Länsstyrelsen sätter ofta stopp för utveckling.
”Vattnet och sjön är det första man tittar på när man öppnar ögonen på morgonen”.
Fiskutsättning och kalkning har gjorts men det har gett dålig respons. Rolf Karlsson har en
teori att det kalkade vattnet i sjöar töms ut när sjöarna snabbt töms vid reglering. ”Hur
påverkar detta kalkningen och vad kostar det samhället i onödan? Borde gå att anpassa
regleringen på ett bättre sätt för att förbättra för biologin.
”Det är många parametrar och helhetsbilden som krävs för att få en rättvis bild av både den
negativa påverkan och effekterna av åtgärder. Tar betydligt längre tid att kunna se resultat
och mönster före och efter åtgärder, krävs långsiktighet, resurser och tålamod”.
Stora förändringar i fiskbestånden från ”förut”. Sik och siklöja förekom förut, man kunde
även fånga öring i Bygdeträsket då och då. Nu hörs inga rapporter om detta.
Mattias från fvof har hört historia berättas av en bekant att en ål fångades under
bäcköringsmete i bäcken mellan Andersvattnet och Göksjön.
Vittnas om att ål även har funnits i andra vatten inom området förut.
”Minns när min morfar berättade om fisket under tiden för flottningen i Bygdeträsket”.
Siken fanns i massor vid Stora Långforsen på 50‐60‐talet.
”Jag upplever att miljöerna i älven var bättre under flottningen då timret höll rent på
stenarna i forsarna, nu är det massvis med växtlighet och skit på stenarna”.
Upplever att bestånden av gädda har minskat.
Hur har förändringarna i klimatet påverkat våra vatten?
Öring har satts ut i Bygdeträsket.
Natur och miljö värderas högre idag än förut.
Tallträsket – Dammen tros skapa problem med uppdämning och transport av stora mängder
humusämnen.
Tallträsket – 1941 före reglering, reglering ‐57. Fiske med sax och lakaryssjor. Vanligt med
lake på 4‐5kg då, upplevs idag som att laken är i stort sett försvunnen från vattnet. ”Tidigare
lake och gädda varannan sax”. Storsik fångades vid fiske ‐57, mindre sik har planterats i
Tallträsket och storsiken är nu borta.
Upplever att lantbruket på 50‐talet bidrog mindre med näringstillförsel då man använde
torrgödsel och återförde det snabbare ner i jorden. Vill hävda att det varit större påverkan
från jordbruk i modern tid, samt förmodligen större problem från alla enskilda avlopp som
göder vattnen.
Oroande med alla läkemedel som hamnar i vattnen.
Förfäder har berättat om hur blanklax fastnade i vattenhjulet på sågverket i Tallån vid
Storliden. Storleken kunde vara 4‐5kg. Detta var kring 1925. Bosse Lundström kan kontaktas
för mer information.
Stora Bygdeträsket ‐ Omfattande nätfiske efter sik bedrevs på höstarna förut, med gott
resultat. Storsik upp mot 5‐7kg har fångats. Den sik som fångats på senare tid når aldrig upp
till dessa storlekar, snarare 30cm. (finns det genetiska skillnader mellan dessa?)
Det fångades även öring vid sikfisket.
Notdragning i Avan och vid harrudden och Blisterliden där det fångade baljor med löja. Idag
finns inget av dessa fisken kvar och vikarna vuxit igen. Den gemensamma upplevelsen på
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mötet är att löjfisket försämrades kraftigt under 80‐talet. En teori som finns är att
regleringen har haft negativ påverkan på löjans reproduktion då grunda vikar torrlagts.
På hemsida för Åsnens fvof i Skåne finns mer information att läsa om löjans reproduktion och
krav på miljöer för detta.
Lubboträsket ‐ Storsiken finns fortfarande här.
Sikån – Sikhåvning vid åns mynning och uppefter ån var ett folknöje förut. Gick med lampor
efter stränderna. ”För 10‐15 år sedan var abborrarnas magar fyllda med små nejonögon när
man rensade dom, idag är det inte så. I vinter var det mest smålöja och gärs i abborrarnas
magar”.
1925 blanklax i Sikån. 50kg sik per dag kunde håvas i Sikån på 80‐talet.
Kvarnbyn – Stora mängder sik vandrade upp och stod packade nedanför kvarnen, som
utgjorde vandringshinder. Mötesdeltagare född ‐52 berättar själv om hur de med hjälp av
lamporna på sina mopeder och ”sportljuster” fångade stora mängder sik på platsen. ”två sik i
bredd på ett ljuster som var 15cm brett”.
Bygdeträsket – Populärt att klubba lake på de första isarna i slutet av 50‐talet. Laken höll till i
långgrunda vikar. Men dessa nämnda vikar är numera igenvuxna då vattenståndet
förändrats.
Siktdjupet i Bygdeträsket upplevs betydligt sämre nu än förut. Tidigare generation har
reagerat på detta. Även att vattennivån är lägre och att stenar kommit upp som aldrig synts
förut. ”Ibland hänger isen långt ut från strandkanten”. Nivåskillnaderna från regleringen
upplevs stundtals vara väldigt stora, kan man få se data för detta?
Tallån – Otroligt bra med blanklax i ån på 20‐talet.
Rolf Karlsson berättar att stäm började fångas i Tallån efter regleringen, upplevs inte ha
funnits tidigare. Första gången misstog han det för harr.
Fanns stor Nejonöga/Netting i Tallån förut, ca 30‐40cm.
Bygdeträsket – Gott om nors fångades i nät förut, fångsterna avtog mot senare hälften av
90‐talet.
Braxen har ökat kraftigt och fångas på nät.
Göksjön – Uppfattning att löjan var större i Göksjön än Bygdeträsket. Olika storlek på
maskorna i näten krävdes för dessa sjöar. Idag kan man få ett fåtal löjor i näten. Gädda,
abborre och braxen är huvudfångsterna idag.
Göksjön uppskattas vara sänkt minst 50cm sedan 40‐talet.
Gammal fiskekunskap säger att mörten leker då björkens löv är som musöron.
Genom alla år, mer förut, har vakande öring kunnat ses hoppa över ytan i Bygdeträsket och
gäckat fiskare. Har avtagit med åren.
Diskussionen ifall ”blanklaxen” som historier berättar om i själva verket skulle kunna varit
storvuxen och stationär öring anser flera på mötet vara en skymf som man tar som en
förolämpning. ”Nog kunde folk se skillnad på arterna på 20‐talet!”. ”Det råder inga som helst
tvivel om att laxen har kunnat vandra från Rickleån och upp förbi Bygdeträsket upp i de
mindre åarna”. Vore det bra med historiska dokument och/eller bilder för att bekräfta
förekomsten av lax, församlingen ombeds leta i sina byrålådor och arkiv efter detta.
Vattnen generellt har förändrats genom att grunda vikar vuxit igen på många platser. Många
är övertygade om att detta problem beror på regleringen variationer i vattenstånd. T.ex. har
Rickleån vuxit igen nedanför dammen.

‐

‐

”Avan” ‐ Förut gick det att ro i ”Avan” och båten kunde förtöjas mot vägbanan. Idag är denna
förtöjningsplats minst 15m längre ut. Vattentillgången har förändrats mot hur det var förut.
Kan finnas bilder på detta.
Kvarnbyn ‐ Flygfoton finns över Kvarnbyn från 50‐talet.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
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Tappningen är väldigt ojämn, nivåerna skiftar kraftigt under året. En så pass onaturlig
reglering kan inte vara bra för livet i vattnen.
Djäkneviken – I vinter före påskhelgen ”hängde”/sluttade isen ut 46m från land innan
den planade ut. Flera vittnar om att det i vinter uppstått uppskjutningar i isen när
vattennivån i Bygdeträsket sänkts. Uppskjutande isformationerna kan vara farliga för
bl.a. skoterförare. Detta har inte observerats förut utan bara de två senaste åren. Det har
anmälts till Skellefteå Kraft.
”Bygdeträsket tömdes till extremt låga nivåer förra vintern, har aldrig sett något liknande
förut. Det var rent farligt på isarna, och hur påverkar detta vattnen?”
Siklöjans lekområden i grunda vikar blir förmodligen torrlagda och bottenfrusna när sjön
sänks så mycket vintertid att isen ligger på botten långt ut från stränderna. (bör kanske
utredas hur detta kan ha påverkat bestånden. Kontakta fvof i södra delar av landet som
gjort detta)
Gäller samma för siken som också minskat kraftigt?
Skogsbruket påverkar kraftigt genom slamning och ökad tillförsel sediment, näring och
farliga ämnen från markerna.
En snabbare avvattning genom dikning som ger en mer intensiv vårflod, inte samma
lugnande buffert som det naturliga tillståndet. ”Hur påverkar det t.ex. Tallån som kalkas
om höga flöden ”sköljer” nedför ån? Ett slöseri för samhället att lägga pengar på det.
Rickleån ser stundtals ut som ”kaffesump” vid höga och snabba flödesomställningar,
oftast från regleringar. ”Är det mycket sediment som sköljs med?”.
Vad säger vattendomarna om nivåerna, maximi‐ och miniminivåer samt hur snabbt som
tappningen får ske? ”Får det verkligen tömmas så snabbt inom hela regleringsnivån?”
Har det skett några förändringar i vattendomarna och regleringsnivåer på senare år?
Med tanke på de kraftiga tömningar som skett senaste vintrarna.
”Gör Länsstyrelsen några förändringar och omförhandlingar över tid beroende på
landhöjningen?”
”Jag upplever att vi lider av en föråldrad vattenlagstiftning”.
Miniminivåerna upplevs väldigt låga.
”Alla fiskvägar är undermåliga i kraftverken”.
Avbefolkning i vissa områden. Här kan turismen vara en helt avgörande faktor för
möjlighet att bo och sysselsätta sig.
Skogsbrukets bristande respekt för vattnen är ett problem. ”Kantzonerna är ibland
obefintliga och hela upplevelsen av rekreationsmiljöerna förändras radikalt”.
”Hur mycket av våra vattnen i området är påverkade av dikning i områden med höga
halter av sulfidjordar?”
Omfattande skogsdikning och stora avverkningar sker fortfarande inom området.
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”Vi har en tandlös skogsvårdslag där överträdelser inte leder till särskilt mycket så
skogsbolag och markägare kan ändå göra som de vill utan kännbara påföljder. Hur kan
regelverket förändras?”
Avverkningen som gjordes i anslutning till Laxbacken har anmälts till LS.
Saknas tjänstepersoner på Robertsfors kommun som jobbar med besöksnäring.
Viktigt att tänka på att även djurlivet på land påverkas om avverkning sker ända ner till
vattendragen, t.ex. genom minskat skydd för klövdjur att söka sig ner till vatten för att
dricka.
Bjurfors – badplatsen verkar växa igen. Skojar att det är bäst när isen just farit innan
vegetationen kommer, men då är det ju för kallt för bad. =)

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
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Tallån och dess miljöer är särskilt viktiga att bevara för att skydda flodpärlmusslan.
Kent har ett gammalt torp vid älven som han skulle kunna rusta upp och gärna skulle hyra ut
till besökande turister.
Vår kulturhistoria kring flottningen skulle kunna berättas på ett tydligare sätt, tror det skulle
intressera många, både närturister och mer långväga. Hugin & Munin har tagit fram en bas
för detta att jobba vidare med.
”Stenkistorna vid Älglund hoppas jag bevaras, det har lagts stora pengar på att restaurera
dessa.”
De stora stenkistorna i Bygdeträsket som användes för att dra bogserbåtarna med timret
framåt borde väl ha ett kulturellt värde? Finns rester från dessa i Kvarnbyn.
Viktigt med dokumentation både före och efter alla åtgärder som nu görs så att vi även
bevarar minnet av hur det varit tidigare och vad vi gör nu till framtiden. Kan vara intressant
för besöksnäringen när man berättar om områdets historia och den utveckling som skett.
Kvarnen i Bygdsiljum är vacker och en plats som restaurerats för att användas till
arrangemang. Går utveckla ännu mer.
Fortsatt utvekling av campingområdet i Bygdsiljum. Planer finns på att bygga boenden med
egen båt och brygga för att hyra ut till fisketurister. Strider med LS om LIS. ”Känns oerhört
frustrerande och hämmande att det ska vara en sån snårskog kring byggande vid vattnet”.

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

Kalvträsk

Direkt lyfts det att ett flertal boende som förväntats delta på mötet inte kommit eftersom man inte
kände att projektet berör dom då det heter Rickleån. Nästan så att man inte vet var Rickleån ligger. I
kallelse till mötet borde kanske även åarna här i övre området ha nämnts för att locka folk.
Projektnamnet skulle på ett mer enkelt sätt beskrivit att det rör sig om arbete i hela området, t.ex.
”Rickleån ‐ från källa till kust”. Ordet ”avrinningsområde” har nog många svårt att förstå vad det
innebär, och att det i Rickleåns fall omfattar vattnen i området kring Kalvträsk.

1. Hur används vattnet idag inom byn?
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Kvarndammens put & take‐fiske efter regnbåge är uppskattat och viktigt för
vildmarkscampen och Kalvträsk.
Stugägare, fiskar, badar och åker båt.
Besökande fiskare kommer till området idag, även om de inte gör det i samma
utsträckning som man hoppats på genom det arbete man lagt på marknadsföring. ”Vi
skulle kunna ha massvis med fisketurister i våra fantastiska fiskevatten, här ryms ju
halva Europas gäddfiskare!”
Det badas i många av vattnen.
Många besökare som paddlar kanot, bl.a. från Kalvträsk till Villvattnet. Av åarna är
det främst Sikån som paddlas.
”Vi har friska fina vatten” (serveras dricksvatten från kallkällan vid vildmarkscampen)
Gratis fiske i södra Lidsträsket. Mycket stugägare.
Finns många båtar att hyra i området, från fvof.
Bastuflotten i Kalvträsket nyttjas flitigt.
”Vår vackra och tysta natur hjälper stressade människor att vara varva ner.”
Området är uppskattat för vandring, friluftsliv och rekreation. Vilket man jobbat
målmedvetet med att utveckla på senare år för att utveckla. Bl.a. genom
Vildmarkscampen där kvällens möte hålls. Mycket av denna verksamhet och
aktiviteter är starkt kopplade till vatten.
Utsättningar av fisk sker relativt regelbundet i ett antal av vattnen i området.
Öring i Sikån, utsättningar de två senaste åren. Utsättningar har även gjorts i Svartån.
Öringfiske i sjöarna. Bedrivs inte av lokalbor, men av besökande fiskare som
rapporterar att det finns stationär öring i stor storlek.
Conny har fototurism med bl.a bäversafari i kanot. Besökare från hela världen. Har
jobbat målmedvetet i snart 40 år för att bygga upp verksamheten, nu känd
internationellt.
Nedströms Granträsket är nog områdets bästa harrfiske idag.
Ingen kalkning sker i området.

2. Hur har det varit förut i vattnen i området, vilka förändringar har iakttagits?
‐
‐
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”Redan på 60‐talet diskuterades att laxen skulle få möjlighet att vandra hela vägen
upp till Kalvträsk, men det går uppenbarligen väldigt trögt..”
”Har hört samtal av äldre att det funnits lax och ”laxöring” i Sikån på 30‐talet”.
I Granträsket vet man att det vandrade lax upp lax på 30‐40‐talet, de fångade lax i
fångstanordning i kvarnen Granträsket.
70‐talet restaurerades Risån. Fint harrfiske nedanför Kvarndammet i Lidsträsket.
Harr planterades i Lappselet på 80‐talet.
Laken håller på att försvinna helt, stor förändring på 40 år. Fångades lake i Lappselet i
vintras på sax.
Braxen har ökat kraftigt på de 15 senaste åren.
Granträsket hade mycket mer lake på 40‐talet. Undantag södra Lidsträsket där man
upplever att det finns relativt gott om lake fortfarande.
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Förut klubbades lake på nyisarna.
Nätting fanns det vid kvarnen i Kalvträsk. Man kunde se dom suga sig fast på
stenarna. På 60‐70‐talet. – Bohman.
Nätting fanns i Risån på 40‐talet, fram till 70‐talet.
Siken har försvunnit från Lidsträsket, och minskat i Tallträsket.
Siken har minskat i Kalvträsket, har tidigare funnits i rikliga mängder. Finns även i
Granträsket.
Vitträsket – siken upplevs ha ökat under de 10 senaste åren (kallkällsjö där
beståndet tros gå i toppar och 10‐årscykler)
Braxen upplevs generellt vara större i storlek än förut, noterats vid nätfångster.
Förut fanns stationär öring i Svartån, Svartåforsen fiskades det halvkilosöring.
Fäbodträsket har vuxit igen. Sänktes 80cm 1923 genom att kanal grävdes.
Kalvträskskidan hittades vid sänkningen.
Braxen ökade kraftigt i Lappselet när trummorna byttes ut så att den kunde vandra
från Lidsträsket.

3. Vilka problem upplevs i vattnet idag?
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Intresset generellt för fiske minskar bland boende, mycket på grund av en åldrande
befolkning och avbefolkning.
Delar av församlingen upplever att harren generellt har minskat, medan andra
hävdar motsatsen. (reds.anm ska påpekas att fvof varit flitiga på fiskutsättningar i
områdets vatten)
Igenväxning är ett stort problem i området – har ökat mycket sedan flottningen
avtog för ca 50år sedan.
Gick att köra båt i Risån på 70‐talet ‐ ”nu får man knappt ner årorna”.
Fädbodträsket utlopp håller på att växa igen helt.
Förändring av fiskbestånd, arter har minskat kraftigt bl.a. laken.
För mycket braxen – har ökat kraftigt och upplevs vara ett stort problem bl.a. vid
nätfisket.
”I vilken omfattning äter braxen upp rom från andra arter samt hur den bidrar till
gödning i vattnen?”.
Braxen förekommer i så stort antal att det är ett problem vid nätfiske, trasslar ihop
och förstör näten.
Notdragningen som bedrevs förut i Kalvträsket höll nog efter braxen.
Ökad nedskräpning i och med ökat antal turister. Engångsgrillar används trots att
eldstäder finns att använda.
Gyttja har sköljts ner i Fäbodträsket från närliggande diken. Omfattande dikning
gjordes i området på 60‐talet. Problemen som uppstod har aldrig åtgärdats.
Regleringen i Granträsket är ett stort problem. Översvämning i skogen och vägar som
står under vatten. Bryggor och båtar som flyter iväg så det blir panikåtgärder.
Avverkningar alldeles för nära vattnen och liten respekt för kantzoner. Skogsdikning
med slam och näringstillförsel är problem i området.

‐
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Liten respekt för vanringsleder vid avverkningar – borde vara skyddszoner även mot
dessa då resultatet med kalhyggen blir en kraftigt förändrad upplevelse att vandra i
naturen.
Kommunala avloppsreningen i Kalvträsk upplevs fungera dåligt. Hur mycket
näringstillförsel kommer från detta? ”Kommunen jagar enskilda avlopp.”
Länsstyrelsen tillät och genomförde en avverkning inom reservatet som inte sköttes
snyggt. Området såg ut som en ”krigszon” efteråt.

4. Hur kan problemen åtgärdas – sammanställs under stycke 6 i rapporten

5. Särskilt viktiga miljöer/platser att utveckla och bevara.
‐

‐

‐
‐
‐

Kvarndammen med sin vattenspegel är viktig för vildmarkscampen, den vill man behålla även
om åtgärder behöver göras vid kvarnen och dammen. Fvof har gett förslag på omlöp istället
för utrivning av dammen.
Älvräddarna har förslag att utveckla kvarnen och området för utbildnings‐ och
kursverksamhet. ”Finns möjlighet att samverka och göra något bra för både Kalvträsk och
vattenbiologin”.
Finns stora behov av flottledsåterställning i området, återställa kanalisering och anlägga
lekbottnar.
Miljöer där Conny bedriver sin verksamhet.
Svartåforsen, kulturminne. (på vilket sätt?)

6. Hur skulle ni vilja ha det om 10 år? – sammanställs under stycke 7 ”VISIONER” i rapporten

