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Sammanfattning  

Den 1 februari 2023 ska vattenkraftsanläggningen i Tavelån 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 

Sammanfattning av samverkansprocessen 

Samverkan inom Tavelåns prövningsgrupp påbörjades i början 2021 med en 

telefonkontakt med ägaren av det enda kraftverket i prövningsgruppen – Kvarnfors 

kraftverk. Den inledande kontakten syftade till att ge information om 

samverkansprocessen och den kommande prövningen samt att diskutera hur vi bäst 

lägger upp samverkan.  

En månad senare skickade vi ut ett informationsbrev och gav ägaren av kraftverket 

möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast på nulägesbeskrivningen. I samband 

med detta skickades också en inbjudan att delta i samverkan till övriga parter. 

Övriga parter gavs också möjlighet att lämna synpunkter på nulägesbeskrivningen. 

Ägaren av kraftverket lämnade inte in några synpunkter på nulägesbeskrivningen 

och hörde inte heller av sig till Länsstyrelsen. Därför tog vi en ny kontakt med 

ägaren. I samband med detta planerade vi också in ett samverkansmöte vid 

anläggningen under hösten. 

Vi genomförde ett samverkansmöte vid Kvarnfors kraftverk den 18 oktober 2021. 

Med på mötet var Länsstyrelsen, kraftverksägaren och Umeå kommun. På mötet 

pratade vi om nulägesbeskrivningen, vilka miljöanpassningar som krävs vid 

anläggningen och hur det kan påverka kraftverket och övriga intressen. Vi pratade 

även om att det saknas tillstånd för avledningen till kraftstationen men att dammen 

numera kanske kan anses ha tillstånd med stöd av urminnes hävd. 

En månad efter samverkansmötet tog vi en ny kontakt med ägaren av kraftverket. 

Vi diskuterade samverkansmötet och frågande om det kvarstod några frågor eller 

funderingar och om det fanns behov av fortsatt samverkan. Eftersom det inte fanns 

några sådana behov så kom Länsstyrelsen fram till att samverkansprocessen kan 

avslutas. Vi var dock tydliga med att informera att detta inte förhindrar att ägaren 

eller dess ombud tar kontakt med oss om det skulle dyka upp frågor. 

Nulägesbeskrivningen färdigställdes i december 2021. 

Deltagare i samverkan 

I Tavelåns prövningsgrupp finns en anläggning, Kvarnfors kraftverk med 

tillhörande damm. Verksamheten ägs av Trailertjänst Nils Granberg AB där Nils 

Granberg är kontaktperson. 

Inbjudan att delta i samverkansprocessen för prövningsgruppen skickades till 

följande parter: Älvräddarna, Sportfiskarna, Vattenmyndigheten Bottenviken, 

Umeå kommun, Sametinget, Survalengruppen och Havs- och vattenmyndigheten. 

Endast Umeå kommun och Älvräddarna tackade ja till att delta medan 

Vattenmyndigheten Bottenviken meddelade att de deltar vid behov. 
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Synpunkter på nulägesbeskrivningen har lämnats av Sametinget och Umeå 

kommun. 

Vattenkraftens miljöfond blev inbjuden till samverkansmötet den 18 oktober 2021 

men kunde tyvärr inte delta. 

Möten och dokumentation 

Som nämnts ovan har Länsstyrelsen haft flera samtal med kraftverksägaren och 

genomfört ett samverkansmöte. Alla händelser av betydelse för ärendet har 

diarieförts i Länsstyrelsens diarieföringssystem, tillhörande ärende 539-2945-2021. 

Sammanfattande nulägesbeskrivning 

Sammanfattande beskrivning av Tavelåns 

avrinningsområde 

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. Den totala längden vattendrag i 

avrinningsområdet uppgår till 106 km. I tabell 1 nedan presenteras karakteristiska 

flöden för Tavleån,  

Tabell 1. Modellerade karakteristiska flöden för Tavelån.  

Källa: SMHI (S-Hype) 

Karakteristiskt 

flöde (m3/s) 
Tavelån mynning Tavelsjö utlopp 

MHQ 27,3 1,8 

MQ 4,6 0,7 

MLQ 0,8 0,3 

 

Tavelån är ett naturligt surt vattendrag. Under 80- och 90-talet bedömdes 

avrinningsområdet som försurat som en följd av sur nederbörd. Förekomsten av 

svartmocka i de södra delarna av avrinningsområdet kan under ogynnsamma 

förhållanden ge upphov till betydande försurningseffekter. Kalkning av 

avrinningsområdet påbörjades våren 1993 och pågår ännu.  

Fällforsån är markerad som allmän flottled medan Tavelån inte är det. Tavelån har 

dock sannolikt brukats för timmerflottning eftersom tydliga spår från 

flottledsrensning finns längs ån. Utöver morfologisk påverkan från flottning har 

Tavelåns fåra rätats för att främja jordbruk. 



 7 

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 ån. 

Vattenkraftverk inom prövningsgruppen  

I Tavleåns prövningsgrupp finns ett vattenkraftverk, se illustrerad karta i figur 1. 

Vattenkraften som bedrivs i Tavelån är småskalig med en installerad effekt på 50 

kW och en angiven normalårsproduktion på 40 MWh. Dammen består av två 

utskov uppdelade i två mindre med sammansatta luckor. Till dammen hör en äldre 

såganläggning som drivs/drevs av el från kraftverket. Det är okänt när dammen 

som idag tillhör kraftverket byggdes. Det finns inget tillstånd att avleda vatten till 

kraftstationen. 

Figur 1. Karta över vattenkraftverk och dammar inom Tavelåns prövningsgrupp. 
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Vattenmiljön 

Miljökvalitetsnormen för vatten 

Tavelåns avrinningsområde har totalt 17 ytvattenförekomster: 6 sjöar och 11 

vattendrag, Fyra av dessa uppnår god ekologisk status enligt den senaste 

förvaltningscykeln. Resterande 13 ytvattenförekomster uppnår måttlig ekologisk 

status. 

 

Vattenförekomsten som innefattar Kvarnfors vattenkraftverk sträcker sig från 

Tavelsjön ned till sammanflödet av Tavelån och Fällforsån (WA48856658). Under 

december 2021 beslutades en ny norm, God ekologisk status 2033 och 

statusbedömningen till Måttlig ekologisk status. För att vattenförekomsten ska 

kunna uppnå god ekologisk status måste fria vandringsvägar skapas förbi dammen. 

Mer detaljerad information återfinns i VISS. 

 

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. Tavelåns mynningsområde, 

Tavlefjärden, utgör ett Natura 2000-område av riksintresse.  

 

Övrigt 

Kvarnfors vattenkraftverk ligger inom vattenskyddsområdet Vindelälvsåsen (se 

figur 1). Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentillgångarna inom 

området i ett flergenerationsperspektiv. 

 

Tavelåns artrika strandskogar och naturliga strandmiljöer klassas som skyddsvärd 

natur inom översiktsplanen för Umeå kommun. 

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. De 

miljöanpassningsåtgärder vi föreslagit är följande: 

• Anläggning av en fiskpassage vid dammen som medger upp- och 

nedströmsvandring för alla fiskarter som finns i Tavelån. Fiskpassagen 

behöver vara i drift under så lång tid som möjligt under året (tidigt vår till 

sen höst). 

• Ett kontinuerligt vattenflöde i vattendraget. I första hand ska vattnet 

släppas genom fiskpassagen när den är i drift. När fiskpassagen är stängd 

kan vattnet passera genom turbinen eller över dammen. 
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Förutom detta har Länsstyrelsen i samverkan pratat kort om miljöanpassningar ifall 

verksamhetsutövaren väljer att avveckla verksamheten och riva ut dammen och 

kraftstationen. I detta fall så behöver vattendraget återställas på ett sätt som gör det 

möjligt för fisk att passera. Eftersom det är många närboende som vill behålla 

vattenspegeln så diskuterades möjligheten att kombinera en återställning med en 

bibehållen vattenspegel. Vidare utredning är nödvändig om detta blir aktuellt. 

Påverkan på vattenkraftverket 

Flödet i Tavelån är redan idag under perioder så lågt att ingen el kan produceras i 

kraftstationen. Dessa perioder sker främst under vintern och sommaren. Med en 

fiskpassage kommer det att bli längre perioder då ingen elproduktion kan ske. En 

fiskpassage kommer också att ställa högre krav på underhåll, skötsel och kontroll 

av verksamheten. 

Påverkan på andra intressen 

Det finns många närboende som är mycket angelägna om att bibehålla den 

uppdämda ytan (Survalen). Vi kan inte se att detta intresse skulle påverkas negativt 

av en fortsatt drift av kraftverket. Vi kunde inte heller identifiera andra intressen 

som påverkas negativ av fortsatt drift som inkluderar en fiskpassagelösning. 

Däremot så skulle fiskeintresset påverkas på ett positivt sätt. 

Redovisning av olika uppfattningar i 

samverkansprocessen 

Vid samverkansmötet framkom det att verksamhetsutövaren inte ansåg att en 

fiskpassage var nödvändig med motiveringen att det inte finns några 

havsvandrande arter i systemet. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning, bland 

annat då även andra fiskarter har ett behov av att vandra. Det är dessutom så att det 

finns uppgifter om att det ska finnas ett svagt bestånd av havsvandrande öring i 

Tavelån. 

Uppgifter om det finns väsentligt 

underlag som saknas 

Länsstyrelsens uppfattning är att det inte saknas något väsentligt underlag för att 

kunna bedöma hur Kvarnfors kraftverk ska miljöanpassas. Däremot krävs nytt 

underlag för att kunna avgöra detaljutformningen av fiskpassagelösningen.  

Verksamhetsutövaren skulle eventuellt kunna försöka ta fram mer detaljerade 

uppgifter om vilka arter som historiskt har kunnat passera platsen, t.ex. information 

om fallhöjder. Detta för att få mer information om vilka fiskarter som utgör 

målarter för en konnektivitetsåtgärd. Vi anser dock att det är fullt möjligt att istället 
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utgå från att alla arter som idag finns i vattensystemet ska kunna passera platsen 

efter åtgärd.  

Det kan också finnas ett behov av att utreda om dammen till kraftverket har ett 

kulturhistoriskt värden som kan påverkas av en miljöåtgärd. 


