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Nulägesbeskrivning Åbyälvens 
prövningsgrupp 17_1 

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

 

Detta dokument är ämnat som en sammanfattande beskrivning av Åbyälvens 

avrinningsområde 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 kan behövas. 

Nulägesbeskrivningen är framtagen av Länsstyrelsen Västerbotten där 

Skellefteå Kraft AB har bidragit till delar av texten under rubriken ”Hednäs 

kraftverk”. 
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901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B 



     
 

  
   

  

 

  

2022-02-18 

  

 

  
 

Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10 

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 

 

 

Sammanfattande bedömning av åtgärdsbehovet vid Hednäs 

kraftverk och behov av ytterligare underlag 

• Nuvarande fiskpassagelösning fungerar inte tillfredsställande och 

behöver åtgärdas för att inte äventyra miljökvalitetsnormen för 

vatten i berörda vattenförekomster. 

• Beroende på val av konnektivitetslösning kan det eventuellt krävas 

mer kunskap om historisk vandringsbarhet och målarter än vad som 

finns idag. 

• För att följa miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 

”WA76488843” – ”Hednäs naturfåra” krävs en tillräckligt stor 

minimitappning i naturfåran. Utöver detta behövs det genomföras 

biotopvårdande åtgärder i naturfåran. 

• Nuvarande tillstånd medger en rätt att under vissa omständigheter 

bedriva korttidsreglering. Nyttan och behovet av ett sådant villkor 

samt potentiella negativa effekter av korttidsregleringen på miljön 

behöver beskrivas/utredas. 

• Det bör utredas om det är motiverat att genomföra åtgärder för att 

delvis återställa den rensning som skett nedströms kraftverket. 
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Sammanfattande beskrivning av avrinningsområdet 

Åbyälven rinner huvudsakligen genom Norrbottens län. Avrinningsområdet 

sträcker sig från Arvidsjaurs kommun i södra Norrbotten ned till Åbyfjärden 

i Bottenviken i norra delen av Skellefteå kommun. Älvens totala längd 

uppgår till 173 km varav ca 43 km ligger inom Västerbottens län.  

 

Åbyälven är en skogsälv som har sin upprinnelse i ett myrområde mellan 

Reivo naturreservat och byn Auktsjaur ca 20 km norr om Arvidsjaur. Älven 

passerar därefter genom ett antal sjöar där de två största utgörs av Östra 

Kikkejaure (16,6 km2) och Laukersjön (11,8 km2). Avrinningsområdets 

totala yta uppgår till 1344 km2 med en sjöandel på 5.6 %. Den totala 

fallhöjden är 387 meter. Älvens övre delar karakteriseras huvudsakligen av 

flack terräng och långsamt flytande selmiljöer. Cirka en mil innan 

vattendraget når länsgränsen övergår älvens karaktär till forsmiljöer som 

slingrar sig genom brantare terräng. Det är också i detta område som älven 

når högsta kustlinjen, mindre än fem mil från kusten. Anmärkningsvärt är 

att på mindre än sju mils avstånd från kusten ligger Åbyälven fortfarande på 

260 m höjd, vilket borgar för en brant fallprofil innan vattendraget slutligen 

når mynningen. Älven hyser endast ett fåtal biflöden. De två största är 

Klubbälven, vid länsgränsen, samt Tvärån i den nedre delen (Figur 1).1,2,3 

Medelvattenföringen i Åbyälvens mynning är ca 16 m³/s (se tabell 1). 

Tabell 1. Modellerade flöden för Åbyälven (S-HYPE). Källa: SMHI vattenwebb 

Avrinningsområdet utgörs till stor del av skogsmark dominerat av tallhedar 

(77,5%). Andelen våtmarker är relativt hög (15,2%) och mest framträdande 

kring de övre delarna av älven. Förekomsten av jordbruksmark i 

avrinningsområdet är förhållandevis låg (1,6%) och begränsad främst kring 

byarna Ålund och Källbomark i älvens nedre delar. Berggrunden kring 

vattendraget består huvudsakligen av granit, gnejs och porfyrer1,2. Jordarten 

i vattendragets övre del domineras av torv och morän. Älven löper delvis 

parallellt med en grusås av isälvsmaterial i höjd med högsta kustlinjen. I de 

nedre delarna av älven finns inslag av finkorniga havs- och sjösediment, 

främst mellan byarna Hedfors och Ålund1. 

 

Naturmiljö 

Åbyälven är en av de artrikare skogsälvarna i norra Norrland. 

Avrinningsområdet är utpekat för att innehålla särskilt värdefulla 

naturmiljöer5. Välutvecklad vattenvegetation återfinns i selområden och 

Karakteristiskt flöde (m3/s) Mynning Jakobsfors (ca 5 km 

nedströms Hednäs) 

MHQ 124.1 63.8 

MQ 16.3 11.4 

MLQ 3.5 2.4 
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sjöar. De vanligaste arterna är sjöfräken, bladvass, gäddnate, plattbladig 

igelknopp, nord- och dvärgnäckros och hårslinga. I Sierrajávrrie, en mindre 

sjö belägen strax norr om Östra Kikkejaure, täcks stränderna av den 

sällsynta örten ävjebrodd. Andra sällsynta växtarter som förekommer längs 

Åbyälven är backruta, örnbräken, notblomster och älvstarr.  

 

I Åbyälven finns 16 olika fiskarter dokumenterade. Till de vanligaste arterna 

hör lax, öring, harr, gädda, abborre och lake. Hela avrinningsområdet med 

biflöden är utpekat som Natura 2000-område och särskilt värdefullt vatten 

med avseende på fisk och fiske5. Älven hyser ett naturligt laxbestånd och 

det har skett få stödutsättningar från andra stammar. Mängden lax i älven 

har successivt ökat under 2000-talet, en liknande trend ses för 

öringstammen, dock inte lika tydlig. Det sker en omfattande uppvandring av 

kustlevande fiskarter för lek och födosök i älvens nedre del. Bland annat id, 

sik, lake, flodnejonöga och harr vandrar årligen upp i älven från 

Bottenviken.  

 
Figur 1. Översiktlig karta över avrinningsområdet.  

 

Påverkan 

Majoriteten av Åbyälvens huvudfåra och biflöden är fritt strömmande. 

Konnektiviteten avbryts av vattenkraftverket i Hednäs som utgör ett 

vandringshinder för ett flertal arter. Utöver denna kraftstation finns enligt 

Länsstyrelsens inventeringar tre dammar i biflöden till Åbyälven i 

Norrbotten som är i någon mån hindrande.  
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Timmerflottning bedrevs i Åbyälven från slutet på 1800-talet till 1964. Både 

Åbyälvens huvudfåra och biflödena Tvärån och Klubbälven utgjorde då 

allmänna flottleder. Rester i form av stenkistor, rensningar och andra 

flottledskonstruktioner finns idag kvar längs älven. När ReBorN-projektet 

slutförs under 2022 kommer i princip hela Åbyälvens huvudfåra inom 

Norrbottens län vara miljöåterställd efter flottningsepoken.  

 

Åbyälven är även påverkad av skogsbruk genom urdikning av våtmarker 

vilket har förändrat avrinningsområdets naturliga hydrologi samt flertalet 

historiska vattenverksamheter (sågverk och kvarnar) som påverkat 

vandringsmöjligheten för fisk och vattendragets hydrologi.  

 

Vattenkraftverk i prövningsgruppen 

Hednäs kraftverk 

 
Figur 2. Karta Hednäs kraftverk. 

 

Bakgrund och teknisk information 

Åbyälvens prövningsgrupp innefattar en vattenkraftsverksamhet som ingår i 

den nationella planen för prövning av vattenkraften (NAP). Hednäs 

vattenkraftverk ligger ca 41 km uppströms älvens mynning i Bottenviken 

och ca 2,5 km nedströms länsgränsen mellan Norr- och Västerbotten. 

Byggnationerna av den första kraftstationen på platsen påbörjades 1919 och 

slutfördes 1920 av Åby älvdals elektriska förening. Det första tillståndet till 
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att driva kraftverket gavs av dåvarande Norrbygdens vattendomstol den 25 

juni 19257. Kraftstationen har genomgått ombyggnationer 1977 samt 1995, 

vilka föregicks av domstolsprövningar7. Vid ombyggnationen 1995 ökade 

bruttofallhöjden med 4,9 meter från 12,1 meter till 17 meter. Detta som en 

följd av att dämningsgränsen höjdes samt att rensningar utfördes i älvfåran 

från kraftverket och 700 meter nedströms. Vid ombyggnationen utökades 

utbyggnadsvattenföringen från 14 till 16 m3/s. 

 

Kraftverket ägs av Skellefteå Kraft och har en installerad effekt på 2,2 MW. 

Anläggningen är belägen på fastigheten Hedfors 1:21 i Skellefteå kommun. 

En normal årsproduktion uppgår till 9,1 GWh8. Hednäs drivs som ett s.k. 

strömkraftverk. Dammbyggnaden utgörs av en fyllningsdamm med 

utskovsdelar i betong. Vattenföringen i utskoven regleras med planluckor 

med en avbördningsförmåga på 80 m3/s vardera. Vattnet från utskoven 

rinner genom en ca 300 m lång torrfåra. Kraftverket alstrar elektricitet 

genom en kaplanturbin med en slukförmåga på 16 m3/s. Kaplanturbinen har 

en löphjulsdiameter på 1600 mm och är av relativt högvarvig typ, 375 rpm. 

Turbinen kräver en vattenföring på minst 3 m3/s för att kunna operera och 

avvattnas genom en 150 m lång utloppskanal. Fallhöjden uppgår till 15,5 m. 

En vägbana för allmän trafik löper över dammen.11 

 

Villkor 

Enligt tillståndet från 19917 (DVA 15/91) och deldom från 200717 (M 379-

99) framgår bland annat följande villkor och vattenhushållnings-

bestämmelser: 

• Dämningsgräns (DG) +143.50 och sänkningsgräns (SG) +143.35. 

• Minimitappning: Minst naturlig tillrinning skall alltid tappas. I denna 

tappning får inkluderas den vattenmängd som tappas i fisktrappan. 

Minst 0.5 m3/s skall släppas via fisktrappan som skall vara i drift 15 

maj till 15 oktober. Undantag från detta får ske under samma 

tidsperiod som fisktrappan är i bruk vid de tillfällen kraftverket inte 

skulle vara i drift på grund av alltför låga vattenföringar i älven. Vid 

dessa tillfällen ska vattenståndet uppströms kraftstationen varieras 

inom spannet för DG och SG för att periodvis upprätthålla driften 

genom kraftstationen. Detta innebär att det finns en viss rätt till 

korttidsreglering för att undvika spill i den gamla älvfåran (torrfåran) 

då kraftverket normalt skulle vara ur drift. 

• Tappningar till den gamla älvfåran skall så långt som möjligt 

undvikas. 

• Under tid då fisktrappan är i drift ska vattenståndet så långt möjligt 

hållas över nivån +143.45 för att tillse tillräckligt flöde i fisktrappan.  

• Smoltavledare ska hållas framför kraftverksintaget.  
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Reglerförmåga 

Rapporten ”Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet” utgiven 

av Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten 

(ER 2016:11)27 syftar till att beskriva vattenkraftens reglerbidrag som ska 

tas med i avvägningen vid förklarande av KMV och vid fastställande av 

miljökvalitetsnormer. I rapporten kategoriseras vattenkraftverk utifrån tre 

klasser i syfte att bedöma dess samhällsnytta från ett energiperspektiv. 

 

Klass ett innehåller de ca 255 kraftverk med högst bidrag till reglerkraften. 

Enligt rapporten bör en reducering av reglerförmågan vid dessa 

anläggningar undvikas för att behålla den samhällsnytta som regleringen 

innebär. Det kan dock finnas fall där miljökrav i annan lagstiftning, t.ex. 

Art- och habitatdirektivet, kan medföra att åtgärder med påverkan på 

reglerbidraget ändå måste vidtas även vid dessa anläggningar. I klass två 

ingår ca 78 kraftverk. Även här kan eventuellt åtgärder som leder till 

försämrad reglerförmåga innebära betydande påverkan på den 

samhällsviktiga verksamheten som reglering är. I klass tre ingår ca 1 700 

anläggningar med ett så litet reglerbidrag att det inte bör ligga till grund för 

KMV eller mindre stränga krav.  

 

Hednäs kraftverk tillhör klass tre enligt vilket innebär att dess relativa 

reglerbidrag är mycket litet eller obefintlig. Kraftverket bidrar dock till 

nätstabiliteten och minskade förluster i lokalnätet. 

 

Fiskpassage 

Mellan åren 1919–1996 utgjorde Hednäs kraftstation ett definitivt 

vandringshinder för vandrande fisk. En passage i form av en bassängtrappa 

byggdes 1996. Fisktrappan är 150 m lång och mynnar i kraftverkets 

utloppskanal (Bilaga 14). Trots detta förekommer stora problem för lax och 

öring att passera dammen. Sedan 2003 finns också en smoltavledare 

installerad. Varken fisktrappa eller smoltavledare har uppnått ett 

tillfredställande resultat11. Lax och öring har visat sig ha svårt att hitta in i 

fiskvägen. Ett annat problem är att fisk som hittar in i fiskvägen inte går 

hela vägen utan vänder och går ut igen. Problemen med fisktrappan har 

tydliggjorts vid bland annat provtappningar och andra undersökningar11.  

 

Eftersom Åbyälven har varit avstängd för fiskvandring under mycket lång 

tid så tar det tid innan fiskbestånden återhämtar sig. Detta behöver man ha i 

åtanke när man analyserar resultaten av antalet fiskar som passerar 

fiskvägen i Hednäs och resultaten från elfisken. 
 

Uppvandring 

Antalet laxar som passerar fisktrappan varierar årligen mellan ca 40-180 

individer. Skattningar av antalet passerande individer fås via en fiskräknare 
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som finns installerad i fisktrappan vid Hednäs kraftverk. Diagram över 

uppgången sedan fisktrappan byggdes finns i Bilaga 3. En del av 

vandringsproblematiken grundar sig i att uppvandrande fisk söker sig upp i 

torrfåran när spillvatten släpps ut genom dammen. När vattenflödet i 

torrfåran upphör har lax och öring vid upprepade tillfällen blivit instängda i 

höljor i torrfåran där de riskerar att skadas eller dö på grund av syrebrist. 

Skellefteå Kraft har gjutit igen de största höljorna för att minska risken att 

fisken blir kvar men utredning av Miljötjänst Nord (2014) visar att 

problemet kvarstår vilket innebär att fisk årligen riskerar att dö vid Hednäs. 

Skellefteå Kraft har dock rutiner för att minska de negativa konsekvenserna 

av spill vid utskovsluckorna, t.ex. kallas personal ut efter spill för att vittja 

höljorna på fisk som kan ha blivit kvar och transporterar fisken ovan 

dammen. 

 

Nedvandring 

De lekvandrande individer som lyckas passera kraftverket har även problem 

att passera kraftstationen nedströms på ett säkert sätt när de ska vandra ut till 

havet. Kraftstation innebär även hinder för stationär fisk i vattendraget.  

Intaget till kraftverket har i dagsläget en grind av traditionell typ, vilket 

innebär att mindre fiskindivider som smolt kan passera grinden och därmed 

turbinen. Grinden har i dagsläget en lutning på ca 78 grader och en spaltvidd 

på 40 mm. Grinden utgör en enda sektion tvärs framför turbinintaget. Vid 

turbinpassage av mindre fisk (<25 cm) som smolt bör den direkta 

mortalitetsrisken i form av en direkt träff av turbinbladen vara måttlig. Den 

totala mortalitetsrisken som en följd av indirekta effekter är sannolikt 

omfattande. Indirekta effekter kan vara grindskador, fördröjning, 

turbinskador, förhöjd predation mm. 

 

För större nedströmsvandrande fisk som lax- och öringkelt bör grinden vid 

intaget till kraftverket fungera som ett fysiskt hinder. Indirekta negativa 

effekter kan vara att fisk inte hittar vägen nedströms och därmed fördröjs 

allt för länge.19 

 

Enligt vattendomen från 19917 meddelad av vattendomstolen vid Umeå 

tingsrätt ska Skellefteå Kraft AB anlägga en smoltavdelare och fiskräknare 

vid Hednäs kraftstation. Detta arbete skulle ske i samråd med dåvarande 

Fiskeriverket. Mellan åren 2003–2007 installerade Skellefteå Kraft AB olika 

typer av smoltavledare i form av bl.a. en luftbubbelridå, skuggridå samt en 

skuggridå med en skärm nedsänkt 1 m i vattnet. Dåvarande Fiskeriverkets 

utredningskontor i Luleå genomförde under samma tidsperiod kontroller av 

smoltavledarens funktion genom fångst-återfångstförsök. Lax- och 

öringsmolt fångades, märktes och transporterades uppströms kraftverket där 

de återutsattes. Återfångsten genomfördes via en fälla monterad i 

fisktrappan. Mellan åren 2003-2007 återfångades mellan 3,8 och 25,1% av 

smolten som släpptes ovan kraftverket. Smolten som inte återfångades 

bedömdes bl.a. ha fallit offer för predation eller ha dött vid passage genom 

turbin och fisktrappa. (Bilaga 9). 
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Historisk konnektivitet 

Enligt SMHI:s förteckning av vattenfall i Sverige hade den tidigare forsen, 

Storfallet, där kraftstationen finns idag en total fallhöjd på 11,7 m. Innan 

kraftverket uppfördes fanns en kvarn som funnits ”sedan gammalt” samt en 

såg som byggdes 1895. Varken såg eller kvarn utgjorde vandringshinder vid 

tidpunkten (Bild 1). Ägare av dessa var föreningarna Lundfors 

husbehovskvarn och Lundfors sågintressenter. Den tillgodogjorda fallhöjden 

för såg och kvarn var ca 4,5 m.9  

 

I vattendomen från 1925 framgår att en obetydlig mängd fisk fångades i och 

i närheten av fallet. Fiske med nät hade visat sig inte vara givande, den fisk 

som ficks fångades på spö. Vid enstaka tillfällen observerades lax, öring och 

harr i obetydliga mängder nedanför som ovan Storfallet.16  

 

De obetydliga mängder lax och öring som observerades vid Storfallet beror 

sannolikt på vandringshindrande verksamheter nedströms. Vid Brännfors 

såg i Åbyn fanns en dammkonstruktion som enligt utsago utgjorde definitivt 

vandringshinder åtminstone fram till 1909. Brännfors såg uppfördes 1760, 

det är okänt vid vilken tidpunkt sågens damm blev av den omfattning att 

vandringshinder uppstod. Åtminstone så långt bak i tiden som 1844 sträcker 

sig dammen över älven och utgör vandringshinder (Bilaga 1). Mer om 

denna verksamhet finns att läsa under avsnittet Kulturhistoria. I ett uttalande 

från dåvarande fiskeriassistenten Viktor Wahlberg år 1891 kunde en och 

annan lax gå upp till Brännfors sågverksdamm i Åbyn. Från 

sågverksdammen ned till mynningen var älven fylld med timmer och 

mycket uppgrundad. Sågverksdammen som gick tvärs över älven gjorde det 

omöjligt för laxen att vandra högre upp. Vid dammens nedersta del hade 

man satt upp en spjälgrind, över vilken laxen hoppade. På detta sätt hade 

man 1891 fångat 50–60 laxar. Byamännen i Åbyn hade rätt till nätfiske i 

älvens nedre del, fiskerätten hade de arrenderat ut för ynka tio kronor, vilket 

innebar att fisket var föga lönande. Förr hade även sik vandrat upp i älven, 

men 1891 var det ej lönt att hålla redskap för sikfiske. I övrigt förekom 

någon harr och nätting i älven.22 

 

I Åbyälven finns inga naturliga definitiva vandringshinder för simstarka 

fiskarter som lax och öring. Konsultbolaget EKOM har gjort en bedömning 

av referensförhållandet vid Storfallet där Hednäs kraftverk finns idag. Enligt 

EKOM ska forsen varit vandringsbar för lax och öring vid gynnsam 

temperatur och vattenföring11. Enligt generalstabskartan från år 1900 finns 

ingen antydan till överfart eller dammkonstruktion på platsen där kraftverket 

finns idag (Bilaga 2). Inga uppgifter som motstrider att forsen ska ha varit 

vandringsbar för simstarka fiskarter som lax och öring har hittats. Det är 

dock lite oklart om även andra fiskarter har kunnat passera platsen historiskt 

vid gynnsamma förhållanden. 

 



     
 

  
   

  

 

  

2022-02-18 

  

 

  
 

8 

 

 
Bild 1. Storfallet i Åbyälven innan uppförandet av Hednäs kraftstation. Sågen från 1895 

syns t.v. i bild. Foto: okänd. 

 

 
Bild 2. Byggnation av Hednäs kraftverk, 1919. Foto: Elis Johansson, Skellefteå museum. 
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Bild 3. Byggnation av Hednäs kraftverk, 1919. Foto: Elis Johansson, Skellefteå museum. 

 

Vattenmiljönytta 

Riksintressen 

Hela Åbyälven med biflöden och källflöden utgör ett Natura 2000-område i 

enlighet med Habitatdirektivet. Vattendraget har därmed en särskild 

bevarandestatus och utgör riksintresse med stöd av 4 kap. 1 och 8 §§ 

miljöbalken. Området förvaltas av Länsstyrelserna i Norrbotten och 

Västerbotten. Av administrativa skäl delas älven in i två olika Natura 2000-

områden med varsin områdeskod (SE0820433 i Norrbotten och SE0810438 

i Västerbotten. Mer information om bevarandeplan, utpekade arter och 

bevarandesyfte återfinns under rubriken Skyddad natur. 

 

Älven är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt 4 kap. 6 § miljöbalken, 

även detta utgör ett riksintresse. Bestämmelsen innebär att vattenkraftverk, 

vattenöverledning eller vattenreglering för kraftändamål inte får uppföras. 

Åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla eller ändra en 

anläggning eller verksamhet får vidtas om åtgärderna inte medför någon 

ökad negativ miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad påverkan. 

 

Hednäs kraftverk ligger inom ett område som utgör riksintresse för 

rennäringen och är dessutom ett kärnområde av riksintresse (6. Klubbfors). 

Markerna används av Västra Kikkejaure sameby. Närområdet kring 

vattenkraftverket utgör vinterland, trivselland, uppsamlingsområde och 

flyttled25. Vintertid uppehåller sig ofta renar i området mellan Hednäs och 

Klubbfors 

 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/295021
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/299867
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Strax öster om Hednäs kraftstation finns ett område som utgör riksintresse 

för vindbruk. Inga vindkraftverk finns i dagsläget på platsen. Detta område 

bedöms inte påverkas av vattenverksamheten vid Hednäs. (Figur 3) 

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

Skyddad natur 

Naturreservat 

I eller i anslutning till avrinningsområdet finns totalt 15 naturreservat. 

Samtliga av dessa ligger i Norrbottens län och bedöms inte påverkas av 

Hednäs kraftstation. (Figur 1). 

 

Natura 2000 

De fakta som presenteras under denna rubrik är hämtade från 

bevarandeplanerna för Natura 2000-området Åbyälven. Bevarandeplanerna 

kan komma att ändras över tid, information bör därför hämtas från 

ursprungskällan. Bevarandeplanerna i sin helhet finns att läsa här: 

Bevarandeplan Natura 2000 Åbyälven (Västerbottens län), Bevarandeplan 

Natura 2000 Åbyälven (Norrbottens län) 

 

Hela Åbyälven med tillhörande bi- och källflöden utgör ett Natura 2000-

område. För varje Natura 2000-område finns skyddsvärda naturtyper 

och/eller arter utpekade. Syftet med Natura 2000-området är att bidra till att 

de för området utpekade naturtyperna och arterna får gynnsam bevarande-

status i Sverige och EU. Detta innebär att de utpekade arternas och 

naturtypernas befintliga utbredningsområde, areal, populationsutveckling 

samt deras strukturer/funktioner ska bevaras. 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/299867
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/295021
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/295021
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För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan upprättad. 

Bevarandeplanen beskriver de utpekade naturtyperna och arterna, deras 

bevarandetillstånd i området samt vilka bevarandemål som har satts upp för 

dem. Bevarandemålen utgör tillsammans med miljökvalitetsnormen för 

berörd vattenförekomst ett ramverk som är styrande för förvaltningen av 

vattnet i avrinningsområdet. Åbyälven rinner genom både Norrbottens och 

Västerbottens län. Av denna anledning finns en bevarandeplan för 

respektive län. Vattensystemet bör emellertid behandlas som en helhet för 

en effektivare förvaltning. Länsstyrelserna har därför valt att utforma de 

delar av bevarandeplanerna som omfattar Natura 2000-området Åbyälven 

som en helhet. I tabell 3 och 4 redovisas de naturtyper och arter som ska 

bevaras i Åbyälven enligt Art- och habitatdirektivet. 

 
Tabell 3. Utpekade naturtyper Natura 2000-området Åbyälven. 

Utpekad naturtyp Naturtypskod Areal (hektar) 
 Västerbottens län Norrbottens län 

Ävjestrandsjöar 3130 0 3030 

Myrsjöar 3160 40 600 

Större vattendrag 3210 200 1050 

Mindre vattendrag 3260 70 15 

 

Strömmande vatten i älvens huvudfåra klassificeras i huvudsak som Större 

vattendrag. Strömmande vatten i biflöden utgör i huvudsak Mindre 

vattendrag. (Tabell 3). Diken, kanaler, omledda eller mycket kraftigt 

påverkade vattendragssträckor omfattas inte av de naturtyper som tas upp i 

Art- och habitatdirektivet. Flertalet sjöar i vattensystemet utgör ingen 

naturtyp. 

 
Tabell 4. Utpekade arter Natura 2000-området Åbyälven. 

 

Art Vetenskapligt namn Västerbottens län Norrbottens län 

Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera X X 

Bredkantad dykare Dytiscus latissimus X - 

Lax Salmo salar X X 

Stensimpa Cottus gobio X X 

Utter Lutra Lutra X X 

 

Den till stora delar naturliga vattenmiljön skapar förutsättningar för ett rikt 

djurliv där lax, utter, stensimpa, bredkantad dykare (Västerbottens län) och 

flodpärlmussla för närvarande är särskilt prioriterade. Det vilda laxbeståndet 

i Åbyälven är unikt genom att vara ett av de få i landet som är nästintill 

opåverkat av utsättningar av lax. Älvens funktion som lek- och 

uppväxtområde för lax är därför en avgörande faktor för områdets 

bevarandevärde. 

 

Aktuella bevarandemål för arter/naturtyper samt prioriterade 

bevarandeåtgärder för Natura 2000-området återfinns i bevarandeplanerna. 
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Miljökvalitetsnormen för vatten 

Statusklassificering 
Åbyälvens avrinningsområde innefattar totalt 71 ytvattenförekomster 

fördelat på 14 sjöar och 57 vattendrag. Av de 57 vattendragen i 

avrinningsområdet bedöms 28 nå god ekologisk status medan 29 av 

vattendragen ej uppnår god ekologisk status, vilket innebär att de inte följer 

kvalitetskraven för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Ekologisk status är 

en övergripande bedömning och en sammanvägning av flera underliggande 

kvalitetsfaktorer. Avrinningsområdet ingår i 2021-års översyn av 

miljökvalitetsnormer för vatten påverkade av vattenkraft.  Mer information 

om den bedömda statusen i avrinningsområdet finns att läsa i VISS. 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?area=2,54&subUnitType=0&managementCycleName=Senaste_bedoemning
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Figur 4. Översiktlig karta ekologisk status vattendrag nedströms Östra Kikkejaure enligt 

den senaste förvaltningscykeln (2017–2021). Underlag hämtat från VISS 2021-03-04. 

 

Hednäs kraftverk påverkar bedömningen av ett stort antal vattenförekomster 

inom avrinningsområdet. En betydande påverkan gällande förändring av 

konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar kopplat till vattenkraft 

återfinns hos 30% av vattenförekomsterna. 58% av vattenförekomsterna 

(vattendrag) i avrinningsområdet påverkas av morfologiska förändringar och 

kontinuitet. Möjliggörandet av en fungerande upp- och nedströmspassage 

förbi Hednäs kraftverk är en mycket viktig åtgärd för att uppfylla 

miljökvalitetsnormen för ett stort antal vattenförekomster i 

avrinningsområdet. Uppströms Hednäs kraftverk finns stora arealer 

uppväxtområden (140 ha modellerade strömsträckor enligt VISS) för 

strömlevande arter som lax, öring och harr. 

 

Ekologisk status och kvalitetsfaktorer som kopplar till 

vattenkraftsverksamheten i Åbyälvens huvudfåra nedströms Östra 

Kikkejaure presenteras i Tabell 5. Vattenförekomsternas placering i 

förhållande till Hednäs kraftverk kan avläsas i Figur 4. 

 
Tabell 5. Vattenförekomster och statusklassificering i Åbyälvens huvudfåra nedströms 

Östra Kikkejaure enligt den senaste förvaltningscykeln (2017–2021). Underlag hämtat från 

VISS 2022-01-20. 
  Bedömning Kvalitetsfaktor 

Vattenförekomst MS_CD Ekologisk 

status 

Konnektivitet i 

vattendrag 

Hydrologisk 

regim 

Morfologiskt 

tillstånd 

Åbyälven - ”Ö. 

Kikkejaure till 

Bröträsk” 

WA31808879 God Måttlig God God 

Åbyälven - 

”Bröträsk till 

Hednäs” 

WA25194890 Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande Måttlig 

Åbyälven – 

”Hednäs 

naturfåra” 

WA76488843 Måttlig Dålig Dålig Otillfredsställande 

Åbyälven - 

”Hednäs till 

Gagsmark” 

WA83535368 God Måttlig God God 

Åbyälven- 

”Gagsmark till 

mynning” 

WA64607000 God  Måttlig God God 

 

Miljökvalitetsnorm  

Gällande miljökvalitetsnorm för de vattenförekomster i tabell 5 som inte 

redan uppnår god ekologisk status är God ekologisk status 2033. För 

vattenförekomster som har god ekologisk status är normen God ekologisk 
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status utan tidsfrist. Beskrivning av kvalitetskrav och kvalitetsfaktorer med 

tidsfrist återfinns i VISS.  

Möjliga åtgärder 

I tabellen nedan visas möjliga åtgärder som kan behöva genomföras för att 

uppnå bättre vattenkvalitet kopplat till vattenkraftverksamheten. Åtgärderna 

är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga planeringen för bättre 

vatten. Det kan finnas ytterligare åtgärder som av olika anledning ännu inte 

blivit registrerade. 

 
Tabell 6. Möjliga åtgärder i VISS kopplade till Hednäs kraftverk (Förvaltningscykel 3)  
 

Åtgärd Effekt Effektplats 

Biotopvård i Åbyälven Ökning Habitat 1 vattenförekomst 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage vid 

Hednäs kraftverk 

Ökning Habitat 140 ha 47 vattenförekomster 

Minimitappning i naturfåra nedströms Hednäs 

kraftverk 

Ökning Habitat – Återställa 

hydrologisk regim 

1 vattenförekomst 

 

Skyddsvärda arter 

I och i anslutning till vattendraget finns ett antal viktiga och skyddsvärda 

arter. Lax, flodpärlmussla, utter och stensimpa är utpekade som särskilt 

prioriterade i bevarandeplanerna för Natura 2000-området Åbyälven. 

Särskilda bevarandemål finns därför för dessa arter. Bevarandemål för 

respektive art återfinns i bevarandeplanerna: Bevarandeplan Natura 2000 

Åbyälven (Västerbottens län), Bevarandeplan Natura 2000 Åbyälven 

(Norrbottens län) 

  

Lax (Salmo salar) 

Laxen i Åbyälven har sedan Hednäs kraftverk byggdes 1919 till och med 

1996, då en laxtrappa byggdes vid kraftverket, endast kunnat utnyttja älvens 

nedre delar som lek- och uppväxtområden. Trots att ingen lax- eller 

havsöring passerat förbi Hednäs sedan kraftverket byggdes, började fisk 

söka sig upp och förbi kraftverket för lek efter det att fiskvägen 

färdigställdes. Eftersom en laxgenaration grovt kan sägas vara mellan 5-7 år 

så kommer inte ett svar i form av återvändande leklaxar särskilt snabbt och 

är även beroende på den konkurrens som kan finnas nedström hindret. 

Mellan åren 2008–2020 passerade mellan 45 och 180 lekvandrande laxar 

årligen förbi Hednäs kraftverk (Bilaga 3), detta trots att fiskvägens funktion 

inte varit tillfredsställande. I dagsläget leker lax, enligt de elfisken som 

genomförts, åtminstone upp till Linjeselforsen, ca 35 km uppströms 

kraftverket. Tätheterna av årsungar i denna fors är dock låga jämfört med 

elfiskelokaler belägna nedströms Hednäs kraftverk. Sammantaget är trenden 

positiv för laxbeståndet upp till Hednäs kraftverk. Medeltätheten av 

årsungar har tydligt ökat under 2000-talet på de lokaler som elfiskas (bilaga 

5)4.  

 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/299867
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/299867
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/295021
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/295021
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Att laxen ökar i Åbyälven beror framförallt på att fångstkvoterna inom 

yrkesfisket i havet och längs kusten minskat. Utöver detta har stora delar av 

älvens nedre sträcka flottledsrestaurerats vilket bidragit till den positiva 

utvecklingen. Delar av laxens livsmiljö i älven är dock fortfarande negativt 

påverkad av kvarvarande flottledsrensningar och vandringsproblematiken 

vid Hednäs kraftverk som innebär att produktionspotentialen begränsas.4 

 

Utsättningar av lax från andra vattendrag har skett i jämförelsevis liten 

utsträckning, vilket också minskat risken för en inblandning av för stammen 

främmande genetiskt material från andra älvar. Enligt den tillgängliga 

dokumentation som finns så sattes mellan åren 1944–1959 sammanlagt 

150 000 laxyngel ut i Åbyälven (Bilaga 4). De yngel som sattes ut 

härstammade från Umeälven och Skellefteälven.6 

 

I enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000-området bedöms 

bevarandetillståndet för lax i Åbyälven upp till Hednäs kraftverk i dagsläget 

vara gynnsamt4. Bevarandetillståndet för lax uppströms Hednäs till 

källflödena bedöms i dagsläget inte vara gynnsamt. För att uppnå gynnsam 

bevarandestatus ovan Hednäs måste upp- och nedströmsvandring förbi 

kraftverket fungera och därmed främja en starkare laxstam i älvens övre 

delar14. 

 

Mer information om lax- och havsöringsbeståndens status och utveckling 

finns att läsa i följande rapporter som kan hämtas via SLU:s hemsida och de 

årliga bedömningar som görs inom ICES:  

• Biologiskt underlag Svenska laxbestånd i Östersjön – status 

exploatering och förvaltning, SLU.aqua.2020.5.4-39 

• Biologiskt underlag Svenska havsöringsbestånd på västkusten och i 

Östersjön – status exploatering och förvaltning SLU.aqua.2020.5.4-

39 

 

Öring (Salmo trutta) 

Havsöringen i älven påverkas likt laxen negativt av vandringsproblematiken 

vid Hednäs kraftverk. Åren 2008-2019 passerade mellan 60 och 280 öringar 

årligen förbi Hednäs kraftverk (Bilaga 3). Sedan elfisken inleddes 1987 kan 

man observera en viss positiv utveckling av öringbeståndet i älven, dock 

inte lika tydlig som för laxbeståndet. Trenden fluktuerar en del från år till år 

(Bilaga 6).  

 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 

Flodpärlmusslan är en viktig indikatorart i vattendraget då den har höga 

miljökrav samt kräver förekomst av värdfiskar i form av lax eller öring för 

att kunna fullborda sin livscykel. Förekomst av värdfiskar och deras 
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möjligheter att finna fria vandringsvägar har således stor betydelse för 

flodpärlmusslans spridning och utbredning.  

 

Längs älvens sträckning i Norrbottens län tycks flodpärlmusslan endast 

förekomma i huvudfåran. Älvens population i Norrbotten utgörs enligt 

länsstyrelsens kännedom av ett mindre antal spridda individer längs cirka en 

mil mellan Byskeselet och länsgränsen. Ingen lyckad rekrytering har 

påvisats vilket kan bero på att vattendraget är påverkat av flottningen. Den 

bristande funktionen hos fiskvägen vid Hednäs kraftverk kan kanske också 

bidra till att försvåra flodpärlmusslans reproduktion genom att begränsa 

antalet värdfiskar. 14 

 

Längs Åbyälvens rinnsträcka genom Västerbottens län tycks förekomsten av 

flodpärlmussla vara något rikligare. 2001 inventerade Skellefteå kommun 

17 lokaler från älvens mynning upp till länsgränsen mot Norrbotten. Vid 14 

av dessa lokaler hittades levande vuxna individer. De lokaler med de högsta 

tätheterna av musslor fanns i älvens mellersta del. Forsnackar visade sig 

vara den klart bästa biotopen för flodpärlmussla i älven. 3 av 17 inventerade 

lokaler fanns uppströms Hednäs kraftverk. Musslor hittades vid alla tre 

lokaler i varierande utsträckning från 4 till ca 60 individer. Under hela 

inventeringsperioden hittades inga små musslor och därför är det oklart om 

det sker någon pågående reproduktion.15 

 

I enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000-området Åbyälven i Norr- 

och Västerbottens län bedöms bevarandetillståndet för flodpärlmussla i 

dagsläget inte vara gynnsamt4,14. Arten är starkt hotad enligt Artdatabankens 

rödlista (2020). Flodpärlmusslan är mycket känslig för förändringar i sin 

livsmiljö. Aktuella problem är kvarvarande flottledsrensning, 

vandringsproblematik för värdfiskar vid Hednäs kraftverk och påverkan från 

skogsbruk. 

 

Utter (Lutra lutra) 

Enligt länsstyrelsens inventeringar bedöms utter vara relativt vanlig i hela 

avrinningsområdet. Inom Västerbottens län har de högsta tätheterna 

observerats i älvens nedre lopp kring Gagsmark och Blåfors. Historiskt har 

utterbeståndet varit kraftigt påverkat av miljögifter och jakt. I dagsläget har 

bestånden till stora delar återhämtat sig. Aktuella problem är 

mortalitetsrisker kopplat till trafik. Uttrar passerar ogärna genom 

vägtrummor och under broar vilket leder till att de i större utsträckning 

passerar över vägar. 

 

I enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000-området Åbyälven i Norr- 

och Västerbottens län bedöms bevarandetillståndet för utter i dagsläget vara 

gynnsamt. Arten har ökat kraftigt i antal och utbredning de senaste 20–25 

åren. 
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Stensimpa (Cottus gobio) 

Enligt elfisken så förekommer arten allmänt i hela avrinningsområdet. 

Stensimpa förekommer vanligast i sträckor med klart, strömmande vatten 

med steniga och grusiga bottnar.  

 

I enlighet med Bevarandeplanen för Natura 2000-området Åbyälven i Norr- 

och Västerbottens län bedöms bevarandetillståndet för stensimpa i dagsläget 

vara gynnsamt. Arten är livskraftig och därmed ej rödlistad. 

Ål (Anguilla anguilla) 

Ingen dokumentation rörande förekomst av ål har hittats. I likhet med andra 

kustmynnande vattendrag i Sverige så är historisk förekomst av ål troligt24. 

 

Flodkräfta (Astacus astacus) 

Flodkräfta förekommer i älven men beståndet bedöms som svagt av 

Skellefteå kommun. Arten har fångats vid elfisken både ovan och nedan 

Hednäs kraftverk12. Arten är akut hotad enligt Artdatabankens rödlista 

(2020). Flodkräftan hotas främst av kräftpest och försurning. 

 

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) 

Flodnejonöga har fångats vid flertalet elfisken i älvens nedersta parti och 

vandrar upp i Åbyälven för att leka. På grund av sitt uppströmsvandrande 

beteende kan vandringshinder utgöra en begränsning för beståndets 

utveckling .4,12 

 

Harr (Thymallus thymallus) 

Arten förekommer spridd längs hela älven. I älvens nedersta parti vandrar en 

skyddsvärd havslevande harrpopulation upp för att leka under våren. 

Kvaliteten på vattendragets strukturer är viktiga för harren.4 

 

Genomförda och pågående restaureringsåtgärder 

Delar av Åbyälven inom Västerbottens län har flottledsrestaurerats. Mellan 

åren 2001 och 2006 restaurerades strömsträckor från Blåfors ned till 

mynningen i etapper. Arbetet låg nere 2003 och 2005 på grund av för höga 

flöden. Restaureringsarbetet leddes av Skellefteå kommun i samarbete med 

Åbyälvens nedre FVO.  

Inom Norrbottens län restaureras delar av Åbyälvens strömsträckor inom det 

pågående EU LIFE-projektet ReBorN. Totalt restaureras ca 16 km av älven 

från källflödet vid Auktsjaur ned till länsgränsen. Projektet slutförs 2022 

och då kommer i princip hela Åbyälvens huvudfåra inom Norrbottens län att 

vara återställd från flottningen. Mer information om projektet återfinns på 

hemsidan: ReBorN18.   

https://www.rebornlife.org/
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Sedan flottningen i älven upphörde har ett antal flottningsdammar och andra 

enskilda flottledskonstruktioner rivits ut inom avrinningsområdet sedan 70-

talet. Trafikverket, SCA, Sveaskog och Skellefteå kommun har ersatt ett 

antal vandringshindrande vägtrummor i biflöden till älven. Länsstyrelsen 

Västerbotten har rivit ut en vandringshindrande damm vid Hedfors i 

Malbäcken. 

 

Miljöövervakning 

Åbyälvens avrinningsområde innefattar ett större antal 

övervakningsstationer inom en rad olika miljöövervakningsprogram.  

• Elfisken utförs av Länsstyrelsen (Norrbotten), på uppdrag från SLU, 

inom ramen för EU-s datainsamlingsprogram (DCF) och 

Kalkeffektuppföljning (KEU). 

• Vattenkemi provtas inom Regional miljöövervakning (RMÖ – 

Flodmynningar) och Kalkeffektuppföljning (KEU). 

• Bottenfauna provtas inom Kalkeffektuppföljning (KEU). 

• Sötvattensmusslor inventeras inom programmet för Stormusslor. 

• Oreglerad vattennivå och flöde övervakas inom programmet för 

Nationell miljöövervakning (NMÖ). 

 

Mer information om pågående miljöövervakning i avrinningsområdet 

återfinns i VISS. 

 

Kulturhistoria 

Åbyälven omnämns i ett pergamentbrev redan 1331. I skriften framgår att 

ärkebiskopen Olof Björnsson och konungsåren över Hälsingland, Johan 

Ingemarsson, ägde hälften av fisket i ”Sukubyske” älv. Sukubyske, som 

betyder ”Litsle Byskio” eller ”den lilla svällande” är av allt att döma 

nutidens Åbyälv. Den närliggande, något större, Byskeälven benämndes vid 

samma tidpunkt för ”Bredha Byskio” eller ”den breda svällande”.  

Åby älvdal har en gedigen nybyggarhistoria. Älvdalens invånare har genom 

historien främst livnärt sig på fiske, säljakt och skogsbruk (virke och 

tjärtunnor). I längden ”Undervisning om floder och laxfiske i Väster- och 

Österbotten” från ca 1525 kan man läsa att birkarlarna, som var handelsmän 

aktiva i Torne, Lule och Pite samemarker, innehade laxfisket å samernas 

vägar. Handelsmännen hade monopol på handel och skatteuppbörden bland 

samerna i dessa storsocknar. Den del av Åbyälven som birkarlarna rådde 

över är troligt den övre delen av älven som på 1550–60 talet nyttjades av 

bönder i Piteå socken som fjällträsk. Fjällträsk betecknar ”träsk som belägne 

äro i Kronans allmänning”. I älvens nedre del nära mynningen var laxfisket 

fördelat på alla bönder i byn. I åmynningen (Åminnet) fiskade man 1561 

med en laxgård, två stakanät, en tina och en kolknot. År 1559 sägs att man 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA64607000
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fiskar lax ytterst i åmynningen. Om vattnet var för högt fiskades istället 

nätting. 

 

Under 1500- och 1600-talet byggdes ett antal kvarnar i området. År 1631 

upprättades en förteckning över samtliga större skattlagda kvarnar i 

Västerbotten. Det fanns då 15 kvarnar i Skellefteå socken. Förteckningen 

visar att det fanns en större kvarn i Åbyn där närliggande byarna Gagsmark, 

Källbomark, Kinnbäck, Avan och Åbyn malde. 

 

År 1642 uppfördes ett kapell i Åbyn som fanns kvar i drygt 100 år. Kapellet 

betjänade den norra delen av Skellefteå socken, från Byske by till Piteå 

sockens gräns.20  

 

Tjära var byarnas första skogsprodukt för försäljning. Tjärdalarna låg 

normalt hemma vid gården dit tjärveden kördes. När det blev allt för långt 

till råvaran anlades nya tjärdalar ute i skogen. I Gagsmark byggdes 

tjärdalarna ofta av sten vilket annars var ovanligt. På 1600-talet betalades 

bland annat kronoskatten med tjära. Allt efter att tiden gick blev 

tjärproduktionen allt större. Vattendrivna grovbladiga sågar byggdes vid 

byarna längs Åbyälven i början av 1700-talet. Dessa sågar hade ett enda 

centimetertjockt smitt sågblad i sågramen. Byamännen i Kinnbäck byggde 

sin såg 1710, Avan 1722 och Gagsmark 1733. Sågarnas produktion var vid 

tidpunkten liten, 30-100 tolfter årligen (1 tolft = 12 brädor). 

Brädproduktionen användes både för husbehov och till försäljning.  

 

År 1760 gavs tillstånd för den första finbladiga sågen i Skellefteå socken vid 

Brännforsen i Åbyälven, strax uppströms mynningen i Åbyn. Genom 

flottning i Åbyälven kunde sågen vid Brännforsen hämta sin råvara från ett 

stort område. De finbladiga sågarna kom därefter att ta över då de hade en 

väsentlig högre produktionskapacitet och en högre kvalitet på bräderna 

jämfört med de grovbladiga. År 1771 fanns 23 grovbladiga sågar i 

Skellefteå socken, 1804 fanns 15 skattlagda sågar kvar, de finbladiga 

började ta över. Sågen vid Brännfors kom att bli långvarig och spela en stor 

roll i Åbyälvens historia. Sågen utökades 1818 då ytterligare två ramar 

inrättades. Vid Renholmen, vid älvens mynning hade sågverket sin 

lastageplats. Dit fördes sågvirket först ca 1 km på land och flottades därefter 

2,5 km. 1876 byttes det tidigare järnhjulet ut mot ett trähjul vilket 

resulterade i att såghastigheten fördubblades. År 1880 bildades Brännfors 

Ångsågs aktiebolag och en ångsåg som togs i drift 1890 anlades vid den 

tidigare lastageplatsen på Renholmen. Ångsågen var vid tidpunkten ett av 

Europas största och modernaste sågverk. Vattensågen vid Brännfors drevs 

ytterligare 19 år innan den lades ner 1909. I och med att flottningen 

intensifierades uppstod ofta problem med timmerbrötar vid sågverkets 

damm i Brännforsen (Bild 3).  

 

År 1891 beskrev dåvarande fiskeriassistenten Viktor Wahlberg fisket i 

Åbyälven. Vid tidpunkten kunde en och annan lax gå upp till Brännfors 

sågverksdamm, som gick tvärs över älven vilket gjorde det omöjligt för 
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laxen att gå högre upp i älven. Nedanför dammen var älven fylld med 

timmer och dessutom mycket uppgrundad, vilket gjorde att ytterst få laxar 

kunde vandra upp. Byamännen i Åbyn arrenderade ut nätfisket i älvens 

nedre del för ynka tio kronor, vilket innebar att fiske var föga lönande. 
21,22,23  

 
Bild 3. Timmerbröt i Brännforsen, Åbyn. Foto: Skellefteå Museum. 

Efter första världskriget drabbades ångsågens ägare av ekonomiska 

svårigheter och gick i konkurs 1925. Nya ägare tog vid och drev sågen fram 

till 1930 då den lades ner för gott.  
 

År 1870 anlades ytterligare en såg i Åbyälven vid Gagsmark, denna lades 

dock ned omkring 1890. Ytterligare en såg anlades på samma plats 1914 för 

husbehovssågning, den kom att läggas ner på 1920-talet.23 
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Bild 4. Brännfors ångsåg. Här syns såghuset med östra brädgården i förgrunden. Foto: 

Skellefteå museum. 

Allmänna intressen 

Kulturmiljövärden 

Människans närvaro i Åbyälvens dalgång har kontinuitet från stenålder fram 

till idag. Här finns spår och lämningar av en rad olika verksamheter, allt från 

fångstsamhällets subtila boplatser till odlingslandskapets framväxt samt 

skogsbrukets påverkan på landskapet. Men information om forn- och 

kulturlämningar finns i Fornsök.  

 

Inga kända forn- eller kulturlämningar är registrerade (kulturmiljöregistret, 

KMR) i närheten av Hednäs kraftstation. Vattenkraftsverksamheten på 

platsen har lång kontinuitet och det första kraftverket uppfördes 1920. 

Anläggningen är kraftigt omvandlad (förändrad) genom flera 

ombyggnationer och utgör idag en modern kraftverksmiljö. Det finns ingen 

kulturhistorisk utvärdering av kraftverksmiljön men de kulturhistoriska 

värdena antas vara försumbara enligt Länsstyrelsens bedömning. 

 

Fritidsfiske 

Fisket efter framförallt lax, havsöring och harr är mycket populärt i älven. 

Fritidsfisket efter dessa arter sker främst i älvens nedre del inom 

Västerbottens län där havsvandrande individer av dessa arter är mer talrika.  

 

Åbyälven med biflöden har klassats som ett Särskilt värdefulla vatten med 

avseende på fisk och fiske. Målarter är bland annat havsvandrande 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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öringsstam, långvandrande laxstam, vattendragslekande kustharrstam, 

förekomst av flodpärlmussla och flodnejonöga.25 

 

Åbyälvens Nedre FVO förvaltar fisket från mynningen upp till byn Blåfors, 

ca 10 km nedströms Hednäs kraftverk. Fisket upplåts till allmänheten och 

under 2020 beräknades antalet fiskedygn till 2905 baserat på 

fiskekortsförsäljning. Fångstrapportering sker digitalt där den som fiskar är 

skyldig att rapportera all öring och lax över 50 cm. Under 2020 

rapporterades totalt en fångst av 88 laxar (84 återutsattes) och 128 öringar 

(111 återutsattes). Fisket längs älvsträckan mellan Blåfors och länsgränsen 

förvaltas av Åbyälvens Övre FVO. I den del av avrinningsområdet som 

rinner genom Norrbottens län förvaltas fisket i huvudsak av Sveaskog.  

 

Friluftsliv 

Enligt Länsstyrelsens kartering av friluftsliv finns områden i närheten av 

Hednäs kraftstation som utgör potentiellt friluftsvärde, stigområden och 

utsiktsområden.25  
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Bilagor 

Bilaga 1. Karta över laga skifte från 1844. Åbyn. Brännfors sågverksdamm synlig i mitten 

av kartan. Källa: Lantmäteriet. 
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Bilaga 2. Generalstabskartan från 1900 (uppmätt 1891–92). Källa: Lantmäteriet. 
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Bilaga 3. Uppgång av lax och öring förbi Hednäs fisktrappa. Källa: Skellefteå Kraft. 
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Bilaga 4. Utsättningar av laxyngel i Åbyälven. Källa: Länsstyrelsen Västerbotten6. 

 

 
Bilaga 5. Tidsserie elfiske lax. Samtliga elfisken inom huvudavrinningsområdet. Källa: 

SERS 
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Bilaga 6. Tidsserie elfiske öring. Samtliga elfisken inom huvudavrinningsområdet. Källa: 

SERS. 

 

 
Bilaga 7. Tidsserie elfiske lax inom regional miljöövervakning (RMÖ) – artövervakning 

lax. 10 lokaler i älvens huvudfåra. 

 

 

 

 

 
Bilaga 8. Tidsserie elfiske öring inom regional miljöövervakning (RMÖ) – artövervakning 

öring. 10 lokaler i älvens huvudfåra. 

 

Bilaga 9. Kontroll av smoltavledarens funktion mellan åren 2003–2007. Källa: Fiskeriverket19. 

År Antal 

laxsmolt 

Antal 

öringsmolt 

Återfångst laxsmolt 

med smoltavledare (%) 

Återfångst laxsmolt utan 

smoltavledare (%) 

2003 214 2 19.3  

2004 201 4 25.1  

2005 685 13 23.6 0 

2006 411 10 3.8 17.6 

2007 559 5 5.9 4.2 
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Bilaga 10. Byggnation av Hednäs kraftverk. 1919. Foto: Skellefteå museum. 

 
Bilaga 11. Hednäs kraftstation i mitten. T.v. kraftstationsföreståndarens hus. Foto: 

Skellefteå museum. 
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Bilaga 12. Timmerflottning genom dammens utskov. Foto: Skellefteå museum. 

 
Bilaga 13. Fisktrappans intag i kraftverkets turbinkanal. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 
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Bilaga 14. Fisktrappans ingång och alternativ ingång. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

 

 
Bilaga 15. Fisktrappans intag. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 
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Bilaga 16. Fisktrappa, utskov och dammvall. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

 
Bilaga 17. Turbinutlopp och intag fisktrappa. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 
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Bilaga 18. Ortofoto Hednäs. Ca 1960. Källa: Lantmäteriet. 


