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Sammanfattning 
Rickleån uppströms Robertsfors samhälle nyttjades för flottning av timmer under flottningsepoken. Under 

denna tid påverkades vattendraget av olika redskap och maskiner för att möjliggöra flottningen. Ån rätades, 

stora block sprängdes och/eller flyttades, viktiga svämplan, strandzoner och andra miljöer blev lidande, så även 

fisken. Framförallt Lax och havsöring har påverkats negativt av detta, som är beroende av ån för 

fortplantningen. 

 

Syftet med åtgärderna som genomförts i detta projekt är att återställa vattendraget till ett mer naturligt skick. 

Vidare målsättning har varit att återskapa en variation i vattenmiljön samt öka livsutrymmet för arter som är 

knutna till akvatiska och terrestra miljöer i och kring vattendraget. Metodiken som använts följer Fiskeriverket 

(2000), Naturvårdsverket (2007) samt Fiskeriverket och Naturvårdsverket (2008) och har utövats som praxis vid 

tidigare åtgärder utförda av Ume- Vindelälvens Fiskeråd och Länsstyrelsen i Västerbotten. Det har i projektet 

skapats en variationsrik levnadsmiljö och biologisk heterogenitet som nu ger förutsättningar för en större 

artdiversitet hos både flora och fauna.  

 

De forssträckor som åtgärdskarterades år 2015 av Daniel Holmqvist, Ume/Vindelälvens Fiskeråd är 

Kvarnforsen, Siknäsforsen, Faranforsen, Tjärdalsforsen, Isakfäbodforsen samt Kryddgårdsforsen.  

Av dessa forsar restaurerades Kvarnforsen, Siknäsforsen samt Kryddgårdsforsen år 2018 i ett LONA projekt. 

I detta projekt har vi alltså fokuserat på Faranforsen, Tjärdalsforsen samt Isakfäbodforsen. 

De åtgärder som gjorts i projektet för att återställa Rickleån till ett mer naturligt skick är: 

 Återfört sten och block till ån som tidigare rensats ur vattendraget. 

 Anlagt lekbottnar för att gynna framförallt havsöring och lax. 

 Öppnat sidofåror. 

 Breddat vattendraget. 

 Lagt ut död ved. 

 Ökat variationen av bottenstrukturen. 

 

Försiktighetsprincipen har tillämpats genom hela projektet och inte minst kring objekt med kulturvärden som 

beslutats att lämnas utan åtgärd i åtgärdsområdena.  
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Inför projektet  

Innan denna projektansökan gjordes hade ett omfattande arbete för att möjliggöra restaureringen av Rickleån 

genomförts för att förbereda inför ett LONA-projekt. Det hölls ett antal samråd av Stefan Ågren och Erik Spade 

(Umeå Kommun) som fick fullmakt av Robertsfors kommun att arbeta med projektet. De som deltagit i 

samråden är: Berörda fastighetsägare 2016-12-07, Länsstyrelsen i Västerbotten (skriftligt), 

Samhällsbyggnadskontoret på Robertsfors kommun skriftligt 2016-11, Rans sameby via telefon och skriftligt, 

Skellefteå kraft AB skriftligt 2017-02, minnesanteckningar från enskilt möte med Jeanette Joelsson- 

Kulturminnesansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten. En åtgärdskartering av flottledsrensningar längs Rickleån 

gjordes i oktober 2015 av Daniel Holmqvist, Umeå/Vindelälvens Fiskeråd. Stefan Ågren (Umeå kommun) 

sammanställde en ansökan om tillståndsprövning enligt 11kap miljöbalken, samt gjorde en 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 Samråd  

 Åtgärdskartering av flottledsrensningar  (Se bilaga 1) 

 Tillståndsansökan (Se bilaga 2) 

 Miljökonsekvensbeskrivning  

 Markägarmedgivanden 

 Vattenverksamhet 

 Terrängkörningsdispens (Bilaga 3.) 
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Material och Metoder  
I detta projekt har visst material tagits fram av projektledaren, endast dokument som varit av vikt för att 

möjliggöra det maskinella åtgärdsarbetet. 

 Förfrågningsunderlag direktupphandling  

 Beslutsprotokoll  

Direktupphandling  

Den 4 juni 2019 gjordes utskick med förfrågningsunderlag till entreprenadföretag om inbjudan till 

direktupphandling. Utskick gick till företagen Alltech Nord AB, Nya Korpilombolo Entreprenad AB, 

Mellanbygdens transport AB. Av detta utskick inkom två godkända anbud, varav ett godkänt anbud från 

företaget Alltech Nord AB. Detta anbud fick uppdraget för säsong 2019, se beslutsprotokoll direktupphandling 

LOVA i bilaga 2. Projektet har följt de riktlinjer för direktupphandling som Robertsfors kommun har. 

Metoder 

Metoderna som användes vid restaureringen av de flottledsrensade områdena i Rickleån (se område i figur 2) 

var främst maskinellt åtgärdsarbete med grävmaskin. En 24 ton tung Hitachi ZX225 USLC-6, årsmodell 2018 

utrustad med miljömotor steg 1, miljögodkänd hydraulolja (enlig svensk standard (SS) 15 54 34), tandskopa och 

gripgallerskopa (se figur 1.). Gripgallerskopan användes för att kunna gripa tag om stenar och träd, samt kunna 

skikta fram lekgrus till lekbottnar. Utöver arbetet med grävmaskinen användes manuella metoder som utfördes 

av arbetsledaren.  

 

Figur 1: Grävmaskinen utrustad med gripgallerskopa arbetar på forsnacken i Faranforsen år 2019.  

Foto: Dante Dahlgren 

De manuella metoderna som utfördes var med hjälp av hartijoki-redskap, motorsåg och handkraft. Det 

manuella arbetet skedde både inför maskinens ankomst till en ny åtgärdssträcka, då främst som röjning av sly 

och mindre träd som skymde och försvårade att komma åt material som skulle återbördas till vattendraget. 

Dels efter att maskinen färdigställt ett område, då med hartijokimetoden, att anlägga lekbottnar, förfina vissa 

strukturer och vända mindre stenblock där exempelvis en sprängd sida av blocket låg synligt ovan vattenytan.  

 

Arbetets utformning var att maskinen arbetade sig backande nedströms för att lättare se hur de olika 

momenten påverkade vattnet och för att undvika köra över det restaurerade området då detta skulle kunna 

innebära en större risk för skador på maskinen och på de anlagda lekbottnarna. 
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Där sidofåror öppnats och breddning av älvfåran skett har det påträffats lämpligt material för lekgrus, i övrigt 

har material lämpligt för lekgrus påträffats i stora mängder ca 50 -120 meter nedströms forssträckorna, då på 

områden som med grävmaskin är problematiskt och riskfyllt att komma åt i och med ett stort djup mellan 

forsen och ytorna där lekgruset samlats. Detta material har alltså inte kunnat nyttjas till lekområden i forsarna. 

Fotografering av åtgärdssträckorna gjordes innan återställningsarbetet påbörjades samt efter slutförd 

restaurering. 

En dialog med länsstyrelsen i Västerbotten har skett löpande, via fysiska träffar, telefonledes samt via 

mail.Försiktighetsprincipen har tillämpats under projektets gång enligt domslutet som togs fram inför 

restaureringsarbetena påbörjades. 

 
Figur 2: Översiktskarta över Rickleån, med projektområdet markerat i rött. 
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Resultat 
Resultatet av projektet är att totalt ca 2633 meter flottledsrensade forssträckor är restaurerade med en 

uppskattad mängd material om ca 2100 m
3
 block, sten och grus som återförts till vattendraget. 

Vattendraget har nu fått ett mer naturligt intryck och en mer varierande bottenstruktur med grundområden, 

djuphöljor och en mängd lekområden. Död ved har lagts ut. 

I synnerhet har projektet bidragit att minska vattenmiljöproblemet ”morfologiska förändringar”.(I övrigt finns 

kontinuitetsförändringar och flödesregleringar som påverkar vattenförekomsten.) 

Övriga resultat  

Tidningen Mellanbygden gjorde reportage om projektet under säsong 2019 vilket bidrog till att sprida 

kunskapen om och öka förståelsen för restaurering av vattendrag i det geografiska området mellanbygden.  

Kunskap finns nu bland personal på Robertsfors kommunkontor hur processen för att genomföra ett 

återställningsarbete i vattendrag går till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faranforsen (X713 51 49 Y173 88 58): 

923 meter rensad sträcka. 

830m
3
 rensningsvolym innan åtgärd. 

(Se figur 3, 4, 5, 6, 7 & 8). 

Återställd enligt domslut  

 

Faranforsen var delvis fint restaurerad under 90-talet, dock var man betydligt mer försiktig i sina insatser då än 

dagens restaurering. Död ved lades ut, ett antal lekbottnar anlades, bland annat vid forsens nacke. Innan 

åtgärd hade Faranforsen en homogen bottenstruktur. Även avsaknad av lekområden. Efter ågtärd var 

bottenstrukturens variation påtaglig, med ett antal djupare partier samt lekområden. 
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Figur 3: Huggen stenkista Faranforsens övre del före åtgärd. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019 

 
Figur 4: Faranforsens övre del efter åtgärd.  

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019 
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Figur 5: Öppning till sidofåra i Faranforsen före åtgärd.  

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 

 
Figur 6: Sidofåra i Faranforsen efter åtgärd. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 
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Figur 7: Faranforsen nedströms Faranforsbron innan åtgärd. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019 

 
Figur 8: Faranforsen nedströms Faranforsbron efter åtgärd (högt vatten). Fokus låg här på den i bild vänstra 
stranden där stora mängder mindre block låg uppschaktade. Därav blev ån ett par meter bredare läns stora 
delar av den vänstra stranden. 
Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019 
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Tjärdalsforsen (X713 44 95 Y173 99 40): 

716 meter rensad sträcka. 

1020m
3
 rensningsvolym innan åtgärd. 

(se figur 9, 10 11 & 12). 

Återställd enligt domslut.  

 

Påtagliga skillnader framförallt på forsens övre del, där ån blev påtagligt bredare samt att vattnet öppnades att 

flöda över ”Stuphällan”. Död ved lades ut längs åtgärdssträckan. Trots brist på lämpligt grus anlades 8 stycken 

lekbottnar, fler försök till lekbottnar genomfördes med mindre lyckat resultat på rund av brist på grus. (se 

figur).  

I denna fors kunde maskinisten och arbetsledaren se en stor mängd yngel i olika storlekar, dock gick inte art att 

identifiera. Efter restaureringen strömmar nu vattnet över hela forsens bredd, bottenstrukturen är mer 

varierande (se figur).  

 

Figur 9: Tjärdalsforsen före åtgärd. En smal kanal med stenklädda stränder. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 
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Figur 10: Tjärdalsforsen efter åtgärd. Bilden visar forsnacken vid Stuphällan. (högt vattenflöde) 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 

 

 
Figur 11: Huggen stenkista i Tjärdalsforsen på stuphällan före åtgärd. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 
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Figur 12: Huggen stenkista i Tjärdalsforsen på stuphällan före åtgärd.  

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 

 

Figur 13: Tjärdalsforsens nedre del före åtgärd, en smal ”ö” bestående av en stenkista på en sprängd berghäll. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2017-2019. 
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Figur 14: Tjärdalsforsens nedre del efter åtgärd, ön är nu borta och har istället blivit ett grundområde med 

lekområde. Fotot är taget i högt vattenflöde. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2017-2019. 

 

 

 

 

 

 

Isakfäbodforsen (X713 31 66 Y174 14 82): 

994 meter rensad sträcka. 

254,5 m
3
 Rensningsvolym innan åtgärd. 

(Se figur 15, 16, 17 & 18) 

Återställd enligt domslut.  

 

Död ved utlagd. 11 stycken lekbottnar anlades. Generellt ont om grus. Hänsyn visades ett kulturminne i form av 

en delvis raserad huggen stenkista som lämnas utan åtgärd 

Arbetet fortskred långsammare än planerat längs denna åtgärdssträcka på grund av svårframkomlig terräng 

mellan åtgärdsområdena, arbetet gick dock att utföra utan längre stillestånd.
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Figur 15: Isakfäbodforsen före åtgärd (relativt lågt vattenflöde) 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 

 

 

 
Figur 16: Isakfäbodforsen efter åtgärd. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 
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Figur 17: Isakfäbodforsen före åtgärd, stenrensningar på bägge stränderna, en hög med lösa block i å fåran. 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019 

 

Figur 18: Isakfäbodforsen efter åtgärd (högt vattenflöde). 

Foto: Dante Dahlgren, arbetsledare 2019. 
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Ekonomi 

 

För ekonomi se specifikation i bilaga 4. Samt leverantörsfakturor, fakturaunderlag mm i bilaga 5, 6, 7, 8, 9 & 10 

 

Bilagor: 
Bilaga 1. Åtgärdskartering 2015, Daniel Holmqvist Ume/Vindelälvens Fiskeråd. 

Rickleån 2015.pdf

 
Bilaga 2. Domslut Rickleån 

Domslut Rickleån.pdf

 

Bilaga 3. Terrängkörningsdispens 

Beslut 
terrängkörningsdispens 2018.pdf

 

Bilaga 4. Ekonomisammanställning 

Sammanställning 
9057.xlsx  

Bilaga 5. Leverantörsfaktura 

8309303 1.pdf

 

Bilaga 6. Tidsrapport - fakturaunderlag 

8310965.pdf

 

Bilaga 7. Leverantörsfaktura  

8310965 1.pdf
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Bilaga 8. Leverantörsfaktura 

8409132.pdf

 

Bilaga 9. Leverantörsfaktura 

8314605.pdf

 

Bilaga 10. Leverantörsfaktura 

8314604.pdf

 


