
 

 

Åby- Byske & Kåge älvar, VRO 7 
 

 

 

Protokoll vid årsmöte 2017-04-03, Scandic hotell, lokal Vega, Skellefteå kl 

15:00. 

 
 

1. Ordförande för mötet utses.  

Till ordförande för mötet utses Bo-Göran Persson.  

 

2. Sekreterare utses.   

Till sekreterare utses Malin Isaksson. 

  

3. Styrgrupp utses och beslut om mandatperiodens längd på 1 år. 

 

Styrgrupp, omval föreslås med justeringar för representanter för Åbyälvens 

Övre FVO, Byskeälvens FVO-AC, Fritid/friluftsliv (se nedan).  

 

Björkdalsgruvan AB Charlotte Höglund, Helena Lidman 

LRF Lars Forslund, Anders Sundström 

SCA/Holmen/Sveaskog (Martin Åkerlund, Thomas kollar) 

Skogsstyrelsen Stig Holmqvist  

Skellefteå Kraft AB Johanna Normark, Sandra Åström 

Kågeälvens FVO Thomas Johansson, Mattias Ladås  

Åbyälvens övre FVO                      

Åbyälvens nedre FVO Mikael Bergh 

Byskeälvens övre FVO Patrik Berglund 

Byskeälvens FVO-AC Sören Westin, Bertil Furberg 

Fiskefrågor, Fritid Ske Tony Söderlund, Malin Isaksson 

Naturskyddsföreningen AC Peter Lundström 

Naturskyddsföreningen BD  

Piteå kommun Stefan Andersson 

Skellefteå kommun Bo-Göran Persson 

Arvidsjaurs kommun Heikki Kairento, Annika Lidström, Britta 

Lundgren, Åsa Andersson (alternerar) 

Norra Skogsägarna Lars-Olof Lundmark 

  

 

Utsedda politiska kontaktpersoner: 

Arvidsjaur kommun        ej utsett 

Piteå Kommun                Daniel Bergman 

Skellefteå kommun         Evelina Fahlesson, Håkan Lind 

 



 

 

 

 

Kontaktpersoner länsstyrelsen BD      Patrik Olofsson 

              ”      -     ”                   AC      Lars Björkelid 

 

4. Utse kontaktperson och juridisk person för 2017  

Som kontaktperson och juridisk person för 2017 utses Skellefteå kommun. 

 

5. Redovisning av verksamhetsrapport 2016  

En lista över de verksamheter som vattenrådet gjort redovisas. På listan finns 

bl.a.  

- Ny hemsida som är lättare att uppdatera; abybyskekagevro.wordpress.com  

- eDNA-prover tagna i de laxförande älvarna och i kustvatten. Proverna för 

kustvattnen inlämnade till Naturhistoriska riksmuseet men ej analyserade än.  

- Den planerade exkursionen under hösten 2016 blev inställd pga för få anmälda.  

- Möten, bl.a. konferensen Fiskmarknad i Luleå i augusti 2016. 

- Ca 1/3 av Klubbälvens sträckning inventerad av Piteå kommun. Älven var 

överraskande fin, gott om harr. Dock påverkad av flottning. Inget FVO för 

Klubbälven.   

- Årsmöten/styrgruppsmöten 

- Lokal samverkan, bl.a. arbetsgrupp Storbäcken. 

 

6. Verksamhetsplan och budget för 2017  

En lista på genomförda och planerade åtgärder för 2017. 

- Styrgruppsmöten/årsmöte 

- Föreläsningskväll om harr som ordnas av Åby, Byske, Kåge vattenråd 

tillsammans med Skellefteälvens vattenråd.  

- Skellefteå Kraft bjuder in Skellefteå kommun, Piteå kommun, Länsstyrelsen 

och Åbyälvens FVO till samråd/diskussioner om kraftverket i Hednäs 23 maj.  

- Uppdatera hemsidan kontinuerligt. Om någon inom vattenrådet har 

information som de vill dela med sig av är hemsidan en bra väg. Det går att 

prenumerera på hemsidan för att få mail om när nytt inlägg finns på hemsidan.  

- Jobba enligt prioriteringslistan.  

- Gå igenom statusklassningar i VISS och föreslå uppdateringar där åtgärder 

gjorts/uppdateringar behövs.  

- eDNA. Eftersom det varit svårt att få proverna analyserade ska andra företag 

kontaktas om provtagning/analyser.  

- Deltagande vattenrådsdagar 30-31 augusti. Deltagare som representerar 

vattenrådet ideellt kan få ersättning 1000 kr/dag och reseersättning.  

- Fortsättning biotopinventering av Klubbälven.  

- Kommer en remiss i höst från Vattenmyndigheten om miljögifter och 

arbetsprogram som Vattenrådet bör svara på.  

- Lokal samverkan arbetsgruppen Storbäcken.  

  

Redovisning av ekonomin 2016. 120 000 kr överskott för 2016. Beror på att 

kostnaderna för eDNA-analyserna inte dragits. Även kostnaderna för 



 

 

 

 

inventeringen av Klubbälven inte dragna. Pengarna förs över till 2017 och 

kostnaderna dras då istället.  

 

7. Exkursion 2017 

Vattenmyndigheten arrangerar en exkursion i slutet av augusti i samband med 

vattenrådsdagarna. Samarrangera?  

Olika målgrupper för Vattendagarna (”experter”) och Vattenrådet (allmänheten).  

diskuterat tidigare att besöka områden som ska restaureras i övre delen av 

Åbyälven och Markbygdens vindkraftspark och dess påverkan på vattenmiljöer.  

Tips om att rikta aktiviteter för barn så att man får med föräldrarna dit. Ex 

”Fiska med Anders”. Bra för att nu ut till nya ”icke-frälsta”.  

Beslutas att avvakta tills Vattenmyndigheten satt datum och innehåll och tar 

beslut då om vi ska haka på. Annars preliminärt datum för exkursion 26 aug.  

 

8. Patrik Berglund berättar om arbetet inom Byskeälvens övre FVO 

I styrelsen för Byskeälvens Övre FVO finns bl.a. representant för Arvidsjaurs 

kommun. 25-30 fiskerättsägare i FVO. Gott samarbete generellt med 

fiskerättsägarna.  

Inom området är flottledsrensningar ett problem, restaurerat på 90-talet och igen 

2007-2011. 87 objekt (20 %) lämnades av kulturskäl. Restaurerat med trösklar, 

block från kistor på lekbottnar.   

FVO jobbat med lekbottenförbättring. Styrelsen och några fiskerättsägare gjort 

Hartijokki både i huvudälven och i biflöden.  

Nya regler från 2017: Återutsättningskrav på öring året runt. Fönsteruttag 

honlax 50-63 cm. Kontrollavgift. Förlängd återutsättningssträcka nedströms 

Kilverdammen.  

Finns mycket harr och delvis öring på FVOs sträcka.  

Framtidsvisioner: fiske för alla oavsett ekonomi. Det kan leda till ökat fisketryck 

vilket gör att en bra förvaltning krävs.  

Torvtäkt i närheten släpper ut sediment i bäckar som mynnar i älven. 

Sedimentationsdammarna i torvtäkten små i jämförelse med torvtäktens yta.  

 

FVO borde vara observanta på torvtäkten och meddela tillsynsmyndigheten som 

är Länsstyrelsen i Norrbotten vad man ser och synpunkter. Länsstyrelsen måste 

diarieföra sådant som skickas in så att det finns på papper. Sedimentproblem 

syns även i övre delen av Byskeälvens FVO Västerbottensdelen. Byskeälvens 

Övre FVO planerar att få till ett möte med torvtäkten. SCA äger täkten.  

Vattenrådet skulle kunna hjälpa till med att kontakta Länsstyrelsen Norrbotten 

om fler elfisken som saknas idag.  

 

9. Övriga frågor 

Björkdalsgruvan lämnar in ansökan om utvidgning av gruvan nu. Nu på slutet 

har man ändrat sig och behöver inte på Mörttjärnen i anspråk. Skönt att slippa 

påverka sjön tycker gruvbolaget.  

 



 

 

 

 

Piteå kommun vill söka pengar för att återinföra havsvandrande öring i 

Lillpiteälven. Verkar som att det nu ska göras åtgärder för fiskvandring ändå vid 

de två kraftverken som finns där.  

 

Harråterintroduktionsprojekt i små kustmynnande bäckar i Skellefteå kommun. 

Dålig vattenkemi, markanvändning och vandringshinder varit problem för dessa 

bäckar tidigare vilket tillsammans med fisketryck gjort att harren försvunnit från 

dem. Nu är vattenkemin bättre och vandringshinder borttagna eller på gång att 

tas bort. Därför kan försök med återintroduktion startas. Avelsharr tas från 

Tåmeälven där den kustvandrande harren fortfarande finns kvar. Rommen odlas 

till ögonpunktad och sätts ut i grusbackar i de bäckar där harren ska 

återintroduceras så när rommen kläcker så är de i rätt bäck.  

 

Storfallet, Kågeälven. Skellefteå Kraft ska göra en bottenmodellering och se vad 

som händer om dammen tas bort. Björkdalsgruvan fått frågan om de vill vara 

med eftersom gruvan har ett vattenuttag uppströms dammen, men de ville inte 

vara med.  

 

Anteckningar tagna av: 

Malin Isaksson 


