
Fysisk påverkan - Åtgärdsprioriteringar VRO7 2016. 

Län Åbyälven Åtgärd Status

AC Restaurerade partier av älven Uppföljning av restaureringsarbetet i älven Ej påbörjat, behövs kompletteringar?

AC Hednäs Kraftstation Fiskvandring upp/ner Skellefteå Kraft har beslutat att genomföra åtgärder

AC Tvärån Återställning Ej påbörjat Inventering ej utförd

AC Nymyrbäcken Återställning Ej påbörjat Vägtrumma kommunal väg

AC Malbäcken Damm vid Hedfors Ej påbörjat, markägaren Leif Pettersson vidtalad

BD Sträckan Klubbfors - järnvägen Återställning Ingår i Rebornprojektet

BD Länsgränsen - Auktsjaur Återställning 250 objekt inventerade Ingår i Rebornprojektet

Tåmeälven

AC Utlopp Tåmeträsk Damm Ej påbörjat, Ingår i Kustvattenprojektet 2016-2018

AC Utlopp Finnträsket Fördämning Ej påbörjat, Ingår i Kustvattenprojektet 2016-2018

AC Hela älven Restaureringsplan och åtgärd Ej påbörjat, Ingår i Kustvattenprojektet 2016-2018

Byskeälven

AC Rest partier av älven Uppföljning av restaureringsarbetet i älven Ej påbörjat, behövs kompletteringar?

AC Ålsån Återställning

AC Ledvassbäcken Återställning

AC Byskebäcken Vandringshinder damm Skrivelse om begäran av åtgärd inlämnad till lst AC av FVO

BD Långträskälven Återställning

BD Bergmyrbäcken Dammar vandringhinder, fiskodling

BD Bäverån Fiskodlingsdammar, kolla med lst

Kågeälven

AC Mynningen - Storfallet Ej färdigt återställt Ej påbörjat

AC Inom Storfallets FVO Ej påbörjat

AC Storfallet Utreda damm/fall vandringshinder Skellefteå kraft utreder, Björkdalsgruvan informerad

AC Tarsmyrbäcken Vandringshinder vägtrumma Ej påbörjat, Kommunal enskild väg, planering pågår- finansiering mm

AC Lillån Vandringshinder damm Ej påbörjat

AC Kågeälvens biflöden Återställning v-hinder, flottleds-rens Omfattand earbeten gjorda, uppföljn. av status behövs

Mindre kustmynnande vattendrag, ett urval ingår i kustvattenprojektet 2016-2018

AC Storbäcken Damm, åtgärd pågår Ansökan framtagen 

AC Kinnbäcken Ej påbörjat

AC Timbäcken Ej påbörjat

AC Kvarnbäcken Ej påbörjat

AC Bredviksbäcken Ej påbörjat

AC Vikströmsbäcken Ej påbörjat

AC Butjärnsbäcken Ej påbörjat

AC Rösnäsbäcken Ej påbörjat

AC Svallängesbäcken Ej påbörjat

AC Stensbäcken Ej påbörjat

AC Holmviksbäcken Ej påbörjat

AC Harrbäcken, Harrbäcksand Vandringshinder åtgärdade, lekbottnar, FLISIK-proj

AC Fetviken Fiskväg byggt men bör omplaneras?

Åbyälven 
  
AC-delen 
Hela älvssträckan är inventerad och till största delen åtgärdat klart. Kvar finns biflöden, tex Tvärån (kalkas) och Nymyrbäcken. En damm i Malbäcken vid Hednäs behöver 
åtgärdas. I övrigt inga nu kända dammar som behöver åtgärdas inom AC-delen. 
  
Hednäs Kraftstation i älven – problem med fiskvandring uppströms och nedströms och rensningar nedströms. Målet angående smoltutvandring är inte avklarat. 
Skellefteå Kraft har beslutat om åtgärdsprogram. 
  
BD-delen 
Åtgärder påbörjas 2017 i Rebornprojektet. 
 
(Huvudvattendraget är åtgärdsinventerat och kostnadsberäknat på sträckan länsgränsen till Auktsjaur. Totalt finns det ca 250 objekt. Det kommer att behövas 2 
miljödomar, en för Piteå kommun och en för Arvidsjaurs kommun. Pontus Lundberg har skickat inventeringsunderlaget till Fiskeriverket så det borde nu finnas på 
länsstyrelsen i Luleå. Inventeringen gjordes 2009. Den nedre delen, sträckan Klubbfors – järnvägen prioriteras. Vissa restaureringar har gjorts tidigare, troligen av AMS. 
Inga biflöden är inventerade eller restaurerade. Inventeringar av kulturmiljöer har utförts av länsstyrelsen i Luleå.) 
  
Tåmeälven 
  
Den nedre delen av ån, sträckan havet till strax uppströms E4:an är inventerad och biotopåterställd med stenutläggning och lekbottnar. Det finns damm strax nedströms 



  
Den nedre delen av ån, sträckan havet till strax uppströms E4:an är inventerad och biotopåterställd med stenutläggning och lekbottnar. Det finns damm strax nedströms 
Tåmeträsket som behöver åtgärdas. Likaså vid utloppet av Finnsträsket precis uppströms vägtrumman där en betonggjutning är vandringshinder för mindre fisk. En 
restaureringsplan för hela älven borde tas fram. 
  
Byskeälven 
  
AC-delen 
Flottledsåterställningen av älven är i stort sett klar. Området vid Åselet-deltat återstår men är svårrestaurerad och kräver noggrann planering. Prioriteras därför inte. 
  
I biflödena återstår arbeten i Ålsån och Ledvassbäcken, i övrigt är de flesta biflödena åtgärdade.  En damm i Byskebäcken vid Byske samhälle är under utredning för 
åtgärd. 
  
BD-delen 
Länsstyrelsen i BD jobbar med att ta bort dammar. Prioriterade åtgärder i huvudvattendraget är i stort sett åtgärdats. Långträskälven är inventerad med inte åtgärdad.  
Bergmyrbäcken vid Renvallen (gammal fiskodling) behöver åtgärdas. Här finns också flodpärlmussla. I övrigt har inte mindre biflöden till älven inventerats eller 
återställts. 
  
Kågeälven 
  
Vattensystemet anses färdiginventerat och kunskap finns om de hinder som återstår, se Thomas Johanssons inventeringsrapport. Kågeälven från mynningen till 
Storfallets FVO ej restaurerat klart. Sträckan inom Storfallets FVO ej åtgärdad pga fiskevårdsområdets negativa inställning? 
  
Storfallet, Kågeälven ett definitivt vandringshinder. Här tar också Björkdalsgruva vatten till anrikningsverket. En utredning över möjlig åtgärd för vandringshindret har 
påbörjats av SKellefteå Kraft. 
  
I Tarsmyrbäcken prioriteras en vägtrumma som är vandringshinder. Kommunen har varit där och inspekterat trumman. Viktigt att ett kostnadförslag tas fram. 
  
I Lillån finns en damm som utgör vandringshinder. Ån har tidigare hållit havsvandrande harr men vattenkvaliteten har kraftigt försämrats och nu vandrar endast enstaka 
abborrar upp från havet. 
  
Övriga mindre kustmynnande vattendrag 
  
De allra flesta mindre kustmynnande vattendrag som kan vara fiskförande har inventerats av Bygg- och miljökontoret Skellefteå kommun. Olika slag av vandringshinder, 
vägtrummor fördämningar mm finns i 13 kustvattenbäckar inom vattenrådsområdet: Kinnbäcken, Timbäcken, Kvarnbäcken, Bredviksbäcken, Vikströmsbäcken, 
Butjärnsbäcken, Rösnäsbäcken, Svallängesbäcken, Stensbäcken, Svallängesbäcken, Holmviksbäcken, Storbäcken och Harrbäcken.  Flera av dessa är inte 
vattenförekomster men prioriteras ändå pga den stora betydelse de kan ha för reproduktion av kustlevande fiskpopulationer.   
 


