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Sammanfattning 
Den 1 februari 2022 ska vattenkraftsanläggningarna i Rickleån som ingår i den 
nationella planen för vattenkraften påbörja prövningen för moderna miljövillkor. 
Som förberedelse inför denna prövning har samverkan skett kring det underlag som 
behövs för att säkerställa en effektiv prövning. Denna redovisning sammanfattar 
det arbete som skett och markerar avslutet på samverkansprocessen. 
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Beskrivning hur arbetet har bedrivits 
Man kan säga att samverkan kring vattenkraftsverksamheterna inom Rickleåns 
avrinningsområde påbörjades redan 2017, men då inom ”Samverkansprojekt 
Rickleån” och gruppen ”Miljöanpassad vattenkraft” 
(https://www.samverkanricklean.se/). Det vill säga innan vi fick en ny lagstiftning 
som ställde krav på att alla vattenkraftsverksamheter ska ha moderna miljövillkor 
och innan det fanns krav på samverkan inför prövningen. Inom gruppen som 
arbetade med miljöanpassning av vattenkraften fanns representanter för 
kommunerna, Länsstyrelsen, Skellefteå Kraft AB, fiskevårdsområdesföreningar, 
kulturföreningar, Mellanbygdens vattenråd och Älvräddarna. Vi genomförde ett 
flertal möten och besökte flera av anläggningarna i fält under tiden vi diskuterade 
hur vattenkraften kan miljöanpassas. 

Hösten 2019 lämnade Havs- och vattenmyndigheten in ett förslag till en nationell 
plan för omprövning av vattenkraften (NAP). I planen ingick en indelning i 
prövningsgrupper och tidsplan för prövningen, men också förslag om att det skulle 
ske en regional samverkansprocess innan prövningen påbörjades. Det framgick 
också att tanken var att länsstyrelsen skulle hålla i dessa samverkansprocesser. 
Enligt förslaget på tidsplan skulle vattenkraftsverksamheterna i Rickleån lämna in 
sina ansökningar till domstolen den 1 februari 2022. 

Med anledning av detta hade Länsstyrelsen och Skellefteå Kraft AB ett möte i 
slutet av januari 2020 för att prata om hur ”Samverkansprojekt Rickleån” skulle 
förhålla sig till den regionala samverkan inför omprövningen. På mötet kom vi 
fram till att det var lämpligt att bilda en mindre så kallad NAP-grupp som arbetade 
fokuserat på den kommande omprövningen och den regionala samverkan. I denna 
mindre grupp såg vi kommunerna som viktiga aktörer utöver Länsstyrelsen och 
vattenkraftsägarna. Resten av deltagarna i gruppen ”Miljöanpassad vattenkraft” 
kunde i sin tur utgöra en referensgrupp/remissgrupp till NAP-gruppen. 

Deltagare i samverkan 
I Rickleåns prövningsgrupp finns sju vattenkraftverk och fem regleringsdammar 
som ingår i den nationella planen. Skellefteå Kraft AB äger tio av dessa 
anläggningar och övriga två kraftverk ägs av Karl Jonsson TTT AB (Forslidens 
kraftverk) och en privatperson (Kalvträsk kraftverk). 

Följande aktörer har deltagit i samverkansprocessen: 

• Länsstyrelsen 

• Skellefteå Kraft AB 

• Ägare av Kalvträsk kraftverk 

• Robertsfors kommun 

• Skellefteå kommun (kommunen förde även talan för Norsjö kommun) 

https://www.samverkanricklean.se/
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• Vattenmyndigheten 

• Vattenkraftens miljöfond 

Ägaren av Forslidens kraftverk har fått information om samverkan men har inte 
deltagit. Detta beror på att ägaren har haft möjlighet att ansöka om utrivning av 
vattenkraftverket utanför tidsramen för den nationella planen. Tillstånd till 
utrivning gavs i juni 2021. 

Möten och dokumentation 
Efter det inledande mötet i januari 2020 har vi haft nästan 20 möten inom 
samverkansgruppen och den mindre delgrupp, scenariogruppen, som bildades 
hösten 2020. Alla möten har varit digitala som en följd av coronapandemin och 
dokumenterats genom minnesanteckningar. Förutom digitala möten har vi haft en 
fältdag där vi besökte ett flertal av Skellefteå Kraft AB anläggningar. Vi har använt 
oss av en sharepoint där vi samlat arbets- och underlagsmaterial som varit viktiga 
för våra diskussioner kring miljöanpassningen av vattenkraftverken. 

Kalvträsk kraftverk har ingått i samverkansgruppen men diskussionerna om 
miljöanpassning av anläggningen har skett vid separata möten med 
kraftverksägaren. 

Utöver detta är det värt att nämna att ”Samverkansprojekt Rickleån” har bidragit 
till samverkan genom ett yttrande till samverkansgruppen innehållande en 
sammanställning av det arbete som skett inom ”Samverkansprojekt Rickleån”. I 
rapporten sammanställs frågor och resonemang som förts på ett lokalt plan kopplat 
till Rickleåns ekologiska funktion och ekologiska status. 

Sammanfattande nulägesbeskrivning 
Eftersom samverkan inom Rickleåns prövningsgrupp påbörjades i början av 2020 
fanns ingen vägledning från Havs- och vattenmyndigheten om hur 
samverkansprocessen skulle ske. Detta innebär att vi inte har tagit fram en 
nulägesbeskrivning som enligt vägledningen är utgångspunkten för samverkan. 
Istället har våra inledande diskussioner utgått från ett arbetsdokument där 
Länsstyrelsen och kommunerna redovisade sin uppfattning om kunskapsläget för 
respektive anläggning samt vilka behov av utredningar/anpassningar som skulle 
behövas.  

Det generella kunskapsläget om avrinningsområdet var ganska gott inom 
samverkansgruppen eftersom vi under flera år hade arbetat med frågan om 
miljöanpassningen av vattenkraften inom ”Samverkansprojekt Rickleån”. Nedan 
följer därför endast en kort sammanfattande beskrivning av Rickleåns 
avrinningsområde. 
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Sammanfattande beskrivning av Rickleåns 
avrinningsområde 
Rickleån är en skogsälv som rinner genom de centrala delarna av Västerbottens län 
och mynnar i Bottenviken. Ricklån är ca 110 km lång om man räknar med 
källflödena Risån, Sikån och Tallån. Det största biflödet är Tvärån. 
Avrinningsområdet är på 1 649 km² och sjöandelen är nära 9%. Bygdeträsket och 
Göksjön är de största sjöarna och det finns även flera stora sjöar i de övre delarna 
av Tallån, Risån och Sikån. 

Liksom de flesta norrländska vattendragen nyttjades Rickleån som transportled för 
timmer under flottningsepoken. Rickleån är däremot unik på så sätt att flottning 
inte bedrevs nedströms Robertsfors. Detta innebär att strömsträckorna på dessa ca 
15 km mellan Robertsfors och havet bevarats i stort sett opåverkade av 
flottledsrensning. 

Inom avrinningsområdet finns en stor mängd forn- och kulturlämningar. Många har 
på olika sätt anknytning till Rickelåns vatten. Förhistoriska boplatslämningar 
återfinns framförallt vid Bygdeträskets södra sida, vid Bjursjön och i Strandholm. 
Enstaka boplatser finns även vid alla större sjöar, t.ex. Tallträsk, Brännvattnet och 
längs med Rickleån. I anslutning till vatten förekommer även många 
fångstgropssystem. Inom Rickleåns avrinningsområde finns två kulturmiljöer av 
riksintresse: Byarna runt Bygdeträsket (Skellefteå kommun) och Robertsfors 
brukssamhälle (Robertsfors kommun). Båda riksintressena har koppling till 
Rickleåns vattensystem.  

I tabellen nedan anges modellerade flöden för Rickleån. 

Tabell 1. Modellerade vattenflöden för Rickleån 1981-2019 vid 
utloppet till havet (SMHI:s vattenwebb) 

Karakteristiskt flöde  

Medelhögvattenföring (MHQ) 64 m³/s 

Medelvattenföring (MQ) 17 m³/s 

Medellågvattenföring (MLQ) 5 m³/s 

Vattenkraftverk inom prövningsgruppen 
I Rickleåns prövningsgrupp finns sju vattenkraftverk: Bruksfors, Sågfors, 
Fredriksfors, Älglund, Bygdsiljum, Forsliden och Kalvträsk kraftverk. Det finns 
också fem regleringsdammar varav tre ligger i källflödena Tallån, Sikån och Risån, 
och ett sidovattendraget Tvärån (Bjursjöns regleringsdamm). Regleringen av Stora 
Bygdeträsket i huvudfåran sker vid Bygdsiljums kraftverk. Se kartan i figur 1. 

Vattenkraftverken i Rickleån bedrivs som strömkraftverk och är småskaliga, dvs. 
har en installerad effekt under 10 MW. Det största kraftverket, Älglunds kraftverk, 
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har i Energimyndighetens rapport ER 2016:11 bedömts tillhöra den grupp av 255 
vattenkraftverk i Sverige som har störst betydelse utifrån sitt relativa reglerbidrag. 
Reglerdammarna uppströms Älglunds kraftverk, inklusive Bygdsiljum kraftverk, 
skapar tillsammans förutsättningar för Älglunds reglerförmåga. Regleringsgraden, 
det vill säga andelen av årsavrinningen som kan lagras i sjömagasinen, ligger på 
18% enligt SMHI:s vattenwebb (modellerat data). 

Det är bara två av vattenkraftverken som har värderats ur kulturmiljösynpunkt: 
Bruksfors och Fredriksfors kraftverk inom Robertsfors samhälle. Båda kraftverken 
har bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde enligt rapporten ”Småskaliga 
vattenkraftverk – Ett kulturhistoriskt underlag om småskaliga elproducerande 
vattenkraftverk i Västerbotten” (Länsstyrelsen 2020). Västerbottens museum har på 
uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram ett planerings- och kunskapsunderlag för hela 
Rickleåns avrinningsområde som kommer att finnas tillgänglig under 2022. Den 
kommande rapporten ska innehålla fördjupade beskrivningar och värderingar av 
vattenanknutna kulturmiljöer vilket bl.a. inkluderar inventering och värdering av 
regleringsdammarna. 

Figur 1. Karta över vattenkraftverk och regleringsdammar inom 
Rickleåns prövningsgrupp samt de två vattenanknutna Natura 2000-
områdena i nedre delen av Rickleån. 
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Vattenmiljön 

Miljökvalitetsnormen för vatten 
Det har skett en översyn av miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster som 
berörs av vattenkraften i Rickleåns avrinningsområde och nya normer ska 
fastställas vid årsskiftet 2021/2022. Förslaget som gick ut på remiss i början av 
2021 innebär att alla vattenförekomster, förutom de vid Älglunds kraftverk 
(uppströms kraftverksdammen och torrfåran), ska nå God ekologisk status 2027. 
Den nuvarande ekologiska statusen i dessa vattenförekomster är bedömd som 
måttlig ekologisk status. För vattenförekomsterna i direkt anslutning till Älglunds 
kraftverk är förslaget på ny norm God ekologisk potential 2027 och 
statusbedömningen är otillfredsställande ekologisk status. Se bilaga 1 för mer 
information om statusklassning och förslag till normer för de vattenförekomster 
som påverkas av vattenkraften. 

Natura 2000-områden 
I Rickleåns avrinningsområde finns två vattenanknutna Natura 2000-områden:  

• Åströmsforsen 

• Klubben-Rickleån 

Åströmsforsen ligger ca 5 km nedströms Robertsfors samhälle. Natura 2000-
området representerar en del av den av flottningen orörda sträckan mellan 
Robertsfors samhälle och havet. Området är värdefullt och har ett naturligt lopp 
och naturligt botten- och stenstruktur vilket ger goda förutsättningar som lek- och 
uppväxtområdet för lax och havsöring. I tabell 2 anges de arter och naturtyper som 
är utpekade inom Åströmsforsen.  

Viktiga bevarandemål för naturtyperna är naturliga vattenståndsvariationer och 
naturlig hydrologi. För lax är bevarandemålet bland annat att det ska ske 
kontinuerlig laxföryngring i laxens hela naturliga utbredningsområde i Rickleån. 

Tabell 2. Utpekade arter och naturtyper i Natura 2000-området 
Åströmsforsen 

Utpekade arter Utpekade naturtyper Uppskattad areal 
naturtyp 

Lax (1106) Mindre vattendrag (3260) 6 ha 

Stensimpa (1163) Svämlövskog (91E0) 0,4 ha 

Utter (1355)   

 

Natura 2000-området Klubben-Rickleån ligger vid Rickleåns mynning och 
omfattar vattendragets nedre lopp med omgivande vattenområde. I området finns 
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många utpekade naturtyper och en utpekad art – lax. Bevarandemålet för laxen är 
densamma som för Åströmsforsens Natura 2000-område. 

Bevarandeplanerna är under revidering och förväntas färdigställas i början av 2022. 
Aktuell bevarandeplan finns att hämta via kartverktyget Skyddad natur på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

Övrigt 
Rickleån är av Fiskeriverket angivet som nationellt särskilt värdefullt vatten med 
ett mycket omfattande fritidsfiske. I dagsläget är det framförallt på sträckorna 
nedströms Robertsfors som fisket bedrivs. Fiskerättsägarna i Rickleå by bedriver 
också traditionellt fiske efter nejonöga. Rickleån är artrikt och många av arterna, 
som exempelvis öring nyttjar både kusten och Rickleån under sin livscykel. 
Exempel på arter är lax, öring, harr, gädda, sik, abborre, lake, ål och flodnejonöga. 
Flodpärlmussla förekommer sparsamt i huvudfåran men i biflödet Tallån finns ett 
stort bestånd. Mycket arbete har gjorts för att återställa vattendraget från de skador 
som flottningen inneburit ovan Robertsfors och stora delar av såväl huvudfåran 
som biflöden är nu restaurerade.  

Riksintressen 
Det finns ett flertal områden av riksintresse inom Rickleåns avrinningsområde för 
såväl rennäringen som naturvård och kulturmiljövård. Vi har valt att i denna 
sammanfattning endast presentera information om ett av riksintressena 
(Robertsfors bruks- och industrisamhälle). För mer information om riksintressen 
för rennäring och naturvård hänvisas istället till länsstyrelsernas geodatakatalog 
(GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se)).  

Robertsfors bruks- och industrisamhälle – riksintresse för 
kulturmiljövård 
Två av vattenkraftverken (Bruksforsen och Sågforsen) ligger inom ett område som 
utgör riksintresse för kulturmiljövården: Robertsfors bruks- och industrisamhälle 
(AC 14). Robertsfors bruks- och industrisamhälle speglar den tekniska, 
ekonomiska och sociala utvecklingen från 1750-talets järnbruk via träindustri till 
modern högteknologisk tillverkningsindustri och från patriarkal bruksort via 
municipalsamhälle till nutidens kommuncentrum.  

I riksintressets centrala del ingår förutom bruksområdet med arbetarbostäder, 
kontor, herrgård, mekanisk verkstad, jordbruksbyggnader och odlingslandskap 
även Rickleån med dammar, kraftverk och bevattningskanal. Rickleån och dess 
forsar samt omgivande skogar var avgörande för etableringen av bruksorten vid 
mitten av 1700-talet. För driften av järnbruket krävdes både kol och vattenkraft. 
Rickleån var järnbrukets energiförråd. Dammarna och vattnet har haft en central 
betydelse för framväxten av de historiska verksamheter som präglat platsen under 
flera hundra år.  

Vattenmiljön genom Robertsfors har flera gånger omdanats och nyttjats för olika 
typer av verksamheter allt från den första bruksverksamheten med masugnen, 

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
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stångjärnshammaren och manufaktursmedjan, via de vattendrivna sågverken från 
slutet av 1700-talet och bevattningskanalen som anlades för odlingsverksamheten 
på 1800-talet och det första vattenkraftverket som byggdes vid sekelskiftet 1900 
fram till 1900-talets moderna industriverksamheter. Rickleån med dess 
vattenreglerande anläggningar från olika tider och för olika ändamål har på så sätt 
idag en avgörande betydelse för upplevelsen av den riksintressanta kulturmiljön. 

Robertsfors historia kan sägas vara unik för Västerbotten men samtidigt 
representativ för stora delar av landet. Riksintresset Robertsfors belyser därmed en 
samhällshistorisk utveckling av både regional och nationell betydelse. Landskapet 
med bebyggelse, anläggningar och lämningar speglar här tydligt de präglande 
verksamheter som kompletterat och avlöst varandra under samhällets uppkomst 
och utveckling. Tydligare och mer fullständigt än i flertalet jämförbara orter. 
Kulturmiljön i Robertsfors ger därför särskilt goda möjligheter att pedagogiskt 
förklara, utläsa och förstå viktiga kulturhistoriska sammanhang som förklarar hur 
det svenska välfärdssamhället formerats. De kulturhistoriska värdena är 
huvudsakligen knutna till fysiska uttryck i form av bevarade marker, bebyggelse, 
anläggningar, lämningar och spår från verksamheter, aktiviteter och händelser som 
haft betydelse för historiens utveckling. Om dessa fysiska uttryck förloras eller 
förvanskas, försämras den kulturhistoriska läsbarheten. Det är därför viktigt att 
kommande åtgärder vidtas och verksamheter bedrivs på sådant sätt att områdets 
kulturhistoriska karaktär upprätthålls och kulturmiljöns viktigare beståndsdelar inte 
skadas. Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av Rickleåns dammar, kraftverk och 
bevattningskanal med flera vattenanknutna anläggningar är nödvändiga för 
läsbarheten av Robertsfors historiska utveckling. 

Förslag på åtgärder och konsekvenser 
Länsstyrelsens förslag på åtgärder under samverkan har i huvudsak utgått från vad 
som enligt VISS behövs för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. Gemensamt för 
alla anläggningar i Rickleån är därför följande: 

• Hydrologisk regim behöver förbättras. Åtgärder kan vara en ökad 
minimitappning och ändrad reglering inklusive regleringsamplitud. Viktiga 
parametrar att titta på är: 

o För sjöar: Vattenståndsvariation i sjöar, Avvikelse i vinter- eller 
sommarvattenstånd, Vattenståndets förändringstakt i sjöar 

o För vattendrag: Volymsavvikelse i vattendrag, Avvikelse i flödets 
förändringstakt 

• Fungerande upp- och nedströmspassager vid alla kraftverk- och 
regleringsdammar. Detta kan också innebära att det finns behov av en 
större minimitappning för att säkerställa funktionen hos fiskpassagen. 

Länsstyrelsen har under samverkan tagit fram en utförlig tabell över 
miljökvalitetsnormerna för vatten inklusive statusklassningen, förslag på åtgärder 
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och effektområden. Denna tabell finns som bilaga 1. I tabellen nedan sammanfattas 
de förslag på åtgärder som behövs för att nå miljökvalitetsnormen för vatten och 
andra mer specifika åtgärdsförslag som diskuteras i samverkan. Mer detaljerad 
information om åtgärdsförslagen finns att läsa i VISS (Välkommen till VISS 
(lansstyrelsen.se)). 

Tabell 2. Sammanfattning av förslag på åtgärder vid respektive 
anläggning 

Anläggning 
Förslag åtgärder för att 
nå MKN 

Övriga/mer specifika 
åtgärdsförslag 

Bruksforsens 
kraftverk 

• Justering/ombyggnation av 
befintliga fiskpassager 

• Förbättra hydrologisk regim (görs 
i uppströms liggande 
regleringsmagasin) 

• Biotopvård 

• Se över tappningsregim för 
att undvika hastiga 
nivåförändringar 
nedströms anläggningen 

Sågforsens 
kraftverk 

• Justering/ombyggnation av 
befintliga fiskpassager 

• Förbättra hydrologisk regim (görs 
i uppströms liggande 
regleringsmagasin) 

• Biotopvård 
• Kantzoner 

 

Fredriksfors 
kraftverk 

• Justering/ombyggnation av 
befintliga fiskpassager 

• Förbättra hydrologisk regim (görs 
i uppströms liggande 
regleringsmagasin) 

• Biotopvård 
• Kantzoner 

 

Älglunds kraftverk • Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring vid dammen 
och Åselestupet 

• Konnektivitet med 
sidovattendrag 

• Förbättra hydrologisk regim 
(inkl. minimitappning) 

• Biotopvård 
• Kantzoner (nedströms 

Åselestupet) 

• Anpassa naturfåran till 
minimitappning som 
fastställs inkl. utrivning 
grunddammar 

• Återskapa naturvärden på 
den rätade, rensade och 
fördjupade sträckan 
nedströms utloppet 

 

Bygdsiljums 
kraftverk, inkl. 
reglering av 
Bygdeträsket 

• Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim  
• Biotopvård 
• Kantzoner 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/


 13 

Kalvträsk 
kraftverk 

• Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim (görs 
i uppströms liggande 
regleringsmagasin)  

 

Bjursjödammen • Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim 

 

Tallträskdammen • Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim 

• Ev. åtgärda rensningar som 
skett nedströms dammen 

Granträskdammen • Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim 
• Biotopvård 

 

Lidsträskdammen • Möjliggöra upp- och 
nedströmsvandring 

• Förbättra hydrologisk regim 
• Biotopvård 

 
 

 

Förutom detta har Länsstyrelsen i samverkan påtalat behovet av att se över de 
befintliga villkoren för anläggningar för att säkerställa att de utgör relevanta 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

Nyttan för vattenmiljön 
Förslagen på åtgärder som presenteras ovan har i huvudsak sin grund i de åtgärder 
som föreslås i VISS för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. Åtgärder som 
innebär att miljökvalitetsnormen nås kommer att ha en stor nytta för vattenmiljön.  

Länsstyrelsen har också på begäran från Vattenmyndigheten gjort en skrivelse som 
bland annat visar på vilka åtgärder som bedöms vara mest prioriterade för Rickleån 
och vilka åtgärder som har störst potential. Denna skrivelse har diskuterats i 
samverkansgruppen. Svaret på skrivelsen finns i sin helhet i bilaga 2 men nedan 
följer en sammanfattning: 

• Områden/naturvärden som är viktigast för vattenmiljön: 
o Naturfåran nedströms Älglunds kraftverk 
o Sträckan Robertsfors – havet 
o Rickleån upp till Åselestupet och Tryssjöbäcken 
o Kopplingen Natura 2000-områdena och lax 
o Tallån (flodpärlmussla) 
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• Åtgärder som har störst potential 
o Återskapad konnektivitet från havet till Rickleåns källflöden 

(Risån, Sikån och Tallån)  
o Älglunds naturfåra 

Konsekvenser för vattenkraften 
Skellefteå Kraft har modellerat tre olika scenarier i syfte att undersöka hur 
regleringen behöver ändras för att nå god status för kvalitetsfaktorn hydrologisk 
regim. De har också undersökt vilka konsekvenser detta innebär för elproduktionen 
och det relativa reglerbidraget. De scenarier som undersökts är: 

1. Följning av ett normalt flöde 

2. Följning av normal magasinnivå 

3. Minimitappning vid Älglunds kraftverk motsvarande MLQ 

Modelleringen har utgått från åren 2013-2018 som bedömts vara representativa för 
vattensystemet, dvs. innehåller såväl lågflödes- som högflödesår. 

Tabell 3. Utfallet av de tre scenarier som modellerats av bolaget. 
Gränsen för att ingå i klass 1 är 0,03 enligt Energimyndighetens 
rapport ER 2016_11. 

 Påverkan på 
produktionen 

Påverkan relativt 
reglerbidrag Älglund  

Scenario 1 – följning av 
normalt flöde 

Ingen -0,05-0,05 

Scenario 2 – följning av 
normal magasinnivå 

-15% -0,04-0,01 

Scenario 3 – 
minimitappning Älglund 
motsvarande MLQ 

-13% för hela systemet, 
-23% i Älglunds kraftverk 

-0,02-0,04 

 

Påverkan på produktionen 
Resultatet från modelleringen visar att det inte blir någon produktionspåverkan av 
att följa ett normalt flöde i systemet (scenario 1) medan de övriga scenarierna visar 
på en produktionspåverkan på 13-15% för hela Rickleåsystemet. 

Påverkan på det relativa reglerbidraget 
Alla scenarier innebär en påverkan på det relativa reglerbidraget och gör att 
Älglund inte klarar kriterierna för att tillhöra klass 1 enligt Energimyndighetens 
rapport, med undantag för år 2014. För en rättvisande bedömning behöver dock det 
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modellerade resultatet jämföras med det relativa reglerbidraget beräknat på den 
verkliga produktionen under samma år. 

Skellefteå Krafts plan för 
miljöanpassning av vattenkraften 
Skellefteå Kraft AB presenterade vid ett möte den 16 september 2021 hur de tänker 
utforma sina ansökningar för moderna miljövillkor. Under mötet berättade bolaget 
att de har för avsikt att riva ut vattenkraftverken i Robertsfors samhälle 
(Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors kraftverk) samt Bjursjöns 
regleringsdamm. För övriga anläggningar är planen följande: 

Älglunds kraftverk 
 Utrivning grunddammar 

 Habitatförbättrande åtgärder i spillfåra 

 Fiskväg byggs förbi Åselestupet 

Bygdsiljums kraftverk 
 Utrivning av Gamla Bygdeträskdammen (kvarvarande rester) 

Tallträsket, Granträsket, Lidsträsket 
 Installation av luckor och styrsystem för jämnare reglering 

 Utredning av minimitappning Granträsket 

Redovisning av olika uppfattningar 
Det har varit många intressanta och konstruktiva diskussioner om 
miljöanpassningen av vattenkraften samt diskussioner om vilka åtgärder som krävs 
för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. De (delvis) olika uppfattningar som 
kvarstår gäller i huvudsak följande: 

• Behovet av konnektivitetsåtgärder: Länsstyrelsen står bakom förslagen i 
VISS att det krävs åtgärder för att möjliggöra fiskvandring vid alla 
vattenkraftverk och reglerdammar. Skellefteå Kraft AB anser att detta inte 
behövs vid Älglunds kraftverk, Bygdsiljums kraftverk och de tre översta 
reglerdammarna (Granträsket, Tallträsket, Lidsträsket) då deras bedömning 
är att fiskpassager inte skulle vara av väsentlig betydelse för 
förekommande vandringsbenägna arter. 

• Ökad minimitappning vid Älglunds kraftverk: Länsstyrelsen står 
bakom förslaget i VISS att minimitappningen vid Älglunds kraftverk 
behöver öka för att nå MKN. Skellefteå Kraft AB gör bedömningen att en 
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minimitappning enligt VISS skulle leda till en produktionsminskning på 
23% vilket gör att Älglund inte längre kan klassas som ett klass 1 
kraftverk. Skellefteå Kraft AB menar att en ökning av minimitappningen 
har för stor inverkan på kraftverkets energiproduktion och dess 
reglerbidrag och anser därför att nuvarande minimitappningskrav ska stå 
fast. 

• Ändrad reglering för att nå god ekologisk status: Länsstyrelsen anser att 
regleringen behöver ändras för att nå god ekologisk status. Skellefteå Kraft 
AB anser att detta påverkar reglerförmågan negativt och menar att det är 
tillräckligt med åtgärder som säkerställer en jämnare reglering vid 
regleringsdammarna i källsjöarna för att inte äventyra uppnåendet av 
MKN. De kommer även att utreda ifall det kan bli aktuellt med ändrad 
minimitappning i Granträsket. 

Uppgifter om det finns väsentligt 
underlag som saknas 
Under samverkan har vi pratat om miljöundersökningar som kan genomföras för 
att få bättre kunskap om nuvarande status för vissa av vattenförekomsterna, t.ex. 
inventering av makrofyter och nätprovfiske i regleringsmagasinen. Resultatet från 
sådana undersökningar kan påverka bedömningen av vilka miljöåtgärder som krävs 
för att nå miljökvalitetsnormen för vatten. I avsaknad på mer underlag är det dock 
nuvarande statusklassning som gäller. 

Referensgruppen tillhörande ”Samverkansprojekt Rickleån” har sammanställt en 
rapport med de frågor och resonemang som först på ett lokalt plan kopplat till 
Rickleåns ekologiska funktion och ekologiska status. Av rapporten framgår deras 
syn på underlag som saknas för att kunna miljöanpassa vattenkraften, t.ex. mer 
kunskap om vintertorrläggning av de reglerade sjöarna och hur vattendragen 
nedströms de reglerade sjöarna påverkas. Rapporten finns i ärende 539-1470-2020 
och kan begäras ut via Länsstyrelsens diarium. 

Länsstyrelsen har inte identifierat något annat väsentligt underlag som behövs för 
att kunna bedöma de övergripande behoven av miljöanpassning av vattenkraften i 
Rickleån, utöver de som redan har nämnts. Det kommer dock att behöva tas fram 
nytt underlag för att kunna avgöra detaljutformningen av miljöåtgärderna. 

 

Bilagor 
1. Statusklassning och förslag till normer 

2. Länsstyrelsens svar på frågor från Vattenmyndigheten 
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