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Samverkansprojekt Rickleåns hela grundidé är att 
vi ska sträva mot »God ekologisk status«. Men vad 
betyder det?

EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vatten-
direktivet, säger att vi ska ha minst »god ekologisk 
status« i våra sjöar, vattendrag och kuster. Det betyder 
att vattnen ska hålla olika kvalitetsnivåer för bland 
annat biologiskt liv, vattenkemi och fysisk påverkan. 
Vattenmyndigheten gör en bedömning var sjätte år 
utifrån den kunskap som finns. Alla vatten är uppde-
lade i områden och för varje område görs en separat 
bedömning.

Om du är nyfiken kan du kolla in kartfunktionen 
viss.lansstyrelsen.se för att se hur vattnet mår just där 
du bor. 

God ekologisk status  
– vad är det?

Tillsammans  
mot friskare vatten

Engagemang i det stora och det lilla. Eller 
förresten, vem avgör om det är stort eller 
litet? Jag tycker allt engagemang är stort. 
Och det är väl så jag vill sammanfatta 
Samverkansprojekt Rickleån när det lider 
mot sitt slut. 

Visst har det restaurerats med stora 
grävmaskiner, visst kan jag rabbla hur 
många meter som restaurerats eller hur 
många vandringshinder som åtgärdats. 
Men det är ändå inte det jag bär med mig. 
Det är alla jag träffat under resans gång 
och som gett av sin fritid genom att 
komma på någon av alla våra 
träffar och lyssnat, frågat och 
bidragit med sin kunskap 
om just deras hemtrakter. 
Och det är som Jan Åberg 
i Mellanbygdens vattenråd 
säger; När man pratar om po-
lariserade frågor är fysiska 
möten viktiga. 

För visst kan 
det vara pola-
riserat ibland. 

Vattenkraftsägare och vattenvårdsvänner 
är väl inte alltid såta vänner. Likaså gäller 
ibland när kultur- och vattenvårdsintres-
sen krockar. Men i Samverkansprojekt 
Rickleån har alla sidor mötts och jag tyck-
er att förståelsen för varandras perspektiv 
har blivit mycket bättre.

Mycket är gjort men det finns också 
mycket kvar att göra och Samverkanspro-
jekt Rickleån tar slut vid årsskiftet, även 
om vi hoppas att Havs- och vattenmyndig-
heten kan bevilja en förlängning för 2021. 
Men jag är inte orolig för att det skulle 

sluta hända positiva saker i kring 
Rickleån. Det kommer den här bila-
gan att visa. Och det finns såklart 
många fler än de åtta personer som 
intervjuats här som jobbar med 
dessa frågor. Så ni som engagerar 
er men som inte syns i den här 

bilagan vill jag också rikta 
ett stort tack till. Och 

glöm inte; det är via 
samverkan vi når 
våra mål!

Projektledare, Mattias Sundqvist. Länsstyrelsen Västerbotten.

Rickleån
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M
ark- och fritidshusägare 
kring sjön Stenträsket 
vid byn Hemmingen 
i Norsjö ville riva en 
damm som hindrat  

fisken att vandra upp till sjön. Samver-
kansprojektet Rickleån klev in med 
teknisk och ekonomisk hjälp och nu är 
dammen riven.

Vi är väldigt nöjda och imponerade 
hur de har gjort och väntar på att fiskarna 
kommer tillbaka, säger Sune Eriksson.

Han är en av ägarna till fritidshus 
kring sjön och initiativtagare till att 
dammen rivits.

Vi är sju sommarstugeägare och fyra 
markägare runt sjön och vi har diskuterat 
i många år att dammen skulle bort. Det 
finns fisk i bäcken nedanför, speciellt 
harr, och det har även funnits harr i Sten-
träsket förr, men den försvann i och med 
dammen, säger Sune Eriksson.

Han själv började undersöka 
möjligheterna att göra någonting och tog 
kontakt med både Norsjö kommun och 
länsstyrelsen. 

Byborna, som gick in och bildade en 
ekonomisk förening för projektet, hade 
först tänkt söka LOVA-pengar, alltså 
bidrag från Havs- och vattenmyndighe-
ten som understöder möjligheterna att 
förbättra vattenmiljön i vattendrag, sjöar 
och hav. 

De hade också kontakt med personer 
som varit involverade i liknande projekt 
i Västerbotten, bland annat i Sävarån och 
Vindelälven.

Vi förstod att vi aldrig skulle kunna 
klara av det här själva med alla de till-
stånd som skulle krävas och en eventuell 
vattendom. Då fick jag tips om Rickleå-
projektet, säger Sune Eriksson.

Stenträsket och bäcken är en del av de 
källlor där Rickleån startar. Från dammen 

går vattnet via Granträsket för att sedan 
rinna ut i Sikån.

Efter nya kontakten med länsstyrelsen 
och Rickleåprojektet rullade allting på 
snabbt. 

Länsstyrelsen tog på sig att göra 
jobbet och det känns jättebra, eftersom 
de har helt andra möjligheter. Meningen 
var att vi i byn skulle ha varit med och 
jobbat, men när vi hörde av oss för att 
hjälpa till fick vi beskedet »det är redan 
klart«. Det mesta arbetet hade gjorts av 
länsstyrelsens egna expert och upphand-
lade entreprenör, säger Sune.

Det stora jobbet har varit att bygga en 
spont av brädor som ligger under vatten-
ytan vid forsnacken, som sedan fylla på 
med grus. 

Upphöjningen bildar en tröskel mot 
forsen, vilket gör att sjön inte töms på vat-
ten när dammluckorna tas bort. Eftersom 

det är en ganska smal damm blev det inte 
så stort arbete. Byborna har förr sett hur 
harren sam lats vid dammen utan att ta sig 
vidare upp, men nu hoppas man på helt 
nya tider inom fisket. 

Det har gjorts provfiske och fångsten 
har varit harr och abborre, men ingen 
öring.

Forsen var helt torr förra sommaren 
när det inte var någon nederbörd och det 
gjorde att fiskebeståndet gick ner, men vi 
hoppas få tillbaka harr abborre och öring 
i forsen och sjön. Vi har stora förhopp-
ningar, men det kan ta tid. Jag minns 
ju själv hur mycket folk det var här och 
fiskade förr, säger Sune Eriksson.

Samtidigt med dammrivningen görs 
också en restaurering av bäcken ned-
ströms för att återskapa en mer naturlig 
vattenfåra och fler naturliga lekområden 
för fisken.

Den tidigare dammen ligger inom Norsjö 
kommun, men i slutet av bäcken, som 
är en kilometerlång fors, går kommun-
gränsen till Skellefteå. ■

Samtidigt med dammrivningen har 
också en restaurering av Stenträsk
bäcken gjorts som Sune Eriksson är 
nöjd med.

HEMMINGEN OCH BYGDETRÄSKET

R
olf Karlsson i Rönnbäcken, 
Bygdsiljum, brinner för Byg-
deträsket och de möjligheter 
som finns för att förbättra 
vattenmiljön och fisket i sjön 

och biflödena. 
Mera för att glädja andra än att fiska 

själv. Det hinner han knappt.
– Det blir väldigt lite, skulle jag 

ärligt säga. Det har minskat med åldern, 
samtidigt som intresset runt fisket handlar 
mer om vad man kan göra och vad man 
kan erbjuda andra fiskare. Är man aktiv 
fiskare själv har man inte så mycket tid 
över för det övriga, säger Rolf Karlsson.

Man kan gott påstå att han är en 
riktig eldsjäl. Från 1998 till 2007 var 
han heltidsanställd på Stora Bygdeträsks 
fiskevårdsområde och sitter fortfarande 
med i styrelsen. Under de här åren har det 
hänt mycket när det gäller fiskevården och 
beståndet.

Stora Bygdeträsket är Västerbottens 
läns största sjö. Den är 29 kvadratki-
lometer stor med ett största djup på 36 
meter och området utgör källflödet till 
Rickleån. De tre skogsälvarna Risån, 
Sikån och Tallån förenas i Stora Bygde-
träsket, som sedan rinner ut i Rickleån.

När de gäller fiskevårdande åtgärder 
har man genomgått alla faser genom åren, 
men i backspegeln gjordes det kanske i 
helt fel ordning.

På 70-talet planterade man ut nästintill 
fångstfärdig laxöring. På 80-talet började 
man experimentera med att föda upp 

yngel. På 90-talet startades kalkningspro-
jekt och nu är det vattendragsrestaurering 
som är aktuell.

– Vattendragsrestaurering är det som 
gäller i dag. Vi har liksom gått fel väg. Vi 
började med att sätta ut fisk, men fisken 
överlevde inte. Vi har kalkat men vi har 
fortfarande inga lekbottnar och habitat, 
där fisken kan föröka sig. Och nu är vi 
framme där vi egentligen skulle ha börjat, 
med vattendragsrestaurering, sedan kalk-
ningen och sist stödutsättningen. Det blev 
lite baklängespolitik av det, säger Rolf 
Karlsson och skrattar.

Han ser ändå vattenmiljön förbättrats 
avsevärt och förutsättningarna fisket.

– Intresset för fisket har ökat, framför 
allt på trolling, att man far ut och drar 
drag efter båten, som man sa förr. Sedan 
är det mycket fritidsfiskare som håller till 
inne i vikarna. Gärna här uppe i norra 
delen av sjön, där det är lite grundare, 
säger Rolf Karlsson.

Vattendragsrestaureringar sker 
både i Sikån och Tallån för att skapa fler 
lekplatser för fisken, men dammarna 
utgör hinder för de vandrande fiskarterna.

Han tror och hoppas att det blir så att 
fiskarna kommer att ges möjlighet att 
vandra betydligt mera i framtiden. 

– Jag har ingen kristallkula, men 
teoretiskt sett skulle det vara möjligt om 
vi har ett perspektiv på hundra år. Det 
är samma problematik när man kommer 
uppströms Tallträsket där samtliga vatten-
fåror är rensade för flottning så vi inte har 
nån biotop som är lämplig för vandrande 
fisk. Vandrande fisk är i huvudsak lax-
öring, de andra arterna är mera stationära, 
säger Rolf Karlsson.

Tallån är lite speciell med sina 
flodpärlmusslor, så där måste Skellefteå 
kommuns personal handplocka muss-
lorna innan grävmaskinerna går in och 
återställer vattenleden, och sedan bära 
tillbaka dem. Det är ett ganska manuellt, 
tidsödande och dyrt arbete.

– Att länsstyrelsen och Skellefteå 
kommun gått in med restaureringsprojek-
tet är oerhört tacksamt. Det är en sak som 
är svårt att ro i land för ett enskilt fiske-
vårdsområde. Det är enorma pengar som 
satsas på det här nu, säger Rolf Karlsson.

Parallellt med vattendragsrestaurering-
en har det pågått arbeten med vandrings-
leden längs Sikån. Där har Skogsstyrelsen 
gått in med pengar via sitt projekt Nokås 
som är till för att främja naturvärden.

– Vi hoppas ju mycket på vandringsle-
den och att den ska dra folk. Det måste ju 
finnas något att göra för de som inte har 
med sig spöet. När familjer kommer kan 
man inte utgå från att alla ska fiska utan 
vill göra något annat, säger Rolf. ■

Prioriterar flottledsrestaurering

Anders Persson och Samuel Ledström står för arbetet i ån, där man flyttar runt stenar och skapar nya lekplatser för fisken.

Rolf Karlsson i Bygdsiljum har engagerat sig i fiskeområdet, bland annat  
som anställd under tio år.

Rivning av damm 
ska ge mer fisk
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Det finns många finns gamla, historiska ställen längs Flottarstigen, konstaterar Lena Olofsson. Här en gammal bro vid Faranforsen.

F
lottarstigen längs Rickleån leder till-
baka historien, ända till stenåldern, 
på den tid Rickleån var en långsmal 
havsvik. Bland annat har man längs 
stigen hittat rester av boplatser som 

kan vara 6 000 år gamla.
– Man kan ju titta på Rickleån utifrån ett 

mänskligt perspektiv för utan människan finns 
det ingen historia. Det flesta tänker på flott-
ningsepoken som den viktigaste epoken, men 
människans historia längs ån sträcker sig ännu 
längre, säger Lena Olofsson i Överklinten.

Hon är arkeolog och bosatt i byn. Innan 
hon bosatte sig här gjorde hon fornminnes-
inventeringar i Sverige för riksantikvarieä-
mbetet. Även längs Rickleån har man hittat 
fornminnen.

– Längs Flottarstigen uppe vid Faranforsen 
har man hittat boplatsmaterial. Det är skör-
bränd sten, brända ben och avslag av kvarts 
efter redskapstillverkning från en boplats för 
6 000 år sedan. Längs stränderna ute på He-
den, halvvägs till Robertsfors, är det ett myller 
av boplatsfynd och mycket har kommit fram 
bara senaste året i samband med att man har 
markberett när man har tagit upp skogshyggen, 
säger Lena Olofsson.

Det mest spännande fornfyndet längs 
Rickleån gjordes för ett 20-tal år sedan, när 
man plöjde fram flintyxor av en speciell typ i 
åkermarken vid Åselestupet. Likadana yxor 
hade också hittats i trakterna av Skellefteå, 
men flintyxorna hörde inte hemma här i norr.

V
id Johanneslundsforsen 
nedströms Robertsfors är 
Rickleån vild och vacker. 
Här har ån sitt ursprungli-
ga utseende.

– Den här sträckan från Robertsfors 
och ut till havet är inte flottledsrensad, 
och det är ganska unikt. När industrin 
byggdes i Robertsfors behövde det ald-
rig flottas ut vidare. Det ger en jättebra 
bild av hur vattendragen såg ut innan 
flottningen, säger naturgeografen Jan 
Åberg.

Det har åtminstone tidigare varit 
ett väldigt reproduktivt område för 
havsöring. Mycket av lekbottnarna finns 
kvar i naturligt skick.

Det är miljöer som man nu försöker 
återskapa vid de forsrestaureringar som 
sker uppströms i Rickleån.

– Ja, men det är svårt. De som jobbar 
med det har beskrivit att mycket av 
gruset ligger i sel nedanför forsarna. 
Man kan skapa tillbaka strukturen med 
stenar, men grus och finmaterial är 

borta. De riktigt stora blocken som kan 
beskådas här finns inte heller i ett flott-
ledsrensat vattendrag. De är bortspräng-
da och borttagna, säger Jan Åberg.

Han är kontaktperson i Mellan-
bygdens Vattenråd som är en del av 
Samverkansprojekt Rickleån. Det är en 
plattform för dialoger kring hur man 
ska behålla god vattenkvalitet eller hur 
man kan förbättra den. 

– I grunden finns vattendirektivet. 
Vattenmyndigheten och kommunerna 
vill att det ska finnas en organisation 
som fångar upp frågorna och där man 
kan diskutera dem. Man får träffas på en 
neutral plats för att lyfta de här frågorna 
och se vad vi kan göra. Vad är fakta och 
vad vet vi för lite om? säger Jan.

Han tycker intresset bland lokalbe-
folkningen är stort. Procentuellt sett är 
det kanske inte så många. 

– Men det finns eldsjälar, som till ex-
empel vattengruppen i Överklinten och 
Älvräddarna i Robertsfors som är drif-
tiga och har bra lokala nätverk. Finns 
det en stark lokal förankring och någon 
eldsjäl så kan vattenrådet hjälpa till att 
formulera projekt och hitta finansiering. 
Det är också en roll som vattenrådet har, 
säger Jan.

I samverkansprojektet ligger 
mycket diskussion kring att förändra 
eller spara de miljöer som finns längs 

ån. Det är en polarisering i många 
frågor, men här har vattenrådet en roll 
som medlare mellan parterna.

– När man pratar om såna här riktigt 
polariserade frågor är fysiska möten 
viktiga. När man träffas och står i ring 
skärper folk sig lite grann och blir mera 
sansade i diskussionen, jämfört med 
vad man ibland ser i sociala medier. Det 
blir en vänligare dialog och man har lite 
lättare att hitta gemensamma berörings-
punkter i bästa fall, säger Jan Åberg.

Fast just nu kring vattenkraften i 
Robertsfors tror han det är det ganska 
låsta lägen. Älvräddarna och fiskevård-
områdena vill riva bort de tre nedersta 
kraftverken, men det tror inte Jan Åberg 
Skellefte Kraft går med på.

– Personligen har jag ganska lätt att 
se på saker i olika perspektiv, så jag kan 
förstå varför man vill riva bort dem och 
det finns bra argument för det. Det finns 
ju också argument för att behålla dem 
eller göra bra fiskvägar förbi dem. Det 
gäller att kunna se komplexiteten i såna 
här frågor, det är sällan svartvitt, säger 
Jan Åberg.

Om man ser i ett långt tidsperspektiv, 
flera hundra år, kan man inte veta hur 
det ser ut. Flottningen kanske kommer 
tillbaka. Den var bra på sin tid och är 
energisnål.

– Det finns ju en trend att skogsbils-
nätet blir dyrare och dyrare. Transport-
kostnaderna ökar och på en del ställen 
pratas det om att det kan bli olönsamt att 
bruka skogen. Det får inte kosta mycket 
mer innan det blir olönsamt, och om 
en sådan situation blir värre och pågår 
under lång tid så kan de ju hända att det 
växer fram nya system som återigen dra 
nytta av de låga energikostnaderna för 
transport i flottleder och andra typer av 
kanaler, säger Jan.

Hur ser Rickleån ut om tio år?
Ganska sig lik, men på hundra år har det 
säkert hänt saker, tror jag. Ekosystem tar 
ofta långtid på sig att förändras efter att 
miljöåtgärder har satts in. Då man bygg-
de fiskvägarna tog det ganska många år 
innan man började se att det fanns fisk 
från havet i området uppströms. ■

Åsikterna går många gånger isär 

om vilka åtgärder man ska vidta 

i Rickleån. Det kan bli en pola

risering mellan olika parter och 

ibland med ganska hätska orda

lag. Då är Mellanbygdens Vatten

råd den medlande länken.

Jan Åberg är kontaktperson i Mellanbygdens Vattenråd, som vill vara  
en plattform för dialoger om vattenkraften.

Vid Johanneslundsforsen nedströms Robertsfors har Rickleån sitt ursprungliga utseende. Här har aldrig någon rensning 
skett för flottningen.

VATTENRÅDET

»Flintdepåerna är cirka 4000 
år gamla och man kan ju 
undra varför strids yxekulturen 
kom hit upp och varför de 
lämnade kvar yxorna i  
marken.«

Vattenrådet bidrar 
till en vänlig dialog
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Fyndet vid Åselestupet var nedgrävt i en 
depå och visade sig tillhöra den sydskandi-
naviska stridsyxekulturen. De var bönder 
medan de som levde här uppe levde av jakt 
och fiske. Även vid ett tillflöde till Rickleån 
har man gjort ett stort fynd med likadana 
nedgrävda flintyxor.

– Flintdepåerna är cirka 4000 år gamla 
och man kan ju undra varför stridsyxekul-
turen kom hit upp och varför de lämnade 
kvar yxorna i marken. Blev de ivägkörda av 
den inhemska befolkningen under dramatis-
ka former, eller till och med dödade? undrar 
Lena Olofsson.

Det är de fynd från stenåldern. Däremot 
finns det inte så många fynd från den ef-
terföljande bronsåldern och från järnåldern 
inga fynd alls.

Många kulturhistoriska lämningar längs 
Flottarstigen är knutna till Robertsfors 
bruk, som etablerades år 1758.

– Det avgörande för ett bruk var att hitta 
en å med en lämplig fallhöjd för att kunna 
utvinna vattenkraften och det fanns ju här, i 
dåvarande Edfastmark. Här uppe fanns ing-
en järnmalm, den skeppades hit, men här 
fanns skog att kola till bränsle till masugn 
och smedjor, säger Lena.

Det som man också hittar längs stigen 
är gamla kolmilor, som man kallar för 

kolbottnar. Det är stora runda bottnar som 
sticker upp lite grand ur marken och som är 
fulla med kol. 

– Inom en radie på två mil från ett sånt 
här bruk är det pepprat med kolbottnar För 
att kunna utvinna och få fram den här kolen 
så var man ju beroende av leveranser och 
bönder tog ofta på sig det. Man anlade ock-
så kolartorp, där torparen betalade en del av 
sin hyra i form av kol, säger Lena Olofsson.

Kolet fraktade man ner med häst och vagn 
till bruket. Rickleån användes som flott-
ningsled inte bara för timmer utan också för 
tjära vid tjärbränningen. 

– Man hittar många tjärdalar som ligger 
i sluttningar ner mot ån och det var ju också 
en bondenäring. Dels att man framställde 
tjäran för husbehovet, men sedan sålde 
man också tjära. På 1750-talet avtalades det 
med bönderna i Överklinten att de skulle 

producerade ett överskott för försäljning, 
säger Lena.

Tjärbränningen var ett arbete som 
man började på vintern genom att ta fram 
tjärveden. 

Sedan staplade man upp tjärdalen i en 
sluttning för att få rännan för tappningen 
ner till en tunna och det var bra om den låg 
bredvid en sjö eller en å så man kunde flotta 
tjäran dit man skulle ha den. I Rickleån 
finns till och med Tjärdalsforsen, där det 
också ligger en stor tjärdal.

Flottarstigen användes flitigt under 
flottningen, som upphörde i Rickleån 1961, 
men Robertsfors kommun har varit dri-
vande på att upprätthålla stigen och kunde 
tack vare ideella krafter och EU-pengar 
byggt en rad rastplatser med vindskydd 
längs stigen.

– Nu i sommar, när det har varit semes-
ter för folk, så har det varit väldigt många 
som vandrat flottarstigen, så det har varit 
väldigt uppskattat, säger Lena Olofsson.

I dag driver hon tillsammans med sin 
make ett företag som arbetar med kultur-
historisk information i form av trycksaker, 
informationsskyltar och utställningar för 
framförallt statliga myndigheter över hela 
Sverige. ■

Flottarstigen leder  
tillbaka till historien

Det finns många finns gamla, historiska ställen längs Flottarstigen, konstaterar Lena Olofsson. Här en gammal bro vid Faranforsen.

En gammal utmärkning av stigen. I dag finns det modernare skyltar och  
informationstavlor. 

FLOTTARSTIGEN
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I 
Kalvträsk är det fiske och vildmark 
som gäller. Vid en av sjöarna sålde 
fiskevårdsföreningen fiskekort för 
15 000 kronor i sommar, samtidigt 
som satsningen på en vildmark-

scamp i byn har gett rekordmånga gäster.
Kalvträsk i Burträsk har 35 invånare, 

men med en väldigt aktiv byaförening. 
Man har varit företagsamma både när det 
gäller att behålla och utveckla servicen 
i byn.

– Det är väldigt bra anda i byn. När 
något ska göras hjälps alla åt och vi 
umgås mycket med varandra, speciellt i 
sommar, säger Mats Persson.

Han är en av byns stora entusiaster och 
med i det mesta som händer i Kalvträsk. 

Fiskeföreningen har bland annat byggt 
ett femtontal vindskydd vid byns sjöar 
uppe i naturområdet. Varje år tillkom-
mer det nya. 

Föreningen har också planterat ut 
röding i omgångar i sjöarna. Första ut-
planteringen skedde för tolv år sedan.

– I några sjöar har det kommit riktigt 
bra med fisk i sommar, både röding 
och öring. Stora dessutom, säger Mats 
Persson.

Fiskevårdsområdena i Kalvträsk och 
Avaberg har varit involverade i Rickleå-
projektet, eftersom ån passerar här och 
går upp i en ava längre upp där Svartåfor-
sen och Svartådammen finns.

Här passerar också en tre mil lång 
vandringsled upp till Vitberget som extra 

mycket besökare har gått i sommar. De 
vandrarna utnyttjar också möjligheten att 
fiska.

En del övernattar i tält, men många ut-
nyttjar också de övernattningsmöjligheter 
som uppkommit vid Kalvträsk Vildmark-
scamp, där det finns tre övernattningsstu-
gor med fem bäddar i varje.

Grunden till satsningen är ett 
servicehus som byaföreningen byggde 
med ideella krafter och med pengar från 
länsstyrelsen. Det har blivit en sam-
lingspunkt i byn och området har sedan 
utvecklats med utegrill, servering och 
övernattningsstugorna. 

Vildmarkscampen arrenderas ut. Björn 
Bergström har drivit verksamheten för 
tredje säsongen och han ser hur tillström-
ningen av besökare ökar.

– Det är kul att man får förvalta något 
som byn byggt upp. Vi har haft grill-
kvällar fredag och lördag 14 gånger och 
det har varit fullt med folk och trevlig 
stämning. Det har varit gäster främst från 
byarna runt Kalvträsk, men även många 
som kommit från Umeå, Skellefteå och 
Norsjö, säger Björn Bergström.

Det som lockat extra många är att man 
bjudit på en extra god trerättersmiddag 
med vildmarkstema av vilda kocken Erik 
Brännström.

– Vildmarkscampen har ju blivit ett 
turistmål och Kalvträsk upplevs som 
exotiskt av många, men vilda kocken har 
bidragit i sommar till att fler kommit hit 
och varit beredda att betala för en sån här 
middag, säger Björn Bergström.

För Kalvträsk betyder det mycket att 
man fått en ny attraktion.

– Det betyder mycket för byn att vi har 
ett sånt här ställe. Hela byn lever ju upp 
när det kommer mycket folk. Det är ju 
många som har köpt fritidshus eller flyttat 
till Kalvträsk på senaste tiden. Bland 
annat har vi flera nya barnfamiljer, säger 
Mats Persson.

Det finns även andra attraktioner 
än vildmarkscamp, fiske, paddling och 
vandringsleden som lockar folk till byn.

Nere vid sjön finns en flotte med mo-
tor, grill och badstege som även den kom 
till för sju år sedan genom byaföreningen 
och ideella krafter. Det är Fred Lindgren 
som byggt flotten, som är ihopsatt av 
halvmeterssektioner.

– Den har varit väldigt populär. Man 
har kunnat hyra den för en symbolisk 
summa. Det har varit möhippor, svensex-
or och födelsedagar. I sommar har den 
inte kunnat användas så mycket men vi 
hoppas det blir en normal sommar utan 
corona nästa år, säger Mats Persson. ■

F
iskbeståndet i Rickleån i 
Robertsfors återhämtar sig, 
även om det går långsamt. För 
långsamt, anser fiskevårdsom-
rådena som skrivit till Roberts-

fors kommun om att de vill ta bort de tre 
nedersta kraftverken.

– Inför stämmorna i vår så pratade vi 
ihop oss i Rickleåns övre fiskevårdsom-
råde och Rickleå by att vi skulle göra en 
skrivelse till kommunen. Vi tycker att de 
snart 20 åren som fisktrapporna har fun-
nits så har utvecklingen varit långsam. Nu 
kommer det nationella planer för ompröv-
ning av vattenkraft och vi tycker det enda 
vettiga är att ta bort de här tre nedersta 
kraftverken, säger Anders Kagervall.

Man lämnade in ett medborgarförslag 
som alla fiskerättsägare från mynningen 
av Rickleån och upp till Älglund står 
bakom.

Anders Kagervall är ordförande i 
Rickleå övre fiskevårdsområde, men ock-
så forskare på SLU, Sveriges lantbruksu-
niversitet.

– Beståndet som vi har nedströms 
bruksforsen, även om det är en aning 
svagt, får väl sägas vara ett livskraftigt 

bestånd. Den går inte bakåt i alla fall. 
Det uppnår inte de förvaltningsmål som 
EU har satt upp. Men ungefär hälften av 
den möjliga produktionsområdena ligger 
ovanför de tre första kraftverken och där 
är det ännu svagare, men trots allt en posi-
tiv trend, säger Anders Kagervall.

De sista fem åren har man sett att 
fler och fler fiskar gått förbi Fredriksfors 
kraftdamm.

– Även om trenden är positiv så är vi 
är många som anser att trapporna inte 
funkar särskilt bra. Till exempel vet vi 
nästan ingenting om överlevnad när fisken 
vandrar ut genom de här kraftverken. Det 
är en sak att få upp lekfisk, men sedan ska 
smolten och helst även den vuxna fisken 
returnera ut i havet och komma tillbaka 
igen, säger Anders Kagervall.

Den överlevnaden vet man väldigt litet 
om. Stora vuxna fiskar har oftast väldigt 
svårt att passera genom turbiner. Smolt 
finns det ganska varierande siffror på.

– En viss dödlighet är det ju. Genom 
att den ska passera genom tre kraftsta-
tioner blir det en multiplikationseffekt, 
procent på procent, och risken är att det 
blir väldigt lite kvar efter tre passager, 
säger Anders Kagervall.

Det finns vissa historiska siffror om 
hur mycket man fiskade i t ex Rickleå by 
långt tillbaka i tiden. Men lite moder-
nare är siffrorna från 1960-talet, när 
laxforskningsinstitutet hade en station i 
Nättingforsen.

– De första åren där fångades nästan 
tusen laxar i Nättingforsen. Man kan se 
det som en indikation på hur stort laxbe-
ståndet var. Vi har haft några tiotals laxar 
som passerat genom laxtrapporna senaste 
åren. Om vi ser till att hälften av lekom-
rådena ligger ovanför kraftdammarna 
så borde det vara flera hundra som går 

genom trappan i alla fall, säger Anders 
Kagervall.

Det är i första hand inte laxen utan 
havsöringen som fiskevårdsområdena 
värnar om. 

– För många av oss som jobbar med 
Rickleån är det just den stora öringen som 
vi är mest rädda om. Visst är det roligt 
om laxen ökar, men risken är att den ofta 
vill trycka undan öringen och då brukar 
öringen flytta ut i biflödena, bäckar och 
mindre åar och leka där, men Rickleån 
har inte så mycket bäckar och biflöden. 
Vi är oroliga att det ska gå lite för bra för 
laxen. Vi gillar öringen om man får säga 
så, säger Anders Kagervall.

Som fiskeengagerad och forskare 
ser han mycket positivt på de satsning-
ar som görs för att få fisken till andra 
lekområden och biotopvård att förbättra 
dem, bland annat genom stora vatten-
dragsrestaureringar på sträckan från 
Robertsfors och upp till Kvarnforsen i 
Överklinten, då man med grävmaski-
ner flyttat runt stenar och fyllt på med 
material i ån.

– Vi försöker jobba för vår å. Det är 
två saker som är riktigt unika. Den nedre 
delen för att den inte är flottledsrensad, 
vilket är unikt för vattendrag av den 
storleken, och vår stora öring. Det är 
Rickleåns största styrkor, tycker jag, säger 
Anders Kagervall. ■

Anders Kagervall, ordförande i Rickleå 
övre fiskevårdsområde.

I några av sjöarna har det kommit riktigt bra med fisk i sommar, säger Mats  
Persson, här vid ett av de många vindskydd som fiskevårdsområdet byggt.

Kalvträsk Vildmarkscamp startade med att byborna med ideella krafter byggde 
första byggnaden som är servicehus och samlingslokal. Björn Bergström har drivit 
anläggningen tredje säsongen nu.

Medborgarförslag om att  
riva kraftverk i Robertsfors

Lyckad satsning  
på fiske och vild-
mark i Kalvträsk

KALVTRÄSK OCH ROBERTSFORS
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H
är ger sig Älvräddarna på 
att med egna krafter gräva 
bort en damm som har va-
rit ett vandringshinder för 
öringen i Trybäcken inne i 

centrala Robertsfors, där bäcken övergår 
till att heta Mårtsgårdsbäcken. 

– Trybäcken har förr i tiden varit 
smockfull med öring och vi vill återeta-
blera öringen i bäcken, säger Jari Toiva-
nen i Älvräddarna.

Det finns dokument där människor 
menar att det har varit en av de högsta 
tätheterna i landet i bäcken. Det kan man 
ta med en nypa salt, enligt Toivanen, men 
han tror på fullt allvar att Trybäcken kom-

mer att bli unik när det gäller förekom-
sten av öring bland vattendragen kring 
Rickleån i framtiden.

– Om jag får sia själv så tror jag att 
Trybäcken kommer att bli Rickleåns 
bästa produktionsbäck. Det kan ta några 
år, men jag tror det på grund av att vi 
har bara ett kraftverk som havsöringen 
måste passera i stället för tre. När vi har 
ett kraftverk före bäcken och två ovanför 
så fastnar väldigt mycket öring mellan 
dammarna när de stänger laxtrapporna 
varje år 15 oktober. Nu får de ett nytt 
vattendrag där de kan leka. Jag tror att 
det här kommer att bli jättebra, säger Jari 
Toivonen.

Trybäcken mynnar ut mitt i Ro-
bertsfors mellan det första och andra 
kraftverket. Älvräddarna startade redan 
för flera år sedan en åtgärdskartering av 
bäcken med pengar från Sportfiskarnas 
fiskevårdsfond. 

Varken provfiske eller e-DNA-tester 
visade att öring fanns i bäcken, annat 
än enstaka exemplar. Anledningen har 
varit ett hinder med stenar som stängt av 
vattenflödet 200 meter från mynningen i 
Rickleån. Tanken var att det skulle se ut 
som en damm, mitt i centrala Robertsfors, 
när den anlades i Mårtsgårdsbäcken för 
10-11 år sedan.

– Jag tror att större individer kanske 
tar sig upp vid höga vattennivåer varje år, 
men det garanterar inte att det blir nån 
spridning eller att det blir nån lek, att det 
finns en hona och hane som hittar varan-
dra, säger Jari Toivanen.

Vid åtgärdskarteringen hittade man 
också andra vandringshinder, ett i form 

av stenblock vid Fredriksfors kyrka som 
man rensat bort med grävmaskin och 
hundra meter ovanför några mindre trum-
mor under vägen som definitivt utgjorde 
vandringshinder.

Det var av en händelse Jari Toivanen 
såg Trafikverkets planering för vägtrum-
mor och att de här trummorna inte fanns 
med i deras planering. Han började ringa 
runt till Trafikverket och länsstyrelsen 
och på så sätt hamnade vägtrumman 
ganska högt upp på prioriteringslistan. 
Av de åtgärder Trafikverket gjorde i 
närområdet så tror han att den här var 
den dyraste med en rejäl valvtrumma 
som man till och med kan gå igenom 
under vägen. 

– Det är en jättestor grej för bäcken 

och jag är glad att vi lyckades påverka på 
det här sättet och att Trafikverket lyssnade 
på oss. Jag tror att de insåg genom kon-
takterna med länsstyrelsen att vårt projekt 
hörde till de prioriterade, säger Jari.

Nu är sista hindret den stenhög som 
Älvräddarna med egna gräftor och skyff-
lar tar bort. Att det sker manuellt beror 
på att det är rätt brant där stenhögen 
finns. Tar man dit en grävmaskin är det 
risk för att närmiljön förstörs. 

– Nu kommer det att finnas en kon-
nektivitet upp- och nedströms hela vägen. 
Får vi fri passage här, då får Trybäcken 
kontakt med det övriga vattnet, alltså 
Rickleån, och då finns det möjlighet för 
fiskarterna att kunna etablera sig i bäcken, 
säger Jari Toivanen. ■

Dammen med stenar har legat nedanför en slänt och svåråtkomlig med grävmaskin. Fr v Kent Pettersson, Mattias Sundqvist och Jari Toivanen.

Jari Toivanen, Älvräddarna, tror att 
bäcken kommer att bli den mest  
produktiva bäcken när det gäller öring. Kent Pettersson plockar bort en av stenarna nedanför.

River hinder för  
öringen manuellt

ÄLVRÄDDARNA
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G
enom att plocka ut näring 
ur sjöarna med hjälp av ett 
massivt reduktionsfiske av 
vitfisk har övergödningen 
minskat och vattenkvalite-

ten förbättrats i två sjöar i Överklinten i 
Robertsfors.

– Ifjol fiskade vi med ryssja upp 1,2 
ton fisk och det var mestadels braxen, 
mört och lite abborre. Vi visste att det 
fanns braxen i sjön, men inte i såna här 
mängder, säger Östen Holmström.

Det gäller sjöarna Långsjön och Hem-
sjön i Överklinten. Sjöarna är utdikade 
och sänkta för att det skulle skapas mera 
jordbruksmark. Men att vallarna lutar 
ner mot sjöarna gör att övergödningen 
från åkrarna hamnar i vattnet och skapar 
ekologisk obalans.

– De sista 60–70 åren har jord- och 
skogsbruket förändrats. Konstgödsel har 
börjat användas och maskinerna har blivit 
tyngre med ökade körskador i skogen, 
och jordbruksmarken plöjs mer intensivt. 
Detta leder till erosion och övergödning 
med ökat tillskott av fosfor och kväve i 
vattendragen, säger Östen Holmström.

Långsjön har vuxit igen ganska 
mycket, Hemsjön lite mindre, men by-
borna har sett allteftersom att det växer 
sjögräs längre och längre ut, att man har 
fått algblomning vid flera tillfällen och 
att vattnet ser otrevligt ut vissa perioder.

För att komma tillrätta med problemet 
har Överklintens samfällighetsförening 
skapat ett projekt med LOVA-pengar från 
Havs- och vattenmyndigheten. Det är ett 
projekt som är frikopplat från Samver-

kansprojekt Rickleån, men tangerar det 
projektet eftersom både Långsjön och 
Hemsjön har biflöden som rinner ut i 
Rickleån.

– Det första som vi gjorde var vatten-
mätningar av olika slag och i första hand 
har vi fokuserat på Hemsjön. Vi har också 
mätt vattentemperaturer för varje meter 
neråt i sjön och mätt siktdjup. Proven vi-
sade på höga halter av kväve och skyhöga 
halter av fosfor, säger Östen Holmström.

Det tyder på ett stort fosfortillskott i 
vattendragen. Det har också konstaterats 
att det ligger sediment i bottnen på sjön 
som är väldigt fosforrikt. Temperaturmät-
ningarna visar att det vattentemperaturen 
sjunker ganska radikalt längre ner och 
att vattenskikten ligger skilda åt av en 
knivskarp gräns. 

–  Så länge temperaturskiktningen 
består så ligger de fosforrika sedimenten 
stilla, men när temperaturen sjunker på 
hösten och skiktningen bryts så kommer 
vattenmassorna att blandas och fosforn 
kommer i omlopp i sjövattnet. Detta ger 
då ökad växtlighet och även möjlighet till 
blomning av alger, säger Östen Holm-
ström.

Det finns också andra saker som rör 
om i vattnet, till exempel starka båtmo-
torer eller vattenskotrar. Sedan också 
fiskar. Av de fisksorter som finns i sjön 
så är det två eller tre som söker sin föda 
i bottensedimentet. Det är mört, braxen 
och mindre abborrar som jobbar för att 
hitta föda i sedimentet. 

– Därför väcktes tanken att vi ska 

fiska de här sorterna och det har vi gjort 
för andra året i år. I fjol fiskade vi med 
en ryssja och på fyra veckor tog vi upp 
1,2 ton fisk och det mesta var braxen och 
mört. Det är känt att det finns braxen i 
sjön eftersom någon har metat upp ett 
eller annat exemplar, men att det skulle 
finnas så här mycket och så här stora 
trodde ingen. Den största tror jag var på 
fem kilo, säger Östen.

En stor del av braxen och mörten har 
kommit till användning som mat. Det är 
framför allt ett kluster med thailändare 
i byn, som har en kultur och vana av att 
bereda vitfisk till mat, som tagit hand om 
fisken. 

En livsmedelsanalys visar att braxen 
och mörten är helt tjänlig som mat.  
Och vattenkvaliteten har ökat i sjöarna.

– Vad vi såg redan första sommarn var 
att siktdjupet ökade markant. Siktdjupet 
ökade i snitt med upp till en meter. Vi 
har inte haft någon algblomning och de 
som badar mycket tycker att det är stor 
skillnad på vattnet. Så på så sätt har den 
delen av projektet lyckats, säger Östen 
Holmström.

Det man diskuterar nu är att anlägga 
sedimentdammar i vattendragen som 
fångar upp fosforn innan den når till 
sjöarna. Projektet i Överklinten följs med 
intresse eftersom det finns fler sjöar med 
samma problematik i Västerbotten. ■ 

Vi såg redan första sommaren att 
vattenkvaliteten ökade och alg
blomningen minskade i sjöarna,  
säger Östen Holmström.

Genom reduktionsfiske drog man redan förra sommaren upp 1,2 ton fisk, mestadels mört och braxen med ryssja. FOTO: ÖSTEN HOLMSTRÖM.

Reduktionsfiske stoppar 
algblomning i sjöarna 

Skopan full med mört och braxen. FOTO: Östen Holmström.

Tömning av ryssja. FOTO: Östen Holmström.

En stor braxen. FOTO: Östen Holmström.

ÖVERKLINTEN


