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Bakgrund 

 

Tåmeälven har inventerats i samband med kommunens kustvattendragsprojekt 

(2006-2009). Resultaten visar att vattendraget har stor betydelse för 

lekvandrande fisk som vår och höst vandrar upp för lek i sjön Nördavan eller i 

strömmande partier i Tåmeälven. De nedre delarna av vattendraget från nya 

E4:an och ner havet har dock påverkats negativt av rensningar och andra 

aktiviteter. Hösten 2008 genomfördes därför en återställning på en 250 m lång 

sträcka från havet och upp till sjön Nördavan. Arter som idag lekvandrar i 

området är gädda, abborre, mört, harr, lake och flodnejonöga (netting). 

Sannolikt sker också en liten uppvandring av havsöring men om det däremot 

sker en reproduktion av havsöring vet vi ännu inte. Vid elfiske efter åtgärden nu 

i höst fångades både öring och flodnejonöga på den restaurerade sträckan. 

Tåmeälven är en av få kvarvarande mindre kustvattendrag i kommunen som inte 

drabbats negativt av försurning. Någon ytterligare kalkning förutom den i 

Finnträsket och Vitsjön är därför inte aktuell. Historiskt sett har Tåmeälven haft 

mycket stora bestånd av havsvandrande harr. 

 

Projektet har delfinansierats med statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

 

 

Åtgärd 

 

Med hjälp av grävmaskin placerades stenar, som tidigare lagts upp på 

strandkanten, ut i vattendraget. Stenarna valdes med omsorg och lades med den 

avrundade sidan upp och grävdes/trycktes ner i botten för att bli stabila. 

Stenarna lades också så att en naturlig strömmande och forsande miljö 

återskapades, bild 3. Eftersom sträckan även rensats på grus och finare substrat 

utplacerades 15,5 ton (1 lastbil) grus i en storleksblandning 4-32 mm. Gruset 

lades på speciellt utvalda platser med lämplig strömhastighet för harrlek. 

Platserna kan också vara lämpliga som lekplatser för öring och flodnejonöga. 

Det mesta av gruset placerades ut med baklastare och en mindre del manuellt 

med hjälp av spade och hink. Död ved i form av uttorkade lövträd lades också ut 

i vattnet. 

 

 

Kostnader 

 

Det praktiska arbetet utfördes av personal från fritidskontoret. Två personer från 

Bygg- och Miljökontoret var också med när lekgrus lades ut manuellt i 

vattendraget. 

 

Den totala kostnaden blev 25 190 kr och bekostades av fiskevårdsmedel från 

länsstyrelsen och med statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 
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Uppföljning 

 

Under 2009 kommer elfiskeundersökningar att utföras. Kontroll av harryngel 

kommer att se genom visuell kontroll. 

 

 

Ytterligare behov av åtgärder 

 

Ytterligare behov av biotopåterställande åtgärder finns på rensade sträckor från 

Nördavan och upp till nya E4:an. Dessutom behövs inventeringar göras på 

sträckan nya E4:an och Finnträsket. Vi har lämnat in en preliminär 

intresseansökan om dessa åtgärder till länsstyrelsen. Vi kommer därför att göra 

en ny ansökan till FVO, Tåme byamän samt berörda markägare nu under 

vintern. Dessa åtgärder är planerade till preliminär kostnad av 77 000 kr. 

 

  

Fotodokumentation 

 

 

 
 

Bild 1. Foto från en ej rensad och opåverkad fors i Tåmeälven uppströms nya 

E4:an. Bilden ger en ide om hur de nedre forsande sträckorna av 

Tåmeälven sett ut före rensning och kan därför fungera som en förebild 

för återställningen av älven.  
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.  

Bild 2.  Rensade avsnitt av älven före åtgärd. Större stenar i vattendraget har 

avlägsnat och gett vattendraget ett kanaliserat utseende samt kraftigt 

försämrat förutsättningarna för strömlevande fiskarter. 

 

 

 
Bild 3. Återställd sträcka med utlagda större stenblock för att skapa mer 

varierade strömhastigheter och ståndplatser för större och mindre fisk  

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

     

    Dokumentnamn: 
Rapport på biotopvårdsåtgärder 
i Tåmeälven oktober 2008.doc 
 
 

 

Sida 5(5) 

 
 

Bild 4. Utläggning av grus för att skapa nya lekbottnar. Observera kransen av 

större block nedströms som fungerar som ett stöd för gruset. 

 

 

  
 

Bild 6. Manuell utläggning av lekgrus. 

 

 

Fotnot: Kustvattendragsprojektet bekostas genom medel från LONA- den lokala 

Naturvårdssatsningen.  


