
 

 

Åby- Byske & Kåge älvar, VRO 7 

 

Protokoll Årsmöte 2019-04-11, Fällfors Drive Center kl 10-15. 

 

Bo-Göran hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

1. Val av Ordförande för mötet: 

Till ordförande valdes Bo-Göran Person 

2. Val av sekreterare för mötet: 

 Till sekreterare valdes Mikael Bergh 

Mikael skickade ut en närvarolista som alla närvarande skrev upp sig på med 

namn och organisation. 

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

Styrgrupp ordinarie och ersättare enligt förslag på personer i listan nedan 

godkändes. Bo-Göran ska jobba vidare med att fylla upp de vakanser som finns 

för SCA/Holmen/Sveaskog, Åbyälvens övre FVO, Naturskyddsförening AC, 

och Naturskyddsföreningen BD   

 
Björkdalsgruvan AB Charlotte Höglund, Julia Hofman 

LRF Lars Forslund,  

SCA/Holmen/Sveaskog  

Skogsstyrelsen Stig Holmqvist, Marie Lundström  

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  

Naturskyddsföreningen BD  

Piteå kommun Dan Evander 

Skellefteå kommun Bo-Göran Persson 

Arvidsjaurs kommun Annika Lidström, Britta Lundgren, Åsa Andersson 

(alternerar) 

Norra Skogsägarna Lars-Olof Lundmark 

  

Utsedda politiska kontaktpersoner: 

Arvidsjaur kommun ej utsett 

Piteå Kommun ej utsett 

Skellefteå kommun Evelina Fahlesson, Micaela Löwenhöök 

Kontaktpersoner länsstyrelsen: 

BD  Patrik Olofsson 

AC  Lars Björkelid  



 

 

 

 

Information GDPR och fråga om det är ok att representanternas namn 
står på hemsidan: 

Ordförande informerade kort om GDPR och att på grund av detta så kommer inte vattenråden 

fortsätta med den portal som finns. VRO 7 kommer att fortsätta med den hemsida som finns. 

 

För att följa GDPR så ställde han frågan till samtliga närvarande om det var ok att namnen på 

de som sitter i styrgruppen publiceras på hemsidan. Alla närvarande svarade JA.  

 

4. Val av kontaktperson och juridisk person för 2019  

Mötet föreslog omval på Bo-Göran Persson vilket godkändes. 

5. Redovisning av verksamheten 2018 

Ordförande gick igenom verksamheten, ekonomi för 2018 enligt utskick inför årsmötet. 

 

Föregående års resultat slutade på +54000, orsaken till det var mindre kostnader för 

deltagande på fiskefesten samt att seminarium för vattenvård i sjöar utgick. 

Pengarna skjuts över till det nya verksamhetsåret. 

 

Då det gäller bevarandeplanen för Byskeälven som Lst informerade om för styrgruppen så är 

den under en remissrunda hos Lst. 

6. Diskussion och beslut om verksamhetsplan och budget för 2019.  

Verksamhetsplan 2019 

I kallelsen till mötet så fanns det ett antal förslag på aktiviteter som vattenrådet kan vara 

delaktiga eller anordna. 

Det framkom även förslag på andra aktiviteter under mötet. 

 

- Monter vid Fiskefesten 27 april 

Mötet beslutade att vattenrådet bör vara med även i år på Fiskefesten.  

Detta för att dels få kontakt med allmänheten och för att informera om vattenrådet och 

den verksamhet som bedrivs. Även för att få information från allmänheten om det 

finns vattenförekomster där det är problem.  

Broschyrer i montern. 

Lägga ut en lista där folk kan skriva upp mailadress för att få mer information. 

Ställa ut en burk med 1 liter vatten och berätta vilken information som man kan få ut 

av vattnet. Tex eDNA, fosfor och kvävehalter, metaller mm. 

Personal i montern förlag Bo-Göran och Peter L.  

- Studieresa, förslag 2019 

Det framkom ett antal förslag under mötet på platser för en studieresa, mötet beslutade 

att Bo-Göran får jobba vidare med förslagen och återkomma till styrgruppen. 

Lämplig tid för resan är tidig höst, september. 

 Storbäcken 

Se hur restaureringen och borttagningen av dammen blev. 

 Varjisån 

Hartijoki metoden 

 Lillpite älven 

Visning Hartijoki metoden 

 Biflöde Kågeälven 

Visning Hartijoki metoden 



 

 

 

 

 Björkdalsgruvan 

Visning verksamhet. 

 Flodpärlmusslor 

Besöka någon lokal. 

- Föredrag förslag, Erik Degerman – ny version av  ”Restaurering av vattendrag” 

+ restaurering av sjöar 

Spinna vidare på förslaget att bjuda upp Erik Degerman. 

Skapa en mini konferens/seminarium tex i november med Erik och knyta in aktiviteter 

för Laxens år 2019. 

Bjuda in tex någon av följande som föredragshållare. 

Micke Frödin, Martin Falkelind, Emelie Björkman, Sanna Koljonen, Niels Jepsen, mfl 

Thomas Johansson kan hjälpa till med program. 

Det är även möjligt att söka pengar för likande evenemang via laxens år. 

 

- Lokal samverkansgrupp för Kågeälven?  

Det kommer att behövas en lokal samverkansgrupp för Kågeälven när projekt startas 

upp som ska titta på grumlingspåverkan. 

Representanter som bör ingå är från jordbruket, markägare/Fiskerättsägare och FVO 

- Laxens år 2019 
2019 är laxens år och vattenrådet bör eventuellt göra någon aktivitet runt det. Se 

förslag föredrag ovan. 

- Aktiviteter för Länsstyrelserna 
Inget i dagsläget de har fått insamlat data sedan tidigare som de ska arbetet vidare 

med. 

- Inventering av Byskeälven för biotopvård. 

De är eventuellt på gång att genomföras nya inventeringar av de restaureringar som är 

gjort tidigare i Byskeälven. Nytt inventeringsunderlag kan ligga till grund för 

ansökningar om bidrag för åtgärder. 

 

Då det gäller Norrbottensdelen mot Arvidsjaur så finns det områden som bör åtgärdas 

då det är kraftigt påverkade. I dagsläget så har inte Arvidsjaur kommun någon som 

jobbar med ansökningar. De skulle kunna delegera detta till Skellefteå kommun och 

göra en gemensam ansökan för återställningsarbete över länsgränsen. Bo- Göran ska ta 

detta vidare med kommunen. 

  



 

 

 

 

-  

Budget 2019 

Mötet beslutade att godkänna förslaget på budget enligt nedan samt söka bidrag på 50000 

även detta år då vi har uppslag på en del aktiviteter. 

Extra utrymme går t.ex. att använda för inventeringar.  

Budget 2019  

Kvarstående medel från 2018 54 534 

Bidrag från Länsstyrelsen i AC 50 000 

Administration (bl a arvode adm/ordf)  -25 000 

Ersättningar: t ex resor, mötesarvode, förlorad arbetsförtjänst* -15 000 

Möteskostnader -10 000 

Utbildning, Seminarier -10 000 

Lokala samverkansgrupper -10 000 

Extra utrymme till?  
-34 534 

 

 

7. Vad är på gång? 

Vi började med en genomgång av de punkter som var upptagna i kallelsen. 

Efter det blev det laget runt, en kort presentation ca 5-10 min vad som är på gång inom de 

olika organisationerna: 

 

Kustharrprojektet    Mikael/ Bo-Göran 

Mikael och Bo-Göran presenterade kortfattat harrprojektet som ska genomföras i år och nästa 

år. 

Det övergripande syftet med projektet är att bevara och stärka den kustlekande harren tillstånd 

i Bottenviken och Norra Kvarken.  

Projekt drivs av Länsstyrelsen AC och BD. Skellefteå kommun ska hjälpa till med insamling 

av data för att öka kunskapen, tex hitta och dokumentera lekbottnar, insamling av DNA 

prover mm. Mikael B kommer att jobba med detta under sommaren åt kommunen. 

  



 

 

 

 

 

Kågeälven, grumlig och restaurering Bo-Göran/Thomas 

Bo-Göran och Thomas berättade kortfattat om bakgrunden till det kommande projektet. 

 

De som kommer att genomföras är bland annat följande: 

 Mäta vattenkemi i älven och i biflödena 

o Fokus på grumling och näringsämnen 

 Dokumentera strandzoner, översvämningsområden 

 Finna metoder att undersöka sedimentbelastning på lekbottnar för tex 

lax,öring,harr och flodnejonöga. 

Bo- Göran visade ett par bilder med kurvor på mätdata som finns då det gäller turbitet, 

grumling och näringsämnen. 

De är 6st mätplatser i älven samt ytterligare ett antal som finns i biflödena som ska användas. 

 

Eventuellt så kommer även det att genomföras en restaurerings inventering i samband med de 

övriga arbetet. 

Omprövning av Hednäs kraftstation Johanna 

Johanna informerade om att Skellefteå kraft har dragit tillbaka ansökan som de har inne för att 

göra om fiskvägarna i Hednäs. 

Orsaken till detta är att Åbyälven ligger för omprövning 2021 enligt tidplans förslag från 

HAV. Omprövningen ska ske enligt den nya lagens som trädde i kraft 1/1 2019. 

Då den omprövningen ligger nära i tid så anser det att det är bättre att ta fiskvägarna 

samtidigt. 

De ser ingen större försening av det projektet. 

De har även gett förslag på att prövningen kan starta redan 2020 då de redan har all data 

insamlad.  

Deras strävan är att följa den nationella planen för omprövning av vattenkraft. 

Då det gäller ekonomi för eventuella åtgärder så kan det bli aktuellt att söka pengar från 

vattenkraftens miljöfond som Skellefteå kraft är med i som en av sju vattenkraftsbolag. 

 

Johanna fick i uppdrag från mötet att kontroller om det även går att anmäla om bidrag från 

fonden då det gäller Storfallet i Kågeälven samt Fällfors i Byskeälven 

Nytt klarningsmagasin i Lillträsket Julia 

Julia informerade att de fått klart med tillståndet för det nya klarningsmagasinet som ska ta 

Lillträsket i anspråk. Arbetet kommer att påbörjas för detta under de närmaste åren. 

 

De ska bli en liten eller obetydlig påverkan på vattnet då det inte släpper ut miljöfarligt 

innehåll typ tungmetaller eller likande. 

Reningen av vattnet påbörjas redan nere i gruvan genom flockning. 

De kommer även fortsättningsvis att ta kontinuerliga vattenprover runt området för att säkra 

att inga utsläpp sker. 

Kågeälvens FVO hjälper till med elfiske i närliggande vattendrag.  

Hur det går med statusklassningarna Lars Björkelid 

Arbetet fortgår med statusklassningen av vattenförekomster och de är i mitten på nuvarande 

cykel som är mellan 2016-2021. 

Det som sker nu är den tredje uppdateringen av vattenförekomsterna och är lik de tidigare. 

Det som är skillnaden är att nya GIS underlag används. 



 

 

 

 

Det som kan vara bra att känna till är att id har ändrats från SE ….. till WA …. 

De jobbar även med en omvärldsbevakning och tittar bland annat på. 

 

 HaV nya vägledningar om klassningar av vatten och KMV (Vattenkraft och 

markavvattning) 

 Vattenkraftsfrågor 

 Övriga utredningar tex vattenförvaltnings utredning och miljöövervakningsutredning 

 Kust HyMo projekt, ta fram metod för hydromorfologisk påverkan kusten vilket 

saknas idag. 

 Hur kan vi få bättre grundade och avvägda miljökvalitetsnormer, se över metod för 

bedömning åtgärd, dess kostnader samt ekonomisk rimlighet. 

Piteå kommun 

Inga speciella åtgärder planerade inom området från Piteås sida. 

Dan berättade om att de köpt in ny elfiske utrustning så elfisken kommer att utföras. Tog även 

lite kort info om de lekbottens återställningar som de har jobbat med i Lillpite älven- 

Byskeälven FVO AC delen 

Sören läste upp verksamhetsberättelsen på vad de gjort i Byske FVO under 2018 och 

hänvisade till årsrapporten för de som vill få mer info. 

Bertil fortsatte med att berätta om de engagemang som bedrivs ideellt i föreningen, de är en 

årstjänst om man ser till nerlagda timmar. 

På årets årsstämma var det 62 st närvarande och mötet höll på i ca 5 timmar. 

Bertil hade även gjort en historisk tillbakablick för Byskeälven från 1970 -1990 vilken han 

presenterade en sammanställning från. 

Han avslutade med att informera att FVO:t nyligen fått information om att Sveaskog kommer 

att utnyttja sin rätt att sälja kort i Byskeälven i år ovan Fällfors men även nedan Fällfors till 

mynningen. 

Då det är ny information så vet ingen i dagsläget exakt vad det innebär. 

 

Bo-Göran flikade in med att det som är vattenrådets fokus är att arbeta med vattenfrågor, 

vattenvård samt biotopvård. 

Länsstyrelsen BD 

Patrik informerade om att i ReBorn projektet så är de restaurerat 4,4 km av Åbyälven det 

återstår 12km. 

De blev klara i Byskeälven i fjol den delen som var med i ReBorn. 

De har även ansökt om miljötillstånd för återställningsarbetet i Klubbälven. 

De arbetar med årliga provtagningar av vattnet i sjöar då det gäller övergödning och 

metallbelastning och vill gärna få in fler förlag på mätobjekt. Detta gäller även AC. 

Länsstyrelsen AC 

Jobbar vidare med ReBorn delarna som rör AC. 

Lämnat in ansökan för återställningsarbete för tredje gången då det gäller Öreälven. 

De kommer att genomföras en inventering/undersökning av dammar som finns i länet. Inte 

enskilda men övriga, sätta ihop en lista för att göra klart tillståndsansökningar eller planera 

åtgärder som t.ex. utrivningar. 

Åbyälvs Nedre FVO 

Mikael Informerade att smoltfällan kommer att vara placerad i Åbyälven även i år och FVO 

ska hjälpa till med driften av den. 



 

 

 

 

FVO:t ska även i år att bedriva tillsyn i havet. 

Arrendera fällplatser om de får skriva ett nytt 5 års kontrakt med Avans Byamän. 

Arvidsjaur kommun 

Annika informerade om att de har gjor upptäckt av PFAS i dricksvattnet vid flygplatsen. 

De har monterat in kolfilter samt det är även genomfört provtagning på personer som jobbar 

på flygplatsen. Oklart vilka halter de hade men de var troligen låga. 

Pfas används bland annat i brandsläckningsskum så det är troligt att de kommer från flygfältet 

och deras övningsområde men ytterligare undersökningar ska genomföras. 

Norra skogsägarna 

Lars-Olof informerade om att de kommer att anordna utbildning för skogsägarna.  

Skogens vatten med nytt utbildningsmaterial. 

LRF 

Lars informerade om det arbete som LRF har genomfört centralt för att förändra 

bedömningsgrunder och klassning av mark. 

Skellefteå kommun 

Bo-Göran informerade om att vägtrumman i Tarsmyrbäcken ska bytas ut. 

Vattentäkterna i Tåme och Sandfors ska få ny dom och nya skyddsområden.  

Länsstyrelsen tar över gruvtillsynen från och med i år. 

Kågeälvens FVO 

Thomas presenterade vad de jobbat med i FVO:t under 2018. 

Då det gäller fisket och fångstrapporterna så ser de en vikande trend orsaken till detta är 

oklart. Då det gäller förra året så var säkert det extrema värdet en bidragande orsak. 

Det som är glädjande är att elfiskeresultaten visar en ökning av lax och öring i älven. 

 

8. Övriga frågor 

Annika från Arvidsjaur kommun lyfte en fråga under mötet då det gäller Markbygdens 

vindkraftspark. Hur kontrolleras påverkan på vattenförekomsterna och är det många nya diken 

som anläggs. 

Dan från Piteå kommun svarade på frågorna. 

De nya vägar som är anlagda har man använt vägtrummor där det varit nödvändigt samt att 

många vägar är av material där vatten genomströmning ska vara möjligt. 

Det är Piteå och Arvidsjaur kommuner som har tillsyn. 

Nästa steg är på gång och totalt så ska det bli över 1000st vindkraftverk i området. 

 
Bo-Göran informerade att det är på gång en uppdatering av boken ekologisk restaurering. 

Uppdateringen genomförs av Erik Degerman och kommer även att innehålla sjöar och kusten 

inte bara rinnande vattendrag. 

9. Mötet avslutas 

Bo-Göran avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Mikael Bergh 

 

 

Ordförande Bo-Göran Persson 


