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Bertil Furberg, Byskeälvens nedre FVO 

Lars Forslund, LRF 

Bo-Göran Persson, Skellefteå kommun 

 

1. Avrapportering verksamhet 2017: 

 

   Aktivitet Målgrupp Tid 

Styrgruppsmöte  Styrgrupp 2017-02-09 

Årsmöte Styrgrupp 2017-04-03 

Harrförläsning  Allmänheten 2017-04-03 

Samråd Hednäs kraftverk Annat 2017 

Studieresa Miljöåterställning Allmänheten 2017-09-26 

Uppdatering hemsidan Allmänheten löpande 

Arbete med prioriteringslistan exceldokument Annat Löpande 

Projekt eDNA Annat Rapport på gång 

Deltagande vattenrådsdagar Styrgrupp 2017-08-30 -- 31 

Information på Byskeälven FVO AC Annat 2017-11-19 

Biotopinventering Klubbälven Annat sommar/höst 2017 

Vattenkemi i Skellefteå kommuns skogsälvar Allmänheten höst 2017 

Kontakpersondagar med Vattenmyndigheten Annat 
  

Ekonomi: Årets resultat blev ett överskott på ca 49 000 kr: 

 

VRO har tagit fram ett exceldokument för att lättare överblicka 

statusklassningar, åtgärder mm. Finns på vår hemsida: 

https://abybyskekagevro.wordpress.com/atgarder/ 
 

https://abybyskekagevro.wordpress.com/atgarder/


 

 

 

 

En rapport på eDNA undersökningen i kustvattendrag utförd av Naturhistoriska 

riksmuseet kommer under april 2018. Läggs ut på hemsidan. 

 

2. Organisation 2018 

 

Skellefteå kommun fick fortsatt förtroende att vara sammankallande och juridisk 

person för vattenrådet. Inga förändringar av styrgruppens medlemmar. Kontakt 

tas med de organisationer där representation saknas, speciellt gäller det 

skogsbolagen. 

 

3. Planering 2018 

 Delta i Fiskefesten 21 april i Skellefteå med en monter tillsammans med 

Skellefteälvens FVO. 

 Studieresa början av juni: smoltfällan i Åbyälven. Kika på kustharr. 

Kalkanläggningarna 

 Föredrag under hösten, preliminärt handla om sjöar. 

 Regelbundet uppdatera hemsidan. 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 

 Delta i vattenmyndighetens möten 

 Fortlöpande titta på prioriterade åtgärder 

Ansökan om medel för 2018, 50 000kr, görs till länsstyrelsen i samband med 

avrapporteringen för 2017. 

 

4. Samråden 2018 

På hemsidan finns info om samråden som Vattenmyndigheten har under 2018. 

https://abybyskekagevro.wordpress.com/ 

Fritt för varje organisation att lämna in sina synpunkter. Vattenrådet kommer 

inte att lämna något remissvar. Bertil ifrågasatte varför inte kärnkraftverket i 

Finland diskuterades mer inom Vattenförvaltningen. 

 

 

https://abybyskekagevro.wordpress.com/


 

 

 

 

4. Sammanfattning av ”Laget runt” om aktuella händelser. 

 

- Thomas, Kågeälvens nedre FVO: 

Pga. vattenföringen färre fiskar, taskig vår/försommar. Negativ. 

utveckling. Antal fiskedygn. Tillsyn, info-spridning samtliga hushåll, 

Kågedalen. 2011 -> 49 % obs. felaktiga nätobservationer. 2017 mkt 

bättre. Hoppas på att köra igen 2018. Lämnat förslag fiskeförbud hela 

Kågefjärden. Uppköpta arrenden fiskekvoter. Kågeälvens biflöden-projekt 

avslutat (2009-2016). Inv. av alla biflöden till Kågeälven. Sweco utförde 

restaurering (byte av vägtrummor). Tätheten av fisk ökar. Inget problem 

med fisksjukdomar i Kågeälven i år.  

 

- Bertil Furberg och Sören Westin, Byskeälvens nedre FVO: 

Simsonars fiskräknare kommer sitta på samma ställe i år. Önskemål till 

Tony att räkna sjuka/skadade fiskar vid Fällfors också. Enligt honom ska 

det gå att ordna. Lagt ca 40 000- på arrenden + 10, totalt ca 50 000:-. Små 

fiskerättsägare emot skogsbolagen -> stor organisationsfråga. Mkt skador 

på fisken, jack på laxen. Mer fenklippt fisk än någonsin syns i 

fiskräknaren. Statistiken från Laxräknaren i Fällfors och Simsonar. 

Stämmer dåligt, skiljer 2000-4000 fiskar. Kolla upp detta (Skellefteå 

kommun). Något är fel, är simsonar en tillförlitlig metod? 

FVO’s fokusgrupper har hand om fiskförvaltning och infrastruktur samt 

en till grupp med tillsyn. Haft träffar för att folk ska bli 

engagerade/intresserade men ännu för lite deltagande.  

 

- Stig Holmqvist, Skogsstyrelsen: 

GRIP-projektet. Handlar om Natura2000 vattendrag samla in kunskap och 

utv. Effektivare arbetsätt samt samordning bland aktörer. Tas fram 

provytor med hyggesfria metoder/skötsel kantzoner mot vattendrag. 

Startar i år. Ett LIFE-projekt. Objektvisa återkoppling med flygbilder för 

att se på avverkningar men också vattendrag. Extra fokus på 

vattendrag/sec. Överfarter över dessa. Fler förbud. Möjligheter att söka 

NOKÅS till trumbyten. Systemtillsyn (nationellt) besöker företag och 

kontrollerar dokument. Fokus på dikesrensning 2018. 

 

- Lars Forslund LRF:  

Landsomfattande har enskilda avlopp & damutrivningar har diskuterats 

mkt. Ny teknik, syre i avloppsbrunnar -> ordentlig rening? Borde tas med 

in samrådet att titta närmare på nya tekniker för rening. Ensidig debatt om 



 

 

 

 

småbrunnarna/dammarna, har funnit i flera 100 år och är naturligt inslag i 

naturen. Vad händer i ekologin om de rivs? Verkar finnas en kompromiss 

som skall presenteras idag? Äganderättsfrågan! Aktuell just nu. 

Kontroversiell fråga. Lagen -> ej utgöra hinder. Viktigt att lagen gäller för 

alla, även små privata. Bertil -> inte bara små utan också större 

(Skellefteå kommun?) Dammen i Byskeälven har varit upp på prövning, 

vad händer där?  

 

- Helena Lidman Björkdalsgruvan: 

Från 1 personal till 3,5 personal på miljösidan. Ansökt till miljödomstolen 

om Lillträsket som klarningssteg. Ålagda att göra kväveutredning, gjort 

provtagningar varje vecka. Hittat problem och åtgärdat dessa. Informerat 

kring kväve, alla får samma insikt. Snart ny pumpstation klar. Första året 

på länge som vi klarade, kanske pga. bättre kontrollsystem. Åtgärdat ett 

dike ovan dammarna som inte var belagt, åtgärdat. En ny 

provtagningspunkt. 

 

- Patrik Olofsson, Länsstyrelsen Norrbotten: 

Reborn -> återställde 1/3 av det som sas. 10 mil i AC och 10 mil i BD. 11 

maskiner NB, 15 VB. 2 maskiner Åbyälven. Fältsäsongen börjar efter 

midsommar till oktober.  

 

- Dan Evander, Piteåkommun: 

Ny fiskväg byggd i komposit som sätts ut i år. Kustmynnande vattendrag 

åtgärda vandringshinder nära kusten. Lill-Piteälven, damm som kommer 

rivas? När? Ej påbörjat.  

 

- Johanna Normark, Skellefteå Kraft, ej närvarande lät hälsa: 

att om Hednäs: Samtliga samråd är genomförda och nu pågår arbetet med 

att färdigställa miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. Ansökan 

planeras lämnas in i vår. Storfallet: Vi har genomfört en utredning av 

konsekvenser av en utrivning. Dialog förs nu med Björkdalsgruvan om 

eventuella åtgärder. 

 

Lars Björkelid, lst Umeå ejnärvarande lät hälsa: 

att lst snart börjar köra analyser för nästa statusklassning. Information om 

felaktigheter i nuvarande klassningar och nytillkomna åtgärder, 

restaureringar, karteringar och inventeringar vore toppen om vi fick in 

snarast. På lst ska vi enligt åtgärdsprogrammet göra planer för prioritering 



 

 

 

 

av arbetet på HARO-nivå. Därför vore det inte så dumt om vattenrådet ser 

över sina prioriterade objekt som input till oss.  

 

Antecknat av  

 

Linda Vikström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


