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Inledning 
Med denna redovisning gör jag ett försök att sammanfatta något som mer kan liknas vid en process 

eller ett koncept för samarbete än ett egentligt projekt. Bäst kanske det illustreras som på omslaget, 
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ett ”Paraplyprojekt”. I fortsatt text kommer jag för enkelhets skull benämna det som Kust till 

Fjällprojektet eller bara Kust till Fjäll. 

Även om detta har varit en omfattande verksamhet med många insatsområden och delprojekt så har 

fiskvandringsfrågorna och Stornorrfors stått i centrum. Stornorrforsarna i Umeälvens nedre del är 

unika bl.a. på grund av kraftpotentialen och med en fallhöjd på 75 meter. Men också som ett nålsöga 

för lax och öring på väg till och från sina lekområden i den outbyggda Vindelälven. 

Stornorrforsarna flödade i stort sett opåverkade av mänsklig inverkan under tusentals år. Men med 

elektricitetens intåg började vi för drygt 100 år sen, sakta men säkert, omvandla vatten och fallhöjd 

till elkraft. Bygget av Stornorrfors kraftverk på 1950-talet och de konsekvenser det medförde för 

fisket i Vindelälven blev på sätt och vis den direkta orsaken till att vi nu genomfört ett paraplyprojekt 

i bred samarbetsanda.  

Eftersom ett centralt tema i redogörelsen är kraftverk och fiskvandring backar jag ytterligare några 

årtionden till den vattenkraftsutbyggnad som föregick Stornorrfors i detta område.  

Det jag däremot inte tar upp är annan inverkan, än vattenkraftens, på våra vandrande fiskarter lax 

och öring som pågick under hundratals år innan kraftverkens tillkomst. Det jag närmast tänker på är 

fällfångster i Umeälvens mynningsområde och inte minst i Stornorrforsarna. De hinder dessa fällor 

utgjorde från 1500-talet fram till 1956 för uppvandring av lax och öring till Vindelälven skall inte 

underskattas. Jag tänker också på de mer än 150 flottledsdammarna som byggdes i Vindelälvens 

biflöden och rensning av flottlederna perioden 1850-1960, åtgärder som under lång tid hindrade 

fiskvandring och delvis förstörde lek- och uppväxtplatser för kanske framförallt öring men även för 

lax.  

När det gäller redovisningen av de delprojekt som genomförts inom ramen för Kust till Fjäll kommer 

jag inte bli för detaljerad. Antalet innebär att det skulle bli en alltför omfattande och tungläst 

rapport. Istället hänvisas till bilagor i slutet av varje delprojekts redovisning. Dessa kan handla om 

alltifrån ansökningshandlingar och strategier till forsknings- och slutrapporter.  

En hel del av den forskning och utveckling som skett vid Stornorrfors och längs Vindelälven får inte 

plats i denna rapport även om det kan finnas vissa kopplingar till Kust till Fjällprojektet. Jag tänker då 

främst på forskning som gjorts av SLU och Umeå universitet, utredningar genomförda av Vattenfall 

på uppdrag av Miljödomstolen etc. Sammanfattningsvis kan man i alla fall konstatera att mycket 

kunskap har kommit fram de senaste decennierna. Den kunskapen kommer med all säkerhet till 

nytta framöver i arbetet med att förbättra fiskvandring förbi kraftverk i allmänhet och Stornorrfors i 

synnerhet.  

Många har under åren varit med i processarbetet och bidragit med värdefulla insatser. I 

redovisningen är inte alla dessa namngivna. Inledningsvis vill jag ändå lyfta fram tre personer som för 

tjugo år sen var framsynta och drivande i det arbete som ledde till ett utvecklingsprojekt och 

förlikning i Stornorrforsmålet. Från fiskrättsägarnas sida var det Henrik Sandström, ordförande i 

Vindelälvens Fiskeråd, som mobiliserade krafterna längs Vindelälven. Från SLU, Hans Lundqvist med 

sina forskarkontakter och sitt engagemang för Vindelälvslaxen. Och från Vattenfall, Kjell Isaksson som 

var villig att testa en ny modell för att lösa en juridisk tvist. 
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Det kan säkert förekomma en hel del begrepp i text och i 

bilagor som är obekanta för den som inte jobbat med fisk 

och fiskvandringsfrågor. Några av dessa dyker ofta upp 

och är bra att känna till. Smolt är en lax- eller öringunge 

som vid 2-4 års ålder vandrar ut från älven för att växa sig 

stor i havet. Kelt är en vuxen lax eller öring som efter lek 

är på utvandring från älven. Smolten och till stor del 

kelten nyttjar vårfloden i maj-juni för denna vandring. 

Med Uppströmsvandring menas fiskar som är på väg från 

havet upp mot Vindelälven och med Nedströmsvandring 

det motsatta. 

Sammanflödesområdet är ett ofta förkommande 

begrepp. Med detta menas området där vatten som 

passerat kraftverket möter det vatten som spills i gamla 

älvfåran (fiskvägen). 

Inledningsvis kanske det också bör klargöras vilket 

geografiskt område Kust till Fjällprojektet omfattat. Det har 

varit Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre 

del (nedströms sammanflödet med Vindelälven). Denna geografiska avgränsning är för övrigt 

densamma som idag gäller för Ume-Vindelälvens Fiskeråd och i stort sett för Biosfärsområde 

Vindelälven - Juhttátahkka. 

Under rubriken kommentar som finns i slutet på redovisningen av resp. delprojekt försöker jag ge en 

bild om hur beslut om åtgärd/projekt vuxit fram. Men också vad de resulterat i och vad de lett vidare 

till. Man kan säkert tycka olika om ett genomfört projekt har varit lyckat eller inte. Men i vissa fall är 

det ju så att projekt är till för att testa nya tekniker eller metoder och ett mindre lyckat resultat är 

ändå ett resultat.  

De närmare 200 bilagor som hänvisas till i redovisningen finns att läsa eller laddas hem på: 

https://box.netkontor.se/s/3ApaBsAbis3pWxe 

 

Sammanfattning 
Ambitionen med Kust till Fjällprojektet har varit att samla berörda intressenter kring fiskrelaterade 

frågeställningar och problem och med intern och extern kompetens söka lösningar. Målet har varit 

att därigenom bidra till en förbättrad miljö samt en utveckling av fiskerinäring och fisketurism i 

Vindelälven med biflöden samt Umeälvens nedre del. 

Kust till Fjäll kom till som ett försök att lösa den tvist som rått mellan fiskeintressen i Vindelälven och 

ägarna av Stornorrfors kraftverk. Parterna i det sedan 1950-talet pågående Stornorrforsmålet 

påbörjade vid millennieskiftet ett samarbete. Samarbetet vidgades då andra aktörer anslöt och 2007 

resulterade det i en avsiktsförklaring som beskrev hur fiskvandringsproblemen i Stornorrforsområdet 

skulle angripas. 

Efter avsiktsförklaringen följde en förlikning där Vattenfall och Umeå kommun som kraftägare 

avsatte 25 milj.kr i 2007 års penningvärde för vandringsförbättrande åtgärder i anslutning till 

Sammanflödesområdet. Motsvarande summa avsattes för fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven 

och dess biflöden, samt Umeälven på sträckan från havet till sammanflödet med Vindelälven. 

 

Bild 1. Projektområdet med kärnområde 

för laxens lek- och uppväxt 

https://box.netkontor.se/s/3ApaBsAbis3pWxe
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Ett utvecklingsprojekt som benämndes Kust till Fjäll fick ansvaret för att växla upp de för fiskvandring 

avsatta medlen. Inom ramen för detta har i första hand resurser lagts på att få mer lax och havsöring 

i Ume-Vindelälven, på att restaurera de strömmande vattenmiljöerna i Vindelälven avrinningsområde 

samt på forskning och utvärdering av genomförda åtgärder.   

Stora ansträngningar har gjorts för att lösa problemen kring fiskvandring i Stornorrforsområdet. Tre 

partiella vandringshinder för lax och öring har åtgärdats på den sju km långa sträckan från 

Sammanflödesområdet i Baggböle till nya fisktrappan i Norrfors. En fiskavledare har byggts i ett 

försök att få nedströmsvandrande fisk att passera kraftverksområdet via fisktrappan och gamla 

älvfåran istället för genom kraftverk och turbiner.  

Ett stort EU-projekt med fokus på återställning av Vindelälvens biflöden efter flottningsepoken har 

genomförts och till detta kopplat omfattande forskning och utvärdering. 

Många mindre projekt har också kunnat fullföljas då området under två EU-perioder varit ett 

Fiskeområde och kunnat jobba med lokalt ledd utveckling enligt den s.k. Leadermetoden.  

Samverkande parter i Kust till Fjällprojektet har varit Vindelälvskommunerna (Vännäs, Vindeln, 

Lycksele, Sorsele och Arjeplog), kraftägarna i Stornorrfors (Umeå kommun och Vattenfall), Ume-

Vindelälvens Fiskeråd, Universiteten i Umeå (UmU och SLU), Länsstyrelserna i AC och BD län. Dessa 

har också tillsammans med EU, Region Västerbotten, Naturvårdsverket och Havs- och 

Vattenmydigheten stått för merparten av finansieringen. 

Ca 127 miljoner kronor har omsatts i olika delprojekt. Av dessa har 51 milj. kr sitt ursprung i någon 

EU-fond. Den största delen EU-medel kommer från Havs- och Fiskefonden som bidragit med drygt 28 

miljoner kronor. Den s.k. ”potten” som frigjordes i samband med förlikningen har bidragit med 26 

milj. kr. 

Resultaten och erfarenheterna med Kust till Fjällprojektet har varit goda. I detta geografiska område 

har nog aldrig tidigare hänt att så många intressenter samverkat i fiskefrågor. 

 

Kraftverken i Stornorrforsarna och utbyggnadsplaner för Vindelälven 
Kust till Fjäll har sitt ursprung i den juridiska 

process som följde på byggnationen av 

Stornorrfors kraftstation och den påverkan 

det haft på fisket i Vindelälven. Att kraftverk 

och fiskvandring som regel inte går bra ihop är 

väl känt.  

Utbyggnad av vattenkraften i Stornorrforsarna 

inleddes på sent 1800-tal. Jag börjar därför 

med en kortare redogörelse för de kraftverk 

som föregick dagens Stornorrfors och kampen 

om Vindelälven för att sedan landa i 

Stornorrfors och den juridiska process som 

ledde fram till förlikning och samarbete. 

 

 

 

Bild 2. De fyra kraftverken i Stornorrforsarna 
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Klabböle och Baggböle kraftverk 
1892 fick Umeborna för fösta gången tillgång till elektricitet. Den 18 november detta år togs ett litet, 

placerat centralt i staden, ångdrivet kraftverk i drift som kunde lämna ström till både gatubelysning 

och innerbelysning i bostäder och affärer. 

Efterfrågan av el ökade dock i snabb takt och 1898 påbörjade Umeå stad därför anläggandet av 

Klabböle vattenkraftverk. Året efter levererade det för första gången elström till staden.  

På den tiden var det inte fråga om att man kunde ”tämja” en hel älv. Klabböles första kraftverk kom 

därför bara att nyttja en mindre del av älven och dess vatten. Det låg beläget så att ungefär 10 m3/s 

av det totala medelvattenflödet på 435 m3/s 

kunde ledas in i turbinerna. Fallhöjden var på ca 8 

m och efter utbyggnad 1904 med ytterligare en 

turbin var effekten på 600 kW. 

Ytterligare ett kraftverk i Klabböle uppfördes och 

togs i drift 1910. De båda kraftverken nyttjade 

samma fallhöjd och vattenvägar men kunde nu 

tillgodogöra sig 58 m3/s. Den sammanlagda 

effekten ökade då till 3 000 kW. De båda 

kraftverken i Klabböle drevs fram till i dec. 1958 då 

Stornorrfors kraftverk togs i drift. 

Delar av Klabböles kraftverk finns fortfarande kvar 

och är sommartid ett mycket populärt besöksmål 

med kraftverksmuseum, kafé och lekpark för 

barnen.  

På älvens norra sida mittemot Baggböle kraftverk byggde Holmsunds AB 1916 Baggböle kraftverk för 

att försörja sin fabrik i Obbola med elektricitet. I likhet med Klabböle nyttjade den enbart en del av 

älvens vattenmängd. Även detta kraftverk drevs fram till Stornorrfors tillkomst. Det enda som idag 

återstår av kraftverket är betongfundament och sumpar. Två stora hål inne i kraftverket visar idag var 

turbinerna suttit. 

Gemensamt för Klabböles och Baggböle kraftverk var alltså att man inte nyttjade älvens hela 

vattenmängd utan med enkla ledarmar fångade in en mindre mängd vatten som behövdes för 

elproduktion. Det fanns åtminstone tre anledningar till detta. En var att man inte hade behov av att 

producera mer el. En annan att man knappast hade kunskap att tygla så stora vattenmängder. Den 

tredje att man sen urminnes tider värnat om den s.k. Kungsådran, älvens mittersta tredjedel som var 

fredad för att fisken skulle kunna vandra fritt. Detta innebar att Klabböles och Baggböles kraftverks 

inverkan på fiskvandring förmodligen var ringa om alls någon.   

 
Bild 3. Interiör från Klabböle kraftverk. 

Foto: Fotograf okänd/Fotoägare Karl 

Sandén/Västerbottens museum 
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Norrfors kraftverk 
Intresset för en utbyggnad av vattenkraften i Norr-och Sörforsarna fanns redan i början av 1900-

talet. Till en början var det AB Umeå Vattenfall som projekterade en utbyggnad men det var inte 

förrän Kungliga Vattenfallsstyrelsen (nuvarande Vattenfall) tog över ägandet av forsarna 1917 

planerna tog fart. Några år efter första världskrigets slut steg efterfrågan på el väsentligt och 1924 

togs beslut om byggandet av Norrfors kraftverk.  

Vid denna tid var bygget ett jätteprojekt som 

sysselsatte 726 man när det var som intensivast. 

Sörfors by dit många entreprenörer sökte sig 

beskrevs tydligen som ett ”veritabelt Klondyke” i 

Västerbottens Kuriren 1925. 

För första gången byggdes nu en spärrdamm över 

hela älven vilket också innebar stopp för 

fiskvandring. Även om älven nu spärrades av med 

en damm så nyttjade man fortfarande bara en 

mindre mängd vatten (90 kbm/s av ett medelflöde 

i älven på ca 430 kbm/s) till turbinernas drift. 

Resterande vattenmängd släpptes via dammluckor 

förbi kraftverket utefter den naturliga älvfåran. Fallhöjden som utnyttjades var 35 m och 

produktionsförmågan uppgick till 15 000 kWh. 

Ingen fisktrappa  

Ingen fisktrappa byggdes vid anläggandet av spärrdammen. En sådan kom till stånd först 1932, alltså 

sex år efter dammens färdigställande. Fisktrappan fick en lutning på 16 cm per längdmeter och var 

uppdelad i 15 fack. Nivåskillnaden från ingång till dammens övervattenyta var 6-7 meter. Fiskvägen 

som var placerad vid dammens mitt byggdes om 1934, då funktionen visat sig vara dålig. Den 

förlängdes och blev på detta sätt mindre brant. Hur bra trappan fungerade efter ombyggnad är svårt 

att säga men allmänna bedömningen då var att den blev bra. Tiden 1926 till fisktrappans tillkomst 

1932 blev den mest kritiska för Vindelälvslaxen någonsin. Den var utan tvekan på gränsen till 

utrotning på grund av att all lek och föryngring i Vindelälven upphörde under denna period. 

Bestånden av lax och havsöring repade sig dock så småningom och fångsterna av lax och öring var 

goda i Umeälvens nedre del och i Vindelälven under perioden 1947-1954. 

Stornorrfors 
Efter andra världskriget ökade efterfrågan på elkraft kraftigt vilket också blev starten för en 

utbyggnad av Norrlandsälvarna. I början av 1950-talet beslutade Vattenfall som var huvudägare till 

fallrättigheterna i Stornorrforsarna att bygga ett kraftverk som skulle nyttja hela fallhöjden om ca 75 

m på sträckan Norrfors – nedströms Baggböle. Avtal slöts mellan Vattenfall och Umeå stad om att i 

utbyte mot de senares andel i AB Umeforsen (nu Umeå Energi) skulle staden få ersättningskraft från 

Stornorrfors. Detta innebar att Umeå kommun via Umeå Energi än idag ”äger” ca 25 % av den el som 

produceras i Stornorrfors. 

En utbyggnad av denna 7 km långa forssträcka hade blivit möjligt genom att tunnelsprängnings- och 

transportmetoder utvecklats, generatorer och annat maskineri förfinats samt att de stora effekter 

som skulle produceras nu kunde överföras via 380 kV-kraftledningsnät. Bygget som inleddes 1953 

togs i drift 1958 och blev då till effekt det största vattenkraftverket i landet. 

 
Bild 4. Spärrdamm under byggnation. 

(Foto. Vattenfall Mellersta Norrlands arkiv) 
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1985 installerades ett fjärde aggregat (turbin) i kraftverket. Detta innebar att ytterligare 

vattenmängder kunde slussas via kraftverket och den s.k. slukförmågan ökade från ca 750 till drygt 

1 000 m3/sek. Produktionen i kraftverket höjdes naturligtvis också och ligger idag på ca 2 300 GWh 

(2 300 000 000  KWh). Stornorrfors är därmed det vattenkraftverk i Sverige som producerar mest 

elkraft. 

När det gällde åtgärder för att säkra fiskvandringen förbi det planerade kraftverket så kan nämnas att 

domstolen på 1950-talet hade att välja mellan två olika förslag. Det ena var att ingen fisktrappa skulle 

byggas utan att en fångstanordning skulle anläggas 

nedströms spärrdammen där avelsfisk kunde fångas. 

Denna skulle sedan transporteras upp till sina 

lekområden i Vindelälven med tankbilar. I valet 

mellan detta och en fisktrappa så föll domstolens val 

på det senare. Nämnas kan också att 

fiskeriintendenten Berg föreslog att en elektrisk 

fiskspärr skulle anläggas vid tunnelutloppets mynning 

för att förhindra fiskarna att vandra upp mot 

turbinerna och istället välja att vandra upp i gamla 

älvfåran. Beslut om en sådan togs också och 1959 var 

denna klar och i drift. Tyvärr visade det sig att den 

inte fick avsedd verkan utan snarare en motsatt. 

Laxen passerade elspärren och blev instängda i 

området vid tunnelutloppet eftersom den inte gärna 

passerade det obehagliga elfältet ytterligare en gång. 

Tillkomsten av Stornorrfors blev slutet på det fasta lax- och öringsfiske som funnits i Norrfors sedan 

Gustav Wasas tid. Det s.k. minfisket löstes in av Vattenfall liksom allt fiske på lax och öring på 

sträckan Baggböle-Norrfors. 

Efter anläggandet av Stornorrfors kraftverk fortsatte, i rask takt, en utbyggnad av forsarna i 

Umeälven uppströms Vännäs. Idag finns ett 15-tal kraftverk på sträckan upp till Hemavan. Som 

framgår av nästa kapitel kom däremot Vindelälven att skyddas från exploatering av vattenkraft. 

Mer att läsa om kraftverken finns i tidskriften Västerbotten 3.92 Elkraft & kraftverk   

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1992_3.pdf 

Kampen om Vindelälven 
Under 1960-talet startades också planer för en utbyggnad av Vindelälven och dess största biflöde 

Laisälven. Sammanlagt skissades på uppförandet av 24 kraftverk i dessa älvdalar. Det stora antalet 

kraftverk berodde på att det fanns svårigheter att anlägga dämningsmagasin på stora delar av 

älvarnas sträckning. Men i planerna ingick att Gautojaure i Laisälvens övre del skulle dämmas 46 

meter ovan dess medelvattenyta, Tjulträsken vid Ammarnäs 17 meter, Granselet Laisälven 24 meter 

o.s.v. Längst hann planerna för en utbyggnad av Vindelälvens nedre del samt Laisälven innan striden 

om Vindelälven startade. En strid som kom att göra Vindelälven välkänd i hela riket. 

Frågan om en utbyggnad av älven splittrade bygden och aktionsgrupper för och emot bildades. 

Vindeln och Adolfström blev de orter där man engagerade sig mest mot en utbyggnad. En politisk 

kamp om frågan pågick under senare delen av 1960-talet. Den politiker som kom att förknippas med 

att Vindelälven undgick utbyggd var Nancy Eriksson, socialdemokratisk riksdagskvinna under denna 

period. Hon gick emot partilinjen, fackföreningsrörelse och industriintressen och fick med sig ett 

 

Bild 5. Stornorrforsdammen med delvis 

öppna utskovsluckor 
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antal partikollegor. När frågan skulle avgöras av regeringen 1 april 1970 blev det därför ett nej till 

utbyggnad och ja till ett bevarande. En annan, kanske mer känd person, som stod upp för älven var 

Evert Taube som i ett telegram till statsminister Tage Erlander skrev att ”om detta (utbyggnad) får 

ske då skall djävulen och icke jag vara svensk”. 

Mycket att läsa om ”Kampen om Vindelälven” finns i ett nummer från 2008 av tidskriften 

Västerbotten. Finns digitalt på https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/2008_2.pdf 

 

Juridiska processer 
Om eventuella juridiska processer i samband med byggnationerna av Baggböle och Klabböles 

kraftverk har jag ingen kunskap. Dessa kraftverk uppfördes innan tillkomsten av 1918 års vattenlag 

och man kan tänka sig att det inte lades några större hinder från lagstiftande myndigheter för ett 

tillvaratagande av vattenkraften. 

När Norrfors kraftverk skulle byggas hade 1918 års vattenlag trätt i kraft. Inför 

domstolsförhandlingarna genomfördes därför utredningar om laxens förekomst ovan Norrforsarna i 

Umeå-och Vindelälvarna av fiskeriintendent Ossian Olofsson (bilaga 1). Frågeställningen han hade att 

svara på, var ifall Norrforsarna kunde betraktas som ett vandringshinder för lax och öring. Olofssons 

slutsatser blev att så inte var fallet, utan konstaterade att de fasta fiskena i Umeälvens nedre del och 

flottningen nog utgjorde de största hindren för en riklig uppgång av fisk. Exempelvis refererar han till 

uppgifter från trakterna av Vindelgransele, där en person hösten 1917, ett rekordår, fångat 80 laxar 

varav några över 20 kg. Olofsson ser där ett samband med att det samma år, på grund av höga 

vattenflöden, förstördes en laxfälla i Norrfors.  

I den dom som avkunnades fastställdes skadan på fisket i Vindelälven till 20%, en viktig siffra som 

längre fram kom att ha betydelse i Stornorrforsmålet eftersom ett nytt vattenmål skulle utgå från 

rådande skadeläge. Det innebar då att Stornorrforsbygget inte kunde ställas till ansvar för och tvingas 

kompensera de skador som uppkommit genom byggnaden av Norrfors kraftverk.  

Den juridiska processen om Stornorrfors inverkan på fisket i Vindelälven inleddes i samband med 

bygget av kraftstationen på 1950-talet. Den första handlingen som kom in till Nedre Norrbygdens 

vattendomstol daterar sig till 24 augusti 1953. Inför vattendomen genomfördes även denna gång en 

fiskeutredning. Fiskeriintendent S-E Berg utredde och upprättade statistik över fångster av lax både i 

Umeälven och i Vindelälven (bilaga 2). I Bergs yttranden går också ta del av den diskussion som 

fördes om hur fiskvandring förbi Stornorrfors bäst skulle lösas.    

De flesta av de juridiska spörsmålen kring byggandet av Stornorrfors löstes i domar vid byggandet. 

Men vissa frågor som bl.a. inverkan på fisket i Vindelälven sattes på prövotid. Denna prövotid, som 

ännu inte avslutats, har nu pågått i mer än 60 år och därigenom blivit det mest långdragna 

vattenmålet i Sverige. Det är förmodligen också ett av de mest omfattande målen gällande aktsidor 

vilka i dagsläget uppgår till ca 15 000.  

Från 1950-talet och fram till idag har likväl ett flertal deldomar avkunnats. I dessa har som regel även 

vissa fiskefrågor behandlats. Nedan listas vad några av deldomarna har avhandlat.  

Deldom 18 juli 1956 – Sökande (Vattenfall) åläggs att under byggnadstid upptransportera 1 500 

lekmogna laxar och 1 000 havsöringar till Vindelälven under de år byggnationerna pågår som 

kompensation för den störning av fiskvandringen dessa innebär. 

Deldom 21 sept. 1957 – Sökande får domstolens godkännande att bygga en fisktrappa enligt det 

förslag man tagit fram.  
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Deldom 10 maj 1958 – Sökande åläggs att anlägga elektrisk fiskspärr vid avloppskanalens mynning. 

Syftet med en fiskspärr är att hindra fisken från att vandra in mot tunnelutloppet och in i tunnel 

istället för att gå upp i den gamla älvfåran och vidare mot fisktrappan. 

Deldom 17 maj 1960 – Sökandes förslag tillstyrks om åtgärder i torrfåran (gjutningar av ”klackar” i 

vissa forspartier för att lax och öring skall kunna ta sig upp på mindre tappningar (25m3/s) i gamla 

älvfåran. 

Deldom 16 maj 1961 – Tappningar i gamla älvfåran för att fiskvandring upp till trappan skall kunna 

ske sätts på prövotid till mellan 10-50m3/s under perioden 20 maj – 30 sept. Tappningsbestämmelser 

som råder än även om justeringar skett när det gäller hur i tid de varieras. 

Deldom 10 maj 1965 – Då den elektriska fiskspärren inte visat sig fungera och uppgången av lax till 

Vindelälven förbättrats och anses god så tillåts sökande riva den. 

Dom 28 aug 1981 – Sökande ges tillstånd att bygga ut kraftverket med ytterligare en turbin. Eventuell 

påverkan på fisket skall behandlas med andra inte avslutade sådana frågor. 

Deldom 31 maj 2000 – Sökandes yrkande om att målet skall preskriberas avslås av Miljödomstolen. 

Detta överklagas senare av sökande men domen fastslås i Miljööverdomstolen 7 dec. 2001.  

Deldom 19 dec 2008 – fastställande av förlikningsavtal. 

 

Utredningar om fiskpassagens funktion 
En mängd utredningar om fiskvägens effektivitet från Sammanflödesområdet upp till och med 

fisktrappan har genomförts från 1960-talet och framåt. Till en början fick man förlita sig till visuella 

iakttagelser eller olika typer av brickmärkning av fisk. Vid brickmärkning märktes då oftast odlad 

smolt som sen vid ev. återfångst i hav, kust eller älv kunde spåras till var och när den märkts. 

Metoden som användes under många årtionden kunde ge svar på frågor som var fiskarna uppehöll 

sig i Östersjön, när de återvände till älven och hur långt den vandrade upp i den. Däremot kunde man 

inte studera hur fiskarna uppträdde när de stötte på problem. Om de då tvekade eller vände om gavs 

inga svar på. 

1995 genomfördes den första telemetristudien där lax som fångats i fälla vid Umeälvens mynning 

märktes med radiosändare. Med denna metod blev det nu möjligt att studera fiskarnas 

rörelsemönster mer detaljerat. Ett trettiotal laxar som utrustats med radiosändare pejlades på sin 

fortsatta resa mot lekområdena i Vindelälven. Telemetristudierna upprepades sen 1997, 1999 samt 

2001-2005. De sammantagna resultaten av dessa visade på att det var endast ca 30% av de märkta 

laxarna som slutligen kom fram till Vindelälven. Flertalet hade stött på problem i 

Stornorrforsområdet som fått dem att ge upp sin lekvandring. 

Det får nog konstateras att resultatet av dessa studier blev en väckarklocka och startskottet till en 

kamp om fiskvandringen i Stornorrfors. En kamp som i sin tur ledde fram till samarbete, 

avsiktsförklaring, förlikning och slutligen Kust till Fjällprojekt. 
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Senare och inom ramen för Kust till Fjällprojektet har fortsatta studier av fiskvandring i 

Stornorrforsområdet genomförts. Större radiotelemetristudier verkställdes 2009, 2013 och 2017-

2019. De första två var de som lyckades bäst. Fiskarna klarade då märkningsprocessen och 

problemområden kunde identifieras. Dessa undersökningar resulterade därför i att bra 

beslutsunderlag erhölls för vilka sträckor som måste åtgärdas. 

 

2012 installerades antenner i den nya fisktrappan som kunde registrera fisk märkta med s.k. Pittags 

(chips). Studier på lax och öring försedda med sådana märken har sedan dess pågått kontinuerligt. 

Uppemot 50 000 smolt och några hundra vuxna fiskar har genom åren, i olika försök och studier, 

märkts med Pittags. De som passerat fisktrappan har sedan med stor säkerhet kunnat registreras och 

systemet har därför bl.a. varit till stor hjälp vid utvärdering av trappan.  

Att använda sig av Pittags för att studera lax och öring har stora fördelar men också sina 

begränsningar. Fördelarna är att märkningen är relativt skonsam, billig och inte påverkar fiskarnas 

beteende. När en smolt som märks och spenderat ett år eller mer till havs återvänder som vuxen, 

kommer den alltså ha samma förutsättningar som en icke märkt fisk. Den största nackdelen är att 

avståndet mellan märkt fisk och antenn inte får överstiga en meter för att den skall registreras. 

Denna begränsning innebär att det bara är i den ”trånga” fisktrappan den med säkerhet kan avläsas. 

 

Ytterligare en teknik introducerades 2017 vilken innebar att lax utrustades med akustiska sändare 

vars signaler tas emot av nedsänkta loggrar som, i ett rutnät, placerats ut på strategiska platser. Med 

hjälp av denna nya teknik kunde nu fiskarnas rörelser i Sammanflödesområdet studeras mer 

detaljerat.  Även sonarutrustning (typ ekolod) har vid ett par tillfällen använts i detta syfte. 

 

Tyvärr har problem med laxens hälsa gjort att märkningsförsök på 

vuxen fisk från 2014 och framåt gett begränsad information. De 

flesta av laxarna har inte klarat av den hantering som märkningen 

inneburit. Trots att dessa genomförts på samma sätt som 2009 och 

2013 har fiskarna antingen dött eller blivit så fysiskt nedsatta att 

de avbrutit vandringen upp mot Stornorrfors och vidare till 

Vindelälven. Av 400 laxar som märkts vid Obbola 2017 klarade bara 

1 att vandra upp och förbi fisktrappan. 2018 märktes 200 laxar 

varav 23 passerade fisktrappan. 2019 och 2020 märktes 

sammanlagt 300 men inga av dessa registrerades i fisktrappan. 

Laxens hälsoproblem har naturligtvis inte bara påverkat 

märkningsförsök utan även laxvandringen som helhet. Det har inte 

 

 

 

Bild 6. Pittagmärke (riskorn 

som jämförelse) 

Bild 7. 

Radiotelemetrisändare 

Bild 8. Carlinmärke som fästes 

under fiskens  ryggfena 

 

Bild 9.  Pittag-antenn i 

fisktrappans mellersta del 
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minst konstaterats i de elfiskeundersökningar som årligen genomförs i Vindelälven. Föryngringen av 

lax har varit väldigt dålig 2015-2019. Lyckligtvis repade det sig 2020 och förhoppningen är att det ska 

finnas relativt bra med laxungar även 2021.  

 

Vägen till ett samarbete 
I samband med förhandlingarna våren 1999 om ev. preskription av Stornorrforsmålet arrangerade 

Vindelälvens Fiskeråd en demonstration i Umeå. I denna samlades ett hundratal medlemmar i 

Fiskerådet som i samlad tropp marscherade mot Vattenfalls kontor med slagord som ”Rädda 

Vindelälvslaxen”.  

Demonstrationen och domstolens nej till preskription blev en vändpunkt där parterna istället började 

fundera på om ett samarbete kring Stornorrfors kunde vara mera fruktsamt än fortsatt ”strid”. 

Hösten -99 föreslog därför Vindelälvens Fiskeråd att en Analysgrupp skulle sättas samman för att 

undersöka problemen kring fiskvandringen i Umeälvens nedre del. En dialog mellan Vattenfall, 

Fiskerådet och SLU tog då vid om hur man skulle kunna jobba vidare med att ta fram förslag till 

lösningar. Vattenfall bidrog med pengar och en analysgrupp med representanter från de tre parterna 

bildades. Målet var att genomföra en åtgärdsinriktad åtgärdsanalys av problemen kring; 

1. Dödlighet hos utvandrande lax- och öringsmolt vid passage av kraftverket i Stornorrfors, jämfört 

med tidigare och naturliga förhållanden. 

2. Förekommer felvandring hos vuxen lekfisk av lax och öring nedanför kraftverkskanalens utlopp i 

Umeälvens nedre del och i så fall i vilken omfattning. 

3. Undersöka om s.k. ”fallbacks” förekommer. D.v.s. att Lax som vandrat upp genom fisktrappan inte 

omedelbart släpper ner genom spill i utskov. 

4. Arbetet inriktas på att bedöma och vid behov ange de tekniska och biologiska 

möjligheter/förutsättningar för att fisken skall vandra upp, fortplanta sig och utvandra enligt (1-3 

ovan), så att det långsiktiga hållbara bevarandet och nyttjandet av fiskresursen förbättras. 

Våren 2001 företog analysgruppen en resa till USA:s västkust för att lära sig mer om hur man jobbade 

med fiskpassager förbi kraftverk där. På plats kunde delegationen studera hur man där jobbade med 

både uppströms- som nedströmsvandring. Kontakter, vilka senare skulle visa sig värdefulla, knöts 

med forskare och praktiker som jobbade med fiskvandringsfrågorna där.  

Utbytet i analysgruppen med forskarna i USA medförde att de, hösten samma år, besökte Umeå och 

Stornorrfors för att studera problematiken där. Detta besök och det nu inledda samarbetet 

resulterade i två rapporter (bilaga 3 Förbättring av Lax- och Havsöringbestånden i Vindelälven- Ett 

åtgärdsförslag och bilaga 3a Recommendations for improving fish passage.   
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Bild 10. Situationsskiss över Stornorrforsområdet  

Övriga bilagor.  Bilaga 4-9 Protokoll analysgruppens möten 

 

Ny fisktrappa och ett minikraftverk 
Samtidigt som ett samarbete inletts om att försöka lösa fiskvandringsproblemen i 

Stornorrforsområdet kom i början av 2000-talet högre krav på dammsäkerhet för vattenkraft i 

Sverige. Detta innebar för Stornorrfors del att det blev nödvändigt att kunna spilla mer vatten via 

dammen om riktigt höga flöden uppstod. Ytterligare en spillucka måste byggas in i dammen och för 

detta fanns två alternativa placeringar. Den ena i dammens norra del och den andra i södra delen där 

fisktrappan var belägen. Den 50-år gamla fisktrappan var tungarbetad och i behov av reparationer, 

något som vägde tungt i det beslut som kom 2004 om att bygga en ny fisktrappa och placera den 

extra spilluckan där den gamla fisktrappan låg. 

Vid utformandet av den nya fisktrappan tog Vattenfall hjälp från de amerikanska forskare som besökt 

anläggningen 2001. En fisktrappa vid Ice Harbor i Colombiafloden USA kom därför att stå som 

förebild för Stornorrfors nya fisktrappa. Ett helt nytt koncept för att tillvarata överskottsenergin i det 

lockvatten om ca 20 m3/s som skulle tillsättas i fisktrappans nedersta del togs fram. För detta skulle 

ett minikraftverk uppföras i anslutning till fisktrappan.   

Byggandet av trappa och minikraftverk påbörjades 2008 och 2010 invigdes en anläggning som i 

många avseenden kan sägas vara unik. Här lite mer information om den 350 meter långa fisktrappan 

och minikraftverket; 

- Fallhöjden på 22 meter är fördelad på 77 steg. Flödet i själva trappan är 1,2 m3/s. 

- Förutom där fisktrappan vinklar så ser alla steg likadana ut. Inga s.k. vilosteg som fanns i 

gamla trappan finns i den nya. Det bygger på tanken att lax kan tveka om den kommer till 

”nya rum” som den inte känner igen och blir stående där längre än nödvändigt. 
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- Fisktrappan är designad för att kunna hantera nedströmsvandrande kelt och smolt. 

Därigenom dess V-formade övre del. (se mer om detta i delprojekt 3b och 3b2)  

- Antenner som registrerar fiskar märkta med Pittags är inbyggda i tre av stegen. 

- Anläggning för att fånga och märka nedvandrande smolt (mer om detta i 

”Smoltfångstanläggning Stornorrfors”). 

- Kameror och dataprogram som registrerar och räknar uppvandrande fisk. 

- Minikraftverk som tar tillvara överskottsenergin i lockvattnet. Kraftverket som är i drift från 

20 maj – 1 okt har en effekt om 4,5 MW och producerar årligen ca 12 000 000 KWh. 

- Anläggning att avskilja och ta upp avelsfisk till fiskodlingen. 

- Fönster i trappans översta del där fisk kan studeras och filmas. 

 

Ett nytt vattenmål 
I och med byggandet av den nya fisktrappan så öppnades ytterligare ett mål i miljödomstolen 

gällande Stornorrfors. I miljödom från 3 mars 2007 gavs sökande tillåtlighet för åtgärderna.  

I likhet med det gamla Stornorrforsmålet finns i nuläget ingen slutlig dom om nya fisktrappans 

inverkan på fisket utan frågan är under prövotid och utreds.  

Vissa brister i funktionen kunde konstateras de första åren och åtgärder har gjorts för att komma till 

rätta med dessa. Vattenfall har av Miljödomstolen fått i uppdrag att utreda om åtgärderna haft 

önskad effekt. Utredningarna skall redovisas för domstolen senast 30 juni 2021. 

  

Avsiktsförklaring och Förlikning 

Stegen till förlikning och samarbete 
Åter till det samarbete som så småningom ledde fram till avsiktsförklaring, förlikning och Kust till 

Fjällprojektet.  

Det handlade nu i praktiken om två parallella processer med starka kopplingar till varandra. Den ena 

om att skapa ett utvecklingsprojekt för Ume-Vindelälven. I denna låg då inte bara ett fokus på 

Stornorrfors utan också en utveckling av fiskenäringen och fiskeförvaltningen, en fortsatt 

miljöåterställning av Vindelälven och dess biflöden, forskning m.m. Sammanfattningsvis kan man 

säga att denna del kom att lägga grunden till innehåll i det som kom att bli Kust till Fjällprojektet. 

Den andra om en ev. förlikning i Stornorrforsmålet. Alternativet till förlikning, ett ”normalt” 

avgörande i domstol, skulle bl.a. innebära en mycket tidsödande och kostsam fiskerättsutredning. 

 
 

Bild 11. Fisktrappans mellersta del Bild 12. Ansamling av lax i diffusorn (trappans intag) 
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Detta för att klarlägga vilka av de mer än fyra tusen enskilda fiskerättsägarna i Vindelälvens 

avrinningsområde som hade rätt till kompensation och hur mycket. De enskilda fiskrättsägarnas 

representanter såg inte detta som ett alternativ utan förordade istället åtgärder för förbättrad 

fiskvandring. En inställning som delades av det allmänna fiskets representanter 

Vindelälvskommunerna och Kammarkollegiet. 

För att förankra idéerna om en förlikning samlade de enskilda fiskerättsägarnas jurist Nils Rinander 

och Vindelälvens Fiskeråd till möten längs älvdalen. Där presenterades planen för en förlikning där 

åtgärder för förbättrad fiskvandring i Stornorrfors garanterades. I planen ingick också att medel till en 

fond för fiskeförbättrande åtgärder i Vindelälven skulle avsättas. Från denna skulle sedan 

fiskrättsägarna och andra aktörer ha möjlighet att söka medel för genomförande av fiskerelaterade 

projekt. 

Vid mötena fick förslagen och förlikningslinjen massivt stöd. Stärkt av detta kunde nu Rinander gå 

vidare med förhandlingarna. 

Nu återstod att väva ihop de båda processerna. Den ena hade dragit upp riktlinjer för ett stort 

utvecklingsprojekt. Den andra, riktlinjer för en förlikning mellan parterna i det juridiska målet där 

bl.a. medel skulle avsättas till delar i utvecklingsprojektet. 

Avsiktsförklaring och parterna 
Att upprätta en avsiktsförklaring blev nästa steg. I diskussionerna kring en sådan deltog, förutom de 

juridiska ombuden, även representanter från Vindelälvskommunerna, Vindelälvens Fiskeråd, 

Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Västerbotten och SLU. Syftet med att bredda grupperingen var att 

förankra upplägget och visa på engagemanget i Stornorrforsfrågan.  

Viljan att nå en överenskommelse med målet ”fiskens bästa” var tydlig och delades av samtliga 

parter. Naturligtvis fanns det olika tankar om hur man kunde nå målen och till vilka kostnader. Från 

Vattenfalls sida var det viktigt att en uppgörelse inte skulle inverka på kraftproduktionen. Både det 

enskilda- och allmänna fisket hade 2001 hos domstolen yrkat på större tappningar i den gamla 

älvfåran i syfte att bättre locka fisk från Sammanflödesområdet in mot gamla älvfåran och fiskvägen.  

Ett mindre lockande alternativ för Vattenfall då det inneburit mindre vatten via turbinerna och lägre 

produktion av el. Parterna enades därför om att problemen i första hand skulle åtgärdas med fysiska 

åtgärder (bygga bättre fiskvägar) och att yrkanden om högre vattentappningar i gamla älvfåran skulle 

parkeras. 

I det fortsatta arbetet blev Analysgruppens rapport från 2001 och de kontakter som då knutits med 

de amerikanska forskarna viktiga komponenter. I rapporten fanns problemen beskrivna, nu skulle 

lösningar tas fram och löften om fortsatt support från USA fanns. 

I april 2007 var alla parter slutligen överens om ett dokument (bilaga 10 avsiktsförklaring). En 

avsiktsförklaring där syftet beskrivs som: 

- Parternas åtaganden för att nå en förlikning i det pågående målet i Stornorrfors. 

- Parternas åtaganden för att förbättra fiskvandringen i Stornorrforsområdet utan att 

vattenhushållningen behöver förändras men med hänsyn tagen till de biologiska faktorer 

som upp- och nedvandringstider utgör. 

- Parternas åtaganden för initiering samt aktiv medverkan till genomförandet och 

finansieringen av ett projekt, benämnt Utvecklingsprojektet. 

För att uppnå det ovan beskrivna syftet skulle Vattenfall avsätta 25 milj.kr i 2007 års penningvärde i 

det som senare kom att benämnas ”potten”.  
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En annan del i avsiktsförklaringen handlade om att skapa en fond för fiskeutvecklande åtgärder i 

Vindelälven och Umeälvens nedre del. Medlen i fonden skulle användas till åtgärder som gynnar 

fisket i Vindelälven. Förhandlingarna om detta stod i första hand mellan representanter för de 

enskilda fiskeintressena och Vattenfall. Vindelälvens Fiskeråd med ordförande Henrik Sandström fick 

en viktig roll att tillsammans med Nils Rinander föra älvens talan.   

Även här landade siffran så småningom på 25 milj.kr i 2007 års penningvärde. Hur dessa medel 

senare överfördes och kom till användning beskrivs senare i kapitlet om Stiftelsen Vindelälvsfiske.    

Förlikning och deldom 
När avsiktsförklaringen var klar och undertecknad lämnades den över till de juridiska ombuden för 

granskning och för att omsättas till ett förlikningsavtal. Denna process blev relativt enkel och snabb 

då i stort sett inga justeringar krävdes. Det fastställda avtalet undertecknades av parterna i 

Stornorrforsmålet, som var och fortfarande är: 

- Vattenfall och Umeå kommun som ägare av Stornorrfors. 

- Kammarkollegiet som representant för allmänna intresset på riksnivå. 

- Vindelälvskommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln och Vännäs som representanter 

för allmänna intressen längs älvdalen 

- De enskilda fiskeintressena i Vindelälvens avrinningsområde. 

Drygt ett år efter förlikningsavtalet överlämnats till miljödomstolen så fastställdes den i en deldom 

den 19 december 2008. En process på fyra år hade genom detta gått i mål (bilaga 11 deldom och 

avtal). 

 

Kust till Fjällprojektet 
 

Uppstart Kust till Fjällprojekt 
När avsiktsförklaringen undertecknats inleddes utvecklingsprojektet Kust till Fjäll, alltså drygt ett år 

före förlikningen stadfästs i domstol. Till en början skissades det på organisation och aktiviteter. 

Kontakter med finansiärer och samarbetspartners upprättades. En fråga som initialt också måste 

lösas var den om vem som skulle bli huvudman för Kust till Fjällprojektet. 

Valet föll på Vindelns kommun som under åren visat engagemang i Stornorrforsfrågan och som, via 

sitt dotterbolag Vindeln Utveckling (VU), byggt upp gedigen kompetens som projektägare för större 

EU-finansierade projekt. 

Undertecknad anställdes av kommunen och blev den som tillsammans med Rune Sjöström på VU 

skulle lotsa Kust till Fjäll vidare.  

Organisation 
I den styrgrupp som bildades bereddes plats för de organisationer som undertecknat 

avsiktsförklaringen samt Umeå Universitet. Styrgruppens primära uppgift blev att ta beslut om 

åtgärder och delprojekt som föreslagits av utredningsgrupp eller annan gruppering.  

Styrgruppen som inledde sitt arbete i nov. 2007 fick följande utseende: 

Kjell Isaksson Vattenfall vattenkraft ordförande, Henrik Sandström Vindelälvens Fiskeråd, Roland 

Wermelin Vindelälvskommunerna, J-E Hällgren/L-O Eriksson SLU, Christer Nilsson Umeå Universitet, 

Staffan Sjöström Umeå kommun, Björn Jonsson Länsstyrelsen i Västerbotten, Karl-Erik Nilsson 

Fiskeriverket och Gunnar Edenman Kammarkollegiet. 
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Idag tretton år senare och efter 44 genomförda styrgruppsmöten är det bara Björn Jonsson som varit 

med från start (bilagorna 12-58 protokoll styrgruppsmöten).  

En arbetsgrupp som senare fick benämningen utredningsgrupp bildades också 2007. Denna grupps 

främsta uppgift var att ta fram underlag gällande åtgärder i Stornorrfors till styrgruppen. Den första 

grupp som bildades bestod av:  

Patrik Stenlund och Hans Lindström Vattenfall Vattenkraft, Hans Lundqvist SLU, Stig Westbergh 

Vindelälvens Fiskeråd och Vindeln utveckling, Eric Thorstensson Vindelälvskommunerna, Staffan 

Sjöström Umeå kommun och Ulf Carlsson Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Gruppen breddades så småningom med fler deltagare från SLU, Vattenfall och Vindelälvens Fiskeråd. 

Även representant från Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå (numera Länsstyrelsen i Norrbotten) 

anslöt till gruppen.  

Utredningsgruppen har genom åren haft ett åttiotal protokollförda möten. Stig Westbergh och Ulf 

Carlsson är de som varit med på hela ”resan” (bilagorna 62-145c mötesanteckningar 

utredningsgrupp).  

Insatsområden 
När organisationen var på plats inleddes jakten på medfinansiärer och medel som kunde användas 

till att växla upp de från Vattenfall avsatta 25 miljonerna. Men det krävdes också ytterligare nationell 

finansiering samt EU-medel för att nå de mål som satts upp om ett övergripande utvecklingsprojekt.  

Lyckligtvis inföll det samtidigt med att en ny målperiod för EU var på gång och att medel därifrån åter 

skulle bli sökbara. Det sammanföll också med att Fiskeriverket var på väg att utse ett antal 

”Fiskeområden” i Sverige, områden som skulle prioriteras vid fördelning av utvecklingsmedel. Ett 

Fiskeområde, med en väl genomtänkt strategi, skulle kunna erhålla medel att arbeta med på ett 

leaderliknande sätt. 

Tillsammans med medlemmar från styr-och utredningsgrupp startade projektkontoret ett 

lobbyarbete för att sälja in idén med ett Kust till Fjällprojekt. Naturvårdsverket, Fiskeriverket 

kommuner, länsstyrelser, regionen m.fl. uppvaktades. Konceptet och strategin fick support och med 

detta var det dags att undersöka möjligheterna till EU-stöd samt påbörja de första 

projektansökningarna. 

Nedan i bild illustreras den organisationen som togs fram och de delprojekt som så småningom 

genomfördes inom ramen för Kust till Fjällprojektet. Vindeln utveckling administrerade de allra flesta, 

Vattenfall ytterligare några och Lifeprojektet av Umeå Universitet. 

Man kan dela in de genomförda delprojekten i fyra insatsområden med avseende på inriktning. 

Miljöåterställning - Återställning av Vindelälven och dess biflöden efter flottningsepoken samt 

forskning och uppföljning på genomförda åtgärder. 

Fiskeområde – Vindelälvens avrinningsområde och nedre del av Umeälven som ett Fiskeområde med 

möjlighet att jobba med lokalt ledd utveckling.  

Stornorrfors – Främst delprojekt gällande förbättring av fiskvandring i Stornorrforsområdet. De 25 

miljonerna avsatta i förlikningen (potten) har enbart använts som medfinansiering i delprojekten 

gällande uppströmsvandring. Andra projekt har Vattenfall själva finansierat eller så har de haft annan 

nationell medfinansiering. Hur resp. delprojekt finansierats framgår när de redovisas längre fram i 

rapporten. 

Information – Delprojekt med avsikt att förbättra informationen om fisket i området. 
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De olika färgerna gult, grönt och lila symboliserar vilka EU-fonder som medfinansierat delprojekten. 

Gult – Havs och Fiskerifonden, lila – Lifefonden och grön – Regionala fonden. 

 

Figur 1. Organisation och delprojekt  

 

Delprojekten 
De genomförda delprojekten redovisas nedan gruppvis och inleds med insatsområde Stornorrfors. 

Stornorrfors 
Jag har inledningsvis kallat Kust till Fjäll ett paraplyprojekt. När det gäller fiskvandringsfrågor och 

Stornorrfors har det inte varit helt lätt att dra en gräns om vilka aktiviteter och delprojekt som hört 

hemma under detta paraply. Det finns därför en viss risk att något som borde funnits med i 

redovisningen utelämnats. 

Den pott som avsattes i förlikningen avsåg endast åtgärder i syfte att lösa problemen vid 

uppströmspassage av Stornorrfors. Redovisningen inleds därför med de delprojekt eller aktiviteter 

som medfinansierats av denna. Därefter följer en redovisning av de delprojekt som genomförts 

avseende nedströmspassage. Avslutningsvis redogörs för delprojekt/aktiviteter som kommit till med 

anledning av att Ume-Vindelälven utsågs till ett indexvattendrag för övervakning av lax- och 

öringbestånden. 
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 Delprojekt 3a uppströmsvandring Stornorrfors 

 

Syfte och mål: Syftet var att utreda, i första hand Sammanflödesområdet, och ta fram förslag till 

åtgärder för att förbättra fiskvandringen i detta område. 

Målet var att ta fram bra underlag som kunde användas i nästa fas då bättre fiskvägar skulle byggas 
(se delprojekt 3a2 längre fram i rapporten). 

 
Resultat:  

- Till delprojektet knöts en Internationell grupp med forskare från USA, Kanada, Norge och Sverige. 

Dessa träffades på plats i Umeå våren 2008. Gruppens slutsatser och rapport efter detta möte 

redovisas i bilaga 2. En andra träff hölls också på plats i Umeå i december 2009 och efter detta möte 

presenterades en slutrapport från den s.k. internationella expertgruppen (bilaga 146 IEG summary). 

- Sommaren 2008 genomförde SLU i Umeå undersökningar i tunnelutloppsområdet med avancerad 

ekolodsutrustning för att studera laxens rörelsemönster i området. Försöken upprepades sommaren 

2009 och resultat redovisas i delprojektets slutrapport (bilaga 147 Slutrapport SLU). 

- Hösten 2008 genomfördes en flygscanning av området och ett kartmaterial med höjdkurvor på 0,5 

m ekvidistans togs fram. Kartorna kunde sen nyttjas för de modelleringar och projekteringar som 

Vattenfall gjorde 2009. 

- Luleå tekniska universitet (LTU) tog fram en 

datamodell för att kunna simulera vattenhastigheter i 

Sammanflödesområdet utifrån förslag till fiskvägar 

som internationella gruppen lämnat (bilaga 148 

Rapport flödesstudier LTU). 

- Med start i juni 2009 genomförde Vattenfall 

undersökningar i Sammanflödesområdet för att 

kontrollera vilken typ av markförhållanden som råder. 

Detta för att få en uppfattning om vilka 

förutsättningar som fanns för att bygga fiskvägar i 

området samt för att kunna göra kostnadsuppskattningar för sådana byggnationer. Vattenfalls 

projektledning gjorde efter detta en sammanställning av alla de förslag på tänkbara fiskvägar som 

kommit fram och kostnadsberäknade dessa (bilaga 149 Rapport Vattenfall). 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond – 2 523 473 kr 

Länsstyrelsen Västerbotten – 143 315 kr 

Förlikningspott – 5 752 815 kr 

 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

Utveckling 

Projektperiod: 2008-2010 

Beslutad projektbudget: 8 411 576 kr 

Kostnader utöver budget: 8 023kr 

Bild 13. Sammanflödesområdet  
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- Under sommaren och hösten 2009 märktes 

100 laxar och 10 havsöringar med radiosändare 

i trakten av Obbola. Dessa fiskar pejlades sedan 

på deras väg upp mot Vindelälven via ett flertal 

loggrar med tillhörande antennutrustning som 

placerats ut på sträckan sammanflödet till 

fisktrappan. Denna studie blev i många 

avseenden central för vilka åtgärder som sen 

kom att genomföras eftersom inte bara ett utan 

fyra problemområden identifierades på 

sträckan. 

- Under sommaren och hösten 2009 

genomfördes Vattenfall och SLU studier och 

mätningar i Sammanflödesområdet med avseende på 

djupförhållanden, strömstyrkor och strömriktningar.  

 
Kommentar: Nu började det hända saker. Den internationella gruppen bidrog verkligen med kunskap 

och erfarenheter om fiskvägar från bl.a. USA, Norge och Kanada. Det brainstormades, gjordes 

undersökningar och skrevs rapporter.  

För Sammanflödesområdet togs det fram mer än 15 olika förslag på hur man skulle kunna anlägga 

fiskvägar förbi detta problemområde. Det var alltifrån ett s.k. omlöp hela vägen, ca. fem kilometer, 

från sammanflödet upp och kraftverket till en sammanträngning av gamla älvfårans utlopp. 

Gemensamt för alla förslag var att de beräknades bli rätt kostsamma, från 30 milj. för det ”billigaste” 

upp till 230 milj. för det ”dyraste”.  

Radiotelemetriundersökningarna som gjordes 2009 visade på att det fanns ett flertal 

problemområden för fisken förutom det redan kända i Sammanflödesområdet. Det var kanske inte 

helt ny vetskap men undersökningarna visade mer i detalj på var problemen fanns och hur stora de 

var. 

Utifrån detta enades man i styrgruppen om att gå vidare med att åtgärda de problem som nu också 

identifierats i Baggböleforsen, Kungsmofallen och Laxhoppet. (se delprojekt 3a2 och 3a3). Man 

enades också om att förorda alternativet sammanträngning av gamla älvfårans utlopp i 

Sammanflödesområdet det s.k. alternativ 13. Oenighet rådde dock i styrgruppen om denna åtgärd 

skulle kopplas till prövotidsvillkor. I början av 2011 var det därför nära att samarbetet skulle bryta 

samman och frågorna återgå till domstol för ett avgörande. Så blev dock inte fallet utan man enades 

till slut om att titta på möjligheterna att komma överens om prövotidsvillkor och tillskapa ett större 

Lifeprojekt för att finansiera åtgärderna. 

Övriga bilagor: 150 Projektansökan, 151 Beslut, 152 Alternativa fiskvägar. 

Bild 14. Problemområden som 

identifierades vid telemetriundersökning. 
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Delprojekt 3a2 uppströmsvandring Stornorrfors  

 

Syfte och mål: Syftet med delprojekt var att genomföra åtgärder som skulle öka laxens och 

havsöringens möjligheter att passera problemområdet nedströms Norrforsdammen under 

uppvandringsfasen.  

Målet var att genomföra fysiska åtgärder vid Laxhoppet, Kungsmofallen och nedre Baggböleforsen. 

Målet var också att åtgärderna förkorta den tid fiskarna uppehåller sig i dessa områden och få den 

snabbare upp till Vindelälven. 

Resultat:  

Pool Baggböleforsen - Arbetena kunde 

genomföras som planerat. Resultatet blev en 

55 meter lång tröskel med höjden 2,7 meter. 

Till gjutningen av tröskeln användes 190 m3 

betong. Den pool som bildades är ca 80 meter 

lång och ca 80 meter bred. I en tre meter bred 

försänkning, där fiskarna antogs skulle 

passera, fästes en Pittag-antenn som 

kopplades till en logger på land. 

 

 

 

Övre Kungsmofallet – Även där kunde arbetena 

genomföras enligt plan. Sammanlagt gjöts fem 

trösklar för att fördela den sammanlagda 

fallhöjden om ca 4 meter på steg som lax och 

öring klarar. Trösklarnas längd varierar mellan 

20 meter och 67 meter. De gjutna trösklarna 

har ett djup av 2,3 meter. Poolerna som bildas 

mellan trösklarna varierar mellan 15 – 25 

meters bredd och 20 - 35 m längd med djup på 

ca 1,3 meter. 

                 

 

 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

utveckling 

Projektperiod: 2010-2012 

Budget: 15 528 848 kr 

Kostnad utöver budget: 5 648 481 kr 

 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond – 7 764 424 kr 

Region Västerbotten  – 4 662 333 kr 

Förlikningspott –  8 750 572 kr 

 

 

 

 

Bild 16. Övre Kungsmofallet före åtgärd 

Bild 17. Övre Kungsmofallet efter åtgärd 

Bild 15. Tröskel och Pool nedströms 

Baggböleforsen 
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Laxhoppet - Poolerna vid Laxhoppet var det som 

färdigställdes sist. Arbetena var klara 2012-05-

04, alltså i tid innan vattnet i Torrfåran släpptes 

på 2012-05-20. I jämförelse med poolerna i Övre 

Kungsmofallet och poolen i Baggböleforsen är 

dessa betydligt mindre i storlek. Storleken på de 

4 poolerna varierar en del men håller de 

ungefärliga måtten 10 meter gånger 10 meter 

med djup på ca 3 meter. 

 

 

Kommentar: I detta delprojekt blev nu en del av förslagen som presenterats i delprojekt 3a2 

verkställda. Det sprängdes, gjöts pooler och trösklar. Utan tvekan så blev det resultatet lyckat vilket 

också bekräftats via de uppföljningar som följt på åtgärderna. Med den nya laxtrappan exkluderad så 

var nu två av de fyra problemområden som identifierades vid 2009 års telemetri helt åtgärdade. De 

återstående var del av Baggböleforsen och Sammanflödesområdet.   

Arbetet med en ansökan till Lifefonden om stöd till åtgärder i Sammanflödesområdet avstannade 

helt 2012. Detta främst med anledning av att löften om Nationell medfinansiering från HaV inte 

kunnat erhållas. Istället beslutas nu om att genomföra en telemetriundersökning sommaren 2013 för 

att få ytterligare kunskap om laxens och öringens beteende i detta område.   

Bilagor: 153 Ansökan, 154 Beslut, 155 Slutrapport. 

 

Telemetri 2013     

 

Syfte och mål: Syftet med delprojektet var att genomföra vandringsstudier på lax i Umeälvens nedre 

del (Sammanflödesområdet, gamla älvfåran samt den nybyggda fisktrappan) för att erhålla 

information om åtgärderna i projekt 3a2 underlättat fiskens uppströmsvandring. Delprojektet syftade 

också till att erhålla ett beslutsunderlag för ev. fortsatta åtgärder i Sammanflödesområdet. 

Delprojektets övergripande mål var att via individuell märkning av lax följa dess vandring förbi 

Stornorrforsområdet och därigenom få svar på följande: 

1. Har laxens passertid i älvens nedre del förkortats? 

2. Leder den utförda ”vilopoolen” i Baggböleforsen att laxen vid olika vattenföringar lättare kan 

passera området och inte vänder om och simmar nedströms, s.k. ”fallbacks”? 

3. Kan utförda åtgärder i vandringsleden tillsammans med en flexibel flödesregim i vandringsleden 

nyttjas effektivare av vandrande fisk? 

4. Finns skillnader i uppströmsvandringsbeteende mellan återvandrande odlad och vild fisk som 

märkts som utvandringsfärdiga ungar (smolt) vid olika ålder och storlek i älven jämfört med fisk 

fångad och återutsatt i kustområdet? 

Projektägare: Vattenfall 

Projektperiod: 2015-2017 

Beslutad budget: 1 874 650 kr 

 

 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond /Leaderomr. Vindelälven– 937 325  kr 

Förlikningspott – 937 325 kr 

 

 
Bild 18. Pooler och trösklar vid Laxhoppet  
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5. Hur anlockas uppvandrande lax till fisktrappan och vilken är fiskens benägenhet att passera genom 

fisktrappan 

6. Hur lång är fiskens passagetid för olika delar av trappan? 

 

Resultat: Totalt märktes 367 vilda laxar vid 17 

tillfällen under perioden juni-juli i Obbola. 148 laxar 

(90 honor och 58 hanar, medelstorlek 91 cm (60-

116 cm)) märktes med aktiva radiomärken 

resterande enbart med Pittags. 

Fen- och fjällprov togs från 310 laxar (147 

radiomärkta + 162 PIT-märkta fiskar) för DNA-

analys och bestämning av laxens stamtillhörighet. 

Genetikanalyserna visade att individerna med 98 % 

sannolikhet tillhörde till Ume-

Vindelälvspopulationen. 4 av laxarna räknades bort 

från resultat då de tappat sina märken. 

Andelen av de radiomärkta laxar som vid något 

tillfälle varit i Sammanflödesområdet var 88 %. Andelen som registrerades ha vandrat upp till detta 

område var något högre än vid tidigare års telemetristudier i området, vilket kan förklaras av att 

samtliga av de radiomärkta laxarna 2013 uteslutande utgjordes av Vindelälvslax enligt de genetiska 

analyserna. Enligt telemetrin passerade 73 av 143 laxar fisktrappan vilket ger 51 %. 

  

Kommentar: Av alla de telemetristudier som genomförts i Stornorrfors var detta kanske den mest 

framgångsrika. De märkta laxarna var av Vindelälvsstam, de överlevde märkningsproceduren, de allra 

flesta vandrade upp till Sammanflödesområde och många vidare därifrån till fisktrappan. 

Studien visade bl.a. på att en andel av fiskarna vände eller blev fördröjda vid Baggböleforsen. Den 

visade också att en del av dem simmade upp mot lucka B vid högre spill och blev kvar där när luckan 

stängdes. Båda problemen kom att åtgärdas de kommande åren vilket redovisas för nedan. 

Bilaga: 156 Ansökan, 157 Beslut, 158 Slutrapport. 

 

Utskov lucka B 

  

Syfte och mål:  Att förhindra lax och öring att vandra förbi fisktrappans intag och upp mot lucka B när 

extra spill sker via den.  Detta genom att bygga om den s.k. stötbotten som ligger nedströms luckan. 

Resultat: Stötbotten utjämnades genom att ojämnheter gjöts igen. En liten ränna byggdes i 

stötbotten där fisk som ev. tog sig upp mot lucka B skulle kunna simma ned längsefter när spillet 

upphörde. 

Projektägare: Vattenfall 

Projektperiod: 2014 

Kostnad: 3 105 222 kr 

 

Finansiering:  

Åtgärderna finansierades av medel från 

förlikningspotten 

 

Bild 19. Pejling av radiomärkt lax. Foto 

Linda Vikström 
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Kommentar: Problem med att lax och öring 

vandrat upp mot lucka B vid extra spill 

uppstod vid bygget av nya fisktrappan. När 

spill upphörde och luckan stängdes kunde  

bland 100-tals laxar ses sprattla i de små 

pölar av vatten som bildats strax nedanför 

luckan. Vid dessa tillfällen fick man då bära 

laxarna ned till fritt vatten igen. 

Åtgärden blev lyckad och problemet 

undanröjdes. Vattenhastigheten på 

stötbotten är idag så hög vid spill genom 

lucka B att laxarna inte klarar av att simma 

upp mot denna. 

 

 

Delprojekt 3a3 uppströmsvandring Stornorrfors  

 

Syfte och mål: Syftade till att underlätta för lax och öring att ta sig förbi Baggböleforsen och genom 

detta ytterligare stärka bestånden av dessa arter i Ume-Vindelälven samt i Östersjön. Syftet var också 

att avkorta vandringstiden för lax och öring vid passage av Stornorrforsområdet och genom detta 

förlänga fiskesäsongen på dessa arter i Vindelälven till nytta för den fisketuristiska näringen. 

Mål 1 att 95-100% av den älvsegna lax som når Baggböleforsen passerar den efter vidtagen åtgärd. 

Mål 2 att medianvärde för passage av Baggböleforsen skall understiga 5 dagar efter genomförd 

åtgärd. 

Resultat: Vintern 2016-2017 genomfördes de 

praktiska insatserna i Nedre Baggböleforsen. 

Hällpartier sprängdes, forslades bort. Trösklar 

och pooler gjöts. Pittag-antenner installerades i 

en av trösklarna och en logger för att samla data 

från dessa sattes upp på land.  

Arbetena, som måste ske vintertid, skedde 

under tidspress men blev klara i tid innan vatten 

släpptes på i gamla älvfåran den 20 maj. 

Kommentar: Initialt anlitades expertis från 

Kanada för att ta fram förslag på hur en fiskväg i 

Baggböleforsen kunde utformas. Förslaget 

därifrån blev en teknisk fisktrappa längs södra 

stranden av forsen. Utredningsgruppen som inte var helt nöjda med detta tog då fram ett eget som 

byggde på att integrera fiskvägen i den befintliga forsen genom att bygga/förstärka ett antal 

naturliga pooler i forsen. Det blev det senare förslaget som kom att genomföras. 

Projektägare: Vattenfall 

Projektperiod: 2015-2017 

Beslutad budget: 6 357 000 

 

Finansiering:  

Åtgärderna finansierades helt av medel från 

förlikningspotten 

 

Bild 20. Stötbotten upp mot lucka B efter åtgärd 

 

Bild 20. Gjuten pool i Baggböleforsen där pittag-

antenn installerats. 
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En ansökan om medfinansiering från Fiskerifonden gjordes även för detta delprojekt. Svaret blev 

denna gång nej och delprojektet fick då helt finansieras av medel från 25-miljonerspotten. 

Den fiskväg som nu finns i Baggböle ger intryck av att fungera bra även om det har varit svårt att 

utvärdera den helt på grund av laxens hälsoproblem. Av det som hittills framkommit så verkar 

fiskarna passera Baggböleforsen mycket lättare och snabbare än innan åtgärd.  

De Pittag-antenner som monterades i en av trösklarna har under åren drabbats av en del tekniska 

problem. Dessa har kunnat lösas och installationerna ger oss idag värdefull data när märkt fisk 

passerar Baggböleforsen.  

I och med detta projekt så hade nu tre av fyra partiella vandringshinder på sträckan sammanflödet – 

fisktrappan åtgärdats. Det insatser som gjorts i Baggböle, Kungsmo och Laxhoppet blev samtliga 

lyckade och har definitivt bidragit till en bättre och snabbare passage av Stornorrforsområdet. 

Bilaga: 159 Ansökan Fiskerifonden. 

  

Delprojekt 3b nedströmsvandring Stornorrfors 

 

Syfte och mål: Syftet med detta pilotprojekt var att utarbeta ett koncept för fiskavledning som 

skulle trygga utvandring av fisk i stora flödesreglerade vattendrag. 

Målet för delprojektet var att en fiskavledare skulle byggas och anslutas till den nya fisktrappan. Att 

dess funktion/effektivitet skulle utvärderades samt att utveckla en simuleringsmodell som kunde 

användas vid konstruktion av fiskavledare vid andra vattenkraftstationer.  

Målet var också att 75 % av den utvandrande naturligt producerade smolten och minst 50 % av den 

övervintrande kelten skulle ledas till och genom den nya fisktrappan, för vidare vandring till havet. 

Resultat: Tillverkningen av själva fiskavledaren gick som planenligt och den fanns på plats i 

Stornorrfors i början av maj. När den sen skulle läggas ut i älven hade vattenflödet stigit till sådana 

nivåer att en utläggning, på grund av säkerhetsskäl, inte var möjlig. Vårfloden 2010 blev den högsta 

på 15 år med flöden i Vindelälven på upp emot 1 500 m3/s. Sådana flöden innebär att Stornorrfors 

kraftstation inte kan ta hela vattenmängden utan större tappningar måste även ske via spilluckorna i 

dammen. 

Utläggningen av ledarmen kunde genomföras först den 3 juli. Smoltens nedströmsvandring sker 
normalt perioden ca 20 maj till ca 10 juli och vad gäller kelt ännu något tidigare. Utläggningen blev 
alltså klar i slutskedet av perioden för smoltvandringen vilket naturligtvis nästan omöjliggjorde en 
utvärdering. 
Positivt kan dock sägas vara att smolt regelbundet passerade nerför fisktrappan. Detta kunde 
observeras genom det glasfönster som finns inmonterat i en av trappans bassänger. Hur många 
kunde inte sägas men det indikerade ändå att fiskavledarens placering var rätt för ändamålet och att 
fisktrappans övre del med smoltavskiljning fungerade som tänkt.  

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

Utveckling 

Projektperiod: 2009-2010 

Beslutad budget: 11 582 808 kr 

 

Finansiering: 

EU:s fiskerifond – 5 791 404 kr 

Umeå kommun – 1 372 851 kr 

Vattenfall – 4 118 553 kr 

SLU – 300 000 kr 
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Kommentar: Att byggandet av denna 
fiskavledare var ett pilotprojekt 
visade sig snart.  Problem med såväl 
konstruktion som funktion 
uppenbarade sig tidigt. Till att börja 
med blev montering och utläggning 
av ledarmen svårare än väntat på 
grund av dess tyngd och de starka 
strömmar som råder på platsen. Sen 
visade det sig att ledsegmenten, 
gjorda av trä, absorberade vatten och 
tenderade att sjunka. Även den vajer 
som höll samman avledaren brast under projektperioden. 

Ledarmen visade sig inte heller styra in smolt och kelt mot fisktrappan som förväntats. Speciellt den 

större kelten verkade undvika konstruktionen och gick vidare ned mot turbinintag och kraftverk. 

Effektiviteten att styra smolt var inte heller bra och uppskattades till ca 10%. Däremot styrde den 

stora mängder av skräp främst i form av träd och grenar som orsakade problem i fisktrappans övre 

delar. 

Redan hösten 2010 togs nya tag för att se om det fanns möjlighet att förbättra ledarmen vilket ledde 

till det som skulle kallas projekt 3b2. 

Bilagor: 160 Ansökan, 161 Beslut, 162 Slutrapport, 163 Rapport SLU, 164 Rapport LTU. 

 

Delprojekt 3b2 nedströmsvandring Stornorrfors 

  

Syfte och mål: Syftet var i stort detsamma som i föregående delprojekt. Men denna gång ingick även 

ett syfte om att med teknisk utrustning kunna övervaka både uppströms- och 

nedströmsvandrandande fisk. Målet var att bygga om/justera den befintliga fiskavledaren och lägga 

ut den igen. I likhet med föregående delprojekt var också målet att fiskavledaren vid 

Stornorrforsdammen skulle leda 75 % av den utvandrande naturligt producerade smolten och minst 

50 % av den övervintrande kelten. Målet var också 

att installera ett Pittag-registreringssystem i 

fisktrappan som skulle ge möjlighet att övervaka lax- 

och öringvandring i Vindelälven. 

Resultat: Fiskavledaren tas upp och genomgår en 

ombyggnation för att den skall få bättre flytkraft. 

Den vajer som fiskavledaren är fäst vid byts ut och 

trävirket i konstruktionen som sugit i sig mer vatten 

än man beräknat ersätts. Vidare monteras extra 

flytelement på ledarmen för att öka flytförmågan. 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

utveckling 

Projektperiod: 2011-2013 

Beslutad budget: 7 139 475 kr 

 

Finansiering: 

EU:s fiskerifond – 3 569 737 kr 

Fiskeriverket – 3 569 738 

 

 

Bild 21. Fiskavledaren under utläggning  

 

Bild 22. Utläggning av ombyggd 

fiskavledare 
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Antenner byggs in i fisktrappan vilket nu gör det möjligt att registrera fiskar som märkts med Pittags 

antingen som smolt eller vuxna. 

Kommentar: Sedan Stornorrfors tillkomst har både lax och öring tvingats passera kraftverkets 

turbiner och utloppstunnel på sin väg mot havet. Storskaliga undersökningar på 1960-talet om 

dödlighet på smolt vid denna passage pekade mot en siffra på ca 25 %. Undersökningar som gjorts de 

senaste åren indikerar på en lägre dödlighet vilket är positivt.  Ett kanske större bekymmer än 

smoltdödlighet är den på kelten. Man räknar med att ca 40-50 % av lax som lekt i Vindelälven 

överlever och återvänder mot havet. Som stor fisk är det betydligt svårare att klara en turbinpassage 

och andelen som klarar detta är låg. 

Att leda nedströmsvandrande fisk förbi ett kraftverk är betydligt svårare än att bygga fiskpassager för 

uppströmsvandring. Det finns förvisso vattendrag där man lyckats med detta men det är som regel 

små sådana och belägna längre söderut där man inte har att ta hänsyn till exempelvis karga vintrar 

och isförhållanden. 

I Stornorrfors samlas vatten från två stora fjällälvar. På vårflod kan det handla om 1 500- 3 000 

kubikmeter vatten per sekund som skall passera. Med den vattenmassan kommer då inte bara fiskar 

på 10 - 130 cm utan också enorma mängder skräp. Det kan nämnas att man under denna tid på året,  

dagligen tvingas köra bort 3-6 långtradare fyllda med skräp som rensats upp vid kraftstationens 

turbinintag. 

Vi var medvetna innan projektstart om den utmaning det innebar att konstruera en fiskavledare som 

inte skulle bli alltför dyr men ändå vara funktionell. Det visade sig också bli svårt. Vajern som skulle 

hålla den på plats brast, ledarmen sjönk och när den flöt så visade det sig att den mesta smolten gick 

antingen under eller runt ledarmen. Inte heller den vuxna laxen ville låta sig styras mot fisktrappan 

utan fortsatte mot turbinintagen vid kraftstationen. Men den fiskavledare som sjösattes för första 

gången 2010 ligger fortfarande kvar. Den har sen 2014 fungerat rent fysiskt men när det gäller att 

leda nedströmsvandrande fisk in mot trappan kommer den inte i närheten av de mål som sattes upp. 

Jag skulle ändå vilja påstå att den fyller ett viktigt syfte då den leder en andel av smolten mot 

fisktrappan och in i en smoltfångstanläggning. Genom detta kan tusentals smolt årligen märkas med 

Pittags. Fiskar som när de efter sin vistelse i havet återvänder som vuxna, registreras och ger oss 

massor av information. 

Bilagor: 165 Ansökan, 166 Beslut FiV , 167 Slutrapport.  

 

Smoltfångstanläggning Spöland.  

 

 

 

 

Syfte och mål: Syftet var att Ume-Vindelälven skulle bli ett indexvattendrag för övervakning av lax- 

och havsöringsbestånden i Östersjön. Målsättningen var att, i en fälla, fånga så många smolt som 

möjligt för att sedan märka och återutsätta dem.  

Resultat: Vindelälvens Fiskeråd och SLU får i uppdrag av Fiskeriverket att uppföra och drifta en 

smoltfälla. I fällan, som ska vara i drift från början av maj fram till mitten av juli, skall smolt fångas, 

Finansiering: 

EU:s fiskerifond – ca 1 600 000 kr 

Fiskeriverket – ca 1 600 000 kr 

 

Projektägare: Fiskeriverket 

Projektperiod: 2009-2015 

Kostnad: ca 3 200 000 kr 
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märkas och återutsättas uppströms i älven och ev. återfångas i fällan. Med denna metod om fångst 

och återfångst ska den totala utvandringen/produktionen av smolt beräknas.   

En finmaskig ryssja med fångstarmar på mer än 60 meter sattes våren 2009 ut i Vindelälven vid 

Spöland strax uppströms sammanflödet med Umeälven. Det visade sig vara en allt annat än lätt 

uppgift att drifta denna fälla. Mängder av skräp skulle dagligen manuellt rensas bort från ledarmar 

och ryssja. När sen vårfloden blev som intensivast stod inte konstruktionen pall utan måste tas ned 

för att sedan åter sättas upp när flödena minskade. Genom att den inte kunde hållas igång under 

denna period av höga flöden så missades också mycket av smoltutvandringen. Trots detta så kunde 

relativt säkra beräkningar göras om älvens årliga smoltproduktion. Det faktum att fiskarna märktes 

med Pittags kom senare också att bidra till utvärdering av fiskvägarna i Stornorrfors.  

Under de sex år fällan i Spöland driftades, fångades ca. 18 000 smolt som märktes och återutsattes. 

Toppnoteringen för en enskild dag var den 26 maj 2014 med 1 170 st.  

 

Kommentar 

Den årliga utvandringen av smolt är inte så iögonfallande som uppvandringen av vuxen lax och öring. 

Den sker i ”tysthet” och är inte speciellt känd av allmänheten. Ett värde med detta delprojekt, 

förutom det vetenskapliga, var att smolten blev ”synliggjord”. Många grupper besökte fällan under 

de år den var i drift och fick där lära sig mer om laxens och öringens livscykel.   

Ett annat stort värde var att smolt som märktes i Spöland bidrog till utvärderingen av fiskavledaren. I 

ett senare skede levererade de också en mängd data när de som vuxna återvände till älven och 

registrerades i fisktrappans Pittagavläsare. 

Det är ett tungt jobb att sköta en fälla av denna typ viket var en av anledningarna till att det togs 

initiativ till att färdigställa den fasta smoltfångsanläggningen i nya fisktrappan. 2015 blev det sista 

året för fällan i Spöland och indexverksamheten flyttades därmed till Norrfors. 

Bilaga: 168 Fångstresultat alla år 

 

Smoltfångstanläggning Stornorrfors.  

 

 

 

 

Finansiering: 

Havs- och vattenmyndigheten 4 900 000 kr  

Projektägare: Vattenfall 

Projektperiod: 2015 - 

Kostnad: 4 900 000 

 

 

 

 

 Bild 23. Smoltryssjan i Spöland 
Bild 24. Håvning av fångst 
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Syfte och mål: Samma syfte som med smoltfällan i Spöland. Alltså att inom ramen för en 

indexverksamhet övervaka produktionen av smolt i Vindelälven genom fångst, märkning och 

återfångst. 

Målet var att färdigställa den påbörjade smoltfångstanläggningen i anslutning till fisktrappan i 

Norrfors.  

Resultat: Fångstanläggningen färdigställdes och sattes i drift för första gången sommaren 2016. 

Tiden för smoltutvandringen hade då passerat och inga kunde därför fångas och märkas detta år. De 

följande två åren upptäcktes brister i konstruktionen och vissa förändringar fick göras. Efter detta har 

anläggningen fungerat bra och driftas av personal från Vattenfall och SLU perioden maj till juni. 

Kommentar: Planer för en smoltfångsanläggning fanns redan med när fisktrappan ritades. Den 

färdigställdes också till 70% men då kostnaderna hela tiden ökade så avbröts byggnationerna. Det 

innebär att förutom de ovan redovisade kostnaderna har Vattenfall investerat ca 11 milj. kr i denna 

anläggning.  

Smoltfångstanläggningen har blivit, och kommer vara en viktig del i övervakningen av Ume-

Vindelälvens lax och öringsbestånd. Märkning av vild smolt här ger oss också en möjlighet att till 

stora delar utvärdera fiskvandringsvägarna i Stornorrfors. När en märkt fisk som vuxen nu återvänder 

till älven kommer den att registreras vid passage av Baggböle och fisktrappan i Norrfors. 

Bilagor:  169 Ansökan 

Avslutningsvis kan man konstatera att i insatsområde Stornorrfors har det hänt mycket inom ramen 

för Kust till Fjällprojektet under denna period om 13 år. Men det har naturligtvis också funnits idéer 

som inte nått fram till ett förverkligande. Ett exempel på en sådan var den att bygga ett 

besökscentrum i anslutning till den nya Fisktrappan. I utrednings- och styrgrupp togs fram förslag om 

att uppföra en byggnad där information skulle ges om hur fiskvandring och vattenkraft kunde 

fungera ihop och där besökande kunde få studera fiskarna på nära håll via en glasruta som anslöt 

mot fisktrappan. Tyvärr kunde inte finansiering uppbådas till ett sådant delprojekt. Nämnas bör dock 

att Vattenfall och Umeå kommun anlagt en gång- och cykelled som nu gör det möjligt att se 

fisktrappan och den vandrande laxen på nära håll. En glasruta har också monterats in i fisktrappans 

översta fack. Tyvärr är den av säkerhetsskäl inte tillgänglig för allmänheten men via en livesändande 

webbkamera ges alla en möjlighet att se den uppvandrande fisken. 

Som tidigare nämnts påbörjades ett arbete med att ta fram en ansökan till Lifefonden. Meningen var 

att i ett projekt benämnt SALPASS åtgärda Sammanflödesområdet genom en sammanträngning av 

gamla älvfåran. Mycket tid och energi lades på skrivandet av ansökan men tyvärr föll det hela då HaV 

inte kunde garantera den nationella medfinansiering som krävdes. 

 

Miljöåterställning 
Storskalig flottning av timmer i Vindelälven med biflöden pågick från mitten av 1800-talet fram till 

1976. När flottningen var som intensivast användes ca 160 mil av Vindelälven och dess biflöden för 

detta ändamål.  

För att underlätta flottningen så byggdes fler än 160 dammar i biflödena, forssträckorna rensades på 

block och stor sten, hällpartier sprängdes och ledarmar för att styra virket i rätt riktning byggdes. 

Omfattningen av dessa arbeten som pågick under mer än hundra år var enorm och det kom 

naturligtvis också att påverka fisk och vattenmiljö.  
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Efter det att flottningen upphörde påbörjades en diskussion om att återställa vattendragen och 

vattenmiljöerna till ett mer ursprungligt skick igen. Vissa insatser gjordes redan på 1980-talet då en 

hel del av dammarna i biflödena revs och en del av de upprensade stenarna och blocken lades 

tillbaka i forsarna. Men det var först i början av 2000-talet ett större grepp togs om detta i ett större 

projekt kallat Miljöåterställning Vindel- och Pite älv 2001-2007.  

Detta blev ett för Sverige banbrytande projekt när det gäller restaurering av vattendrag efter att 

flottningen upphörde. För kanske första gången arbetade praktiker och forskare tillsammans med 

denna typ av återställningsarbeten. Vindelälvens Fiskeråd bidrog med praktikerna och Umeå 

universitet samt SLU med forskarna. Ett samarbete som skulle förstärkas och utvecklas längre fram. 

Vindelälven med biflöden inventerades och dokumenterades nu i sin helhet med avseende på 

flottledspåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättades och miljödomar söktes och arbetet 

med att lägga tillbaka de massor av sten och block som rensats upp en gång i tiden påbörjades. Även 

gamla flottningsdammar som utgjort vandringshinder i biflödena revs, hindrande trummor i bäckar 

byttes ut och lekbottnar för öring anlades.  

Sammantaget så åtgärdades i detta projekt ca 33 % av flottledskonstruktionerna i älven. 60 000 m3 

av sten och block återbördades till Vindelälvens huvudfåra. Motsvarande siffra i biflödena var 20% 

och 61 581 m3 (Bilaga 170 Slutrapport). 

Vindel- och Piteälvsprojektet avslutades med att en handbok för återställning av älvar som använts 

som flottleder togs fram. (Bilaga 171) 

Med ovanstående som bakgrund och inom ramen för Kust till Fjäll gick nu Vindelälvens Fiskeråd, 

Umeå universitet och SLU vidare med återställningsarbetena. Detta kom att resultera i två 

delprojekt. 

 

 

Delprojekt 2 Miljöåterställning Vindelälven 

Syfte och mål: 

Delprojektet syftade till fortsatt återställning av Vindelälvens efter flottningsepoken. 

Målsättningen var att återbörda ytterligare mängder av den ursprungliga volymen sten och block 

som funnits i älvens flottledskonstruktioner. 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond – 1 329 657 kr 

Länsstyrelsen i Västerbotten – 1 329 657 kr 

 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

utveckling 

Projektperiod: 2009 - 2012 

Beslutad budget 2 659 314 kr 
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Resultat:  

Vindeln utveckling upphandlade Vindelälvens 

Fiskeråd för det praktiska genomförandet av 

de planerade åtgärderna. Fiskerådet hade 

erfarenhet då man tidigare jobbat med detta 

inom Vindel-Piteälvsprojektet. 

Inledningsvis genomförde Fiskerådet ett 

samråd med fiskerätts- och markägare om de 

planerade åtgärderna. Efter detta så togs 

markkonsekvensbeskrivning (MKB) och 

tekniska underlag fram. Denna 

förberedelsefas avslutades med en prövning i 

miljödomstolen.  

Processen samråd – miljödom innebar att 

målsättningen fick sänkas något. Vissa objekt 

ströks på grund av ovilja från markägare och några på grund av motstående kulturintressen. 

Sammanlagt lades 20 828 m3 ut i Vindelälvens huvudfåra i detta delprojekt som fick förlängas i tid då 

höga höstflöden 2010 omöjliggjorde arbeten i vatten. 

 

Kommentar: Efter detta delprojekt har inga större återställningsåtgärder gjorts i Vindelälvens 

huvudfåra. Ungefär hälften av flottledskonstruktionerna finns idag kvar i älven. De flesta av dessa har 

klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Andra har sparats då markägare inte varit positiva till 

utrivning eller att en utrivning skulle skada omkringliggande infrastruktur i form av stigar, broar och 

vägar. Ytterligare några på grund av att det inte har ansetts nödvändigt att riva ut dem ur ett 

biologiskt perspektiv. 

Det kommer förmodligen inte, en framtid, att bli stora projekt i Vindelälven av denna karaktär. 

Däremot kan mindre insatser genomföras där överenskommelse kan ske med kulturintressena. Ett 

exempel på detta är Mårdseleforsarna där dialog pågår om möjliga åtgärder.    

Bilagor: 172 Ansökan, 173 Beslut , 174 Slutrapport. 

 

 

Bild 25. Grävmaskin i arbete vid Långforsen 

Vännäs 
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Delprojekt 5 Life 

 

 

 

Syfte och mål: Att uppnå en god vattenstatus i projektområdet, med hänvisning till EU: s 

vattendirektiv. Detta genom att minska eller ta bort återstående effekter av fragmenterings- och 

kanaliseringsinstallationer i Vindelälvens biflöden. 

 

Resultat: Återställningarna av biflödena i detta 

Lifeprojekt gjordes på lite olika sätt. Dels som 

demonstrationssträckor där extra möda lades på att 

lägga tillbaka stora blocka och död ved i vattnet. Dels 

genom att återställa sträckor på konventionellt sätt, 

enligt metoder som tagits fram i tidigare 

återställningar. 

Anläggandet av lekbottnar för öring var en annan 

verksamhetsgren och sammanlagt 1 068 st 

färdigställdes. Dessutom togs ytterligare 20 

flottledsdammar bort vilket innebär att det nu bara 

återstår ett fåtal av de ursprungliga 160. 

Forskning och uppföljning på genomförda åtgärder 

genomfördes. Där tittades bl.a. på effekter för det 

akvatiska livet, men också för vilken inverkan 

återställningarna hade på växlighet i strandzonerna.    

 

Kommentar: Ett samarbete mellan Vindelälvens Fiskeråd, Umeå Universitet och SLU etablerades i 

projektet Miljöåterställning Vindel- och Piteälv. I detta skötte Fiskerådet den praktiska 

återställningen och universiteten forskning på och uppföljning av de genomförda åtgärderna. Nu 

fortsatte detta samarbete och tidigt i planerandet av Kust till Fjällprojekt väcktes tankar om ett 

projekt för en fortsatt restaurering av Vindelälvens biflöden. 

Projektägare: Umeå Universitet 

Projektperiod: 2010-2016 

Beslutad budget: 26 755 120 

Finansiering: 

EU:s Lifefond – 13 377 560 

Naturvårdsverket – 10 546 450 kr 

Umeå Universitet – 1 176 620 kr 

SLU – 292 950 kr 

Länsstyrelsen i Västerbotten – 544 460 kr 

Vindelälvskommunerna (Vännäs, Vindeln, 

Lycksele, Sorsele och Arjeplog) – 172 200 kr  

Umeå kommun 372 490 kr 

 

 

 

Bild 26. Ruskträskbäcken före åtgärd 

Bild 27. Samma sträcka men efter åtgärd 
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Umeå universitet med Christer Nilsson tillsammans med Hans Lundqvist på SLU och Fiskerådet blev 

de som drev denna process med bra uppbackning från övriga samarbetspartners inom ramen för 

Kust till Fjäll . 

Att ansöka om och att driva ett Lifeprojekt är mer komplicerat och krävande rent administrativt än 

”vanliga” EU-projekt. Umeå Universitet tog huvudansvaret för detta och blev också projektägare. 

Lifeprojektet och samarbetet blev framgångsrikt. Modeller för återställning av vattendrag 

utvecklades och förbättrades. Forskning vilket i sin tur resulterade i ett flertal avhandlingar och 

disputationer genomfördes. 

Återställningen av Vindelälven och biflödena har fått stå modell för mycket av den återställning som 

idag görs i andra älvar. Det kan nämnas att det följts av två större Lifeprojekt i Länsstyrelsens regi 

som bl.a. omfattat restaureringar av både Lögde- och Öre älv. 

Ytterligare en ansökan till Lifefonden upprättades 2014. I denna ansöktes om en fortsättning av 

återställningar i Vindelälvens biflöden. Ansökan gallrades tyvärr bort i hård konkurrens med andra 

sökande. 

Bilagor: 175 Ansökan, 176 Slutrapport 

 

Fiskeområde 
2005 startade Fiskeriverket ett försök med att bilda samförvaltningsområden i Sverige. Sex sådana 

valdes ut och ett var Ume-Vindelälven.  

Samförvaltningsinitiativet var att se som en sökprocess för att forma en hållbar fiskeförvaltning. Det 

fanns ett behov av nya förvaltningslösningar inom fisket då den dåvarande ordningen inte varit 

tillfredsställande. Det fanns också ambition att utöver yrkesfisket, vattenbruket och fritidsfisket, 

också involvera andra aktiviteter och näringar som bedrivs i kustområdena som t ex fisketurism. 

Samförvaltningsinitiativet blev startskottet till att Vindelälvens Fiskeråd, för första gången, kom i 

kontakt med fiskerättsägarna i Umeälvens nedre del och yrkesfiskarna vid Kusten. I en rapport 

sammanfattar forskare från SLU och LTU sina intryck från möten med de sex lokala initiativen och 

den analys de gjorde, samt ger förslag på åtgärder och riktlinjer för en fortsatt samförvaltning (Bilaga 

177). 

I ett nästa steg beslutade Fiskeriverket 2008-2009 att utse ett antal s.k. Fiskeområden i Sverige. 

Dessa områden skulle tilldelas utvecklingsmedel och kunna jobba på ett Leaderliknande sätt. 

tidsmässigt sammanföll detta med uppstarten av Kust till Fjäll. Så en strategi upprättades och 

ansökan skickades in om att få bli ett Fiskeområde med den geografiska avgränsningen - Vindelälvens 

avrinningsområde och Umeälvens avrinningsområde nedan sammanflödet med Vindelälven. 

Ansökan beviljades och Fiskeområde Vindelälven kom därigenom att bli det första Fiskeområdet i 

Sverige. Vindelns kommun blev huvudman för området. En fiskeområdesgrupp bildades och fick i 

uppdrag att besluta om hur de 10.5 milj. kr. som beviljats området skulle fördelas. Nämnas bör att 

Fiskeriverket 2012 överlämnade det nationella ansvaret för Fiskeområdena till Jordbruksverket (JV).  

När den andra perioden startade 2016 blev Fiskeområdena nära nog likställda med övriga 

Leaderområden som då uppgick till 52 st. och täckte in i stort sett hela landets yta.  Skillnaden har 

varit att Fiskeområden arbetat med medel från EU:s Havs och Fiskerifond och andra Leaderområden 

med medel från EU:s Jordbruksfond, Regionala fond och sociala fond.   
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Delprojekt 1 Vindelälvens Fiskeområde period 1 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte och mål:  Att arbeta med hållbar utveckling i Fiskeområdet inom de tre insatsområdena 

förvaltning, näringsutveckling och kunskapshöjande åtgärder. 

Resultat: Att starta upp ett Fiskeområde utan tidigare erfarenhet av ett Leaderarbete var inte lätt i 

en början. Det tog därför en viss tid, kanske uppemot ett par år, innan FO-grupp och kansli lärt sig 

tillräckligt om detta för att få arbetet löpa på bra. Några av de frågor som skulle rätas ut var: 

-  Vilka kunde söka medel från Fiskeområdet och till vad. 

-  Vad innebar det att vara ett Fiskeområde på ett regionalt, nationellt och internationellt plan. 

-  Hur kommer Länsstyrelse, Fiskeriverk och numera JV in i bilden gällande ansökningar och 

rekvisitioner?  

När en grupp med så olika bakgrunder som en 

fiskeområdesgrupp har, tar det tid att lära sig om fisket och 

de olika förutsättningar som gäller inom så stort område. 

Exempelvis är det inte lätt för en inlandsbo med älven som 

resurs att direkt greppa vilka förutsättningar som gäller för 

en yrkesfiskare på kusten.  

Sammanlagt genomfördes under 5-årsperioden 23 

fiskeområdesprojekt. Ett av dessa syftade till att öka 

kunskapen om den storvuxna vandringsöringen s.k. 

Ammarnäsöring, i Vindelälvens övre delar och genom detta 

skapa bättre underlag för en biologisk och ekonomisk 

uthållig förvaltning av denna resurs. Att redogöra för dessa 

här ges inte utrymme för. Mer att läsa om detta och de 

andra delprojekten finns i bilaga ”Uppföljning och 

utvärdering av verksamhet inom Vindelälvens Fiskeområde”. 

Kommentar: Fiskeområde Vindelälven blev ett utmärkt 

komplement till andra insatser inom ramen för Kust till Fjällprojektet. I Fiskeområdet Vindelälven 

kunde fiskerättsägare, forskare och offentliga företrädare arbeta med de frågor som lyfts i strategin. 

Detta kom till nytta för såväl lokalbefolkning, besökare, turismentreprenörer som yrkesfiskare.  

Bilagor: 178 Ansökan strategi, 179 Uppföljning och utvärdering 

 

 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

utveckling 

Projektperiod: 2010 - 2015 

Beslutad budget: 12 570 267 kr 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond – 6 285 134 kr 

Region Västerbotten – 3 771 080 kr 

Länsstyrelsen i Västerbotten – 377 108 kr 

Kommunerna (Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele, 

Sorsele och Arjeplog)    – 1 257  026 kr 

 

 

 
Bild 28. Nyfångad Ammarnäsöring  
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Delprojekt 1 Vindelälvens Fiskeområde period 2 

Föreningen Fiskeområde Vindelälven bildades 20 aug 2015 och ansökte hos Jordbruksverket om att 

bilda ett leaderområde. 2015-12-08 fick föreningen ett beslut om godkännande. Föreningen är ett av 

13 fiskeområden som arbetar med havs och fiskerifonden under programperioden 2014-2020 (i 

realiteten 2016-2023). Av dessa är Fiskeområde Vindelälven ett av fyra som endast arbetar med 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Torneälven, Vänern och Vättern är de andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte och mål: Det övergripande målet var att stärka konkurrenskraft hos små och medelstora 

företag samt att skydda miljön och att främja en hållbar användning av resurser. 

Mål för specifika insatsområden sattes också upp och dessa var:  

- En förvaltning som säkerställer ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. 

- En samverkan som skapar samsyn och delaktighet 

- En förbättrad miljö som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk 

- En ökad tillgänglighet till fisket såväl fysiskt som mentalt för ortsbor och besökare 

 

Resultat: Med erfarenhet och kunskap från tidigare 

projektperiod gick uppstarten denna gång enklare 

och mer smärtfritt. Området var på så vis snabbt 

igång och under det första verksamhetsåret 

prioriterades hälften av de tilldelade projektmedlen. 

När denna rapport skrivs återstår ca två år av 

projekttiden. Under 2020 tog Leaderföreningens 

styrelse (LAG) beslut om fördelning av de  

projektmedel som fanns kvar. LAG har därmed 

beviljat 13 projekt och 7 av dessa är i dagsläget 

slutredovisade. 

I ett av projekten får barn längs Vindelälven lära sig 

om laxens liv och livsmiljö. Naturskolan från Umeå 

besöker 50 skolklasser i årskurs 4–5 utmed Vindelälven och undervisar eleverna om laxens 

utmaningar i älven. Allt från romkorn till stor fisk, miljögifter och den utmanande vandring de ska 

klara för att så småningom kunna återvända och fortplanta sig i sin hemälv. Projektet drivs av 

Projektägare: Leaderområdesföreningen 

Fiskeområde Vindelälven 

Projektperiod: 2016-2023 

Beslutad budget: 14 000 000 

 

Finansiering:  

EU:s fiskerifond – 6 285 134 kr 

EU:s Fiskerifond – 7 000 000 

Jordbruksverket – 2 380 000 

Länsstyrelsen i Västerbotten/Region 

Västerbotten – 3 360 000 

Kommunerna: Umeå, Vännäs, Vindeln. 

Lycksele, Sorsele och Arjeplog – 1 260 000 

 

 

Bild 29. Elever i spännande närkontakt 

med laxar som påbörjat vandringen upp 

mot Vindelälven 
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Naturskolan i Umeå, i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Ume-Vindelälvens 

Fiskeråd 

Kommentar: De medel som tillgängliggjorts i denna Leaderperiod, tillsammans med de från Stiftelsen 

Vindelälvsfiske har utan tvekan gett området mycket goda ekonomiska förutsättningar för olika typer 

av projektverksamhet gällande fisk och fiske.  

En praktisk uppdelning av projektansökningar har många gånger kunnat ske där de mindre har 

slussats till Stiftelsen och de större till Leader. Detta har underlättat då den administrativa bördan är 

tung oavsett storlek på projekt. Många projekt har också finansierats av båda parterna och genom 

detta kunnat bli mer omfattande. 

Bilagor: 180 Ansökan strategi, 181 beslut JV, 182 Infoskrift 2019 

 

 

Information 
Några större insatser längs Vindelälven när det gäller information om fisket hade inte skett på 20 år 

när Kust till Fjällprojektet inleddes. Den senaste var ett av Länsstyrelsen kallat Fiskeprojekt 

Vindelälven-Laisälven (1981-1992) som föranletts av regeringens beslut om att bevara Vindelälven 

från utbyggnad. I detta försökte man jobba brett med fiskefrågorna. Förvaltning, 

Service/infrastruktur och miljöåterställning stod på agendan. Att det idag finns så många, väl 

fungerande, fiskevårdsföreningar är ett resultat av detta delprojekt. När det gäller information sattes 

bl.a. forsnamnskyltar och informationstavlor upp längs älvarna. En i grunden bra skyltning som dock 

nu var i behov av upprustning och komplettering. Läs mer om detta delprojekt i (bilaga xx. 

Slutrapport Fiskeprojekt Vindelälven-Laisälven).  

Parterna i Kust till fjäll ansåg det även viktigt att ta tag i informationsfrågan, vilket resulterade i 

delprojekt 4. Förutom detta har också en del av insatserna inom ramen för Fiskeområde Vindelälven 

handlat om att förbättra informationen kring fisket.  

 

Delprojekt 4 Informationsprojektet 

 

Syfte och mål:  Syftet med delprojektet var att med hjälp av ny teknik, utveckla och effektivisera 

fiskeinformationen så att besökare på ett enkelt sätt skulle kunna inhämta information samt 

planera/genomföra en fiskerelaterad resa till Ume/Vindelälven.  

Genom att förnya och uppdatera informationsmaterialet längs ådalen avsågs också att tillgängliggöra 

området, och därmed öka antalet besökare i området. Materialet skulle också underlätta för 

befintliga turistinformatörer att delge relevant information till respektive kontors besökare. 

Projektägare: Vindelns kommun/Vindeln 

utveckling 

Projektperiod: 2008-2010 

Beslutad budget:  2 360 040 kr 

 

Finansiering: 

EU:s Regionala Fond - 1 180 020 kr 

Länsstyrelsen i Västerbotten - 630 020 kr 

Kommunerna (Umeå, Vännäs, Vindeln, 

Lycksele, Sorsele och Arjeplog)  - 550 000 kr 
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Delprojektets mål var att öka antalet besökare inom ådalen Vindelälven/Umeälvens nedre del och 

därmed på ett positivt sätt bidra till den ekonomiska utvecklingen längs ådalen.  

Resultat:  

Skyltning 

Gamla informationstavlor i trä som sattes upp på 

1980-talet och som blivit ett kännetecken för 

Vindelälvsdalen, renoverades och kompletterades 

med nya. På alla informationstavlor sattes ny 

information upp som anpassats till geografisk 

placering på en stäcka av 42 mil. Sammanlagt finns 

nu 35 informationstavlor utplacerade från 

Ammarnäs och Laisvall i väst till Umeå i öst.  

Även befintliga forsnamnskyltar renoverades och 

kompletterades med nya. Totalt finns nu 120 

sådana utplacerade på sträckan som beskrivits 

ovan. 

 

 

 

Hemsida 

En övergripande hemsida, 

www.vindelalvsfiske.se, togs fram i samarbete 

med Sportfiskarnas riksorganisation och fick 

plats under deras portal svenskafiskevatten.se.  

Ume-Vindelälvens Fiskeråd ansvarar för den 

övergripande informationen på denna sida. För 

mer specifik information om fisket, på de olika 

sträckorna av Vindelälven-Laisälven- Umeälvens 

nedre del, ansvarar fiskevårdsvårdsområden 

och fiskesamfälligheter. 

 Nytt blev också en möjlighet att lösa sitt 

fiskekort digitalt via webbportalen.. Många 

områden anslöt sig direkt till denna tjänst och 

fler kom till i ett senare skede. Idag är tjänsten i 

stort sett heltäckande från kust till fjäll. 

Webbkameror  

Ett samarbete med ansvarig för fisktrappan i 

Norrfors Åke Forssen inleddes om att installera 

webbkameror i fisktrappan. Kameror köptes in 

via delprojektet och installerades framför det 

fönster som finns i trappans översta fack. Via 

kameror kunde då laxvandringen följas i realtid, 

vilket blev en succé med tusentals följare på 

nätet.    

 
Bild 30. Forsnamnskylt 

 

 

Bild 31. Informationstavla 

 

 
Bild 32. Observationsfönster med 

webbkamera i förgrunden 

www.vindelalvsfiske.se
http://www.svenskafiskevatten.se/
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Fiskemagasin  

Ett fiskemagasin togs fram i syfte att inspirera och 

informera om älvdalens besöksvärde. Tidningen 

som gjordes ”tidlös” distribuerades till turistbyråer 

och fanns med som bilaga i ett nummer i Fiske 

Journalen 2009. Magasinet översattes senare också 

till engelska och tyska och används fortfarande 

som en del av informationen om fisket. 

 

Kommentar  

Mycket av det som gjordes i detta delprojekt lever 

kvar än idag. Skyltar och informationstavlor är i bra 

skick och informationen håller fortfarande. 

Hemsidan www.vindelalvsfiske.se lever kvar och 

har utvecklats.  

Delprojektet engagerade många i älvdalen och inte minst 

fiskevårdsområdena. De var delaktiga i aktiviteterna främst med uppsättning av skyltar och 

framtagande av hemsidor. Värdet av ett lokalt deltagande och engagemang skall inte underskattas. 

Bilagor:  183 Ansökan Tillväxtverket, 184 Beslut Tillväxtverket, 185 Slutrapport 

 

Ekonomisk sammanfattning insatsområden och delprojekt 
Nedan görs en redovisning om hur mycket medel i kronor som omsatts inom ramen för Kust till Fjäll 

och hur de ovan redovisade delprojekten finansierats. Först för resp. insatsområde och avslutningsvis 

totalt. När det gäller insatsområde Stornorrfors delas detta upp på upp- respektive 

nedströmsvandring. 

 

Stornorrfors uppströmsvandring omsättning 41 674 804 kr 

 

11 225 222

25 983 934

4 662 333

143 315

EU

Förlikningspott

Region
Västerbotten

Länsstyrelsen i
Västerbotten

Diagram 1. Redovisar finansiering av de 

fem projekt som genomförts avseende 

uppströmsvandring och inom ramen för 

”förlikningspotten”.  

Förutom detta har Vattenfall under 

perioden investerat uppskattningsvis 

150 milj.kr. i byggandet av nya 

fisktrappan  

         

Bild 33. Omslag fiskemagasin från 

2009. 

http://www.vindelalvsfiske.se/
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Stornorrfors nedströmsvandring omsättning 26 822 283 kr 

 

Miljöåterställning omsättning 29 705 197 kr 

 

 

Fiskeområde omsättning 26 000 000 kr 

 

 

10 961 141

4 118 553
1 372 851

10 069 738
EU

Vattenfall

Umeå
kommun

FiV/HaV

14 706 717

10 546 450

2 019 499

1 176 620

372 490

292 950 272 390

172 200

145 881

EU

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i
Västerbotten

Umeå Universitet

Umeå kommun

Sveriges Lantbruks-
universitet

Vindelälvens Fiskeråd

Vindelälvs
Kommunerna

FiV/HaV

13 000 000

6 920 000

2 380 000

679 615
1 470 385

600 000 750 000 200 000 EU

Region
Västerbotten

Jordbruksverket

Vindelälvs
Kommunerna

Diagram 2. Visar finansiering av de 

fyra projekt som genomförts avseende 

nedströmsvandring.  

Även i detta fall finns kostnader som 

inte redovisas här. Exempelvis första 

etappen av smoltfångsanläggningen, 

bekostad av Vattenfall, ca 11 milj. kr 

Diagram 3. Visar finansiering av de två 

projekt som genomförts inom 

insatsområde Miljöåterställning. 

Ett antal mindre återställningsprojekt 

som framförallt bekostats av Stiftelsen 

Vindelälvsfiske och LOVA-medel finns 

inte med i denna sammanställning 

Diagram 4. Visar finansiering av de två 

Leaderperioder som genomförts inom 

ramen för Kust till Fjäll. 

Ett trettiotal Fiskeområdesprojekt 

ryms i sin tur inom detta 

insatsområde. 
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Information omsättning 2 217 961 kr 

 

 

 

 

Totalt Kust till Fjäll  127 330 512 kr 

 

 

 

 

 

Stiftelsen Vindelälvsfiske 
Som tidigare nämnts avsattes medel i förlikningen för att användas till fiskeutvecklande åtgärder 

längs Vindelälven, dess biflöden samt Umeälvens nedre del. Frågan blev nu hur dessa medel skulle 

förvaltas och hur de skulle slussas vidare till utvecklande projektverksamhet. Efter en hel del 

funderade så togs beslut om bildandet av en stiftelse. En arbetsgrupp bildades för att ta fram stadgar 

1 099 19
2

592 196

526 573

EU

Region
Västerbotten

Vindelälvs
Kommunerna

50 992 272

25 983 934

12 174 529

10 815 619

10 546 450

4 118 553

3 215 726

2 912 814
2 380 000

1 378 388
1 176 620792 950 272 390 EU

Förlikningspott

Region Västerbotten

FiV/HaV

Naturvårdsverket

Vattenfall

Umeå kommun

Länsstyrelsen i
Västerbotten
Jordbruksverket

Vindelälvs Kommunerna

Umeå Universitet

Sveriges Lantbruks-
universitet
Vindelälvens Fiskeråd

Diagram 5. Visar finansiering av 

Informationsprojektet. 

Andra informationsinsatser har bl.a. 

genomförts i vissa av 

Fiskeområdesprojekten och genom 

Kust till Fjälls  deltagande i 

Internationella Laxåret.   

Diagram 6. Visar medfinansiering totalt för alla insatsområden.   
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och arbetsordning. 2014 var detta arbete klart och de 27 miljonerna slussades då från Vattenfall via 

Vindelns kommun, som bildare, över till stiftelsen. Att det blev 27 miljoner berodde på att avtalet 

sagt att det skulle vara en summa som motsvarade 25 milj. Kr. i 2007 år penningvärde. 

Det har nu gått sju år sedan bildandet och det har sammanlagt kommit in 88 projektansökningar som 

styrelsen har tagit ställning till. Av dessa har 84 beviljats medfinansiering till olika projekt och 

insatser. Det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller avseende möjlighet till bidrag. Kortfattat kan 

sägas att Fiskevårdande projekt prioriteras och ges möjlighet till en högre bidragssats.  

 

 

Stadgarna föreskriver att stiftelsen skall vara verksam i minst tio 

år. Efter sex år har tagits beslut om fördelning av drygt 7 milj.kr 

och ca 20 milj. återstår att ta beslut om.  

Webbplats: https://vindelalvsfiske.se/2020/11/om-stiftelsen-

vindelalvsfiske/ 

Bilagor. 186 Stiftelsens stadgar, 187 Sammanställning ansökningar 2014-2020, 188 Broschyr 

  

Nya tider 
Från 1956 då Stornorrfors kraftverk byggdes, fram till idag har stora förändringar skett inte minst när 

det gäller miljölagstiftning. Man kan konstatera att detta påverkat och förändrat förutsättningarna 

för förlikning, samarbetsformer och projekt.  

Fram till 1983 gällde 1918-års vattenlag. Detta innebar att under den period då våra stora älvar togs i 

bruk för vattenkraft gällde denna gamla vattenlag. Lagstiftningen från denna tid tog inte miljöhänsyn 

på samma sätt som dagens. När ett kraftverk uppfördes accepterade man många gånger att det 

exempelvis blev skador på fisket. Som kompensation fick de drabbade ersättning för ett förlorat 

fiske. Betydande laxälvar som Luleälven, Ångermanälven och Indalsälven byggdes ut under 1900-

talets mitt. I dessa älvar byggdes inga fisktrappor eftersom hela älvsstäckorna reglerades och inga 

lek- och uppväxtområden för lax och öring blev kvar. Istället kompenserades fiskerättsägarna i 

älvarna ekonomiskt för en totalskada på fisket efter dessa arter. I älvmynningarna byggde 

kraftbolagen fiskodlingar som skulle producera de smoltmängder som gått förlorade uppe i älven. 

 

Diagram 7. Beslutade projekt fördelat på insatsområden och stiftelsens andel i projektfinansiering 

https://vindelalvsfiske.se/2020/11/om-stiftelsen-vindelalvsfiske/
https://vindelalvsfiske.se/2020/11/om-stiftelsen-vindelalvsfiske/
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Det rörde sig om 100 000-tals smolt som årligen skulle släppas ut från resp. älv för att på så sätt 

kompensera och hålla yrkesfisket på kust och i hav vid liv. 

Anledningen till att en fisktrappa byggdes i Stornorrfors var att Vindelälven var outbyggd och inga 

konkreta planer för en utbyggnad av den fanns på 1950-talet. I Vindelälven fanns de lek- och 

uppväxtområden för lax och havsöring kvar som helt utplånades i många andra fjällälvar. Den 

fiskodling som ändå anlades i Norrfors syftade till att kompensera den förlorade produktionen av lax- 

och öringungar på den sträcka som periodvis torrlades nedströms dammen. 

Som tidigare nämnts så sattes funktionen av fiskvandring förbi kraftverkskomplexet på prövotid men 

tanken var att det juridiska målet skulle avslutas med 1918-års vattenlag som grund. Det var med 

dessa förutsättningar förlikningsdiskussionerna inleddes och slutfördes. 

1999 kom så Miljöbalken med Miljökvalitetsnormerna och de 16 miljömålen. Vidare infördes EU:s 

vattendirektiv i svensk lagstiftning år 2004 genom bland annat vattenförvaltningsförordningen. I 

denna föreskrivs bl.a. att en vattenförekomst skall uppnå minst god status. För 

Stornorrforsprocessen kom dock dessa nya lagar och förordningar inte att ha någon större betydelse 

förrän efter 2010. Det var först då som mycket av det nya börjat falla på plats och aktörer som havs- 

och Vattenmydigheten, Kammarkollegiet och Länsstyrelsen som myndighetsutövare blev mer aktiva. 

Det hela resulterade att inte bara uppströmspassage förbi Stornorrfors skulle utredas och åtgärdas 

utan fokus sattes även på nedströmsvandring samt gamla älvfåran som är torrlagd under större delen 

av året. I Gamla älvfåran skall bl.a. utredas om det med hjälp av åretrunttappningar går att uppnå en 

bättre status där exempelvis lek och uppväxtområden för lax kan ske på den sju kilometer långa 

sträckan.     

2016 upprättade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en 

överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Syftet med överenskommelsen var att skapa 

långsiktiga regler för den svenska energiförsörjningen. Det övergripande målet i denna är att Sverige 

ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040, ett elsystem med hög leveranssäkerhet, en låg 

miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. I överenskommelsen ingick bl.a. att vattenkraften 

skall anpassas till de nya miljökraven men att prövningssystemet inte ska bli onödigt ekonomiskt 

betungande för den enskilde kraftproducenten i förhållande till miljönyttan.  

Trots att den politiska enigheten kring energipolitiken sprack i december 2019 ledde 

överenskommelsen fram till att regeringen den 25 juni 2020 tog beslut om prövningsgrupper och en 

tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft. Detta innebär att all svensk vattenkraft skall 

omprövas inom en 20-års period och förses med moderna miljövillkor. En omprövning av 

Stornorrfors tidsattes till 2026.  

Åtta svenska energibolag avsatte 10 miljarder kronor till det som idag kallas Vattenkraftens 

Miljöfond. Från den fonden skall kraftägare kunna kompenseras för förlorad produktion eller för de 

miljöförbättrande åtgärder de gör i en omprövningsprocess. 

En gigantisk process har nu alltså inletts där ca 2 000 vattenkraftverk skall omprövas. Det kommer 

ställa stora krav på verksamhetsutövare, myndigheter och domstolar om det enligt planerna skall 

genomföras fram till 2040. 

De förutsättningar som gällde när samarbetet kring ett Kust till Fjällprojekt inleddes i början av 2000-

talet har utan tvekan förändrats. Nya tider med nya lagar och fler aktörer har lett till att förlikningen 

som drivkraft till ett samarbete minskat. Förhoppningsvis fortsätter processen med att förbättra 

fiskvandringen förbi Stornorrfors i nya samarbetskonstellationer. 
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Laxsjukan 
Det mesta pekade uppåt fram till 2014 med ständigt 

ökade uppgångar av vild lax i Vindelälven. Detta främst 

som ett resultat av ett minskat havsfiske. Tyvärr bröts 

denna trend när många av de återvändande laxarna 

visade tecken på någon slags sjukdom. Många fiskar 

nådde aldrig upp och förbi fisktrappan utan antingen 

dog de eller vände om tillbaks till havet. Speciellt 

drabbade var den stora laxen och speciellt honor som 

anländer först till älvmynningen.  

Dessvärre blev 2014 inte ett enstaka år med sjuk lax. Det upprepades därefter årligen och först 2018 

kunde en viss förbättring konstateras. Det har satt sina spår i rekryteringen av laxungar vilket kunnat 

konstateras vid elfiskeundersökningar i Vindelälven. De små årskullar som härstammar från dessa 

dåliga år står nu i tur att återvända till älven efter ett till tre år i havet. Skulle sjukdom fortsatt slå hårt 

mot dessa årsklasser ser det verkligen mörkt ut.  Det vi vet nu är att de rekryteringsproblem vi ser i 

Vindelälven inte förekommer i de andra vildlaxälvarna, förutom i Ljungan och Mörrumsån. Snarare 

tvärt om, det går bra för laxarna i de andra älvarna av elfiskedata att döma. Det verkar dock finnas en 

god möjlighet till återhämtning eftersom rekryteringen från 2019 år lekvandrande laxar verkar ha 

lyckats bra - näst bästa rekryteringen som uppmätts i Vindelälven. En bidragande orsak till att det 

verkar gått bra för laxen de senaste åren trots hälsoproblemen är att i takt med att dödligheten hos 

de vuxna laxarna ökat så tycks dödligheten under första året i havet ha minskat. 

Statens veterinärmedicinska anstalt tillsammans med Göteborgs universitet har undersökt laxar från 

flera älvar utan att hitta någon entydig förklaring till hälsoproblemen. Man ser att det är många av 

laxarna som har röda fläckar på buken och sjukdomen kallas därför Red skin disease (RSD). Dessutom 

förekommer Ulcerös dermal nekros (UDN) -liknande förändringar, men dessa är inte alltid UDN vid 

diagnostik. Det är oklart om vad som är huvudorsaken till problemen.  

Laxsjukan har påverkat Kust till Fjällprojektet. Förutom att den positiva trenden med allt mer lax i 

Vindelälven brutits, så har det ställt till problem i samband med undersökningar och utvärderingar. 

Den i kondition nedsatta vuxna laxen har inte klarat den hantering som fällfångst och märkning 

innebär. Exempel på detta, är som tidigare nämnts, de senaste fyra årens märkstudier där endast ett 

fåtal av de laxar som märktes i Obbola passerat fisktrappan i Norrfors. 

 

Bild 34. Lax drabbad UDN-liknande 

skador. Foto SVA 

Diagram 8 och 9. Scenarios om hur laxbestånden i Vindelälven kan förväntas utvecklas beroende 

av laxens hälsa. Scenario 2 om laxens hälsa fortsätter vara som de senaste 7 åren. Blå linje visar 

observerad uppvandring och orange linje visar modellanpassning och prognos (Kjell Leonardsson) 
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Kust till Fjälls avslutande  
De senaste åren har aktivitet i Kust till Fjällprojektet, utredningsgrupp och styrgrupp succesivt 

avtagit. Detta till stor del på grund av ”Nya tider”,  laxsjukan, att potten i stort sett var förbrukad och 

det blev svårare att hitta finansiering till fortsatta åtgärder. 

Vattenfall har dock gått vidare med de 

utredningar som miljödomstolen efterfrågat 

till 2021. Bl.a. utfördes 2019-2020 storskaliga 

försök i Älvkarleby med att simulera flödena i 

Sammanflödesområdet. Syftet med dessa 

försök har varit att undersöka om en 

sammanträngning av gamla älvfåran kan göras 

för att få ett bättre lockvattenflöde. Man har 

också karterat den gamla älvfåran med 

avseende på möjliga lek- och uppväxtplatser 

för lax och öring.  

Under de senaste åren har också en del försök 

genomförts för att se om det är möjligt att lösa nedvandringsproblematiken på ett bättre sätt än med 

dagens fiskavledare. Bl.a. har i samarbete med Umeå Universitet försök gjorts med att styra 

nedströmsvandrande fisk med bubbelbarriärer. 

Vid styrgruppsmöte i november 2020 lyftes frågan om att avveckla styrgruppen och avsluta 

projektet. Frågan komplicerades då koppling mellan projekt och förlikning är stark. Beslutet skjuts 

därför fram till möte med styrgruppen i februari 2021. Vid detta konstateras att styrgruppen inte är 

enig huruvida de åtgärder som hittills gjorts i Stornorrfors uppfyller det som förutsatts i förlikningen, 

och beslutar därför att Kust till Fjäll-projektet skall sammanfattas och avslutas med denna 

redovisning. 

Detta blir då avslutet på ett nästan 15-årigt gemensamt utvecklingsarbete som i många avseenden 

varit unikt. Inte minst för det engagemang som visats från alla medverkande parter. Men också för 

den modell där vi istället för att överlämna frågorna till domstolar tillsammans tagit oss an 

problemen och arbetat fram lösningar på dessa. 

 

Foton: Där inget annat anges är foton i denna redovisning hämtade från rapporter gjorda inom 

ramen för Kust till Fjällprojektet. Ett speciellt tack till Åke Forssén och Hans Lundqvist som bidragit 

med ett flertal av dessa.   

 

Ekorrsele 2020-06-06  

 

Stig Westbergh 

 

 

 

Bild 35. Fysisk 3D-modell av Sammanflödet i 

skala 1:50 


