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Nulägesbeskrivning 
Tavelåns prövningsgrupp 27_1 

 

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

 
 

Detta dokument är ämnat som en sammanfattande beskrivning av Tavelåns 
avrinningsområde. Nulägesbeskrivningen är framtagen av Länsstyrelsen 
Västerbotten och ska användas som underlag i den samverkansprocess som sker 
inför prövning enligt den nationella planen. Syftet med beskrivningen är att belysa 
den information som finns tillgänglig men även identifiera brister i underlaget där 
vidare utredningar krävs. 
 

 
 

Länsstyrelsen Västerbotten 
901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B 

Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10 
E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
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Sammanfattande bedömning av åtgärdsbehovet vid Kvarnfors 
kraftverk och behov av ytterligare underlag 
 

• Dammen utgör ett definitivt vandringshinder och behöver åtgärdas för att 
miljökvalitetsnormen ska kunna följas.  

• Vidare utredning krävs för att utröna vilka arter som historiskt passerat 
platsen för anläggningen och därmed utgör målarter för en eventuell 
åtgärd. 

• Det tillrinnande vattenflödet behöver släppas förbi anläggningen för att 
undvika stillastående vatten. Vattnet ska i första hand gå genom fiskvägen 
när den är öppen, under övrig tid kan vatten släppas genom dammen eller 
turbinen. 

• Beståndet av flodpärlmussla i ån bör kartläggas ytterligare. 

• Det kan behöva utredas om dammen till kraftverket har ett kulturhistoriskt 
värde. 
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Sammanfattande beskrivning av avrinningsområdet 
Tavelån har sin upprinnelse i Umeå kommuns största sjö, Tavelsjön. Sjön har en 
area på 10,7 km2. Tavelåns avrinningsområde består av två huvudsakliga 
vattenförekomster, Tavelån och Fällforsån. Det två åarna rinner samman vid 
Ersmark utanför Umeå och benämns därefter som Tavelån hela vägen ned till 
mynningen i havet via den långsträckta Tavlefjärden. Båda åarna är förhållandevis 
flacka och kännetecknas av en varierande strömhastighet från lugnflytande till 
strömmande partier med avbrott av kortare forsar. Fällforsåns källflöden består av 
Österån, som avvattnar Mickelsträsket, och Västerån, som avvattnar Stor-
Skärträsket. Avrinningsområdet har en area på 409,6 km2 med en sjöandel på 4,6%. 
Den totala längden vattendrag i avrinningsområdet uppgår till 106 km. (Figur 1) 1,5  

 
Tabell 1. Modellerade karakteristiska flöden för Tavelån. Källa: SMHI (S-Hype) 

 

 

 

 

Berggrunden domineras av gnejser med inslag av revsundsgranit. Svallad morän är 
den dominerande jordarten. Inom avrinningsområdets södra del finns kalt berg, 
svallsediment och mycket finkorniga sediment. Denna del innehåller även 
inlagringar av svartmocka. Avrinningsområdet har en förhållandevis låg andel 
våtmark (3,5% av total area). Närområdet längs Tavelån utgörs mestadels av 
lera/silt och används till stora delar som jordbruksmark (11,5% av total area). 1,2 

Tavelån är ett naturligt surt vattendrag. Under 80- och 90-talet bedömdes 
avrinningsområdet som försurat som en följd av sur nederbörd. Under vårfloden 
1982 uppmättes ett pH på 4,9 i Tavelån. I Fällforsån är det lägsta uppmätta pH-
värdet 5,2. Förekomsten av svartmocka i de södra delarna av avrinningsområdet 
kan under ogynnsamma förhållande ge upphov till betydande försurningseffekter. 
Kalkning av avrinningsområdet påbörjades våren 1993 och pågår ännu. Två 
kalkdoserare finns i Fällforsån, en strax nedströms sammanflödet av Väster- och 
Österån samt en i byn Fällforsån. Dessa doserare beräknas påverka pH-värde hela 
vägen ned till mynningen i havet. Tavelån ovan sammanflödet är okalkad. Motivet 
för kalkningen är stationär öring, harr och havsöring. Kalkningsinsatsen har över 
tid lett till en ökad rekrytering av öring samt en ökning av antalet känsliga 
bottendjur i båda Fällforsån och Tavelån. 

Fällforsån är markerad som allmän flottled medan Tavelån ej är det. Tavelån har 
dock sannolikt brukats för timmerflottning eftersom tydliga spår från 
flottledsrensning finns längs ån4. En kungörelse från 1911 beskriver hur tillstånd 
sökts för att flotta obarkat furutimmer i Tavelån3. Även i Fällforsån finns 
flottningsrester kvar, bland annat en betongränna. Utöver morfologisk påverkan 
från flottning har även Tavelåns fåra rätats för att främja jordbruk. 

Vanligt förekommande fiskarter i ån är harr, öring, stensimpa, abborre och gädda. I 
åns nedre delar vandrar årligen id, lake och flodnejonöga upp i ån för lek. Enligt 
uppgift fångas även ett fåtal havsöringar i ån21. 

Karakteristiskt flöde (m3/s) Tavelån mynning  Tavelsjö utlopp  
MHQ 27,3 1,8 
MQ 4,6 0,7 
MLQ 0,8  0,3 
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Figur 1. Karta över avrinningsområdet.  
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Vattenkraft 
Kvarnfors kraftverk 
I avrinningsområdet finns ett vattenkraftverk som omfattas av den nationella 
planen för vattenkraft. Kraftverket är beläget i Kvarnfors strax nedströms 
Tavelsjön och utgör totalt vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer (se figur 1). Kraftverkets damm påverkar vattennivån uppströms i ån. 
Det är oklart hur långt dämningseffekten sträcker sig.  

Dammkonstruktionen består av två utskov uppdelade i två mindre med 
sammansatta luckor. Verksamheten ägs av Trailertjänst Nils Granberg AB6, har en 
installerad effekt på 50 kW och en angiven normalårsproduktion på 40 MWh7. 
Dagsproduktionen varierar från 0 till knappt 600 kWh över året (2011). Maximalt 
vattenflöde som kan passera genom turbinen uppgår till ca 1,5 m3/s12. 

Till dammen hör en äldre såganläggning som drivs/drevs av el från kraftverket11. 
Det är okänt när dammen som idag tillhör kraftverket byggdes. Enligt en historisk 
karta ur laga skifte från 1864 så finns redan då en dammkonstruktion vid 
vägöverfarten strax uppströms nuvarande damm (Bilaga 12). Vattenhjulet byttes ut 
mot en turbin under en renovering 1927, turbinen drev vid denna tidpunkt enbart 
sågen13. 1979 gjordes ytterligare en renovering där en elmotor installerades istället 
för den remtransmission som tidigare drev sågen. Det var vid denna tidpunkt som 
el började produceras. Vid samma tillfälle som en elmotor installerades rustades 
även dammkonstruktionen upp. Därefter har det så vitt Länsstyrelsen vet inte skett 
några förändringar eller ombyggnationer (2012). 12  

Det är i dagsläget okänt hur vattenkraftverket påverkar den naturliga hydrologin i 
vattendraget. Vid lågflöden blir åsträckan nedströms dammen torrlagd, det är oklart 
hur långt nedströms torrläggningen sträcker sig. 12 

 
Foto taget nedströms dammen. Lågflöde. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 
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Kvarnforsdammen uppströms. Högflöde. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten, 2 maj 2012 

 

Historisk konnektivitet och förekomst av fiskarter 
Vattenverksamhet har pågått på platsen under lång tid. De äldsta spåren är från 
1864 då en kvarn och såg fanns strax uppströms nuvarande kraftverk (Bilaga 12)14. 
Den äldsta kartbilden över området är från en geometrisk avmätning utförd 1712, 
denna karta beskriver ingen fördämning vid Kvarnfors15 (Bilaga 13). Det finns inga 
tecken i landskapet som tyder på att några naturliga vandringshinder förekommit 
innan vattenkraften i ån började brukas. Det är dock oklart när mänsklig påverkan 
av vattendraget påbörjades. Enligt Kungl. Maj:ts 192318 ska det tidigare funnits 
vattenverksamheter, troligt sågverk, i byarna Håkmark och Ersmark. Dessa kan ha 
utgjort vandringshinder för havsvandrande fiskarter redan innan dammen i 
Kvarnfors upprättades. 

Enligt uppgift fanns det förr i tiden en grunddamm (spegeldamm) i Tavelsjöns 
utlopp, exakt placering av denna damm är okänd. Syftet med dammen var att höja 
vattennivån i sjön. Det är oklart huruvida denna damm utgjorde ett 
vandringshinder. Grunddammen grävdes bort på 50-talet.17  

Tavelsjöns fiskbestånd har historiskt sett manipulerats genom ett flertal 
fiskutsättningar. Genom åren har bl.a. gös, braxen, öring, röding, regnbåge och sik 
utplanterats i sjön. Av dessa har sannolikt endast siken etablerat reproducerande 
bestånd.18 Sik introducerades i sjön så tidigt som 1920–21 (94 adulter, 365 000 
juveniler)19. Öring förekom i sjön vid inventeringar 1924 och 193019. Detta var 
sannolikt ett naturligt förekommande bestånd då inga uppgifter om utplanteringar 
av öring finns innan 1930. I dagsläget finns följande fiskarter i Tavelsjön; gädda, 
abborre, lake, sik, mört och nors. Om man möjliggör vandring förbi Kvarnfors 
kraftverk skulle man ge dessa fiskarter möjligheten att nyttja Tavelån för lek och 
som uppväxtområde vid olika livsstadier.  
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Figur 2. Översiktskarta. Ovan Kvarnforsdammen. 
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Vattenmiljönytta 
Riksintressen 
Vattenkraftverket i Kvarnfors ligger inom ett område fastställt som riksintresse för 
rennäring i enlighet med 3 kap. 5 § miljöbalken. Området utgör ett kärnområde för 
Rans sameby och innehåller betesmarker.  

I övrigt rinner ån genom ett område av riksintresse för Försvarsmakten i höjd med 
byn Håkmark (Figur 3). Det sistnämnda är inget som bedöms påverkas av 
vattenverksamheten i Kvarnfors. 

Tavelåns mynningsområde, Tavlefjärden, utgör ett Natura 2000-område av 
riksintresse (Figur 1). Mer information om reservatet återfinns under rubriken 
Skyddade områden. 

 
Figur 3. Karta över riksintressen belägna i närheten av Kvarnfors kraftverk. 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/253681
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Skyddade områden och skyddsvärd natur 
Tavelåns artrika strandskogar och naturliga strandmiljöer klassas som skyddsvärd 
natur inom översiktsplanen för Umeå kommun – Fördjupning för Nydala. Ingrepp i 
strandmiljöer får ske endast om starka skäl föreligger8. Tavelån har klassificerats 
med naturvärdesklass två – Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk 
mångfald, av särskild betydelse för biologisk mångfald på regional eller nationell 
nivå i Umeå kommuns naturinventering9. 

I Tavelåns mynningsområde finns Natura 2000-reservatet Tavlefjärden. Reservatet 
innefattar omfattande flacka landhöjningsmarker på finsediment. Vid 1800-talets 
början hade Tavelån tre eller fyra utloppsfåror till skillnad från nutidens ensamma 
huvudfåra. Dessa gamla fåror utgörs idag av våtmarker i olika successionsstadier. 
Ca 20% av hela området består av örtrika lövkärr och lövsumpskogar. Dessa 
skogar har mycket höga naturvärden. (Figur 1) 

I övrigt finns fem naturreservat i avrinningsområdet (Tabell 2). Inget av dessa 
ligger i direkt närhet till Tavelån och påverkas därför inte av 
vattenkraftsverksamheten (Figur 1). 

 
Tabell 2. Skyddad natur inom avrinningsområdet. 

 

 
 
 
 

Kvarnfors vattenkraftverk ligger inom vattenskyddsområdet Vindelälvsåsen (Figur 
1). Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentillgångarna inom området 
i ett flergenerationsperspektiv. Särskilda regler i form av skyddsföreskrifter finns 
för området. Mer detaljerad information finns här: Föreskrifter. Ett 
vattenskyddsområde förklaras av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21 § 
miljöbalken. Vindelälvsåsen bedöms i enlighet med Länsstyrelsens regionala 
vattenförsörjningsplan innehålla en ovanligt stor grundvattentillgång (>125 l/s).  

Mellan Kvarnforsdammen och Hissjö passerar Tavelån genom ett skogligt 
biotopskyddsområde som förvaltas av Skogsstyrelsen (Figur 1). Detta är inget som 
bedöms påverkas av vattenverksamheten.  

 

Miljökvalitetsnormen för vatten 
Statusklassificering 
Tavelåns avrinningsområde (Tavelån - Huvudavrinningsområde) innefattar totalt 
17 ytvattenförekomster, 6 sjöar och 11 vattendrag. 4 av dessa uppnår god ekologisk 
status enligt den senaste förvaltningscykeln. Resterande 13 ytvattenförekomster 
uppnår måttlig ekologisk status. Tavelåns huvudfåra fördelas på tre 
vattenförekomster (Tabell 3). 

Namn Area (ha) Skyddstyp 
Bågakälen 200,42 NR 
Stora Orrberget 96,42 NR 
Hökälen 51,96 NR 
Stöningsberget 22,02 NR 
Tavlefjärden 125,51 NR + N2000 
Rengårdsberget 88,29 NR 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/253681
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/?zoom=7&lat=7103296.88707&lon=743178.20403&baseLayer=terrangskuggning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cmark%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_ytor_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckurvor%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckommunikation%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cjarnvag_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckraftledningar_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cbebyggelse%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cadministrativ_indelning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ctext_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps&layers=Habitatdirektivet%40nvkarta-n2000-maps%2CFageldirektivet%40nvkarta-n2000-maps%2CInterimistiskt_forbud%40nvkarta-so-maps%2COvrigt_biotopskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CSkogligt_biotopskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CVattenskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CKulturreservat%40nvkarta-so-maps%2CDjur_och_vaxtskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CNaturvardsomrade%40nvkarta-so-maps%2CNaturreservat%40nvkarta-so-maps%2CNationalpark%40nvkarta-so-maps%2CBeslutsstatus%40nvkarta-so-maps%2CTilltradesforbud%40nvkarta-so-maps
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/276725
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/?zoom=12&lat=7102881.98372&lon=752541.50291&baseLayer=terrangskuggning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cmark%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_ytor_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Chydrografi_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckurvor%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckommunikation%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cjarnvag_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ckraftledningar_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cbebyggelse%40lmkarta-bakgrund-maps%2Cadministrativ_indelning%40lmkarta-bakgrund-maps%2Ctext_nedtonad%40lmkarta-bakgrund-maps&layers=Habitatdirektivet%40nvkarta-n2000-maps%2CFageldirektivet%40nvkarta-n2000-maps%2CInterimistiskt_forbud%40nvkarta-so-maps%2COvrigt_biotopskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CSkogligt_biotopskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CVattenskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CKulturreservat%40nvkarta-so-maps%2CDjur_och_vaxtskyddsomrade%40nvkarta-so-maps%2CNaturvardsomrade%40nvkarta-so-maps%2CNaturreservat%40nvkarta-so-maps%2CNationalpark%40nvkarta-so-maps%2CBeslutsstatus%40nvkarta-so-maps%2CTilltradesforbud%40nvkarta-so-maps
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?area=2,76&subUnitType=0
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Vattenförekomsten som innefattar Kvarnfors vattenkraftverk sträcker sig från 
Tavelsjön ned till sammanflödet av Tavelån och Fällforsån (WA48856658). 
Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status enligt den senaste 
statusklassningen. Brister finns i flertalet kvalitetsfaktorer som ligger till grund för 
bedömningen av ekologisk status. Konnektiviteten i vattenförekomsten 
klassificeras som dålig på grund av förekomsten av vandringshinder i form av 
dammen vid Kvarnfors kraftverk. För att vattenförekomsten ska kunna uppnå god 
ekologisk status måste fria vandringsvägar skapas förbi dammen. Mer detaljerad 
information återfinns i VISS. 

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

Vattenförekomst MS_CD Ekologisk status 

Fällforsån WA33350746 Måttlig 

Tavelån - ”Tavelsjön till Ersmark” 
(berör Kvarnfors kraftverk) 

WA48856658 Måttlig 

Tavelån – ”Ersmark till 
Tavlefjärden” 

WA70523703 Måttlig 

 
Miljökvalitetsnorm  
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten som innefattar kraftverket är God 
ekologisk status 2027 enligt förvaltningscykel 3 (2017–2021).  

För att miljökvalitetsnormen ska kunna följas listas ett antal åtgärder som kan 
behöva genomföras för att uppnå bättre vattenkvalitet. Möjliga åtgärder finns 
listade i Tabell 4 samt i VISS.  
 
Möjliga åtgärder 
Möjliggörandet av upp- och nedströmspassage vid Kvarnforsdammen är en av de 
åtgärder som föreslås i VISS som kan behöva genomföras för att uppnå bättre 
vattenkvalitet. Möjliggörandet av passage för fisk och fauna skulle innebära en 
ökning av tillgängligt strömhabitat nedströms på 22 ha. Detta skulle ha en positiv 
inverkan på följande miljömål; Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett 
rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag. 

 
Tabell 4. Åtgärdsförslag för att uppnå God ekologisk status 2027 som anknyter till vattenkraftverket. 

 

Åtgärd Effekt 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage 
vid Kvarnforsdammen 

Ökning strömhabitat 22 ha 
nedströms 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48856658
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48856658
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA33350746
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48856658
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70523703
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48856658&managementCycleName=Cykel_3#pagemodule47
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391443
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391443
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Övriga miljöåtgärder 
Kontinuerligt vattenflöde 
Det är viktigt att det sker ett kontinuerligt flöde av vatten i vattendraget då 
stillastående vatten kan ha en stor negativ påverkan på vattenmiljön. En viss del av 
vattenflödet behöver gå genom fiskpassagen för att säkerställa dess funktion. 
Storleken på detta vattenflöde är bland annat beroende av vilket typ av fiskpassage 
som anläggs och vilka arter den ska fungera för. Mer information om hur man 
utformar en fiskpassage finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida 
(Vägledning för fisk- och faunapassager - Vattenkraft och arbete i vatten - 
Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se). 
Om fiskpassagen inte är i drift året runt behöver vatten släppas genom andra delar 
av anläggningen för att säkerställa det kontinuerliga vattenflödet, t.ex. genom 
dammen eller genom turbinen. Utgångspunkten bör vara att åtminstone 
tillrinningen alltid ska släppas förbi kraftverket. 

 

Skyddsvärda arter 
Lax & havsöring 
Enligt uppgift så finns ett svagt bestånd av havsöring som nyttjar strömhabitaten i 
Tavelån21. Förutsättningarna är relativt goda men det grunda och igenväxta 
mynningsområdet Tavlefjärden utgör stor predationsrisk. Stationär öring upp till ca 
1 kg förekommer i varierande utsträckning i ån. Tavelsjön har historiskt huserat ett 
naturligt öringbestånd19. Under tidigt 1900-tal fångades öring i sjön (1924 & 1930). 
Det är dock oklart om öringen utnyttjade Tavelån för lek eller om de vandrade upp 
i mindre bäckar. Det är dock högst sannolikt att Tavelån var en viktig leklokal då 
sjönackar generellt sett hyser goda förutsättningar för lek. 

Flodpärlmussla 
Flodpärlmussla finns i Tavelån nedströms Kvarnfors enligt Länsstyrelsens 
inventeringar. Senaste observation var 2008, då påträffades bl.a. ett blandbestånd 
av dammussla och flodpärlmussla i direkt anslutning till Kvarnforsdammen.  

Utter 
Utter och bäver förekommer i Tavelån9,16. Vid en barmarksinventering av utter i 
Västerbottens län år 2006 återfanns säkra uttertecken vid 8 av 13 lokaler längs 
Tavelån16.  

Stensimpa 
Rikligt med stensimpa förekommer i ån. Vid det senaste elfisket (2012-08-07) 
uppgick tätheterna till 81,8 individer per 100 m2. Vid ett elfiske 1993 uppgick 
tätheten till 168,5 individer per 100 m2. 

Ål 
Inga uppgifter om förekomst av ål i ån har hittats.  

Flodkräfta 
Inga uppgifter om förekomst av flodkräfta. 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
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Flodnejonöga 
Flodnejonöga vandrar upp i åns nedre delar21. 

 

Restaureringsåtgärder & Miljöövervakning  
Restaureringsåtgärder 

• LEVA – Lokalt engagemang för vatten 

o Tavelån och Tavlefjärden – åtgärdsplanering och samverkan för 
god status (Pågående) 

• LOVA 

o Byte av två vägtrummor i Tavelån (Hissjö), 2020/2021 

• Pågående kalkning, två doserare 

o Fällforsån, Björkhammar  X:7115000 Y:1712350 

o Fällforsån, Fällforsån  X:7098800 Y:1720280 

• Uppföljning kalkning 

o Elfiske 

o Bottenfauna 

o Vattenkemi 

• Biotopkartering 2011 

o Tavelån ingick i Länsstyrelsens biotopkartering 2011.  

 

Miljöövervakning 
Tabell 5. Aktiva miljöövervakningsstationer i Tavelån, hämtat från VISS. 

Övervakningsstation Program Undersökning 

Tavelån, v364 KEU, Västerbottens län Vattenkemi 

Tavelån, nedströms Hissjö ARV RK, Hissjö avloppsreningsverk Vattenkemi, TT5 

Tavelån, uppströms Hissjö ARV RK, Hissjö avloppsreningsverk Vattenkemi, TT3 

Biflöde från Hissjön. Uppströms 
Hissjö ARV 

RK, Hissjö avloppsreningsverk Vattenkemi. TT4 

Tavelån Annan övervakning, Stormusslor Stormusslor 

 

Kulturhistorisk bakgrund 
Området kring Kvarnfors kraftverk karakteriseras av en lång och smal rullstensås 
som sträcker sig mellan Haddingsavan och Tavelsjön. Längs rullstensåsen, vid 
Tavelsjöns utlopp, har stenåldersboplatser hittats som antyder att området var 
bebott ca 2000 år f.Kr. Byn Kvarnfors benämndes tidigare för Haddingskrogen, då 
ett gästgiveri fanns på platsen.  
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Omgivningen kring Tavelån har en lång historia av jordbruk. Detta gäller främst 
kring byn Hissjö, ett par kilometer nedströms Kvarnforsens kraftverk samt kring 
byarna Anumark och Innertavle, nedströms sammanflödet med Fällforsån.  

 

Allmänna intressen 
Kulturmiljövärden 
Vattenförekomsten som sträcker sig från Tavelsjön ned till Tavelåns och 
Fällforsåns sammanflöde innehåller tre registrerade fornlämningar i KMR som 
ligger i direkt anslutning till vattendraget10, ingen av dessa ligger i närheten av 
vattenkraftverket i Kvarnfors.  
 
Övriga allmänna intressen 
Tavelåns närhet till Umeå tätort gör vattendraget till ett allmänt intresse för 
friluftsliv9. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Historiskt ortofoto över Kvarnforsdammen. 
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Bilaga 2. Resultat från elfisken inom kalkeffektuppföljning. 
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Bilaga 3. Foto taget från dammen nedströms. Högflöde. Foto: Länsstyrelsen - 2 maj 2012 

 
 

 
Bilaga 4. Foto taget nedströms dammen. Högflöde. Foto: Länsstyrelsen - 2 maj 2012 
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Bilaga 5. Foto taget från dammen nedströms. Lågflöde. Foto: Länsstyrelsen 

 

 
Bilaga 6. Vattenspegel ovan dammen vid högflöde. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 7. Foto taget nedströms dammen vid högflöde. Foto: Länsstyrelsen 
 

 
Bilaga 8. Dammkroppen, Kvarnfors kraftverk. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 9. Interiör Kvarnforsens kraftverk. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 10. Överfart väg 363. Ca 650 m ovan kraftverket. Foto taget uppströms. Foto: Tobias 
Österberg, Länsstyrelsen 

 

 
Bilaga 11. Vägbro ca 80 m uppströms dammen. Foto: Tobias Österberg, Länsstyrelsen 
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Bilaga 12. Karta laga skifte 1864.14 ©Lantmäteriet 

 

 
Bilaga 13. Geometrisk avmätning Haddingen 171215. ©Lantmäteriet 
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Bilaga 14. Laga skifte Hissjö by 1884. ©Lantmäteriet 
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