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Läshänvisning 

Den ”Icke-tekniska sammanfattningen” ger en kort sammanfattning av bakgrund till varför en åtgärd 
planeras vid dammen, naturstentröskeln som planeras att ersätta befintlig damm samt hur 
processen i frågan sett ut sedan 2010.  

I kapitel 3 ”Bakgrund” ges information om Vattendirektivet och miljökvalitetsnormen god ekologisk 
status vilket är grunden i det eventuella krav som Länsstyrelsen skickat till dammägarna Ostviks 
byamän och Östanbäcks samfällighetsförening.  

Kapitel 4 ”Nuvarande anläggning” beskriver dammen, hur den använts tidigare och användning idag.  

Kapitel 5 ”Planerade åtgärder” beskriver de åtgärder som planeras. Utförligare beskrivning av 
planerade åtgärder finns i dokumentet ”Teknisk beskrivning- Åtgärdande av vandringshinder för fisk i 
nedre del av Storbäcken”.  

Kapitel 6 ”Alternativ” beskriver de olika alternativ till åtgärder vid dammen som utretts samt en 
jämförelse mellan dem. Det beskriver också varför det alternativ som planeras valts. Här finns figurer 
som visar ungefär var strandlinjen kommer att gå i bäcken efter en vattennivåsänkning på ca 1 m.  

Kapitel 7-10 beskriver hur/om/vilken effekt planerad åtgärd har på natur- och kulturmiljö, 
landskapsbild, friluftsliv samt skyddsåtgärder vid utförandet av åtgärden.  

Kapitel 11 ger en kort sammanfattning av de informations- och samrådsmöten som hållit mellan 
2010-2017. Utförligare beskrivning av de samråd som hållits mellan 2010-2013 finns i dokumentet 
”Samrådsredogörelse – Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken”. I det 
dokumentet finns också bl.a. en kopia av det eventuella krav som Länsstyrelsen skickat till 
dammägarna Ostviks byamän och Östanbäcks samfällighetsförening samt föreningarnas begäran om 
att Skellefteå kommun ska ansöka om tillstånd för åtgärder vid dammen och söka finansiering för 
detta.  
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1 Icke teknisk sammanfattning 

Storbäcken mynnar i Ostviksfjärden ca 12 km norr om Skellefteå. Ca 1,3 km uppströms dess mynning 
i havet finns sedan lång tid tillbaka en överfallsdamm som hindrar fisk och andra vattenlevande 
organismer från att vandra uppströms i vattendraget, dammen är alltså ett vandringshinder. 
Dammen har idag ingen funktion utöver att hålla en uppströmsliggande vattenspegel. 

Storbäcken nedströms Ostträsket är en egen vattenförekomst. Vattenmyndigheten har klassat dess 
ekologiska status som måttlig (VISS 2017). Orsaken till detta är främst den bristande ”konnektivitet” 
dammen medför då dammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
arter. 

Skellefteå kommun avser ersätta nuvarande överfallsdamm med en naturstentröskel med den 
nivåsättande forsnacken/tröskeln placerad ca 65 m uppströms nuvarande dammläge. Den 
nivåsättande tröskeln avses att byggas upp med en tätkärna av spontat trä samt stenmaterial dels 
från befintlig damm och dels från närmast liggande täkt. Den vattenspegel som idag finns mellan 
befintlig damm och vägbron ca 80 m uppströms dammen kommer då att ersättas med en forsmiljö. 
Åtgärden kommer att sänka vattenytan med ca 1 m på en ca 900 m lång sträcka uppströms tröskeln 
för att få en vandringsbar lutning (ca 3 %) på den nya forsen som skapas mellan den nivåsättande 
tröskeln/forsnacken och befintlig damm. Nedströms tröskeln toppdressas forssträckan med grövre 
stenblock med meandrande (ringlande) djupfåra för att underlätta fiskvandring. Med anledning av 
vattensänkningen uppströms tröskeln kommer enstaka strandpartier att stenskos för att undvika 
erosion. För att förhindra torrläggning av en ca 100 m lång sidorfåra på bäcken avses också en 
inledning av mindre mängd vatten in i sidofåran att göras. 

Åtgärden beräknas möjliggöra vandring uppströms från havet för ett flertal fiskarter. Åtgärden 
förlänger också forssträckan mellan Ostträsket och havet med ca 90 m. Åtgärden förväntas påverka 
såväl biologiska- som hydromorfologiska kvalitetsfaktorer positivt och därmed bidra till att berörd 
vattenförekomst ska kunna nå gällande miljökvalitetsnorm vilket är kravet som ställts på dammen 
från Länsstyrelsen.  

I samband med åtgärdens genomförande kan grumling temporärt förekomma. Mindre grumling kan 
även förekomma under tid efter genomförande då finmaterial kan transporteras från tidigare 
uppdämd sträcka mellan ny stentröskel och befintlig damm. Grumling avses att minimeras genom att 
arbeten genomförs under tid då vattenföring är låg – normal samt att rivning av dammen sker stegvis 
från toppen. Sten från dammkroppen placeras successivt ut uppströms mot nytt tröskelläge och 
avses således övertäcka ev. tidigare sedimenterat finmaterial. På lång sikt bedöms fysikalisk-kemiska 
faktorer återgå till ett mer naturligt tillstånd där den specifika flödesenergin i vattendraget eroderar 
och deponerar material inom vattendraget som processen i ett naturligt vattendrag är.  

I samband med åtgärdernas genomförande kommer också buller att uppstå då arbetena genomförs 
med grävmaskin och traktor. Arbeten avses att genomföras under normal arbetstid på vardag mån – 
fre 07.00 – 17.00. Då arbetena genomförs under en begränsad tid bedöms att ljudnivåerna kan 
accepteras utan olägenhet. 

Åtgärden berör inga riksintressen eller områdesskydd. Åtgärden bedöms inte påverka mark- och 
vattenanvändning annat än ”fiske och friluftsliv” som bedöms påverkas positivt. Dammen har 
inventerats av Länsstyrelsen och inte bedömts vara kulturhistoriskt intressant. 

Länsstyrelsen Västerbottens län tillsände 2011-07-14 dammägarna Ostviks byamän och Östanbäcks 
samfällighetsförening en underrättelse om ett eventuellt krav om att åtgärda vandringshindret i 
Storbäcken med utgångspunkt i Vattendirektivet och miljökvalitetsnormen god ekologisk status. 
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Åtgärdsförslaget har utformats för att tillgodose gällande miljökvalitetsnorm om god ekologisk status 
i vattendraget enligt Vattendirektivet, möjlighet till fiskvandring och samtidigt tillgodose närboendes 
önskemål om att inte sänka vattennivån mer än 1 m jämfört med dagens uppdämda nivå. Under 
ledning av byarna Ostvik och Östanbäck samt Skellefteå kommun har ett flertal informations- och 
samrådsmöten hållits 2010-2013. 

Länsstyrelsen beslutade 2013-07-15 att de planerade arbetena i Storbäcken inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Ostviks byamän och Östanbäcks samfällighetsförening har under 2012 skickat en begäran om att 
Skellefteå kommun ska ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen samt söka finansiering för 
att genomföra åtgärden. Skellefteå kommun beviljade föreningarnas begäran.  
Under 2016 blev Skellefteå kommun beviljade statliga projektmedel för att kunna genomföra 
åtgärden.  
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2 Administrativa uppgifter 

Huvudman för planerad åtgärd: Skellefteå kommun 

   Organisationsnummer: 212000-2643 

   Besöksadress: Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå 

   Postadress: Skellefteå kommun, 931 85  Skellefteå 

   Telefon: 0910 – 73 50 00 

   Ombud: Kommunjurist Rolf Edlund 

 

Kontaktperson rörande planerad åtgärd och  
komplettering av MKB och teknisk beskrivning: 

Skellefteå kommun 

Fritidskontoret 

Malin Isaksson 

Bäckgatan 1 

931 85  Skellefteå 

Tel: 0910 – 73 50 00 

malin.isaksson@skelleftea.se 

 

Kontaktperson upprättad MKB och Samrådsredogörelse 2009-2014:  

   EKOM AB 

   Per Lundström 

   Hörnefors Företagscentrum 

   905 31  Hörnefors 

   Tel: 072 – 528 28 02 

   per.lundstrom@ekom.se 

    

 

 

 

  

 

mailto:tony.soderlund@skelleftea.se
mailto:per.lundstrom@ekom.se
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3 Bakgrund 

Storbäcken har sitt upptagningsområde mellan Kågeälvens och Byskeälvens avrinningsområden och 
mynnar i Ostviksfjärden ca 12 km norr om Skellefteå.  Bäcken utgör i nedre delen gränsen mellan 
byarna Ostvik och Östanbäck, strax norr om Kåge. I bäcken ca 1,3 km uppströms dess mynning i 
havet har under lång tid funnits en damm som hindrat fisk och andra vattenlevande organismer från 
att vandra uppströms i vattendraget (figur 1). Dammen har idag ingen funktion men har tidigare 
nyttjats för kvarnar. Dammen ägs gemensamt av Ostvik och Östanbäcks byar. Något formellt beslutat 
tillstånd för dammen tycks inte finnas. Dammen har dock brukats enligt urminnes hävd sedan 1600-
1700-talet.  

Storbäcken nedströms Ostträsket är en egen vattenförekomst. Vattenmyndigheten har klassat dess 
ekologiska status som ”måttlig” (VISS 2017). Detta pga. de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna, 
bl.a. bristande ”konnektivitet” då dammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande arter med vandringsbehov. Vandringshindret gör att sjön Ostträsket strax uppströms 
inte heller har ”God ekologisk status” utan även Ostträsket har måttlig ekologisk status. 
Miljökvalitetsnormen för Storbäcken och Ostträsket är ”God ekologisk status” senast 2027. Detta 
betyder att åtgärder krävs för att kunna uppnå miljökvalitetsnormen. Skulle vandringshindret i 
Storbäcken tas bort så skulle Ostträsket kunna klassas upp till god ekologisk status eftersom 
bristande konnektivitet är det som drar ned dagens statusklassning till måttlig status.  

Även fysisk påverkan i bäcken som rensning och rätning av vattendraget samt den minskade specifika 
flödesenergin som dämningen medför bidrar till dagens måttliga ekologiska status. 
Ekologisk status i en vattenförekomst klassas med hjälp av flera kvalitetsfaktorer som sammanvägs 
till en ekologisk status med principen ”sämst styr”. Länsstyrelsen i Västerbottens län tillsände 2011-
04-27 Ostviks byamän och Östanbäcks samfällighetsförening en ”Underrättelse” om eventuellt krav 
om att åtgärda vandringshindret i Storbäcken med utgångspunkt i Vattendirektivet och den gällande 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Byarna svarade att de ställde sig positiva till ett 
åtgärdande av vandringshindret och att man ville fullfölja redan påbörjad planering av detta 
tillsammans med Skellefteå kommun. 

Ostviks byamän och Östanbäck samfällighetsförening m.fl. föreningar tillsände 2012-11-07 Skellefteå 
kommun en begäran om att kommunen ansöker om tillstånd för att åtgärda dammen samt genomför 
de planerade åtgärderna. Skellefteå kommun beslutade 2012- 12-04 att fullfölja tillståndsansökan till 
Mark- och Miljödomstolen samt efter miljöprövning söka finansiering för utrivning av dammen.   
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Figur 1. Övre kartbilden är en översiktskarta i skala 1:59 000. Nedre kartbilden är en karta över nedre delen av 
Storbäcken i skala 1:10 000 där dammen är markerad med en röd triangel. Storbäcken rinner genom Ostträsket 
i norr och mynnar i havet vid Ostviksfjärden som är en del av Kågefjärden.  
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4 Nuvarande anläggning 

På gränsen mellan byarna Ostvik och Östanbäck löper Storbäcken sitt nedre lopp ned i 
Ostviksfjärden. Ca 1,3 km från mynningen i Ostviksfjärden finns en damm. Dammen är uppförd på 
fastigheterna Östanbäck S:14 och samfälld fastighet för Ostvik. Dammen ägs enligt urminnes hävd 
gemensamt av byarna Ostvik och Östanbäck. 

 

Figur 2. Karta med fastigheter, nuvarande dammläge och vattenspegeln uppströms dammen. Skala 1:1000.  

Kartor från 1685 anger ”qvarn” och ”sågqvarn” ungefär på den plats där nuvarande damm finns. Det 
finns dokumenterat att Östanbäcks och Ostviks byar år 1820 sammanträde för att ”överlägga om 
uppförandet av en ny damm” och för anläggning av kvarn och sågbyggnad (Gunnarsson 2013). 

Intill dammen liggande sågverk drevs med vattenkraft in mot slutet av 1950-talet då en ny såg 
byggdes som då drevs med el. Kvar fanns en spånhyvel som ytterligare några år drevs med vatten. 
Intilliggande kvarn hade fram till 1965 sin försörjning av el via generator som drevs av vatten. Sedan 
1965 har dammen inte nyttjats för någon verksamhet (Gunnarsson 2013). 

Materialet som dammkroppen är uppbyggd av är okänt. Det som syns med ögat är att dammkroppen 
innehåller naturliga block samt sprängsten. Antagligen sitter en tätkärna av trä och att övrigt material 
i dammkroppen är en blandning av sprängsten och natursten från fraktionerna 0 – 1000 mm (Ellonen 
2013). Dammen är ca 20 m bred, ca 10 m lång och enligt djuplodning ca 3 m hög. 
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Senaste reparation av dammen genomfördes 1995. Ny träskoning på dammkroppen timrades, 
sprängsten och grus fylldes på i dammkroppens eroderade avsnitt och nytt skibord byggdes. 

 

 
Figur 3. Foto över dammen från Storbäckens östra strand. 
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Figur 4. Foto som visar Storbäcken direkt nedströms dammbyggnad. Fotot taget uppströms.  

 
Figur 5. Foto som visar uppdämd vattenyta uppströms dammen (vattenspegel). 
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5 Planerade åtgärder 

Den åtgärd som planeras vid dammläget ska utformas så att sträckan är vandringsbar för fisk samt 
att vattenförekomsten uppfyller gällande miljökvalitetsnorm god ekologisk status 2027. 
Bottenlodning av området både uppströms och nedströms befintlig damm visar att den ursprungliga 
lutningen i forsen är ca 2,8 %, därför eftersträvas en lutning så nära detta som möjligt. Genom att 
lägga en tröskel av natursten med forsnacke ca 65 m uppströms befintlig damm och samtidigt 
meandra (ringlande lopp) fåran i forsen får man en lutning på ca 3 %. Det alternativet att riva 
dammen och ersätta den med en naturstentröskel med forsnacke 65 m uppströms befintlig damm 
och med en lutning i den skapade forsen på 3 % beskrivs som ”alternativ 4” i kapitel 6.  

För utförligare beskrivning av planerade åtgärder se Teknisk beskrivning. 

 

5.1 Ersättning av damm med naturstentröskel 

Befintlig damm avses att rivas med grävmaskin. Dammen rivs stegvis från toppen. Trävirket 
omhändertas och forslas bort till återvinning. Allt stenmaterial från dammkroppen fördelas 
uppströms för att utgöra ny fors. Ytterligare material (natursten och finmaterial med inblandning av 
kross i olika fraktioner 0-1000) hämtas från närmaste lämplig täkt för att bygga upp den nya forsen. 
Material läggs även längs stränderna för att förhindra erosion. Ny tröskel av natursten avses att 
anläggas med en tätkärna av träspont och nivåsättande krön ca 65 m uppströms nuvarande 
dammläge vilken blir forsnacke för den nya, skapade forsen. Hela den nya, skapade forsen mellan 
befintlig damm och den nivåsättande forsnacken med tätkärnan av träspont kallas för 
”naturstentröskel” i det här dokumentet. Naturstentröskeln byggs ihop med den ca 70 m långa 
forssträcka som idag finns nedströms befintlig damm.  
För att den nya forsen i naturstentröskeln ska få en vandringsbar lutning på ca 3 % sänks vattennivån 
uppströms den nya forsnacken med ca 1 m jämfört med befintlig dammkropps lägsta punkt. 
Vattennivån uppströms säkerställs med hjälp av träsponten som förankras i bäckbotten genom att slå 
ner den i bottensedimentet. Träsponten säkerställer att vattnet inte läcker igenom/under 
naturstentröskeln. Sponten täcks sedan med morän, finjordiga massor, grus och sten för att försäkra 
hållfasthet och att materialet inte sätter sig med tiden. Eftersom träsponten inte syresätts under 
vattnet efter åtgärd kommer den inte att förmulta och behöver därmed inte underhållas.  

Det forsparti som skapas nedströms den nya tröskeln kommer att i hela sin sträckning att åtgärdas 
med grävmaskin och materialet tillförs till fåran med traktor. Till naturstentröskeln kommer 
natursten att tillföras. En betydande del av det kommer att utgöras av grova block. För att minimera 
lutning och vattenhastighet avses strömfåran i forsen att ges ett meandrande lopp inom bäckens 
hela bredd. Stora stenblock placeras så att de skapar fickor med lägre vattenhastighet i forsens hela 
längd för att underlätta vandring för fisk, särskilt för de simsvaga arterna. 

Utförare av åtgärden är personal kunnig i sötvattensekologi och restaurering av vattendrag på 
Skellefteå kommun i samarbete med maskinförare med kunskap/erfarenhet av arbete i vattenmiljö.   
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Figur 6. Illustration av den nya naturstentröskeln efter åtgärd. Forsnacken med tätkärna av träspont ligger 65 m 
uppströms befintligt dammläge och den nya forssträckan byggs ihop med forspartiet som idag finns nedströms 
befintlig damm vilket ger den nya forsen en längd av 135 m ned till spetsen på ön. Skissen visar den nya 
forssträckan i högre medelvattenföring. Vid lågflöden kommer en mera tydlig meandring (ringlande lopp) av 
fåran syns samt en högre andel torra partier i fåran. Skala 1:800.    

Anlagd stentröskel kommer att förlänga forsen med ca 65 m (figur 6 och 7). Den nya 
sammanhängande forsen får en längd av ca 145 m med meandrande lopp inom fåran och med en 
fallhöjd av ca 4,4 m. Naturstentröskeln kommer att sänka uppströms vattenyta till en nivå ca 1 m 
lägre än nuvarande i en längd av ca 920 m. Uppströms detta kommer vattenytan att återfå sin 
ungefärligt ursprungliga nivå på en sträcka av ca 25 m (figur 7).  
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Figur 7. Kartbild som visar markering för nuvarande damm, ny tröskel, nuvarande dämningsområde samt 
dämningsområde efter planerad åtgärd. 

5.2 Anläggande av erosionsskydd 

Som en följd av vattenytans sänkning planeras ett erosionsskydd att anläggas på den västra stranden 
strax uppströms bron (figur 8). Materialet utgörs av kross med ev. inslag av natursten. 

Strandavsnitt som påverkas av sänkt vattenyta och angränsar mot tomtmark kommer ca 2 – 4 år 
efter åtgärdernas genomförande att undersökas med avseende på naturlig återbeväxning. På ev. 

Nuvarande 
damm 

Planerad ny 
forströskel 

Uppströms gräns 
för nuvarande 
dämningsområde 

Uppströms gräns för 
dämningsområde efter 
planerad åtgärd 
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avsnitt där naturlig återbeväxning bedöms utebli kan åtgärder för att påskynda naturlig 
återbeväxning genomföras.     

 
Figur 8. Placering av planerat erosionsskydd. 

5.3 Omledning   

För att säkerställa vattensättning av en sidofåra efter sänkningen kommer en mindre mängd av den 
totala vattenföringen att ledas in i sidofåran.  

För att genomföra avledningen avses befintlig kanal från huvudfåra att ledas in under befintlig 
skogsbilväg genom anläggande av vägtrumma (Ø 1200 mm). I huvudfåran nedströms intaget till 
”kanalen” och nedströms intag till trumma anläggs på vart ställe undervattentrösklar av natursten att 
höja vattenytan och på så sätt öka vattenföringen i kanal respektive vägtrumma(Figur 9). För 
utförligare beskrivning av åtgärden se ”Teknisk beskrivning”.  

5.4 Masshantering 

Eventuellt överblivet material från befintlig damm i form av jord samt grus och sten kommer att 
planeras ut på fastigheterna Östanbäck S:14 och Östanbäck 8:6 i samråd med fastighetsägare.  

Eventuellt överskott av jord, grus och sten som i samband med avledning av vatten till sidofåra 
planeras ut på fastigheten Östanbäck 8:6 i samråd med fastighetsägaren. Anmälan om upplägg av 
muddermassor kommer att göras till bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun före åtgärd.  
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Figur 9. Flygfoto med angivelse var omledning av vatten till sidofåra planeras. 

5.5 Framtida åtgärder 

Efter ett åtgärdande av vandringshindret (åtgärd 5.1) finns en ambition att fortsätta 
miljöåterställningar genom att i framtiden flottledsrestaurera de strömsträckor som finns mellan 
Ostträsket och havet för att återskapa mer naturliga lek- och uppväxtområden för bl.a. fiskar som 
efter åtgärdandet av vandringshindret har fria vandringsvägar till dessa sträckor. Eventuella 
restaureringsåtgärder planeras i dialog med Ostvik Östanbäcks fiskevårdsområde och markägare.  

6 Alternativ 

Sex alternativ till utrivning av dammen samt 0-alternativet har undersökts. När de olika alternativen 
har jämförts har de bedömts utifrån hur väl de kan uppfylla kraven på miljökvalitetsnormer, 
önskemål från samråd, underhållsansvar på befintlig damm, naturresurshushållning och ekonomi. 
Kravet att kunna uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027 har vägt tyngst vid 
jämförelsen av alternativen eftersom det är grunden till det eventuella krav som Länsstyrelsen ställt 
på dammen. Så långt det är möjligt har hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit i samråden; 
att bibehålla landskapsbild och vattennivå i bäcken.  

De olika alternativen som jämförts kallas alternativ 1, 2, 3, 3B, 3C, 4 samt 0-alternativet. Alternativen 
visas i figur 11.  

Befintlig kanal 
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0-alternativet innebär att dammen lämnas som den är, dvs. ingen åtgärd görs. 

Alternativ 1 innebär att riva ut dammen och inte ersätta den med någon naturstentröskel, dvs. den 
naturliga forsen under dammen kommer fram. Vattennivån uppströms befintlig damm sänks med 1,8 
m jämfört med idag. 

Alernativ 2 innebär att befintlig damm blir kvar och att fyllnadsmaterial fylls nedströms dammen så 
att dammkrönet blir ny forsnacke. Den nya forsen får en lutning på 3 %. Vattennivån uppströms 
dammen bibehålls på samma nivå som idag. 

Alternativ 3 innebär att riva befintlig damm och ersätta den med en naturstenströskel med 
nivåsättande forsnacke 40 m uppströms befintlig damm. Vattennivån uppströms nivåsättande 
forsnacken sänks med 1 m. Lutningen i den nya forsen som skapas blir 4 % och forsens längd blir ca 
110 m.  

Alternativ 3B innebär att riva befintlig damm och ersätta den med en naturstenströskel med 
nivåsättande forsnacke 40 m uppströms befintlig damm. Vattennivån uppströms nivåsättande 
forsnacken sänks med 1 m. Lutningen i den nya forsen som skapas blir 3 % och forsens längd blir ca 
180 m.  

Alternativ 3C innebär att riva befintlig damm och ersätta den med en naturstentröskel med 
nivåsättande forsnacke 40 m uppströms befintlig damm. Vattennivån uppströms nivåsättande 
forsnacken sänks med 0,5 m. Lutningen i den nya forsen som skapas blir 3 % och forsens längd blir ca 
200 m.  

Alternativ 4 innebär att riva befintlig damm och ersätta den med en naturstentröskel med 
nivåsättande forsnacken ca 65 m uppströms befintlig damm. Vattennivån uppströms nivåsättande 
forsnacken sänks med 1 m. Lutningen i den nya forsen som skapas blir 3 % och forsens längd blir ca 
145 m i meandrande fåra. 

Alternativ 2, 3B och 3C har utretts efter önskemål från närboende vid samråd.  

6.1 Parametrar vid utredning av alternativ 

6.1.1 Miljökvalitetsnormer 

Efter kontakter med beredningssekretariatet på Länsstyrelsen Västerbotten, som jobbar med 
genomförandet av Vattendirektivet, så har vi tagit med dessa parametrar som sådana som kommer 
att påverkas vid en åtgärd vid dammen; konnektivitet i uppströms och nedströms riktning i 
vattendrag, specifik flödeseffekt och fisk. Parametern konnektivitet är den viktigaste parametern 
eftersom det är den som ligger till grund för det eventuella kravet som Länsstyrelsen ställt på 
dammen dvs. dammen är ett vandringshinder och för att kunna uppnå god status på parametern 
konnektivitet får det inte längre finnas ett vandringshinder på platsen.  
 
Konnektivitet 

Konnektivitet i uppströms och nedströms riktning bedöms genom att titta på vilka fiskarter med 
vandringsbehov under delar av sitt liv som funnits i vattendraget i referensförhållandet (före 
mänsklig påverkan) och jämförs med de fiskarter som kan vandra fritt i vattendraget idag. Arter som 
fångats i Storbäcken under 2000-talet är abborre, gädda, mört, öring, spigg och stensimpa. Historiskt 
har det funnits harr, lax, ål, flodnejonöga i bäcken också. Alla dessa arter, förutom spigg och 
stensimpa, har ett behov av att vandra under delar av sin livscykel. Av de arter med vandringsbehov 
som fanns i Storbäcken i referensförhållandet är det abborre, gädda, mört och delvis även harr som 
räknas som svagare simmare. För att Storbäcken ska kunna få god status när det gäller konnektivitet 
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måste minst 75 % av arterna med vandringsbehov ha möjlighet till vandring inom vattendraget (HaV 
2013b). Idag har ingen av arterna möjlighet att vandra förbi dammen. Eftersom det krävs att 75 % av 
arterna i bäcken med vandringsbehov ska kunna simma förbi platsen för att få god status på 
parametern konnektivitet måste naturstentröskeln/forssträckan som ersätter dammen anpassas så 
att även svagare simmare kan vandra förbi den.    

Vad som bedöms som vandringsbart i en fors har till stor del att göra med lutningen i forsen. Olika 
arter är olika bra på att simma och en fors som skapas bör i möjligaste mån anpassas så att även de 
simsvaga arterna som finns i vattendraget ska kunna simma förbi forsen. Hur forsen är utformad 
påverkar vandringsmöjligheterna, en fors som efterliknar en naturlig forssträcka med ”viloplatser” 
med lägre vattenhastighet i strandkanten eller bakom något stort block är lättare att vandra förbi. Ju 
kortare sträcka med hög lutning desto lättare är det också för fisk att kunna vandra förbi.  

Utifrån bottenlodningar både uppströms och nedströms befintlig damm har lutningen i den 
ursprungliga forsen visats vara 2,8 % (figur 10). Detta har troligtvis varit en svår passage naturligt för 
flera av de svagare simmarna beroende på flöde, ju högre flöde desto svårare passage. Enligt 
beredningssekretariatet på Länsstyrelsen Västerbotten rekommenderas en lutning i den nya forsen 
som kommer fram eller ersätter dammen efter utrivning så nära den ursprungliga lutningen som 
möjligt på en så kort sträcka som möjligt för att kunna uppfylla en god vandringsfunktion i den nya 
forsen. Detta för att alla, eller så många som möjligt, av de arter i vattendraget som har ett 
vandringsbehov ska kunna vandra förbi platsen vidare uppströms i bäcken eller upp till Ostträsket.   
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Figur 10. Bottenprofil i Storbäcken både uppströms och nedströms befintlig damm. Befintlig damm visas med pilen och ursprungliga lutningen i den fors som fanns 
före dammen byggdes visas med orange streckad linje. Vattenytan går idag vid 0 på y-axeln uppströms dammen.  

De olika alternativen med placering och lutningar visas i figur 11.  
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Figur 11. Bottenprofil av Storbäcken i närheten av befintlig damm utifrån lodningar. Dammen finns vid 0 på x-axeln, pilen pekar på den. Blå punktad linje är 
bottenprofilen. Sex alternativ till utrivning av dammen visas; alternativ 1 vilket är samma som den ursprungliga lutningen i forsen visas med orange linje, alternativ 2 
som röd linje, alternativ 3 som lila linje, alternativ 3B som rosa linje, alternativ 3C som klarblå linje och alternativ 4 som grön linje. Ytan mellan respektive alternativ och 
bottenprofilen är den yta som skulle behöva fyllas upp för att skapa en ny forsmiljö enligt alternativen för att fisk ska kunna vandra förbi.  



Samrådshandling – Förslag till miljökonsekvensbeskrivning åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av 
Storbäcken.  

 

 
 
 

 

 

 

Tabell 1. Mängden fyllnadsmaterial i ton som behövs för att skapa en ny fors i de olika alternativen.  

 

Alternativ Fyllnadsmaterial (ton)

0-alternativ ingen åtgärd

Alternativ 1 0-200

Alternativ 2 28700

Alternativ 3 1600

Alternativ 3B 8250

Alternativ 3C 18100

Alternativ 4 1400  

Specifik flödeseffekt 

Den specifika flödeseffekten kan beskrivas ”avvikelse på grund av mänsklig påverkan, från den 
energiförlust per meter vattendragsbredd som sker när vattnet strömmar i vattendragsfåran.” Det 
kan också beskrivas som den energi som finns tillgänglig för att utföra de naturliga fysiska 
processerna i vattendraget som erosion, deposition och transport av material och som är de 
processer som skapar naturliga habitat (livsmiljöer) i vattendraget (HaV 2016).  

Den specifika flödeseffekten i en vattenförekomst beräknas för hela vattenförekomstens längd eller 
för delsträckor inom vattenförekomsten.  

Den specifika flödeseffekten har i detta fall beräknats för en delsträcka av vattenförekomsten, den 
som kan anses ha avvikelse på grund av den mänsklig påverkan som dammen utgör. Det är sträckan 
från foten av den ursprungliga forsen till den översta punkten i dammens dämningsområde. Den 
specifika flödeseffekten beräknas för de olika alternativen och så jämförs de med 
referensförhållandet, dvs. den specifika flödeseffekten som skulle funnits på sträckan om dammen 
inte funnits. Resultaten visas i figur 12.  
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Utredda alternativ

Jämförelse specifik flödeseffekt 

alternativ-referens

0-alt, ingen åtgärd, dammen blir kvar 19%

Alt 1, utrivning damm ingen 

ersättningströskel, sänkt vattennivå 1,8 m <1%, alternativet = referensen

Alt 2, dammen kvar, ny fors nedströms 

den med lutning 3 %. Ingen förändring 

vattennivå 21%

Alt 3, naturstentröskel m forsnacke 40m 

lutning 4%, sänkt vattennivå 1m 2%

Alt 3B, naturstentröskel m forsnacke 40 m 

lutning 3%, sänkt vattennivå 1m 7%

Alt 3C, tröskel 40 m lutning 3%, sänkt 

vattennivå 0,5m 10%

Alt 4, naturstentröskel m forsnacke 65 m 

lutning 3%, sänkt vattennivå 1m 2%  

Hög

Ytvattenförekomstens specifika flödesenergi 

avviker med högst 5 % från 

referensförhållandet

God

Ytvattenförekomstens specifika flödesenergi 

avviker med mer än 5 %  men högst 15 % 

från referensförhållandet

Måttlig

Ytvattenförekomstens specifika flödesenergi 

avviker med mer än 15 %  men högst 35 % 

från referensförhållandet

Otillfredsställande 

Ytvattenförekomstens specifika flödesenergi 

avviker med mer än 35 %  men högst 75 % 

från referensförhållandet

Dålig

Ytvattenförekomstens specifika flödesenergi 

avviker med mer än 75 % från 

referensförhållandet   

Figur 12. Specifik flödesenergi för de olika alternativen jämfört med referensförhållandet. Med 
referensförhållandet menas den specifika flödesenergi som sträckan skulle haft utan mänsklig påverkan, dvs. 
om dammen inte funnits. Skillnaden i specifik flödesenergi för de olika alternativen jämförs med 
klassningsgränserna i den nedre tabellen. 

Trots att delsträckan som dammen påverkar idag kan få god och till och med hög status så förändras 
inte hela vattenförekomstens statusklassning. Värdet som statusklassningen beror av påverkas 
positivt men eftersom den sträcka som påverkas av en åtgärd vid dammen endast är 1/6 av 
vattenförekomstens hela längd och vattenförekomsten idag har statusen måttlig behövs ytterligare 
åtgärder i vattenförekomsten för att kunna klassa upp Storbäcken till god status när det gäller 
specifik flödeseffekt.  

Fisk  

Parametern fisk baseras på hur fisksamhället i bäcken ser ut. Det beräknas genom VIX-klassning 
(vattendragsindex) och beräknas utifrån elfiskedata.  
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En utrivning av det vandringshinder som dammen utgör idag skulle ha en positiv påverkan på 
fisksamhället eftersom fiskarter då kan vandra och sprida sig inom vattendraget. Åtgärder som 
förbättrar konnektiviteten i vattendraget kommer alltså också att förbättra parametern fisk.   

Parametern fisk har ingen statusklassning i Storbäcken idag pga. att tillräckligt bedömningsunderlag 
saknas.  

VIX-klassning efter elfiske kan användas som en del av uppföljning av åtgärden vid dammen. Hur lång 
tid det tar för olika fiskarter att vandra och sprida sig inom vattendraget är osäkert och därför bör 
VIX-klassning som uppföljning tolkas med försiktighet.  

6.1.2 Synpunkter från samråd 

De synpunkter som framförallt framkommit under informationsmöten och samråd under åren 2010-
2013 har med landskapsbild och vattennivåer att göra. Ett av önskemålen från samråden är att 
bibehålla den vattenspegel som idag finns mellan befintlig damm och vägbron. Ett annat önskemål är 
att inte sänka vattennivån uppströms dammen mer än nödvändigt, max 1 m.  

6.1.3 Underhållsansvar på befintlig damm 

Ostviks byamän och Östanbäcks samfällighetsförening äger dammen av hävd. Dammägarna har 
underhållsansvaret för dammen idag, något de sagt att de inte längre önskar.  

6.1.4 Naturresurshushållning 

Åtgärden att ersätta dammen med en naturstentröskel tar naturresursen natursten och naturgrus i 
anspråk eftersom fyllnadsmaterial av det slaget behövs för att skapa den nya 
naturstentröskeln/forsen. Ju mindre av naturresursen natursten och naturgrus som används desto 
bättre ur naturresurshushållningssyn.  

Den mängd fyllnadsmaterial som krävs för de olika alternativen syns i figur 11. Ytan mellan strecken 
för de olika alternativen och botten är den fyllnadsvolym som behövs. Exempelvis syns det att 
alternativ 2 (röd linje) har en mycket större yta som behöver fyllas upp jämfört med exempelvis 
alternativ 4 (grön linje).  

6.1.5 Ekonomi 

För att genomföra åtgärden behövs både fyllnadsmassor och arbete med maskiner för att skapa den 
nya naturstentröskeln/forsen. Arbetstiden med maskiner är ungefär densamma för de olika 
alternativen medan mängden fyllnadsmaterial skiljer sig åt.  
Sökanden vill göra en så kostnadseffektiv åtgärd som möjligt eftersom det är statliga projektpengar 
som betalar åtgärden. För åtgärden i Storbäcken finns ca 600 000 kr budgeterat i projektet.   

 

6.2 0-alternativ 

0-alternativet, d.v.s. att inte utföra någon åtgärd i befintlig damm medför att nuvarande 
vandringshinder består över överskådlig tid. Enligt Länsstyrelsen medför det att berörda 
vattenförekomster ej kan nå gällande miljökvalitetsnorm ”God ekologisk status” vilket inte är 
förenligt med det eventuella krav som Länsstyrelsen ställt på dammen.  Med detta alternativ skulle 
dammen bli kvar och därmed skulle dammägarna Ostviks byamän och Östanbäcks 
samfällighetsförening ha kvar underhållsansvaret för dammen, något de sagt att de inte önskar.  
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6.3 Utrivning av befintlig damm utan anläggande av 

naturstentröskel uppströms dammläget 

6.3.1 Alternativ 1 

Bästa fiskvandringsfunktion erhålles om befintlig damm rivs ut och vattennivån uppströms 
dammläget återges ursprunglig nivå. Åtgärden skulle sannolikt också, jämfört med ansökta åtgärder, 
marginellt öka ytan av stryka/forsbiotop eftersom fallhöjden skulle fördelas över en längre sträcka av 
ån. Miljökvalitetsnormerna för de parametrar som påverkas skulle kunna uppnås eftersom de 
naturliga förutsättningarna åter råder på platsen. För att det ska se naturligt ut i den fors som 
kommer fram efter rivningen av dammen kan en viss fyllnadsvolym behövas, ca 200 ton (tabell 1). 
Åtgärden skulle också kunna utföras till lägre kostnad, ca 240 000 kr eftersom träspont och 
naturstentröskel uppströms dammläget ej skulle anläggas.   

Under de samråd som hållits har tydliga önskemål om bibehållande av vattenspegel och vattenstånd i 
ån som del av landskapsbild framförts. Alternativet att riva dammen utan att anlägga 
naturstentröskel ansågs tidigt i samrådsprocessen ej motsvara fastighetsägares- och byars önskemål 
avseende landskapsbild och vattenstånd och är därför ej det alternativ sökanden söker tillstånd för. 

 

6.4 Fiskvandringsåtgärd med bibehållande av nuvarande 

vattenspegel 

Fiskvandring förbi befintlig damm kan åstadkommas genom anläggande av t.ex. låglutande teknisk 
fiskväg såsom ”bassängtrappa” eller ”slitstrappa”. Allmänt anses tekniska fiskvägar ha sämre 
fiskvandringsfunktion jämfört med ”naturlika” fiskvandringslösningar (HaV 2013). För att minimera 
underhåll och reparationer anläggs ofta tekniska fiskvägar i betong. Kostnaden för anläggande av 
teknisk fiskväg kan antas mångdubbelt högre jämfört med beräknad kostnad för ansökta åtgärder. 

Bibehållande av befintlig damm och vattenspegel medför att Ostviks byamän och Östanbäcks 
samfällighetsförening fortsatt har underhållsansvar för dammen vilket båda tydligt har sagt att man 
ej önskar.  

6.4.1 Alternativ 2 

Alternativet att behålla befintlig damm, fylla ut och göra en ny fors nedströms med dammen som 
nivåsättande tröskel kallas här alternativ 2. Alternativet skulle bibehålla dagens vattennivå och 
vattenspegel uppströms dammen vilket framkommit som önskemål i samråd. Trots att den fors som 
skapas skulle få en lutning på 3 % så blir forsens längd mycket längre än andra alternativ (ca 220 m) 
vilket gör att vandringsmöjligheterna för svagare simmare blir sämre och den goda konnektivitet som 
det är krav på kan inte uppnås. Detta alternativ kräver stora mängder fyllnadsmaterial (ca 28 700 ton, 
figur 11, tabell 1) samt skulle inte kunna ge god status på parametern specifik flödeseffekt (figur 12). 
Eftersom alternativet inte kan bidra till uppfyllandet av den gällande miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status samt inte hushåller med resursen natursten som fyllnadsmaterial på ett bra sätt är 
alternativet inte aktuellt. Alternativet skulle också innebära mycket högre kostnader än övriga 
utredda alternativ pga. den stora fyllnadsvolym som behövs, ca 3,3 miljoner kr. Därför är det inte 
detta alternativ som tillstånd söks för.  
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6.5 Utrivning av befintlig damm med anläggande av 

naturstenströskel uppströms dammläget 

Målet med sökta åtgärd är att bli av med det vandringshinder som dammen är idag och att det ska 
kunna bidra till att uppnå gällande miljökvalitetsnorm, god ekologisk status. Det som framförallt 
påverkar om en fors är vandringsbar för olika arter eller inte är lutningen i forsen och möjligheten till 
viloplatser längs med forssträckan så att fisk inte behöver ta hela forsen på en och samma gång.  

För att få ned lutningen till nära den ursprungliga lutningen i den fors som ska skapas som ersättning 
för dammen så behöver vattennivån uppströms nivåsättande forsnacke sänkas med 1 m. Mätningar i 
fält har gjorts för att kunna beräkna och bedöma hur medelbredden av vattendraget kommer att 
påverkas av en sänkning på 1m (figur 13, 14). Medelbredden i Storbäcken från befintlig damm och 
upp till översta gränsen av dämningsområdet (Persbacken) kommer att minska från dagens 17,4 m 
till 12,8 m efter sänkning av vattennivån med 1 m. Den största skillnaden i medelbredd kommer att 
ske i området just uppströms befintlig damm där det idag är en vattenspegel men efter sänkning av 
vattennivån kommer att vara forsmiljö (figur 14). Medelbredden från vägbron vid Östanbäck och upp 
till översta gränsen av dämningsområdet (Persbacken) är idag 15,4 m och efter sänkning med 1 
meter kommer medelbredden att vara 12,1 m. Figur 15-17 visar inzoomningar över var strandlinjen 
kommer att gå efter sänkning av vattennivån med 1 m.  

Figur 13. Karta över Storbäcken med befintlig damm och dämningsområdet upp till vägen i övre bildkant. 
Svarta streckade linjer visar var strandkanten kommer att gå efter sänkning av vattennivån med 1m. Svarta 
stjärnor visar var djuptransekter mätts.  
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Figur 14. Inzommad karta över området vid befintlig damm. Svarta streckade linjer visar var strandkanten 
kommer att gå efter sänkning av vattennivån med 1m. Den största skillnaden i var strandlinjen kommer att gå 
efter sänkning av vattennivån med 1 m är i området där vattenspegeln finns idag. Vattenspegeln kommer att 
ersättas med en forsmiljö.  

Figur 15. Inzommad karta Storbäcken. Svarta streckade linjer visar var strandkanten kommer att gå efter 
sänkning av vattennivån med 1m.  
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Figur 16. Inzommad karta Storbäcken. Svarta streckade linjer visar var strandkanten kommer att gå efter 
sänkning av vattennivån med 1m.  

 
Figur 17. Inzommad karta Storbäcken. Svarta streckade linjer visar var strandkanten kommer att gå efter 
sänkning av vattennivån med 1m.  

6.5.1 Alternativ 3 

Det alternativ som här kallas alternativ 3 skulle innebära att riva befintlig damm och ersätta den med 
en naturstenströskel med nivåsättande forsnacken 40 m uppströms befintlig damm. Detta alternativ 
skulle bibehålla en del av den vattenspegel som idag finns uppströms dammen, men på en nivå 1 m 
lägre än idag eftersom alternativet förutsätter att vattennivån uppströms den nivåsättande 
forsnacken sänks med ca 1 m för att kunna få en lutning i den nya forsen på 4 %. Att lägga tröskeln 40 
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m uppströms befintlig damm skulle ge en lutning i forsen på 4 % på en sträcka av 108 m att jämföra 
med den ursprungliga lutningen på 2,8 % på en sträcka av 128 m (figur 11). En lutning på 4 % är en 
svår passage för många fiskarter och kanske till och med ett hinder för simsvaga arter vid vissa 
vattenflöden. Den fyllnadsvolym som behövs till alternativ 3 är ca 1600 ton natursten (figur 11, tabell 
1) vilket får räknas som god naturresurshushållning jämfört med många av de andra alternativen. 
Ekonomiskt är alternativet genomförbart eftersom en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs jämfört 
med flera av de andra alternativen. Kostanden beräknas till ca 620 000 kr. Alternativet skulle inte 
kunna uppnå god status på parametern konnektivitet eftersom lutningen på den nya forsen på 4 % 
blir tydligt högre än den ursprungliga lutningen. Kravet som ställts på dammen har sin grund i att 
kunna uppnå god konnektivitet och eftersom detta inte kan uppnås med detta alternativ är det inte 
detta alternativ som tillstånd söks för.  

6.5.2 Alternativ 3B 

Alternativ 3B skulle, precis som i alternativ 3, innebära att riva befintlig damm och ersätta den med 
en naturstentröskel med nivåsättande forsnacke 40 m uppströms befintlig damm men med den 
skillnaden att den nya fors som byggs upp från forsnacken och nedströms byggs med lutningen 3 %. 
Den nya forsen skulle då få en längd på ca 180 m. Precis som i alternativ 3 skulle en del av 
vattenspegeln som idag finns mellan befintlig damm och vägbron kunna bibehållas, men på en nivå 1 
m lägre än idag eftersom alternativet förutsätter att vattennivån sänks med 1 m jämfört med dagens 
vattennivå för att den nya forsen ska kunna få en lutning på 3 %. Den fyllnadsvolym som behövs för 
alternativet är ca 8250 ton (figur 11, tabell 1) vilket inte är god resurshushållning med natursten. Det 
är också ett väldigt kostnadskrävande alternativ eftersom mängden fyllnadsmaterial är hög, åtgärden 
beräknas kosta ca 1,3 miljoner kr. Trots att miljökvalitetsnormerna kan uppnås med detta alternativ 
skulle alternativet innebära dålig naturresurshushållning samt en dubbelt så hög kostnad som andra 
alternativ vilket gör att detta inte är det alternativ som tillstånd söks för.  

6.5.3 Alternativ 3C 

Alternativ 3C skulle, precis som i alternativ 3 och 3B innebära att riva befintlig damm och ersätta den 
med en naturstentröskel med nivåsättande forsnacke 40 m uppströms befintlig damm med den 
skillnaden att den nivåsättande forsnacken läggs på 0,5 m under dagens vattennivå. Detta för att 
kunna uppfylla närboendes önskemål om att inte sänka vattennivån uppströms naturstentröskeln 
mer än nödvändigt. Delar av den vattenspegel som finns idag kan bibehållas, men på en nivå 0,5 m 
lägre än idag. För att den nya skapade forsen då ska få en lutning på 3 % så måste forsen fyllas ut så 
att den blir 200 m lång och för det behövs ca 18 100 ton fyllnadsmaterial (figur 11, tabell 1) vilket inte 
är god naturresurshushållning med resursen natursten. Ekonomiskt är åtgärden inte genomförbar 
eftersom beräknade kostander är ca 2,2 miljoner kr. Därför är det inte detta alternativ som tillstånd 
söks för.  

   

6.5.4 Alternativ 4 

Det alternativ som här kallas alternativ 4 skulle innebära att riva befintlig damm och ersätta den med 
en naturstentröskel med nivåsättande forsnacken ca 65 m uppströms befintlig damm. Den 
vattenspegel som finns uppströms dammen idag försvinner och vattennivån sänks med ca 1 m för att 
den nya forsen ska kunna få en lutning på 3 %. Lutningen i forsen som skapas blir ca 3 % med en 
meandrande fåra på en sträcka av ca 145 m att jämföra med den ursprungliga lutningen på 2,8 % på 
en sträcka av 128 m (figur 11). I detta alternativ skulle den specifika flödesenergin få en hög status 
(figur 12). Fyllnadsvolymen som behövs för att ersätta dammen med en vandringsbar fors är ca 1400 
ton (figur 11, tabell 1), den minsta volymen av de undersökta alternativen där dammen ersätts med 
en vandringsbar naturstentröskel vilket får räknas som god naturresurshushållning. Ekonomiskt är 
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alternativet genomförbart med beräknade kostander på ca 600 000 kr. Gällande 
miljökvalitetsnormer kan uppnås, hushållningen med naturresurser är god samt att ett av 
önskemålen från samråden kan hållas. Därför är det detta alternativ som söks tillstånd för.  

 

6.6 Sammanfattning alternativ 

De parametrar som prioriteras högst i jämförelsen mellan de olika alternativen är att kunna uppfylla 
gällande miljökvalitetsnorm god ekologisk status och framförallt parametern konnektivitet eftersom 
det är grunden i kravet som ställts på dammen. Dessutom bör åtgärden rymmas inom den 
projektbudget som finns för att åtgärden ska kunna genomföras. Av jämförelsen i tabell 2 syns att 
det finns två stycken alternativ som både kan uppnå de krav som miljökvalitetsnormerna ställer på 
en åtgärd vid dammen och att åtgärden kan genomföras inom den projektbudget som finns; 
alternativ 1 (utrivning av dammen utan att ersätta den med någon naturstentröskel) och alternativ 4 
(utrivning av dammen och ersätta den med en naturstentröskel 65 m uppströms befintlig damm).  Av 
dessa två alternativ är det alternativ 4 som kan uppfylla delar av de önskemål som framkommit i 
samråd, dvs. att inte sänka vattennivån uppströms ny, nivåsättande forsnacke mer än nödvändigt. 
Alternativ 1 kan inte uppfylla några av de önskemål från närboende som framkommit i samråd. 

Tabell 2. Sammanfattning och jämförelse av de parametrar som tagits hänsyn till vid undersökning av de olika 
alternativen.  

Alternativ MKN, konnektivitet

MKN, Specifik 

flödeseffekt

Önskemål 

från 

samråd

Underhålls-

ansvar 

damm

Naturresurs-

hushållning 

(fyllnadsvolym) Ekonomi

0-alternativ Dålig Måttlig Bra Dålig

Alternativ 1 Bra Bra Dålig Bra Bra Bra

Alternativ 2 Måttlig Måttlig Bra Dålig Dålig Dålig

Alternativ 3 Dålig Bra Bra Bra Bra Måttlig

Alternativ 3B Bra Bra Bra Bra Dålig Dålig

Alternativ 3C Måttlig Bra Bra Bra Dålig Dålig

Alternativ 4 Bra Bra Måttlig Bra Bra Bra  

Sammanfattningsvis är det alternativ 4, utrivning av befintlig damm och ersättning av den ned en 
naturstentröskel med nivåsättande forsnacke ca 65 m uppströms dammen, som är det alternativ det 
söks tillstånd för.  
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7 Mark- och vattenanvändning 

7.1 Planförhållanden, riksintresse, Natura 2000 

Inom området återfinns inga riksintressen för ”friluftsliv”, ”kust-och skärgård”, ”kulturmiljövård”, 
”Natura 2000”, ”naturvård”, ”obruten kust” eller ”rörligt friluftsliv”. Nedströms dammen återfinns 
riksintresse för rennäring (se 7.3). 

Storbäcken finns upptagen i Skellefteå kommuns kustplan som ”referensvattendrag” och ”vattendrag 
för fiskreproduktion” (Skellefteå kommun, Planavdelningen 2009). 

Område berört av planerad åtgärd omfattas ej av detaljplan.  

7.2 Fiske och friluftsliv 

Fisket i Storbäcken och Ostträsket förvaltas av Ostvik-Östanbäcks fiskevårdsområdesförening. I 
bäcken bedrivs sportfiske efter abborre och gädda samt utplanterad regnbåge. Fisket uppges ha ökat 
i samband med att en vandringsled längs bäcken färdigställts samt utplanteringen av regnbåge 
genomförts. Även fisket i Ostträsket efter gädda och abborre uppges ha ökat. I mynningsområdet 
utanför Storbäcken sker ett sportfiske efter främst gädda och abborre. Även vinterfiske efter lake har 
bedrivits flitigt. Enstaka öring har fångats i mynningsområdet (Karlsson, muntligt 2012). 

En ca 6 km lång vandringsled utmed Storbäcken har anlagts. Leden löper från omedelbart öster om 
E4:an till mynningen i Ostviksfjärden. Aktuellt område av Storbäcken nyttjas också för kanotturer. 

7.3 Rennäring 

Åtgärdena avses att utföras inom område som ligger inom Svaipa sameby. Området utgör 
vinterbetesland. Nedströms dammen i Storbäcken finns ett område som utgör riksintresse för 
renskötsel samt ”strategiskt område” i form av ”svår passage” mellan uppsamlingsområden. Detta 
område bedöms dock inte beröras av planerade åtgärder.  

 
Figur 15. Område nedströms dammen angivet som riksintresse för renskötsel. 

 

Riksintresse för 
renskötsel 

Dammen 
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8 Natur- och kulturmiljö 

8.1 Naturmiljö 

8.1.1 Hydrologi 

Uppgifter om hydrologi har hämtats från SMHI, Vattenwebben 2017.  

Avrinningsområdets storlek: 165,8 km2 

MQ (medelvattenföring)1981 – 2010: 1,74 m3/s   

MHQ (medelhögvattenföring) 1981 – 2010: 14,4 m3/s 

MLQ (medellågvattenföring) 1981 – 2010: 0,28 m3/s 

Bäckens längd upp till Ostträsket är 6,5 km, sträckan upp till dammen från havet är ca 1,3 km. 
Fallhöjden från havet och upp till Ostträsket är 15,7 m. 

8.1.2 Ekologi 

Enligt Vattenmyndighetens beslut klassas Storbäcken nedströms Ostträsket som ”måttlig ekologisk 
status med anledning av bristande konnektivitet, fysisk påverkan som rensningar och 
flödesförändringar i form av dämning av vattendraget (VISS 2016) (figur 16). Dammen utgör ett 
definitivt vandringshinder för fisk.  

 
Figur 16. Klassning av ekologisk status i Storbäcken och Ostträsket. (gult=måttlig ekologisk status). 
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Enligt inventering (bilaga 1) har Storbäcken ca 60 m fors nedströms dammen och ca 360 m fors från 
dammen till Ostträsket. Övriga delar består av strykande eller lugnt vatten.   Enligt uppgift har 
Ostträsket bestånd av abborre, gädda, lake, mört och gers.   

Elfisken har utförts i Storbäcken 1995, 1999 och 2012. Abborre utgör vanligaste arten vilken fångats 
på samtliga lokaler. Vid elfiske nedströms dammen har öring men inte stensimpa fångats. Uppströms 
dammen har stensimpa men inte öring fångats. Beräknade VIX-klasser för elfisken före 2012 är 
samtliga 5 (=”dålig ekologisk status”) (tabell 3). Historiskt har det även funnits harr, lax, flodnejonöga 
och ål i Storbäcken.  

 

Tabell 3. Resultat från elfisken utförda i Storbäcken nedströms Ostträsket. 

Elfiske Storbäcken

Lokal Datum Abborre Gädda Stens impa Öring Spigg VIX-klass

Kvarnen dammen
19950822 4,7 0 0 0 0

5 (="Dål ig ekologisk 

s tatus")

Nedströms fa l let
19990730 17,8 0,7 0 0,6 1

5 (="Dål ig ekologisk 

s tatus")

Kvarnforsen 20120823 5,5 0 0 1,3 0

Björkhammar ned E4
19950822 2,2 0,7 0 0 0

5 (="Dål ig ekologisk 

s tatus")

E4:an
19990720 2,2 0 0 0 0

0 (= ej möjl igt at 

beräkna)

E4:an 20120823 3,6 1,4 2,9 0 0

Kraftledningen 20120823 9,3 1,3 19,4 0 0

Täthet (antal/100 m2)
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Enligt uppgift har bottenfaunaprovtagning ej utförts i Storbäcken (Persson 2012.).  

Uppgifter om förekomst av utter saknas (Karlsson 2012). Inom området förekommer ej 
flodpärlmussla (Persson 2012)  

Längs ca 600 m av Storbäcken återfinns ett parti av sumpskog (Skogens pärlor 2012). Sumpskogen 
ligger uppströms det område som påverkas av sänkningen. Inom sumpskogen förekommer bäver 
(Karlsson 2012). Bohål finns i strandbrink ca 900 m uppströms det område som berörs av planerad 
sänkning.  

Aktuellt område utgörs ej av skyddat naturområde. Ostträsket som utgör naturreservat kommer ej 
att beröras av åtgärden. 

8.2 Kulturmiljö 

Dammen i Storbäcken är en överfallsdamm med ett fast dammkrön och ingen reglering av 
vattenståndet sker. Dammens höjd är ca 3,5 m och dess dämningsyta sträcker sig ca 900 m 
uppströms. Dammen har sedan sannolikt 1600-1700-talet brukats av byarna Ostvik och Östanbäck till 
att driva såväl kvarn som såg. Dammen finns inventerad och har av länsstyrelsen inte bedömts vara 
kulturhistoriskt intressant (Länsstyrelsen 2008). 

Inom området finns inget kulturreservat (Länskartor 2012). 
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9 Skyddsåtgärder 

9.1 Utsläpp 

För att minska risk för skadliga utsläpp vid arbete i vatten kommer vid upphandling av 
grävmaskinarbeten krav om användande av biologisk nedbrytbar hydraulolja att ställas. Länsar för 
omhändertagande av eventuellt oljespill ska finnas på plats.  

9.2 Grumling 

Enligt uppgift från entreprenör som deltog vid senaste renovering av dammen består dammkroppen i 
huvudsak av natursten och sprängsten (Gunnarsson 2012-2013). Kontinuerliga läckage genom 
dammen tyder också på att andelen finmaterial i dammkroppen är låg.   

För att minska risk för grumling kommer maskinarbetena att genomföras under sommartid vid 
normal – låg vattenföring. Vid ev. påträffande större fickor med sand eller finare fraktioner i 
dammkroppen kommer detta att placeras på land för senare utplanering i samråd med 
fastighetsägare. 

Material som sedimenterat i vattenspegeln uppströms nuvarande dammkropp kommer inte att 
grävas bort. Dammen rivs stegvis från toppen så det sedimenterade materialet ligger kvar i stor grad. 
Stenmaterial från dammkroppen fördelas uppströms, tillsammans med nytt material, vilket delvis 
kommer att hålla kvar sediment.  

9.3 Buller 

För att minska risk för störande buller i samband med grävmaskinsarbeten kommer arbetet att 
utföras under ordinarie ”arbetstid” mån – fre, kl. 07.00 – 17.00.  
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10 Effekter/påverkan 

10.1 Mark- och vattenanvändning 

10.1.1  Fiske och friluftsliv 

Fiske i området förväntas påverkas positivt av åtgärden eftersom fria vandringsvägar i bäcken öppnas 
vilket på sikt förväntas ha goda effekter på fiskpopulationerna och på sikt även kan förbättra 
möjligheterna till fiske. 

Vandringsleden längs Storbäcken kommer inte att påverkas nämnvärt. Den enda påverkan som 
kommer att ske är att landskapsbilden på de 80 m mellan befintlig damm och vägbro kommer att 
vara forssträcka istället för vattenspegel. Denna förändring väntas inte ha någon påverkan på 
nyttjandegraden av vandringsleden.  

10.1.2 Rennäring 

Rennäringen bedöms ej påverkas av åtgärden.  

10.2 Naturmiljö 

Ersättning av nuvarande damm med forströskel ca 65 m uppströms förväntas ge möjlighet för ett 
antal olika fiskarter att vandra upp i Storbäcken: Abborre, gädda, id, mört, lake, harr, öring.  Även 
arter som flodnejonöga och ål har möjlighet att vandra upp i vattensystemet. Historiskt har lax 
vandrat upp i vattensystemet (Lundström 1997). Havsvandande harr, flodnejonöga och troligtvis 
havsöring har förekommit i vattensystemet tidigare.  

Möjligheten till vandring förbättrar förutsättningarna för fisk att finna mer optimala miljöer för lek, 
uppväxt och övervintring. Vandring och reproduktion i Storbäcken och Ostträsket kan få stor 
betydelse för rekrytering av olika fiskarter som lever stor del av sitt liv i havet men behöver miljöer i 
vattendrag för sin lek och reproduktion. 

Sänkning av nuvarande uppdämda vattenyta förväntas öka längden av forssträckor från ca 420 m till 
510 m. På en längd av ca 900 m kommer andelen stråkande avsnitt att öka. Den ökade 
strömvattenytan ökar marginellt förutsättningarna för typiska ”strömfiskarter” som öring, harr och 
stensimpa att reproducera sig i området.     

Följande bedömning görs avseende de förändrade förutsättningar som planerade åtgärder har för 
relevanta kvalitetsfaktorer för ekologisk status: 

Faktor Bedömning  

Biologiska faktorer Bottenfauna bedöms påverkas positivt. Åtgärderna bedöms  
öka andelen forsmiljö nedströms Ostträsket. Borttagandet av 
vandringshinder tillgängliggör större del av vattendraget för 
bottenfauna som saknar flygande vuxenstadium.   

Fisk bedöms påverkas positivt. Fiskvandring gör det möjligt för 
fisk i Storbäcken och intilliggande kustavsnitt att nyttja olika 
miljöer för lek, födosök och övervintring på ett mer optimalt 
sätt. Den sänkta vattenytan ökar också habitat lämpliga för 
typiska ”strömfiskarter ”som öring, harr och stensimpa.   

Fysikalisk-kemiska faktorer I samband med arbetenas genomförande förväntas viss 
grumling uppstå. En kortare tid efter åtgärden kan transport av 
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finmaterial komma att ske nedströms från nuvarande 
uppdämda områden.  

 På lång sikt bedöms fysikalisk-kemiska faktorer ej påverkas.  

Hydromorfologiska faktorer Konnektivitet bedöms påverkas positivt. Åtgärdande av 
vandringshindret bidrar till detta. 

Morfologiska förhållanden bedöms påverkas positivt. 
Återställningsarbeten i anslutning till dammen bidrar till detta. 
Den specifika flödeseffekten förväntas öka och närma sig det 
naturliga värdet vilket bidrar till ett levande vattendrag där 
erosion, deposition och transport av material skapar habitat 
för olika arter.  

Befintlig sumpskog med förekomst av bäver bedöms ej påverkas av åtgärden då området ligger ca 
700 m uppströms det område som förväntas få sänkt vattenyta. 

10.3 Landskapsbild 

Åtgärdsförslaget har utformats för att tillgodose möjlighet till fiskvandring och samtidigt tillgodose 
närboendes önskemål om att inte sänka vattennivån mer än ca 1 m jämfört med dagens uppdämda 
nivå.  

Landskapsbilden kommer att förändras då nuvarande damm ersätts med en naturstentröskel som 
sänker vattenytan. Från stranden nedströms dammen dominerar idag dammen uppströmsvyn. 
Uppströms dammen karaktäriseras bilden av en hög vattenspegelyta. Från vägbron uppströms 
dammen avslutas ”bäckvyn” nedströms av nuvarande dammkrön. Dammen kommer att ersättas av 
en forsmiljö. Den höga vattenspegelytan kommer att ersättas av en lägre forsande strömmande yta. 
”Bäckvyn” från vägbron kommer att följa vattendraget längre då dammkrönet ersätts av den lägre 
forsmiljön.     

10.4 Kulturmiljö 

Planerade åtgärder medför att befintlig överfallsdamm rivs ut och ersätts med naturstentröskel. 
Dammen finns inventerad och har av länsstyrelsen inte bedömts vara kulturhistoriskt intressant eller 
ha ett kulturhistoriskt bevarandevärde (Länsstyrelsen 2008). 

10.5 Hälsa och säkerhet 

10.5.1  Buller  

I samband med grävmaskins- och traktorarbeten kommer buller att uppstå. Ljudnivåer då 
grävmaskinsskopan träffar grövre stenblock blir högre än vid normalt grävmaskinsarbete. Eftersom 
arbeten begränsas i tid till ”normal arbetstid”, att arbetet genomförs under relativt få dagar samt 
höga ljud vid ”stenträff” utgör enstaka kortvariga händelser bedöms att ljudnivåerna kan accepteras 
utan olägenhet. 

10.5.2  Transporter 

Samtliga transporter kommer att ske på befintligt asfalterat vägnät. Materialtransport sker med 
lastbil. Grävmaskin trailas till och från aktuella arbetsplatser. Eftersom anläggningstiden är kort och 
omfattning på transporter relativt liten bedöms transporter inte påverka människors hälsa eller 
säkerhet.  
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11 Information och samråd  

Dammen i Storbäcken har varit föremål för samtal och diskussioner under lång tid. År 2009 togs 
beslut bland lokala föreningar i Ostvik och Östanbäck om bl.a. att åtgärda vandringshindret i 
Storbäcken.  

Länsstyrelsen Västerbottens län tillsände 2011-07-14 Ostviks byamän och Östanbäcks 
samfällighetsförening en underrättelse om ett eventuellt krav om att åtgärda vandringshindret i 
Storbäcken. 

Tre större informations- eller samrådsmöten har hållits på plats i byarna under åren 2010 – 2013. 
Tidigt samråd hölls med b.la. länsstyrelsen 2012-06-20. Ett underlag för samråd inkl. en redogörelse 
för dittills genomförda samråd tillsändes länsstyrelsen 2013-03 28. 

Länsstyrelsen beslutade 2013-07-15 att de planerade arbetena i Storbäcken inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Ett kompletterande samråd hölls i Östanbäck 2013-08-15. 

Under samråd har ägare av tre fastigheter närmast uppströms befintlig damm framfört att man vill 
ha befintlig damm kvar men att den kompletteras med fiskväg. Huvudsakliga skäl som anförts kan 
enligt EKOMs bedömning huvudsakligen härröras till de förändringar på landskapsbild som 
åtgärderna medför. 

Från ägare av övriga fastigheter har vid genomförda samråd inga negativa synpunkter framförts.  

Föreningarna Ostviks byamän, Östanbäcks samfällighetsförening, Ostvik-Östanbäcks FVO, Ostviks 
byaförening och Östanbäcks byaförening har under en längre tid aktivt medverkat till att åtgärderna 
ska genomföras. 

I byarna Ostvik och Östanbäck bor totalt ca 550 personer. Baserat på samtal med ett antal personer 
från byarna och med kontaktnät i byarna gör EKOM AB bedömningen att boende i Ostvik och 
Östanbäck allmänt ser ansökta åtgärder som positiva eller inte har någon åsikt. 

För ytterligare information om genomförd information och samråd se ”Samrådsredogörelse”. 

Vid samråden 2010-2013 har alternativ 3 diskuterats som den åtgärd som bör göras, dvs. att ersätta 
dammen med en naturstentröskel med forsnacke 40 m uppströms befintlig damm och där lutningen i 
den nya skapade forsen då blir 4 %. Sedan 2015 har Östanbäcks samfällighetsförening delvis ändrat 
inställning och velat att fler alternativ till åtgärd vid dammen ska göras, alternativ där dagens 
vattenspegel uppströms dammen kan bibehållas samt att vattennivån uppströms dammen inte 
behöver sänkas så mycket jämfört med dagens nivå. Efter kontakter även med Ostviks byamän, 
Ostvik-Östanbäcks FVO, Ostviks byaförening och Östanbäcks byaförening under 2016-2017 har 
alternativen 2, 3B och 3C lagts till och undersökts.  
I samband med att alternativen 2, 3B och3C lades till lades också alternativ 4 till eftersom kunskapen 
och erfarenheter från andra åtgärder där dammar ersatts med en naturstentröskel ökat sedan 2013 
och visat att en medellutning i en forssträcka på 4 % är för hög för att vara vandringsbar för flera av 
de simsvagare fiskarterna och att genomföra alternativ 3 skulle riskera att ett vandringshinder 
(dammen) ersätts med ett annat vandringshinder (forssträcka med för hög lutning, 4 %) vilket då 
skulle leda till att det krav som Länsstyrelsen ställt på dammen fortfarande inte är uppfyllt.  
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13 Bilagor 

Bilaga 1. Sammanställning av vattendragsinventering Storbäcken 2009. 
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