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Sammanfattning  
Den 1 september 2022 ska vattenkraftsanläggningen i Kågeälvens prövningsgrupp 
påbörja prövningen för moderna miljövillkor. Som förberedelse för detta har det 
samverkats kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning. 
Denna redovisning sammanfattar arbetet som skett och markerar avslutet på 
samverkansprocessen.  
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Beskrivning hur arbetet har bedrivits 

Sammanfattning av samverkansprocessen 
Samverkan inom Kågeälvens prövningsgrupp påbörjades i början 2021 då ägaren 
av Storfallets kraftverk (Skellefteå Kraft AB) gavs möjlighet att lämna synpunkter 
på nulägesbeskrivningen. Samtidigt skickades inbjudan ut till övriga parter och de 
gavs också möjlighet att lämna synpunkter på nulägesbeskrivningen.  

Det första samverkansmötet med Skellefteå Kraft AB hölls den 18 februari 2021. 
Vid mötet diskuterade vi bland annat nulägesbeskrivningen samt behov av 
underlag och åtgärder. Bolaget skulle genomföra utredningar och undersökningar 
under fältsäsongen och vi kom överens om att invänta resultaten innan vi fortsatte 
vår samverkan. 

Den 11 november 2021 hölls det andra samverkansmötet och denna gång bjöds 
även övriga parter in. Fokus för mötet var att diskutera målbilden för hur 
vattendraget ska se ut efter att kraftverket är utrivet. I slutet av mötet var alla 
överens om att samverkansforumet fyllt sin roll och att Länsstyrelsen kan slutföra 
samverkansprocessen. 

Deltagare i samverkan 
I Kågeälvens prövningsgrupp finns endast en anläggning – Storfallets kraftverk. 
Skellefteå Kraft AB som äger anläggningen har deltagit i samverkan. 

Vi bjöd in följande parter att delta i samverkansprocessen: Älvräddarna, 
Östersjölaxälvar i samverkan, Skellefteå kommun, Vattenmyndigheten 
Bottenviken, Sportfiskarna och Havs- och vattenmyndigheten. Alla förutom Havs- 
och vattenmyndigheten tackade ja till att delta. 

Möten och dokumentation 
Som nämnts ovan har Länsstyrelsen genomfört två samverkansmöten: ett där 
Skellefteå Kraft AB deltog och ett där alla deltagande parter bjöds in. Alla 
händelser av betydelse för ärendet har diarieförts i Länsstyrelsens 
diarieföringssystem, tillhörande ärende 539-1087-2021. 

Sammanfattande nulägesbeskrivning 
Den slutliga nulägesbeskrivningen för Kågeälvens prövningsgrupp färdigställdes 
den 24 mars 2021 och finns att hämta ut på begäran. Nedan följer bara en kort 
sammanfattning av informationen i nulägesbeskrivningen. 

Kort beskrivning av Kågeälvens avrinningsområde 
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Kågeälvens avrinningsområde omfattar en yta av 909 km2. Kågeälven 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. I tabell 1 nedan 
presenteras karakteristiska flöden för Kågeälven och i figur 1 finns en karta över 
avrinningsområdet. 

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

Karakteristiskt 
flöde (m3/s) 

Kågeälvens 
mynning 

MHQ 77,84 

MQ 10,35 

MLQ 1,98 

 

 
Figur 1. Karta över avrinningsområdet.  

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. I mitten av 1800-talet 
byggdes en damm i Kåge som utgjorde ett totalt vandringshinder. Detta innebar att 
älvens lax- och havsöringsbestånd slogs ut. Dammen revs på 1970-talet och 
vandringsmöjligheten återställdes. Stora delar av Kågeälvens biflöden har 
restaurerats från den påverkan som skedde under flottningsepoken. 
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Vattenkraftverk inom prövningsgruppen  
I Kågeälvens prövningsgrupp finns bara ett vattenkraftverk - Storfallets kraftverk. 
Kraftverket byggdes 1918 på en plats ca 2,5 km nedströms Storkågeträsket (se 
figur 1). Storfallets kraftverk bestod i sitt ursprungliga utförande av en damm som 
sträckte sig över hela vattendraget och en kraftstationsbyggnad på älvens östra 
sida. Enligt uppgift brann delar av verksamheten ner 1969 och kraftverket har inte 
varit i drift sedan dess. Idag finns endast rester av byggnaden och övriga 
anläggningsdelar kvar. I figur 2 visas en oljemålning över kraftverket från 1944. 

 
Figur 2. Oljemålning från 1944. 

Storfallet har idag en fallhöjd på cirka 7 m och utgör ett vandringshinder. Platsen är 
påverkad av mänsklig aktivitet som till exempel flottning och sidofåror har stängts 
av. Höjddata tyder på att älvfåran historiskt varit uppdelad i minst tre sidofåror 
nedan Storfallet (figur 3). Det är därför svårt att uttalas sig om den historiska 
vandringsbarheten. Det finns uppgift om att ål fångats uppströms Storfallet men 
inte någon dokumentation att andra fiskarter ska har kunnat vandra upp förbi 
platsen. 
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Figur 3. Höjdkarta över älvfåran kring Storfallets kraftstation 

Miljökvalitetsnormen för vatten 
I Kågeälvens avrinningsområde finns 57 ytvattenförekomster fördelat på 6 
grundvattenförekomster, 11 sjöar och 40 vattendrag. Storfallets kraftverk ligger 
inom vattenförekomsten ”Ovan Häbbersbäcken till Storkågeträsk”. 
Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status och enligt förvaltningscykel 
3 är kvalitetskravet God ekologisk status 2027. 

Vattenförekomsten bedöms ha brister i ett flertal hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer kopplat till konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt 
tillstånd. Mer detaljerad information finns att hämta i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige). 

Enskilda intressen 
Ovanför dammen finns ett vattenintag som förser Björkdalsgruvan med vatten som 
kan påverkas negativt av utrivningen. Vattenintaget ligger i direkt anslutning till 
dammen på den östra sidan av älven. 

Förslag på åtgärder och konsekvenser 
Skellefteå Kraft AB har tidigt meddelat att de inte vill återuppta driften av 
Storfallets kraftverk utan kommer att ansöka om att riva ut anläggningen. Detta 
innebär att de miljöåtgärder som diskuterats i samverkan har fokuserat på hur 
vattendraget ska se ut när utrivningen är genomförd.  
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Det är viktigt att vattendraget efter utrivningen tillåts att fungera så naturligt som 
möjligt, till exempel att älven breddar när flödet är högre och att nya sidofåror kan 
bildas. Det är därför viktigt att så stor del av den gamla dammen tas bort. 

Utgångspunkten vid en utrivning är att alla anläggningsdelar ska tas bort. 
Länsstyrelsen har dock framfört att det kan vara möjligt att lämna kvar vissa delar 
under förutsättning att det inte har en negativ påverka på miljön. 

Till skillnad från övriga parter i samverkan anser Länsstyrelsen att stenkistorna 
nedanför dammen på vattendragets vänstra sida kan falla inom Skellefteå Krafts 
ansvarsområde och ska därför åtgärdas vid en utrivning.  

Påverkan på andra intressen 
Eftersom utrivningen kommer att sänka vattenytan uppströms dammen finns en 
risk att Björkdalsgruvans vattenuttag påverkas negativt. 

Redovisning av olika uppfattningar i 
samverkansprocessen 
Det har varit stor samstämmighet i samverkan när det gäller den övergripande 
målbilden med utrivningen av Storfallets kraftverk. Den tydligaste skillnaden i 
uppfattning som har framförts är den som nämnts ovan, det vill säga att 
Länsstyrelsen anser att bolaget kan vara ansvarig för stenkistorna på den västra 
stranden nedströms dammen. Skellefteå Kraft AB menar att stenkistorna hör till 
flottningsverksamheten och inte kraftverket och har påtalat att de inte äger marken 
där stenkistorna ligger. 

Uppgifter om det finns väsentligt 
underlag som saknas 
Länsstyrelsen anser att det inte saknas något väsentligt underlag även om det 
naturligtvis behöver ske en detaljprojektering av åtgärderna. 
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