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Bakgrundsbeskrivning Kågeälvens 
prövningsgrupp

Underlag till samverkan inför prövning enligt den nationella 
planen (NAP)

Detta dokument är ämnat som en sammanfattande beskrivning av Kågeälvens 
avrinningsområde. Bakgrundsbeskrivningen är framtagen av Länsstyrelsen 
Västerbotten och ska användas som underlag i den samverkansprocess som sker 
inför prövning enligt den nationella planen. Syftet med bakgrundsbeskrivningen är 
att belysa den information som finns tillgänglig men även identifiera brister i 
underlaget där vidare utredningar krävs.
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Sammanfattande bedömning av åtgärdsbehovet vid Storfallets 
kraftverk och behov av ytterligare underlag

 Dammen utgör ett vandringshinder och behöver åtgärdas för att 
miljökvalitetsnormen för vatten ska kunna nås. 

 Det är oklart vilka fiskarter som tidigare har kunnat passera platsen för 
dammen innan området påverkades av människan. Detta behöver utredas 
för att kunna avgöra målarter och utformning av åtgärd.

 Det är oklart vad som kan anses vara älvfårans ”ursprungliga skick” 
eftersom området kring Storfallet har påverkats av människor under lång 
tid. Detta behöver utredas för att kunna avgöra utformning av åtgärd.

 I närheten av dammen finns en hyttlämning från 1600-talet som är 
registrerad i KMR (kulturmiljöregistret). Det är oklart om lämningen kan 
komma att påverkas av åtgärderna vid dammen samt vilken status 
lämningen har. Viss utredning kan därför behövas.  
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Sammanfattande beskrivning av avrinningsområdet
Kågeälvens avrinningsområde innefattar en yta av 909 km2 med en sjöandel på 
2,5%, vilket gör den till en av länets minsta skogsälvar 2. Älven har en total längd 
på 95 km och sträcker sig från källflödena Klintån och Degerträskbäcken som 
rinner ihop i Stavaträsket ned till mynningen i Kåge. Avrinningsområdet har ett 
medelvattenflöde vid mynningen på 10.35 m3/s, en fallhöjd på 170 m och en total 
rinnsträcka på 533 km 4,5. 

Tabell 1. Karakteristiska flöden för Kågeälven (mynningen). källa: SMHI

Figur 1. Karta över avrinningsområdet. 

Älven passerar huvudsakligen genom metavulkaniter, gnejser och granit. Med 
undantag för älvens mellanparti där det finns inslag av basiska bergarter. I 
avrinningsområdets övre delar domineras jordarten av morän och torv medan de 
nedre delarna består av svallningspåverkad morän med inslag av kalt berg samt 

Karakteristiskt flöde (1980 - 2020) Vattenföring (m3/s)
MHQ 77.84
MQ 10.35
MLQ 1.98
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svallsediment 2. Markanvändningen inom avrinningsområdet domineras till stor del 
av skogsmark (84%). Jordbruksmark utgör 4% av avrinningsområdet totala 
markyta1. Förekomsten av basiska bergarter i älvens mellersta del innebär en 
betryggande tillförsel av alkalinitet och gör Kågeälven till en av länets bäst 
buffrade skogsälvar. De nedre delarna av avrinningsområdet är beläget på granit 
och gnejs och är därmed känsligare för försurning. Ett antal av de kustnära 
biflödena påverkas av såväl jordbruk som svaveltillförsel från svartmocka. Vilket i 
sin tur ger en viss påverkan på vattenkemin i Kågeälven.2 Ytterligare information 
om vattenkemin i avrinningsområdet återfinns här; VISS Kågeälven - 
Huvudavrinningsområde 

Kågeälven och dess biflöden har en lång flottningshistoria. 1796 uppfördes det 
första större sågverket i älven vid Kåge samhälle. Efter detta tog byggnationer av 
dammar, flottningskonstruktioner och upprensningar fart. Älven var tidigt indelad i 
11 flottningsdistrikt innan den blev allmän flottled år 1872. I mitten av 1800-talet 
byggdes en damm i Kåge som innebar ett totalt vandringshinder. Fram tills 1900-
talets början uppfördes ett tiotal nya sågverk längs Kågeälven med biflöden vilket 
ledde till en intensifiering av flottningsverksamheten i avrinningsområdet. 
Flottningen pågick fram till 1956 och lämnade efter sig omfattande spår i form av 
stenkistor, omledningar och rensningar som påverkar vattendragets hydrologi, 
morfologi och ekologi. 7

Vattenkraft
Storfallets kraftverk
I Kågeälvens prövningsgrupp finns en vattenkraftsverksamhet, Storfallets 
kraftverk, som ska omprövas och som ingår i den nationella planen för prövning av 
vattenkraften (NAP). Vattenkraftverket byggdes 1918 och ligger ca 2,5 km 
nedströms Storkågeträsket. Verksamheten köptes 1942 av Graningeverken (senare 
Graninge Kraft, nuvarande EON) men ägs sedan 2006 av Skellefteå Kraft AB. 
Enligt tillgänglig information brann delar av verksamheten ned 1960 och 
vattenkraftverket har sedan dess inte varit i bruk. När kraftverket var i bruk 
uppgick effekten till 295 kW. 8, 10

Storfallets kraftverk bestod tidigare av en stationsbyggnad belägen på älvens östra 
sida, enbart rester av denna kvarstår idag. Dammkroppen finns strax uppströms den 
tidigare stationsbyggnaden. Dammen är en pågjuten fyllningsdamm med ett utskov 
av betong. I dagsläget är alla sättar borttagna och kvarvarande dämningseffekt 
kommer från dammens tröskel 3. I bilaga 2 syns hur våtbredden 20 m ovan 
dammen varierar kraftigt mellan 1960 och 2016. Detta beror troligtvis inte på 
dämningseffekten från dammen då älvfåran ovan dammen är av strömmande 
karaktär på båda ortofotona. Bilaga 8 antyder att fyllnadsmaterial lagts ut i älven i 
samband med anläggandet av vattenintaget till Björkdalsgruvan. 

Ca 2,5 km ovan Storfallet, precis vid utloppet av Storkågeträsket, finns resterna av 
en flottardamm som historiskt tillhörde Kåge älvs flottarförening (Figur 1). 1939 
beslutades att vattenkraftsägaren tilläts använda flottardammen för att årligen 
magasinera vatten i Storkågeträsket mellan perioden 15/9–30/4 och därmed öka 
kraftverkets effektivitet. Flottardammen är i dagsläget utriven och utgör inget 
vandringshinder. Skellefteå Kraft AB har i egenskap av ägare av Storfallets 
kraftverk inget ansvar för de kvarvarande resterna.11 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&watertype=AW&quantity=Count&area=2,58&tab=
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&watertype=AW&quantity=Count&area=2,58&tab=
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Historisk konnektivitet
Historiska fångster av ål uppströms Storfallets kraftverk tyder på en viss historisk 
konnektivitet 10. Ingen dokumentation gällande historisk fiskvandring förbi 
Storfallet av övriga arter i systemet har hittats. Trots Storfallets nuvarande fallhöjd 
på ca 7 meter så finns möjligheten att älvfårans bredd och eventuella sidogrenar 
modifierats/stängts av ovan och nedan kraftstationen för att främja historiska 
vattenverksamheter som exempelvis flottning och vattenkraft. Enligt uppgift har 
mänsklig påverkan i området pågått i omkring 500 år 14. Omfattande rensvallar 
ovan och nedan kraftverket indikerar att älvfårans morfologi är kraftigt modifierad 
(Bilaga 10). Dessa rensningar utfördes sannolikt för att förenkla timmertransport 
genom landskapet under flottningsepoken. Det är även sannolikt att älvfåran 
kanaliserat ytterligare vid uppförandet av kraftverket. De betongfundament och 
schaktmassor som syns i Bilaga 4–5 är av okänd omfattning i östlig och västlig 
riktning från dammkroppen. Dessa har en påverkan på älvfårans naturliga bredd 
över fallet. 

Höjddata från området kring kraftverket tyder på att älvfåran historiskt varit 
uppdelad i minst tre ytterligare sidofåror nedan Storfallet (Figur 2). En historisk 
karta över laga skifte från år 1900 antyder någon typ av konstruktion vid Storfallet 
innan kraftverket byggdes 1918 (Bilaga 1). 

Det finns ingen skriftlig dokumentation som styrker ovanstående. På grund av det 
historiska vandringshindret i Kågeälvens mynning mellan mitten på 1800-talet och 
1973 är det sannolikt svårt att hitta uppgifter kring historisk vandringsbarhet vid 
Storfallet.

Detta bör utredas vidare genom förslagsvis ytterligare analyser av höjddata, 
inmätning av närområdet, bedömning av rensningar/älvfåra alternativt vidare 
efterforskning av historiska dokument/kartor.

Figur 2. Höjdkarta över älvfåran kring Storfallets kraftstation
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Vattenmiljönytta
Riksintressen
Det finns flera områden av riksintresse längs med Kågeälvens avrinningsområde. 
Inget av områdena ligger i direkt anslutning till Storfallets kraftverk eller bedöms 
påverkas av vattenkraftsverksamheten.

Nedan är en lista på alla riksintressen i avrinningsområdet och kartan i figur 3 visar 
de som ligger i kraftverkets närområde.

 I området kring Stavaträsk rinner älven genom ett område som fastställts 
som riksintresse för rennäringen i enlighet med 3 kap. 5 § miljöbalken.

 Källflödet Klintån passerar genom ett påverkansområde som klassas som 
riksintresse av Försvarsmakten.

 I anslutning till kraftverket, nedströms Storkågeträsket ligger 
Björkdalsgruvan som klassas som riksintresse enligt minerallagen. 

 Mellan Kåge och Ersmark planeras en enkelspårig järnväg vilket klassas 
som riksintresse.

 Strax söder om Storfallet vid Natura 2000-reservatet Blylodmyran finns ett 
större område som klassas som riksintresse för naturvård.

Figur 3. Karta över riksintressen belägna i närheten av Storfallets kraftverk.
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Skyddade områden
Inom avrinningsområdet finns ett område på land som är skyddat både som 
naturreservat och Natura 2000-område – Blylodmyran. Myren ligger i de södra 
delarna av avrinningsområdet (Figur 1) och är ett svagt sluttande kärr som 
avvattnas mot Myrbäcken. Vi bedömer att Blylodmyran inte påverkas av 
vattenkraftsverksamheten. I övrigt förekommer sex mindre naturreservat inom 
avrinningsområdet (Tabell 2) (Figur 1). Inget av dessa berörs av 
vattenkraftsverksamheten.

Tabell 2. Skyddad natur inom avrinningsområdet.

Miljökvalitetsnormen för vatten
Statusklassificering
I Kågeälvens avrinningsområde finns 57 vattenförekomster fördelat på 6 
grundvattenförekomster, 11 sjöar och 40 vattendrag. 55% av ytvattenförekomsterna 
uppnår god ekologisk status medan 45% uppnår måttlig status. Kågeälvens 
huvudfåra nedströms Stavaträsket fördelas på tre vattenförekomster där Storfallets 
kraftverk ligger i vattenförekomsten ”Ovan Häbbersbäcken till Storkågeträsk”:

Tabell 3. Vattenförekomster och statusklassificering i Kågeälvens huvudfåra nedströms Stavaträsk 
enligt den senaste förvaltningscykeln (2017–2021).

Vattenförekomst EU_CD Ekologisk status

Kågeälven uppströms 
Storkågeträsket

SE722070-172582 God

Ovan Häbbersbäcken till 
Storkågeträsket

SE721224-172466 Måttlig

Nedströms Häbbersbäcken 
till Kågeälvens mynning

SE720649-173565 Måttlig

Vattenförekomsten SE721224-172466 som innefattar Storfallets kraftverk bedöms 
ha måttlig ekologisk status enligt arbetsmaterialet för den senaste 
förvaltningscykeln (2017–2021) (Tabell 3). Vattenförekomsten bedömas ha brister 
i ett flertal hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kopplat till konnektivitet, 
hydrologisk regim samt morfologiskt tillstånd. Mer detaljerad information återfinns 
i VISS.

Namn Area (ha) Skyddstyp
Israelsmyran 3,35 NR
Furuberget 26,65 NR
Nördestmyran 35,1 NR
Spärrmyrberget 21,68 NR
Blylodmyran 224,46 NR + N2000
Brännberget 35,59 NR
Nymyrliden 5,93 NR

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99110239
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA50291494
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
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Miljökvalitetsnorm – Ovan Häbbersbäcken till Storkågeträsket
Kvalitetskravet för vattenförekomsten SE721224-172466 är God ekologisk status 
2027 utifrån arbetsunderlaget för förvaltningscykel 3 (2017–2021). För att uppnå 
kvalitetskravet måste kvalitetsfaktorerna i Tabell 4 uppfyllas. Beroende på 
åtgärdens omfattning vid Storfallet påverkas de gulmarkerade kvalitetsfaktorerna i 
tabellen.

Tabell 4. Kvalitetsfaktorer för att uppnå God ekologisk status 2027 för vattenförekomst SE721224-
172466. 

Möjliga åtgärder
Möjliggörandet av upp- och nedströmspassage förbi Storfallets kraftstation finns 
listat i VISS som en möjlig åtgärd som kan behöva genomföras för att uppnå bättre 
vattenkvalitet och högre statusklassning i berörda vattenförekomster (ÅtgärdsID: 
VISSMEASURE0391666). Åtgärden bedöms ha en effekt på totalt 18 
vattenförekomster belägna i avrinningsområdet. Genomförandet av åtgärden skulle 
innebära en ökning av tillgängligt strömhabitat omfattande 62 hektar uppströms 
Storfallet. Åtgärden bedöms ha en positiv effekt på följande miljömål: Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och 
vattendrag.

Tabell 5. Möjliga åtgärder (Förvaltningscykel 3) – (SE721224-172466)

Åtgärd Effekt

Möjliggöra upp- och nedströmspassage vid Storfallets 
kraftverk

Ökning strömhabitat 62 
ha

Flottledsåterställning i Kågeälven -

Kvalitetsfaktor Påverkanstryck Tidsfrist

Konnektivitet i 
vattendrag

Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar – okända eller föråldrade

2027

Fisk Förändring av hydrologisk regim – annat 2027

Fisk Förändring av konnektivitet genom dammar, 
barriärer och slussar – okända eller föråldrade

2027

Fisk Förändring av morfologiskt tillstånd – okända 
eller föråldrade

2027

Hydrologisk 
regim i 
vattendrag

Förändring av hydrologisk regim – annat 2027

Morfologiskt 
tillstånd i 
vattendrag

Förändring av morfologiskt tillstånd – okända 
eller föråldrade

2027

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391666
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45587568
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Skyddsvärda arter
Lax & havsöring
Kågeälvens ursprungliga lax- och havsöringsbestånd slogs ut när en 
flottningsdamm byggdes i Kåge under mitten av 1800-talet. I början på 1970-talet 
revs dammen vilket åter öppnade upp strömhabitat för lax och havsöring till 
Storfallet, vilket är en sträcka på ca 30 km. Sedan 1987 har stora mängder laxsmolt 
från Skellefte- och Byskeälven introducerats och över tid etablerat ett 
självreproducerande bestånd. Sedan 2014 klassas Kågeälven som en vildlaxälv. 
Uppströms det aktuella kraftverket finns 62 ha modellerad strömsträcka i 
huvudfåra och biflöden. Nedströms kraftverket finns 33,6 ha modellerad 
strömsträcka. Den modellerade strömsträckan är beräknad enligt Degerman et al. 
2015:s15 metod för att identifiera öringhabitat. Modellen använder höjddata för att 
identifiera strömsträckor inom ett lutningsintervall på 0,25–4%. 

Flodpärlmussla
Flodpärlmussla observerades 2006 mellan Kusmark och Kåge vid Länsstyrelsens 
inventering. En eDNA-analys utförd av AquaBiota på uppdrag av Skellefteå 
kommun registrerade förekomst av flodpärlmussla i samma område år 2018. 13

Utter
Enligt Länsstyrelsens inventeringar förekommer utter i de mellersta och övre 
delarna av avrinningsområdet. Enligt Skellefteå Kommun är utter vanligt 
förekommande i älven och observeras regelbundet från E4:an och uppströms18.

Stensimpa
Stensimpa är vanligt förekommande i älv med biflöden18. Inom projektet 
”Kågeälvens biflöden” fångades stensimpa i ett flertal av biflödena inom 
avrinningsområdet under elfiske 7. Förekomst av stensimpa registrerades även av 
en eDNA-analys utförd av AquaBiota på uppdrag av Skellefteå kommun 2018. 13 

Ål
I Storfallets vattendom (1920) framgår att ål förekommit i Kågeälven uppströms 
Storfallet. 10

Flodkräfta
Flodkräfta har fångats vid flertalet lokaler nedströms Storfallet vid elfiske13. Vid 
kräftprovfiske utfört 2013 konstaterades förekomst av flodkräfta från Kåge 
samhälle till uppströms Lillkågeträsk. Det största beståndet finns i sträckan 
nedströms Storfallet.18
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Gammarus relicta
Sötvattenmärlan Gammarus relicta finns i Kågeälvens 
avrinningsområde. Det största beståndet finns i biflöden till älven, 
men är även förekommande i älven.18

Restaureringsåtgärder & Miljöövervakning 
Mellan åren 2009–2016 genomfördes ett flottledsrestaureringsprojekt i Kågeälvens 
biflöden av Kågeälvens nedre FVO samt Kågeälvens övre FVO som projektägare. 
Ett flertal biflöden restaurerades manuellt samt med grävmaskin. I projektet 
åtgärdades även ett antal vägtrummor som utgjorde vandringshinder. Totalt 
innefattade projektet 118 grävmaskinstimmar. Kågeälvens största biflöde, Klintån, 
flottledsrestaurerades under mitten av 90-talet av Skellefteå Kommun. Resultatet 
blev rent funktionellt lyckat dock finns det ingen elfiskeuppföljning hur 
fiskbestånden har utvecklat sig efter åtgärderna. Efter gjorda inventeringar av 
Klintån så är det många platser som man med dagens sätt att se på restaureringar av 
vattendrag har önskat åtgärda på nytt för att skapa mer naturliga biotoper och 
ytterligare förbättra förutsättningarna samt öka arealerna av uppväxtområden. 7 

1972–1973 revs flottningsdammen i Kåge som utgjort totalt vandringshinder för 
anadroma arter sedan 1800-talet. 

På uppdrag av Björkdalsgruvan har elfisken utförts i Lillträskbäcken sedan 2016. 
Lillträskbäcken är ett biflöde som mynnar i Kågeälven. Bäcken är recipient av 
vatten från gruvans klarningsmagasin och övervakas därför under gruvföretagets 
kontrollprogram. Två andra bäckar i närområdet, Björklidbäcken och 
Martinsbäcken, används som referenser.

Inom avrinningsområdet finns två kalkningslokaler, Bastuträsket kalkas sedan 
1987. Rengårdstjärnen kalkades 1986–2006. Kalkningen i Rengårdstjärnen 
upphörde då den ej gav någon stabil effekt och därför att pH-målet bedömdes 
uppnås utan kalkning 2. 

Miljöövervakning
Inom avrinningsområdet finns ett flertal aktiva övervakningslokaler kopplat till 
vattenkemi, elfiske, bottenfauna, stormusslor och hydrologi. Se VISS för mer 
information: Övervakningsstationer Kågeälvens ARO

Kulturhistorisk bakgrund
De äldsta spåren efter människor i Kågeälvens avrinningsområde återfinns i 
anslutning till Stavaträsket. Där finns ett flertal stenåldersboplatser. Längs älven 
finns även ett stort antal kända fångstgropar. Andra tydliga lämningar efter 
forntidens människor är de stora gravrösen från bronsåldern som återfinns i 
kustbandet. De kända forn- och kulturlämningarna är registrerade i 
fornlämningsregistret och finns tillgängliga i Fornsök (Fornsök (raa.se)). 

Under järnålder och tidig medeltid etablerar mer fasta bosättningar i kustområdet 
och jordbruket expanderar men det är framför allt boskapsskötsel och ängsbruk 
som dominerar.  Under 1600-talet sker en succesiv utflyttning från kustbyarna till 
inlandet och bebyggelsen anlades främst vid de större sjöarna. Under 1600-talet 

https://viss.lansstyrelsen.se/Search.aspx?searchType=Stations&areaID=1&basinID=58&searchOnLoad=true
https://app.raa.se/open/fornsok/
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ökar statens intresse för naturtillgångarna, skog, vatten, och malm, i norra Sverige. 
I Kågedalen utfärdades privilegier för malmbrytning redan 1624. Tillgången till 
vattenkraft och skog bidrar till att flera järnbruk anläggs i länet under 1700–1800-
talen. 

Under 1700- och 1800-talen utvecklas jordbruket och åkerarealen fördubblas. I 
Kågedalen upptäcktes kalkfyndigheter på 1700-talet och idag finns flera rester av 
kalkugnar i området. Kalken såldes bland annat till kyrkan för reparationer av 
stenkyrkor. 

Från slutet av 1700-talet och under 1800-talet ökar efterfrågan på tjära och tågvirke 
(rep). Det stora sjöfartsnationerna i Europa behövde både rep och tjära för 
impregnering av skepp. I Kåge fanns tidigt två repslagerier på Ön. Repslagarbanan 
flyttades 1928 till sin nuvarande plats i Kåge och är skyddat som byggnadsminne. 

Under industrialiseringen ökar efterfrågan på timmer i Europa och svensk 
skogsindustri får ett stort uppsving under 1800-talet. I Västerbotten var tjära och 
timmer de största och viktigaste exportprodukterna. Skogsnäringarna var under 
1800-talet en huvudsaklig näringskälla för flertalet invånare. 

Karaktäristiskt för Kågedalen är lämningar efter skogliga näringar. I Kågeälven 
flottades både tjärtunnor och timmer ner till hamnen i Kåge. Här fanns under 1800-
talet skeppsvarv, en såg, en kvarn, garverier och repslagerier. Under slutet av 1800-
talet ökar efterfrågan på timmer vilket bidrog till utbyggnad av flottleder. 
Kågeälven blev allmän flottled 1872. Flottningen pågick fram till 1956.

Samhällsutvecklingen under 1900-talet kännetecknas av att både järn och vägnät 
byggs ut och att elektrifieringen av samhället påbörjas genom att utbyggnaden av 
vattenkraften kommer igång.

Allmänna intressen
Kulturmiljö
År 2010 inventerades flottledslämningar längs forssträckorna mellan Stavaträsket 
och Slybergsforsen av Länsstyrelsen. Resultaten av inventeringen visar att det finns 
få välbevarade, sammanhållna flottledsmiljöer i Kågeälven och den sammantagna 
bedömningen av flottleden är att den har ett lågt kulturhistoriskt värde6.    

I Kågeälven har det funnits ett flertal sågverk, kvarnar och vattenkraftverk. Få av 
dessa platser är registrerade i fornlämningsregistret och det är oklart i vilken 
omfattning synliga lämningar kan finnas kvar. Till exempel har det i Håkansforsen, 
Ersmark, funnits flera kvarnar, vattensåg, benstamp och vadmalsstamp 16. 

I Kvarnforsen, Kusmark, fanns både kvarn och kraftstation. En kvarn uppfördes 
och drevs mellan 1900–1913 och en kraftstation fanns mellan åren 1913–1946 17. 
Det är oklart om rester finns kvar av anläggningarna.
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Figur 4. Bild från Kusmark kraftstation.

Centralt i Kåge samhälle vid Holmforsen finns uppgifter om att en såg fanns redan 
1795 och en vattenkraftstation var i drift mellan 1909-1932 17.

Figur 5. Sannolikt damm vid kraftstationen vid Holmforsen. Foto: Skellefteå Museum bildarkiv.

I Storfallet, nedströms Storkågeträsket anlades en kopparhytta år 1624. Den har 
sannolikt kopplingar till de privilegier som utfärdades samma år för malmbrytning. 
Rester av gruvbrytningen finns söder om Storkågeträsket och precis norr om 
Björkdalsgruvan. Platsen för hyttlämningen är registrerad i fornlämningsregistret 
men få fynd har gjorts på platsen. Möjligen utplånades spåren efter hyttan när 
Storfallets vattenkraftanläggning byggdes 1918. Kraftverket var i drift fram till 
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1960 när anläggningen ödelades av en brand. Det har inte framkommit några 
historiska fotografier av platsen men det finns en avbildning av en målning finns i 
Ivar Hellders bok Skellefteåregionens elektrifiering 17.

Figur 6. Oljemålning från 1944. Till höger i bilden syns tillhörande byggnad som brann ner 1960.

Övriga allmänna intressen
Vattenmiljön längs Kågeälven bedöms innehålla allmänna intressen i form av 
områden för friluftsliv. 

Enskilda intressen
Ovan dammen finns ett vattenintag som förser Björkdalsgruvan med vatten (50 l/s). 
Vattenintaget ligger i direkt anslutning till dammen på den östra sidan av älven 
(Figur 2). Skellefteå Kraft AB har tidigare utrett möjligheten att riva ut dammen 
vid Storfallet och därmed avsluta vattenverksamheten. 2017 gjordes en 
konsekvensutredning av Norconsult på uppdrag av Skellefteå Kraft. Utredningen 
syftade till att bedöma huruvida vattenintaget till Björkdalsgruvan påverkas av en 
sänkning av vattennivån som en följd av en eventuell utrivning. Norconsult 
bedömde att den nya lägstanivån efter en utrivning kommer ligga under nivån för 
vattenintaget vilket innebär en risk för torrläggning av vattenintaget. 3
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Bilagor

Bilaga 1. Historisk karta över laga skifte från år 1900.
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Bilaga 2. Aktuellt och historiskt ortofoto över Storfallets kraftverk. Våtbredd uppmätt 20 m 
uppströms dammkroppen. Dammens omfattning mer tydlig i bild från 1960.
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Bilaga 3. Skattade tätheter av öring- och laxsmolt mellan perioden 1987–2018 1.

Bilaga 4. Storfallets kraftstation sett nedifrån. På bilden syns hur dammens sättar är borttagna. Foto: 
Tina Buckland
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Bilaga 5. Storfallets kraftstation uppströms. Foto: VRO7

Bilaga 6. Bild tagen från dammen nedströms. Foto: Tina Buckland
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Bilaga 7. Bild tagen från dammen uppströms. Foto: Tina Buckland

Bilaga 8. Vattenintag till Björkdalsgruvan.
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Bilaga 9. Stenrensningar båda sidor nedströms dammen. Foto. Tina Buckland
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Bilaga 10. Stenrensningar båda sidor nedströms dammen. Foto: Tina Buckland
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Bilaga 11. Gammal konstruktion från vattenkraftsverksamheten. Troligt utlopp från turbin.
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