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Sammanfattande bedömning av åtgärdsbehovet vid Agnäs 
kraftverk och behov av ytterligare underlag 
• Nuvarande fiskpassagelösning fungerar inte tillfredsställande för upp- 

och nedströmsvandring och behöver åtgärdas för att miljö-
kvalitetsnormen för vatten ska kunna följas i berörda vattenförekomster. 

• För att nå god ekologisk status krävs ett flöde som försörjer ett återställt 
habitat i naturfåran och som möjliggör en fungerande fiskvandring. 
Habitaten i naturfåran behöver också återställas för att säkerställa den 
ekologiska funktionen. De utredningar som kan behövs är: 

- Biotopkartering av naturfåran för att kunna bedöma 
återställningsbehovet. 

- Modellering (HECRAS) av olika flödesnivåer, provtappning av 
olika flöden eller andra utredningar för att avgöra vilken 
minimitappning som behövs i naturfåran. 

- Det kan vara relevant att beskriva nuläget när det gäller flöde i 
naturfåran där det bl.a. framgår hur omfattande spillet genom 
dammen är. 

• Det kan också finnas behov av att utreda historisk fiskförekomst, t.ex. 
om ål har förekommit i vattendraget. En del i utredningen kan vara att 
utreda förekomst av naturliga vandringshinder. 

 
Sammanfattande bedömning av åtgärdsbehovet vid Lomfors 
kraftverk och behov av ytterligare underlag 
• Dammen i huvudfåran utgör ett vandringshinder och behöver åtgärdas 

för att miljökvalitetsnormen för vatten ska kunna följas. 
 

• Det kan behövas en utredning av vilka arter som historiskt har kunnat 
passera platsen för dammen och därmed utgör målarter för en 
konnektivitetsåtgärd. Alternativt att åtgärden utformas för såväl 
svagsimmande som starksimmande fiskarter. 
 

• För att nå god ekologisk status krävs ett flöde som försörjer ett återställt 
habitat i naturfåran och som möjliggör en fungerande fiskvandring. 
Habitaten i naturfåran behöver också återställas för att säkerställa den 
ekologiska funktionen. De utredningar som kan behövs är: 

- Biotopkartering av naturfåran för att kunna bedöma 
återställningsbehovet. 

- Utredningar för att avgöra vilken minimitappning som behövs i 
naturfåran. 
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Sammanfattande beskrivning av avrinningsområdet 
Öreälven har sina källområden kring sjöarna Alsträsket och Stor-Arasjön i 
det lågfjällsbetonade Stöttingfjället inom Vilhelmina kommun. Älven 
passerar därefter genom Lycksele, Bjurholm och Nordmalings kommuner. 
Avrinningsområdet är 3029 km2 och älvens längd är 23,5 mil. Den totala 
rinnsträckan för vattendrag i avrinningsområdet är 1449 km. Sjöandelen är 
2,4%, vilket är förhållandevis lågt. Stor-Arasjön, Stor-Sandsjön och 
Örträsket utgör de största sjöarna. Andelen våtmark uppgår till 15,3% och 
andelen jordbruksmark till 2,3%.1,2 

Från källflödena i Stöttingfjället övergår lågfjällsterrängen mot vågig 
bergkullterräng. Källområdet domineras av två älvfåror: Örån som avvattnar 
Alsträskområdet och Norrån som avvattnar Stor-Arasjön. Högsta kustlinjen 
ligger 240 meter över havet i höjd med Knaften ett par mil uppströms 
Örträsksjön. I detta område finns två mäktiga randdeltan. Nedströms högsta 
kustlinjen dominerar isälvsediment av olika slag älvdalen. När vattendraget 
passerat Örträsksjön övergår Örån till egentliga Öreälven, i sjön tillkommer 
även vatten från Vargån. Nedströms Örträsk är sedimentlagren tjocka och 
älven är längs långa sträckor djupt nedskuren. Strax nedströms Bjurholm 
ansluter Balån som också hör till ett av de större biflödena. Mellan 
Bjurholm och Agnäs samt Hummelholm och Brattfors breddas dalbotten. 
Här är meandersträckorna särskilt välutvecklade. Ett stort antal strandvallar, 
korvsjöar och övergivna fåror breder här ut sig över dalbotten. Nedströms 
Hummelholm minskar dalsidorna successivt i höjd tills kustslätter tar över 
landskapet omkring en mil från älvens mynning. Längs den sista milen 
innan älven når havet är fallhöjden relativt flack med ett stort inslag av 
strömsträckor. De rikliga sedimentmängderna gör Öreälven till ett av 
Sveriges bästa exempel på meandrande alluviala vattendrag. Öreälven är 
sammantaget mycket variationsrik med höga fall, forsar, sel, meandrande 
partier samt sjöar.1 

Från källflödena till mynningen i Örefjärden har älven en fallhöjd på 
omkring 500 meter. Den största höjdskillnaden finns från källsjöarna ner till 
Örträsksjön som ligger 169 meter över havet. Älven präglas av stora och 
regelbundna säsongsmässiga fluktuationer i vattenföring som upprätthåller 
naturliga fysiska processer som erosion, transport och sedimentation av 
material. Dessa processer gör att älvfårans djup, struktur, substrat och 
strömhastighet är omväxlande. Transporten av sediment är utmärkande och 
kan vara omfattande i det finsedimentrika området nedströms högsta 
kustlinjen. En bidragande orsak till älvens kraftiga flödesvariation är den 
låga sjöandelen i huvudfåran vilket gör att vattendragets förmåga att 
magasinera vatten är liten. Medelvattenföringen i Öreälvens 
mynningsområde är 37,5 m3/s, medelhögvattenföring 241 m3/s och 
medellågvattenföring 6,8 m3/s (Tabell 1).  
 



     
 
  

   
  

 
  
              2022-05-13  

  
 

2 
 

Tabell 1. Modellerade flöden för Öreälven 1981-2019 (S-HYPE). Källa: SMHI vattenwebb. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta Öreälvens avrinningsområde. 

 

Karakteristiskt flöde 
(m3/s) 

Öreälven 
mynning 

Öreälven  
Agnäs 

Vänjaurbäck 
mynning 

MHQ 241 223,7 20,7 
MQ 37,5 34,1 2,4 
MLQ 6,8 5,7 0,3 
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Naturmiljö 
Älvens mångformighet och varierade terräng lägger grunden för ett artrikt 
växt- och djurliv. Skogsvegetationen i nipsluttningarna består oftast av 
blandskog med ett rikligt inslag av lövträd. Tillkommande bäckfåror som 
skurit ner i niplandskapet och bildat raviner med fuktiga skogsmiljöer 
gynnar flertalet krävande arter. Bland annat den hotade arten sötgräs växer i 
en av dessa raviner, detta är den enda kända lokalen i Västerbotten. Vid 
avrinningsområdets största sjö, Örträsk, finns utbredda svämängar bildade 
av sediment som avsatts vid Öråns mynning i sjön. Vid Kvarnfors längs 
Örträskets norra strand finns en strandslåtteräng av mycket högt 
bevarandevärde.  
Mellan Örträsket och älvens mynning finns flertalet arter som trivs längs 
finsedimentstränder och svämplan. Längs denna älvsträcka finns ett antal 
dokumenterade fyndplatser av den sällsynta skalbaggsarten 
Strandsandjägare. Karakteristiska växtarter är bland annat mandelpil, 
skogsbräken, ormrot, norrlandsviol, höstlåsbräken och hässlebrodd. I 
biflödet Balån som rinner ner i älven strax uppströms Agnäs finns en av fem 
kända fyndplatser av den starkt hotade levermossan mikroskapania i 
Västerbotten. Arten är bunden till död ved som tidvis översvämmas.1,6  
Älvens deltaområde hyser ett rikt fågelliv samt en rik flora av vattenväxter. 
Här gjordes även landets nordligaste fynd av strandgrävbaggen Augyles 
hispidulus. 
Totalt finns omkring 15 fiskarter dokumenterade i älven. Bland annat lax, 
havsöring, sik, harr, flodnejonöga och id vandrar upp i älven för att leka. 
Lax och havsöring vandrar från havet upp till Örträsksjön, en sträcka med 
viktiga reproduktionsområden för båda arterna. Fallet vid Storforsen en bit 
uppströms Örträsksjön utgör ett naturligt definitivt vandringshinder. Vid 
Laxforsen, ca 30 km uppströms älvens mynning, finns ett forsparti som 
utgör partiellt vandringshinder för lax och havsöring. Vandringsbarheten 
påverkas av det aktuella vattenflödet i älven och på 80-talet anlades här en 
fiskväg. I övrigt finns gädda, abborre, harr, öring, lake, stäm och stensimpa 
stationärt i älven.1,23 
 
I Laxforsen finns även ett område med hällbilder som upptäcktes 1998. På 
hällen inom ca 2x1 m finns flera ristningar bl.a. fyra skeppsfigurer, en djur-
figur och ett par fotsulor. Hällristningarna dateras till bronsålder och skyd-
das genom kulturmiljölagen. I Västerbottens län finns två kända hällrist-
ningslokaler, Laxforsen är den ena och den andra finns i Norrfors, Umeäl-
ven. 
 

Påverkan 
Öreälven är likt de flesta andra norrländska skogsälvar påverkad av 
mänsklig aktivitet. Älven med biflöden har en lång historia av 
timmerflottning. Redan 1761 omnämns älven i flottningssammanhang4. 
Under senare delen av 1800-talet ökade flottningen avsevärt. Detta innebar 
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stora ingrepp i älvsmiljön där kraftiga rensningar av stenmaterial utfördes. 
Ingreppen i älven har lett till omfattande påverkan av ekosystemet genom att 
stora delar av fåran bland annat blivit rätad, rensad och invallad samt att 
sidofåror och vikar blivit avstängda. Detta har resulterat i bland annat ökad 
vattenhastighet, försämrad magasineringsförmåga och förändrad 
sedimenttransport. Utöver de morfologiska ingreppen i vattendraget 
byggdes under flottningsepoken ett 40-tal flottningsdammar för att dämma 
upp och reglera vattenståndet i älv och biflöden. Många av dessa finns idag 
kvar i älvens biflöden och utgör fortfarande vandringshinder för fisk och 
fauna. Flottningen i älven pågick fram till 1977.1 (Bilaga 1) 
Modernt skogsbruk fortsätter att påverka ekosystemet i vattendraget. Längs 
stränderna i bäckar och biflöden är kantzonen mot avverkade skogsområden 
ofta för smal och risken är stor att näringsämnen, sediment och skadliga 
ämnen läcker ut i vattnet. Detsamma gäller för dikningar som utförts över 
åren.  
Liksom de flesta skogsälvar har Öreälvens vatten ett naturligt lågt pH5. I 
älvens övre delar, uppströms Örträsksjön är försurningseffekten låg. 
Nedströms Örträsksjön antyder försurningskartan (Bilaga 7) en delvis 
kraftig försurningseffekt ned till mynning. Försurningseffekten är i form av 
episodförsurning från nederbörd. För att motverka detta kalkas fyra bäckar 
och två sjöar i avrinningsområdet nedre del sedan mitten på 80-talet.3 
I biflöden och bäckar är felaktigt lagda och förfallna vägtrummor ett 
problem. Dessa hindrar fisk och bottenfauna från att röra sig fritt genom 
vattendragen. 
 

Vattenkraftverk som ingår i den nationella planen 
I Öreälvens avrinningsområde finns idag fyra kraftverk i drift (Figur 1). 
Agnäs kraftverk som ligger i älvens huvudfåra och Lomforsens kraftverk 
som ligger ca 1 km upp i biflödet Vänjaurbäcken ska omprövas enligt den 
nationella planen för moderna miljövillkor (NAP). De två övriga, 
Brattforsens och Storforsens kraftverk, har sedan tidigare moderna 
miljövillkor och ingår ej i NAP. Dessa två anläggningar ligger vid vattenfall 
som sedan tidigare är naturliga vandringshinder för förekommande fiskarter.  
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Agnäs kraftverk 

 
Figur 2. Karta Agnäs kraftverk. Blå pil=Tilloppstub. 

 
Bakgrund och teknisk information 
Agnäs-Bjurholms kraftverksförening erhöll 1949 tillstånd att uppföra ett 
vattenkraftverk med tillhörande dammkonstruktion vid Agnäsforsen. 
Kraftverket, som färdigställdes 1950, ligger cirka 5 mil uppströms älvens 
mynning och ägs sedan början av 2000-talet av Skellefteå Kraft AB. 
Kraftstationen har en installerad effekt på 750 kW, en fallhöjd på 10,8 
meter, slukförmåga på 8 m3/s och en normal årsproduktion på 5,1 GWh7,12.  
Huvuddelen av kraftverkets damm består sedan uppförandet av en så kallad 
nåldamm. Nåldammen består av tre utskov á ca 15 meter där vattnet regleras 
med hjälp av 450 tätt ställda, vertikala nålbalkar av dimensionen ca 10 x 10 
cm. Tekniken med nålavstängning användes ursprungligen vid franska 
kanalbyggen men användes vid svenska kraftverksdammar under 1800-talet 
och första hälften av 1900-talet. Idag finns endast ett fåtal nåldammar kvar i 
Sverige.8 Anledningen till nåldammarnas tidiga utbredning i Sverige var 
troligt att konstruktion medförde en stor och bred öppning där is och 
flottgods kunde passera. Nåldammar är emellertid relativt svåra och farliga 
att arbeta med och har därför successivt ersatts med luckdammar.11 Detta är 
något som är viktigt att beakta vid en miljöanpassning. 
Agnäs kraftverksdamm är byggd i vinkel med en dammdel i intagskanalen 
och huvuddammen (nåldammen) i huvudfåran (Figur 2). Vattnet leds från 
intagskanalen genom en 420 meter lång tilloppstub i trä till turbinen som är 
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av typen Francis. Till kraftverket hör även ett svalltorn. Anläggningen är till 
stora delar oförändrad jämfört med ursprungligt utförande.9,12  
Enligt gällande tillstånd10 från den 30 september 1949 skall:  

• Fiskväg anläggas och underhållas av verksamhetsutövaren. 
Fiskvägen ska vara i drift från islossning till den 1 november. 

• Under tiden då fiskvägen är i drift ska följande minimitappning 
släppas: Vid tillrinning upp till 11 m3/s ska ¼ av flödet släppas. Vid 
tillrinning över 11 m3/s ska 3 m3/s släppas. 

• Turbinintag förses med fiskgaller med 13 mm breda öppningar 
mellan spjälorna. 

• Vattnet i älven maximalt dämmas till en höjd av +99,1 meter. +99,1 
meter motsvarar +105,68 meter i RH70. 

1970 omprövades fiskeavgiften och ny fiskeavgift blev 555 kr/år (A 
24/1968). 
Skellefteå Kraft har tidigare haft avsikten att modernisera nåldammen. Detta 
eftersom hanteringen av dammens konstruktion kräver erfaren personal samt 
utgör en arbetsmiljörisk. År 2009 ansökte företaget om tillstånd att ersätta 
nålarna i huvuddammen med luckor. Ansökan avvisades av Miljödomstolen 
(M 1227-09) med motiveringen att ansökan ej kunde ligga till grund för 
prövning då den inte medgav förutsättningar för att föreskriva villkor i alla 
delar som var relevanta ur miljösynpunkt. Bland annat så skulle 
ombyggnationen medföra ett minskat vinterspill i naturfåran vilket skulle få 
negativa konsekvenser för fisk- och djurliv i närområdet.9 

Fiskpassage 
Vid kraftverket finns sedan uppförandet 1950 en fisktrappa vid 
dammkroppens vinkel, ca 750 meter från turbinutloppet (Figur 2). 
Fisktrappan är i betong och av typen bassängtrappa med överfall genom fem 
bassänger. Bassängernas slitsöppningar är 0,6 meter breda och har en 
fallhöjd mellan bassängerna på omkring 0,6 meter (vid inventering 2017). I 
fisktrappan kan ca 0,6 m3/s tappas. 
Ingen fiskräknare finns installerad i trappan och därför finns inga data som 
beskriver fisktrappans funktion över tid. År 2016 installerades en tillfällig 
fiskräknare uppströms dammen. Under perioden 14/6-14/10 passerade 149 
laxar och 42 havsöringar dammen14. Enligt uppgift från Skellefteå Kraft 
representerar dessa siffror inte all fiskvandring förbi anläggningen, fisk kan 
även passera genom det reglerbara utskovet intill fiskvägen vid större 
tillrinning då utskovet är öppet ca 30-35 cm.31 



     
 
  

   
  

 
  
              2022-05-13  

  
 

7 
 

 
Bild 1. Fiskvägen ingång. Nåldamm t.v. Gjuten överfallsdamm t.h. Foto: Länsstyrelsen. 

Fisktrappan vid Agnäs kraftverk inventerades och bedömdes i rapporten 
Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län som 
fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen Norrbotten tog fram 2018. På 
grund av att fiskvägens ingång är placerad 750 meter från turbinutloppet 
bedömdes risken vara stor att fisk vandrar upp mot turbinutloppet istället för 
att vandra genom naturfåran upp till damm och fiskväg. Fisk bedömdes 
framförallt ha svårt att hitta till fiskvägen när flödet genom kraftverket är 
större än spillet genom dammluckorna och flödet i fiskvägen. Även vid 
reglerdammen bedömdes fisken ha svårt att hitta ingången till trappan då det 
ofta spills i flera av utskoven samtidigt som det läcker vatten genom 
nåldammen (Bild 1). Fiskvägens attraktionskraft bedömdes därav som 
dålig.13  
Det finns ingen konstruktion för att avleda nedvandrande fisk från att 
passera genom turbinen. Risken bedöms som störst då flödet är större 
genom kraftverket än genom damm och fiskväg, men risk finns vid alla 
flöden. Fiskvägens attraktionskraft för nedströms vandring bedömdes vid 
inventeringtillfället som obefintlig.13 

Lax och öring som väl hittat ingången till fiskvägen bedömdes ha goda 
förutsättningar att passera fiskvägen förutsatt att den är väl fylld med vatten. 
Svagsimmande arter bedömdes inte kunna passera.13 
I samband med en LIFE-ansökan som Länsstyrelsen ansvarade för togs det 
fram ett förslag på miljöanpassning av Agnäs. Förslagen utgjordes av 
fingaller med avledare för nedströmsvandring samt inlöp för 
uppströmsvandring.  

Fiskvägens ingång 
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Historisk konnektivitet 
Agnäs by beskrivs för första gången i Gärder och hjälper anno 1535, vilket 
gör byn till den äldsta i Bjurholms kommun32. Vattenverksamhet har 
bedrivits i Agnäsforsen sedan en lång tid tillbaka. Under slutet av 1700-talet 
ansökte byamännen i Agnäs om att få anlägga en grovbladig såg vid forsen. 
När sågen byggdes är oklart, men år 1805 finns den omnämnd i historiska 
dokument33. År 1861 omnämns en finbladig såg med två ramar i Agnäs, 
detta är sannolikt en ombyggnation av den befintliga sågen. År 1786 
omtalas för första gången en kvarn i Agnäsforsen.  
Mellan åren 1884-1887 skedde stora ombyggnationer vid Agnäsforsen. En 
damm uppfördes över älven, kostnaderna för dammen fördelas mellan såg- 
och kvarnägare. Sannolikt fanns dock någon typ av dammkonstruktion, 
laxfälla eller liknade i Agnäs redan innan detta. Detta tydliggörs i kartan ur 
laga skifte från 1857 (Bilaga 8). Under samma tidsperiod byggdes en ny 
kvarn på platsen samtidigt som den finbladiga sågen moderniserades. År 
1893 brann kvarnen ned till grunden. Under samma år byggdes en ny kvarn 
med tre våningar.12,29 

 
Bild 2. Agnäsforsen före år 1950. Källa: Erixon 200433 

Den första kraftstationen i Agnäs byggdes år 1917 då elektrisk belysning 
behövdes i närområdet. Till en början låg kraftstationen i samma byggnad 
som sågverket. År 1928 flyttades kraftstationen till kvarnbyggnaden. 
Nuvarande kraftstation byggdes år 1949 på exakt samma plats som tidigare 
damm. Enligt uppgift finns rester av den äldre dammen kvar under 
nuvarande nåldamm.12,29 

I rapporten Tekniska fiskvägar i Norr- och Västerbottens län yttras att 
topografin i området tyder på att platsen ej utgjort något naturligt 
vandringshinder innan dammen upprättades.13 
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Kraftverkets betydelse för elberedskap och stabilitet för elsystemet 
Agnäs kraftverk bidrar med stabilitet och kortare överföringssträckor i 
elnätet och därmed mindre elförluster för elnätsägaren. Vattenfall 
(elnätsägaren) ger ersättning för denna tjänst. 
Det finns i nuläget inga konkreta planer för ökat uttag eller effektiviseringar. 
Vid en reinvestering får man dock generellt en ökad effekt då nya turbiner 
nyttjar vattnet effektivare. 
 

Lomfors kraftverk 

 
Figur 3. Karta Lomfors kraftverk. 

 
Bakgrund och teknisk information 
Lomfors kraftverk ligger i Vänjaurbäcken, ett biflöde till Öreälven som 
mynnar ca 2,5 mil uppströms Örträsksjön (Figur 1). Kraftverkets damm, 
som är av typen överfallsdamm, ligger 1,6 km från bäckens utlopp i älven 
medan turbin och kraftstationsbyggnad ligger ca 1 km från bäckens utlopp 
(Figur 3). Den totala fallhöjden är 14 meter. Kraftverket har en installerad 
effekt på 140 kW och en normalårsproduktion på 0,6-0,8 GWh15. 
Anläggningen har en slukförmåga på mellan 0,5 och 1 m3/s. Gällande 
tillstånd är från en laglighetsprövning daterad till den 14 mars 193418. Inga 
bestämmelser för minimitappning i naturfåran finns. Data gällande 
fördelning av vattnet mellan naturfåra och tilloppskanal saknas. I enlighet 
med gällande dom från 1934 tillåts vattenspegeln ovan överfallsdammen 
höjas till +18,5 meter över ett lokalt angivet jämförelseplan. Fixpunkt för 
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högsta dämningsgräns utgjordes av ”en inhuggen ring i sten på 
Vänjaurbäckens högra strand ett stycke uppströms tilloppskanalens 
avstängningsdamm”. Som jämförelseplan antogs ett horisontalplan 20,14 
meter under fixpunkten18. Enligt uppgift från nuvarande verksamhetsutövare 
är fixpunktens exakta placering i dagsläget okänd21. 
Överfallsdammen som tillhör kraftverket sträcker sig över hela bäckens 
bredd där den bildar en tröskel som uppdämmer vattnet i bäcken (Bild 3). 
Uppströms överfallsdammen bildas ett ca 150 meter långt sel. Vid dammens 
västra sida har vattendraget genom erosion bildat ett mindre omlöp kring 
dammen i slutet av 1990-talet. Efter att Länsstyrelsen besökt platsen i fält 
bedöms omlöpet i dess befintliga skick inte utgöra en lämplig vandringsväg 
för fisk16.  

 
Bild 3. Överfallsdammen vid Lomfors kraftverk vid olika vattenföringar. Omlöpet som 
bildats pga. erosion syns i den bortre delen av dammen. Foto: Länsstyrelsen. 
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Vid överfallsdammen avleds vatten genom en ca 520 m lång grävd 
tilloppskanal. Omkring 10 meter in i kanalen finns en avstängningsdamm 
bestående av en stenfylld timmerkista med en öppning som regleras av två 
träluckor (Bild 4). Kanalen löper uteslutande genom skogsmark och har ett 
bottendjup på mellan 0,7 och 2,5 meter. Kanalen är på båda sidor omgiven 
av omkring 2,5 meter höga vallar bevuxna med skog. Vallarna består 
huvudsakligen av jord som på flertalet ställen stödjs upp av enklare murar 
av sten20. I tilloppskanalen finns ett breddavlopp som ska förhindra 
översvämning ifall det sker driftsstopp i kraftstationen (Bilaga 16). Vid 
tilloppskanalens ände leds vattnet via en 24 meter lång tilloppstub i plåt till 
kraftstationen. Efter passage genom turbin rinner vattnet genom en 40 meter 
lång avloppskanal ut i vattendraget igen.17 

 
Bild 4. Överst i bild, avstängningsdamm med luckor i intagskanalen. Nederst i bild, 
intagskanalen sett från avstängningsdammen. Foto: Länsstyrelsen. 

 
Kraftstationen byggdes 1921 av dåvarande Lomfors elektriska förening. 
Anläggningens effekt var på den tiden 70 kW. Verksamheten 
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lagligförklarades då tillstånd utfärdades av dåvarande Norrbygdens 
vattendomstol enligt utslag den 9 juni 193418. Kraftverket försåg vid 
tidpunkten endast ett litet distributionsnät med ett fåtal lokala abonnenter, 
vilket var föga lönsamt, när kraftstationen sedan brann ned gick Lomfors 
elektriska förening i likvidation. Enligt ansökan som kom in till dåvarande 
Norrbygdens vattendomstol den 5 november 1951 stod Lomfors elektriska 
förening i begrepp att lägga ned kraftanläggningen och utriva intagsdamm, 
kraftstationsbyggnad med tub samt att fylla igen intagskanal och återställa 
marken till sitt ursprungliga skick17. Av okänd anledning revs aldrig 
anläggningen ut, utan stod istället obrukbar fram till 1980-talet.  
Fastigheten som innefattar vattenkraftverket återfördes genom 
fastighetsreglering till stamfastigheten Lomfors 1:24 vars ägare under 
firman Lomforskraft HB restaurerade kraftverket år 1981. Ekonomiskt 
bidrag till restaureringen erhölls från Statens industriverk och 
Oljeersättningsfonden. Vid restaureringen återställdes bland annat 
överfallsdammen, avstängningsdammen, turbinintaget och tilloppstuben. En 
ny stationsbyggnad uppfördes på befintlig grund, intagskanalen grävdes ur 
och förstärktes samt kraftverksmaskineriet med turbin byttes ut. Sedan 1982 
har elektricitet åter utvunnits från anläggningen19. 

Fiskpassage 
Ingen anordning för fiskpassage i nedströms eller uppströms riktning finns 
på platsen. Överfallsdammen bedöms enligt Länsstyrelsens 
damminventering som ett definitivt vandringshinder. Det är dock möjligt att 
viss fiskvandring kan ske vid höga flöden. Inga bestämmelser gällande 
fiskvandring finns i den gällande domen för verksamheten. 

Historisk konnektivitet 
Innan kraftverket med tillhörande överfallsdamm byggdes år 1921 fanns en 
såg och skvaltkvarn på platsen. Enligt kartbild från laga skifte 1901 syns 
såg- och kvarndammens tidigare placering (Bild 6). Enligt uppgift var denna 
damm placerad ett par meter nedströms dagens överfallsdamm. I en 
planritning bifogad i laglighetsansökan från 1932 syns den samfällda såg- 
och kvarnplatsen med gammal kanal och damm (Bild 5). Det finns inga 
uppgifter på huruvida den historiska såg- och kvarndammen var 
vandringshindrande för fisk. Det finns heller inga uppgifter på när en damm 
för första gången upprättades på platsen.  
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Bild 5. Planritning, ansökan lagligförklaring 193220 

 
Bild 6. Karta ur Laga skifte, Lomfors by, 1901. Källa: Lantmäteriet 

 

Vattenmiljönytta 
Riksintressen 
Öreälven utgör riksintresse, delvis eller i sin helhet, för rennäring, 
naturvård, kulturmiljövård, Natura 2000-områden, skyddade 
vattendrag samt friluftslivet. Mer information om samtliga riksintressen 
finns i Länsstyrelsernas Webbkarta. Nedan beskrivs de riksintressen som 
berör anläggningarna i prövningsgruppen. 
 
Riksintressen som berör båda anläggningarna: 
Natura 2000 (Naturvårdsverket): Hela Öreälven inklusive biflöden är ett 
Natura 2000-område och är skyddad enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med 
stöd av EU-direktiv, de s.k. Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. 
Samtliga Natura 2000-områden i Sverige utgör riksintresse. 
Naturvård (Naturvårdsverket): Källområdena samt huvudfåran ned till 
mynningen. 3 kap. 6§ miljöbalken. Delar av Lomfors anläggning ligger 
inom riksintresset (ej överfallsdammen). Riksvärden: vattendrag, 
geovetenskap, odlingslandskap, marina våtmarkskomplex och fauna. 
Skyddade vattendrag: Hela Öreälvens avrinningsområde är ett utpekat 
vattendrag skyddat från exploatering i form av vattenkraft, vattenreglering 
eller vattenöverföring för kraftändamål i enlighet med 4 kap. 6§ 
miljöbalken. 
Friluftsliv (Naturvårdsverket): Huvudfåran från källflödena till 
mynningsområdet inklusive biflödena Granån och nedre Vargån. Delar av 
Lomfors anläggning ligger inom riksintresset (ej överfallsdammen). 
Öreälven har stora friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av 
vattendragets särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet 
och goda tillgänglighet för allmänheten.  
 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ee4481695191439f930e87799fea8787
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Riksintressen specifika för Lomfors kraftverk: 
Rennäring (Sametinget): Vapstens sameby innehar flyttleder och 
kärnområden spridda inom avrinningsområdet. Lomfors kraftverk ligger 
inom kärnområdet ”Långtjärnen. Från Tallträsk efter Örån till Örträsket”. 
Riksintresse i enlighet med 3 kap. 5§ miljöbalken. 
 

Skyddad natur 
Naturreservat 
Inom avrinningsområdet finns 47 olika naturreservat. Inget av dessa berör 
något av vattenkraftverken i prövningsgruppen. 

Natura 2000 
De fakta som presenteras under denna rubrik är hämtade från 
Bevarandeplanen för Natura 2000-området Öreälven. Bevarandeplanen kan 
komma att ändras över tid, information bör därför hämtas från 
ursprungskällan. Bevarandeplanen i sin helhet finns att läsa här: 
Bevarandeplan Öreälven 
Hela Öreälven 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 
bevarandestatus i Sverige och EU. Detta innebär att de utpekade arternas 
och naturtypernas befintliga utbredningsområde, areal, 
populationsutveckling samt deras strukturer/funktioner ska bevaras.  
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.  
I tabell 3 och 4 redovisas de naturtyper och arter som ska bevaras i Öreälven 
enligt Art- och habitatdirektivet. 
 
Tabell 3. Utpekade naturtyper Natura 2000-området Öreälven 

 
Strömmande vatten i älvens huvudfåra klassificeras i huvudsak som Större 
vattendrag. Strömmande vatten i biflöden utgör i huvudsak Mindre 

https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/288888
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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 Öreälven 

 
Den till stora delar naturliga vattenmiljön skapar förutsättningar för ett rikt 
djurliv där lax, utter, stensimpa, bredkantad dykare, flodpärlmussla och 
ävjepilört för närvarande är särskilt prioriterade.  
Aktuella bevarandemål för arter/naturtyper samt prioriterade 
bevarandeåtgärder för Natura 2000-området återfinns i bevarandeplanens 
ursprungsutgåva. 
Inom avrinningsområdet finns ett flertal andra, mindre Natura 2000-
områden som på olika sätt berör Öreälvens vattensystem. Dessa områden är 
i huvudsak utpekade för andra naturtyper eller enligt fågeldirektivet och 
behandlas i egna, separata bevarandeplaner. De två verksamheterna anmälda 
till NAP ligger ej inom något av de mindre Natura 2000-områdena. Mer 
2information och bevarandeplaner för respektive område återfinns via 
Naturvårdsverkets kartverktyg: Skyddad natur 
 

Miljökvalitetsnormen för vatten 
Statusklassificering 
Öreälvens avrinningsområde innefattar totalt 131 ytvattenförekomster 
fördelat på 24 sjöar och 107 vattendrag. Av de totalt 107 vattendragen 
uppnår 43 av dessa god ekologisk status medan 64 av vattendragen ej 
uppnår god ekologisk status, vilket innebär att de inte följer kvalitetskraven 
för att uppfylla miljökvalitetsnormerna (Figur 4). Ekologisk status är en 
övergripande bedömning och en sammanvägning av flera underliggande 
kvalitetsfaktorer.  
Mer information och den bedömda statusen i avrinningsområdet finns att 
läsa i VISS. 
 

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?area=2,83&subUnitType=0


     
 
  

   
  

 
  
              2022-05-13  

  
 

16 
 

 
Figur 4. Översiktlig karta ekologisk status vattendrag inom Öreälvens avrinningsområde 
enligt den senaste förvaltningscykeln (2017–2021). Underlag hämtat ur VISS 2021-04-12. 

Agnäs vattenkraftverk har enligt bedömningen i VISS en betydande 
påverkan på statusen i vattenförekomsten direkt uppströms, ”Örträsk till 
Agnäs” (WA27556671), och vattenförekomsten bestående av kraftverkets 
naturfåra (WA54081841). I stort bedöms 10% av vattenförekomsterna 
(vattendrag) i avrinningsområdet vara påverkade av en förändrad 
konnektivitet på grund av vattenkraft. I Tabell 5 presenteras den rådande 
bedömningen av statusen i vattenförekomster i anslutning till Agnäs 
vattenkraftverk. 
 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27556671
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081841
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Tabell 5. Ekologisk status och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kopplade till vattenkraft 
i anslutning till Agnäs kraftverk enligt förvaltningscykel 3 (2022–2027). Underlag hämtat 
ur VISS 2021-04-13. 

  Bedömning Kvalitetsfaktor Kvalitetsfaktor Kvalitetsfaktor Cykel 2 Cykel 3 

Vatten-
förekomst 

MS_CD Ekologisk   
status 

Konnektivitet  Hydrologisk 
regim 

Morfologiskt 
tillstånd 

MKN Förslag 
MKN 

”Örträsk till 
Agnäs” 

WA27556671 Måttlig Otillfredsställan
de 

Otillfredsställan
de 

Måttlig GES 
2021 

GES 
2027 

”Agnäs 
naturfåra” 

WA54081841 Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig GES 
2021 

GES 
2027 

”Agnäs till 
mynningen
” 

WA77161895 Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig GES 
2021 

GES 
2027 

 
Lomfors kraftverk ligger inom vattenförekomsten ”Vänjaurbäcken” 
(WA90958244). Vattenförekomsten uppnår ej god ekologisk status, 
konnektiviteten i vattendraget bedöms som dålig. Kraftverkets damm 
medför en betydande påverkan av vattenförekomstens status genom en 
förändrad konnektivitet på grund av vattenkraft. (Tabell 6) 
 
Tabell 6. Ekologisk status och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kopplade till vattenkraft 
i anslutning till Lomfors kraftverk enligt förvaltningscykel 3 (2022-2027). Underlag hämtat 
ur VISS 2021-04-13. 

  Bedömning Kvalitetsfaktor Kvalitetsfaktor Kvalitetsfaktor Cykel 2 Cykel 3 

Vatten-
förekomst 

MS_CD Ekologisk 
status 

Konnektivitet  Hydrologisk 
regim 

Morfologiskt 
tillstånd 

MKN Förslag 
MKN 

”Vänjaurbä
cken” 

WA90958244 Måttlig Dålig Måttlig Måttlig GES 
2021 

GES 
2027 

”Bäveravan 
till 
Storforsen” 

WA88016103 Måttlig Otillfredsställan
de 

Otillfredsställan
de 

Måttlig GES 
2027 

GES 
2027 

 

Möjliga åtgärder 
Ett antal åtgärder som kopplar till miljöanpassning av Agnäs och Lomfors 
kraftverk finns listade i VISS. I tabell 7 och 8 nedan presenteras möjliga 
åtgärder som kan behöva genomföras för att berörda vattendrag ska uppnå 
en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte juridiskt bindande, utan en del i 
den långsiktiga planeringen för bättre vattenkvalitet. Det kan finnas 
ytterligare åtgärder som av olika anledning ännu inte blivit registrerade.  
 

 

 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27556671
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081841
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA77161895
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA90958244
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA90958244
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA88016103
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Tabell 7. Möjliga åtgärder i VISS kopplade till Agnäs kraftverk (Förvaltningscykel 3) 

Åtgärd Effekt Effektplats 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage 
vid Agnäsforsen 

En förbättrad 
passagelösning gör att fler 
fiskar får tillgång till ca 260 
ha strömsträcka 
(modellerat) 

45 
vattenförekomster 

Flottledsåterställning i Öreälven 
(Agnäs naturfåra) 

Ökning Habitat 480 meter 1 vattenförekomst 

Återställa eller förbättra hydrologisk 
regim i Öreälven 

Ökning Habitat – Återställa 
hydrologisk regim 

1 vattenförekomst 

 
Tabell 8. Möjliga åtgärder i VISS kopplade till Lomfors kraftverk (Förvaltningscykel 3) 

Åtgärd Effekt Effektplats 

Möjliggöra upp- och nedströmspassage 
vid Tröskeldamm för Lomfors kraftverk 

Ökning 11 ha modellerad 
strömsträcka 

5 
vattenförekomster 

Minimitappning vid Lomforsen/Lommis 
naturfåra 

Ökning Habitat 1 vattenförekomst 

 
Skyddsvärda arter 
I och i anslutning till vattendraget finns ett antal viktiga och skyddsvärda 
arter. Lax, stensimpa, flodpärlmussla, utter, bredkantad dykare och 
ävjepilört är utpekade som särskilt prioriterade i bevarandeplanerna för 
Natura 2000-området Öreälven. Särskilda bevarandemål finns därför för 
dessa arter. Bevarandemål för respektive art återfinns i bevarandeplanen 
för Natura 2000-området: Bevarandeplan Öreälven 

Lax (Salmo salar) 
Öreälven hyser ett självreproducerande bestånd av lax och klassas som 
vildlaxälv. Arten finns dokumenterad åtminstone upp till Örträsksjön, där 
lax fångats vid elfisken23. Populationstrenden utifrån elfisken de senaste 25 
åren är positiv för Öreälven med vissa fluktuationer. I enlighet med 
bevarandeplanen för Natura 2000-området Öreälven bedöms 
bevarandetillståndet för laxbeståndet i älven i dagsläget som gynnsamt. 
Laxyngel återfinns på allt fler lokaler och allt längre upp i älven1. År 2015 
gjordes en toppnotering då 22 årsungar per 100 m2 fångades inom 
artövervakningsprogrammet för lax i älven. Endast tre år senare, 2018, var 
siffran 2 årsungar per 100 m2 (Bilaga 3). Figur över populationstrenden för 
laxungar i Öreälven återfinns i Bilaga 3. Den uppåtgående 
populationstrenden under 2000-talet antas till stor del bero på att 
fångstkvoterna vid yrkesfisket i havet och längs kusten minskat.  
Laxens habitat i Öreälven är dock fortsatt kraftigt negativt påverkat av 
tidigare flottledsrensningar. Uppväxtområden för yngel och lämpliga 
lekbottnar saknas vilket påverkar laxens överlevnadsmöjligheter i älven.  

https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391439
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391439
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0408353
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0408353
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0408354
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0408354
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391438
https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0391438
https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/288888
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Statistik för lekvandrande lax i Öreälven saknas eftersom fiskräknare ej 
finns installerad. Därtill finns inget välfungerande system för 
fångstrapportering från fritidsfisket vilket medför att skattningar ej kan 
göras.  
Historiskt sett har Öreälvens laxstam manipulerats genom utsättningar. Den 
första dokumenterade utsättningen gjordes 1921, laxynglen som sattes ut 
levererades från Grubbe fiskodling och torde därför härstamma från 
Umeälven. Mellan åren 1947-1954 gjordes omfattande utsättningar av 
laxyngel, mellan ca 50-280 000 laxyngel per år sattes ut. Dessa 
härstammade i huvudsak från Umeälvslax med inslag av yngel från 
Skellefteälven och eventuellt Gideälven. I mitten av 1950-talet upphörde 
utsättningarna. Dåvarande ägare av laxfiskefastigheten, som omfattade hela 
älven upp till Örträsk, hade för avsikt att transportera upp lekfisk, som 
fångats vid det fasta fisket (laxmina) i Håknäs, högre upp i älven för att på 
så sätt stärka beståndet. Från år 1981 återupptogs utsättningar av lax i olika 
stadier, från yngel till smolt. Inom projekten Laxprojekt AC-BD och 
Västerbottenslax gjordes utsättningar där alla föräldrafiskar härstammade 
från Öreälven. Likaså runt år 2000 gjordes omfattande utsättningar av 
framförallt laxyngel längs sträckan mellan Agnäs och Örträsk inom ramarna 
för EU-projektet Fler laxar i var laxälv. En illustration av historiska 
utsättningar av lax i Öreälven återfinns i Bilaga 2.24 

Öring (Salmo trutta) 
I Öreälven finns ett bestånd av storvuxen havsöring. Beståndet är kraftigt 
reducerat som en följd av bland annat habitatförlust i form av 
flottledsrensningar. Till skillnad från laxbeståndet i älven syns ingen 
markant ökning av populationen över tid (Bilaga 4). I älven med biflöden 
förekommer även stationär öring. 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 
Flodpärlmusslan är en viktig indikatorart i vattendraget då den har höga 
miljökrav samt kräver förekomst av värdfiskar i form av lax och öring för 
att kunna fullborda sin livscykel. Förekomst av värdfiskar och deras 
möjligheter att finna fria vandringsvägar har således stor betydelse för 
flodpärlmusslans spridning och utbredning.  
I dagsläget finns minst två kända fyndplatser av flodpärlmussla i Öreälven 
med biflöden. Den ena lokalen finns i ett biflöde till älven strax uppströms 
Örträsksjön. Beståndet är svagt och bedöms ha dålig föryngring. Den andra 
lokalen finns i älvens nedre parti, strax uppströms Håknäs. Sannolikt finns 
många fler populationer i älven som ännu inte dokumenterats. Inom det 
pågående projektet Ecostreams for LIFE (2021-2026) kommer beståndet av 
flodpärlmussla i älven att undersökas närmare.  
Flodpärlmusslans förmåga att sprida sig inom vattensystemet påverkas 
negativt av vandringshinder som exempelvis dammar och felaktigt lagda 
vägtrummor. Andra problem är påverkan från skogsbruk och effekter av 
habitatförändringar som en följd av flottledsrensning. 
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I enlighet med bevarandeplanen för Natura 2000-området Öreälven bedöms 
bevarandetillståndet för flodpärlmussla i dagsläget inte vara gynnsamt1. 
Arten är klassad som starkt hotad enligt Artdatabankens rödlista (2020).  

Utter (Lutra lutra) 
Arten är väl spridd längs hela Öreälven med flertalet biflöden. 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 Öreälven bedöms 
bevarandetillståndet för utter i dagsläget vara gynnsamt. Arten har ökat 
kraftigt i antal och utbredning de senaste 20–25 åren. 

Bredkantad dykare (Dytiscus latissimus) 
Arten är en mycket storvuxen dykarskalbagge som förekommer i 
näringsfattiga till måttligt näringsrika sjöar och i större vattendrag. Den 
frodas i såväl klarvattensjöar som i mer humösa vatten. Arten är ett utpräglat 
rovdjur där larverna till stor del livnär sig på nattsländelarver. 
Arten bedöms vara relativt vanlig i Sverige till skillnad från resten av 
Europa där den minskat kraftigt. Dykarskalbaggen är antagligen spridd i 
Öreälvens vattensystem men kunskapsläget är relativt dåligt och endast ett 
fåtal fynd är dokumenterade. I enlighet med bevarandeplanen för Natura 
2000-området Öreälven bedöms bevarandetillståndet för bredkantad dykare 
i dagsläget vara gynnsamt. 

Stensimpa (Cottus gobio) 
Stensimpan förekommer väl spridd i hela avrinningsområdet. Stensimpa 
förekommer vanligast i sträckor med klart, strömmande vatten med steniga 
och grusiga bottnar. Artens spridningsförmåga är inte känd i detalj men fria 
vandringsvägar är viktigt för att arten ska kunna nyttja hela vattendraget.1 

I enlighet med Bevarandeplanen för Natura 2000-området Öreälven i Norr- 
och Västerbottens län bedöms bevarandetillståndet för stensimpa i dagsläget 
vara gynnsamt. Arten bedöms som 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 troligt25. 

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) 
Rikliga mängder vandrar upp i älven under hösten. Arten vandrar 
åtminstone upp till Laxforsen vid Torrböle23. Flodnejonöga var klassad som 
Nära hotad i Artdatabankens rödlista 2005, men har sedan dess bedömts 
vara Livskraftig eftersom arten inte längre minskar. 
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Harr (Thymallus thymallus) 
Arten förekommer i stort sett i hela vattensystemet och tillhör en av de 
populära arterna för sportfiske. Även en havspopulation som leker i älven 
under våren förekommer.1  

Genomförda och pågående restaureringsåtgärder 
• Vissa återställningsarbeten av flottledsrensningar har genomförts i 

huvudfåran och i biflödet Vargån (Tabell 9). Återställningarna är 
gjorda enligt en äldre metodik där fokus låg på att genom s.k 
tröskling förbättra exempelvis fiskeplatser27.  
 

Tabell 9. Genomförda flottledsrestaureringar i Öreälven med biflöden innan 2006. 
Källa: Flottningslämningar i Västerbottens län. 

 
• Biflödet Balån var studie- och demonstrationsobjekt inom EU Life-

projektet ”Forests for water” som pågick mellan åren 2003-2007. 
Projektet syftade till att utveckla skogsbruket i anslutning till 
vattendrag. 

• Stora delar av Öreälven kommer att återställas inom det pågående, 
EU-finansierade, projektet Ecostreams for LIFE (2021-2026). 
Projektet är det största vattenvårdsprojektet någonsin i Sverige med 
en budget på 179 miljoner kronor. Projektområdet i huvudfåran 
sträcker sig från Storforsen ovan Örträsk ner till älvens mynning. 
Målarterna för projektet är lax, öring, flodpärlmussla, utter och 
microscapania. Utöver miljöåterställningen där älvens 
flottledsrensade strömpartier återskapas till sitt naturliga skick 
kommer även ett antal vandringshindrande dammar och vägtrummor 
att åtgärdas inom projektet. Detta kommer förbättra konnektiviteten 
för bland annat fisk, utter, flodpärlmussla och andra vattenlevande 
organismer. Inom projektet ingår även ett omfattande 
uppföljningsprogram där bland annat: 

o Inventering av flodpärlmussla genomförs i stora delar av 
projektområdet från Storforsen ovan Örträsk och ned till 
mynningen. Inventeringarna sker genom dykmetodik. 
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o Antalet lekvandrande lax och öring skattas genom 
dykinventering. 

o Smoltproduktionen skattas genom räkning via smoltfälla. 
Detta ligger som grund för framtagande av en ny 
förvaltningsplan för sportfisket i älven. 

o Utvecklingen av utterbeståndet i avrinningsområdet följs upp 
tillsammans med pågående miljöövervakning. 

o Förändringar av hydromorfologi, våtyta och habitat följs upp 
med hjälp av laserinmätning, drönare mm. 

 

Miljöövervakning 
Öreälvens avrinningsområde innefattar ett stort antal övervakningsstationer 
inom en rad olika miljöövervakningsprogram. Underlag har hämtats från 
VISS 2021-04-21. 

- Recipientkontroll (RK): Kyrktjärns deponianläggning, Håknäs 
avloppsreningsverk, Bratthälla slammdräneringsdamm, 
Svartlidengruvan, Agnäs träimpregnering, Agnäs reningsverk och 
Bjurholms avloppsreningsverk. 

- Regional miljöövervakning (RMÖ): Artövervakning Lax, 
Vattenkvalitet i vattendrag 

- Kalkeffekuppföljning (KEU): Bottenfauna, Elfiske, Nätfiske och 
Vattenkemi 

- Nationell miljöövervakning (NMÖ): Vattenkemi – 
Flodmynningar, Sjöar trendstationer, Hydrologiska grundnätet, 
Sjöar omdrevsstationer 

- Elfiske för uppföljning och kartläggning i Västerbottens län 
- Annan övervakning: Stormusslor 

Mer information om pågående miljöövervakning finns i VISS. 

 
Kalkning 
Sedan 1966 har vattenkemin i älven övervakats vid Torrböle. Vid ett tillfälle 
har ett pH-värde lägre än 6,0 uppmätts (5,95). Öreälvens huvudfåra har 
aldrig utgjort målområde för kalkning. I Forstjärnbäcken och 
Kälkvattsbäcken började kalkningarna redan 1986 respektive 1987 som 
sjökalkning och begränsad våtmarkskalkning. Även i Valvtjärnsområdet 
började kalkningen 1987, men denna avslutades 2006. Gravabäcken 
våtmarkskalkas sedan 1989 och Örabäcken sedan 1991. I Stor-Tällvattnet 
startade kalkningen 1991. Illustration över kalkningslokalerna i 
avrinningsområdet finns i Bilaga 7. 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?q=%c3%b6re%c3%a4lven&cat=MonitoringProgram&ViewType=0
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Kulturhistoria 
Öreälven har en omfattande kulturhistoria som kortfattat beskrivs i detta 
dokument. En mer omfattande beskrivning av älvens kulturhistoria finns i 
rapporten ”Övergripande kunskapsöversikt för kulturmiljöer i Öreälven” 
utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 2019. 
Öreälven har likt flertalet andra norrländska skogsälvar en lång historia 
kopplat till nyttjandet av vattnet som resurs. Redan 1552 omnämns älven i 
Gustav Vasas kartläggning av fiskevatten. Kartläggningen genomfördes för 
att ”laga, att kronan måtte hava någon fördel och profit”. Efter denna 
inventering av fiskevatten räknades Öreälven som ett kronofiske och 
övervakades av en fogde. Fisket har historiskt varit viktigt för boende längs 
älven. Byarna närmast kusten fångade rikliga mängder lax, öring och 
nejonöga medan bönderna i byarna längre uppströms främst ägnade sig åt så 
kallat träskfiske där främst gädda, abborre, id och mört fångades i 
närliggande sjöar/träsk.29 
Förutom fisket har flottning och virkesförädling spelat en stor roll i 
dalgångens historia. I Norrland började husbehovsflottningen tidigt på en 
liten skala. Under senare hälften av 1700-talet sker en nämnvärd utveckling 
av flottningen i älven. Antalet vattensågar ökade snabbt i antal och behovet 
av timmer från inlandet ökade. År 1761 priviligierades en av länets första 
finbladiga sågverk i Håknäs strax uppströms älvens mynning. På en karta 
över Bjurholms kronobyggen från år 1798 sägs att byborna har sin 
huvudsakliga inkomst från att fälla och flotta sågtimmer till Håknäs sågverk. 
Sågverket kom att köpas upp av Mo och Domsjö AB år 1889 vilket 
ytterligare ökade efterfrågan av timmer.  
Bortsett från sågverket i Håknäs fanns även sedan slutet av 1700-talet ett 
antal grovbladiga sågar längs älven. Bland annat i Agnäs, Torrböle, Hallen 
och Örsbäck fanns grovbladiga sågverk.  
År 1861 byggdes sågen i Agnäs om till en finbladig såg. En damm byggdes 
över forsen under mitten av 1800-talet, kostnaderna för dammen delades 
mellan kvarn och såg. Ur kartan från laga skifte 1857 (Bilaga 8) syns 
dammkonstruktionen vid Agnäs by, på samma plats där kraftverket ligger 
idag. På 1930-talet fanns även en hyvel i såghuset. Den första kraftstationen 
för utvinnande av elektricitet byggdes år 1917 på samma plats som kvarnen 
och sågen i Agnäs. Efterfrågan på el ökade över tid och nuvarande kraftverk 
i Agnäs byggdes år 1950.29 

År 1895 blev Öreälven allmän flottled. Under 1940 och 50-talet var 
flottningen som intensivast. Flottningsverksamheten har lämnat ett stort 
antal kulturhistoriska spår i närmiljön runt älven. En av de mest 
karakteristiska kulturmiljöerna kopplat till flottningen i älven är 
flottardammen i Örträsk som faller under riksintresset för kulturmiljövård 
(Örträsk by med kulturlandskap).  
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Bild 7. Flottardammen nedströms Örträsk. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

Allmänna intressen 
Kulturmiljövärden 
Agnäs kraftverk 
Kraftstationen inventerades av Länsstyrelsen 2014 med avsikten att 
utvärdera anläggningens bevarandestatus ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I 
rapporten Småskaliga vattenkraftverk – Ett kulturhistoriskt underlag om 
småskaliga elproducerande vattenkraftverk i Västerbotten utgiven av 
Länsstyrelsen Västerbotten 2020 presenteras resultatet från inventeringen. 
Rapporten beskriver miljön runt kraftstationen, historia samt 
kulturhistoriska värden knutna till anläggningen.  
Värdering av kraftverksmiljöerna i rapporten har bedömts enligt följande 
värdeklasser: 

• Mycket högt kulturhistoriskt värde (1) 
• Högt kulturhistoriskt värde (2) 
• Måttligt kulturhistoriskt värde (3) 

I rapporten beskrivs de kulturhistoriska värdena för Agnäs kraftverk enligt 
följande:  
”Agnäs kraftverk har ett högt kulturhistoriskt värde (värdeklass 2). Värdet 
grundar sig i miljön som helhet, som skapas av dammen, tuben och 
kraftstationen tillsammans. Dessa tre element ser till stora delar ut som de 
gjorde vid uppförandet 1949. En del av upplevelsen är även rester av 
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fundament och äldre dammar som visar på vattenkraftens långa kontinuitet 
på platsen.  
Sedan tillkommer enskilda aspekter som förstärker miljöns kulturhistoriska 
värde. En av dessa är det småskaliga kraftverkets relativa ovanlighet i länet, 
med endast ett fåtal kvar i drift. Årtalet 1949 är också speciellt på det sättet 
att de flesta nya vattenkraftverk var storskaliga under efterkrigstiden, medan 
de småskaliga köptes upp eller slogs ut i konkurrensen. Nåldammen var förr 
mycket vanligt förekommande i länet, bl.a. Norrfors i Umeälven samt 
Krångfors i Skellefteälven, men är idag sällsynt. Det kulturhistoriska värdet 
har sjunkit från den högsta värdeklassen p.g.a. de exteriöra förändringarna 
på kraftstationen under 2000-talet – bland annat ny plåttäckning av tak och 
svalltorn samt byte av fönster.” 

Lomfors kraftverk 
Ingen kulturhistorisk inventering eller bedömning finns för Lomfors 
kraftverksmiljö. Kraftverket byggdes om under tidigt 1980-tal och idag 
bedöms kraftverksmiljön ha mycket låga kulturhistoriska värden.  
 

Fiske 
Fritidsfisket i framförallt Öreälvens nedre delar är mycket populärt. Fisket 
längs sträckan från Örträsket ned till mynningen förvaltas av Öreälvens 
FVO. Under år 2020 såldes fiskekort motsvarande uppskattningsvis 3600 
fiskedygn.30 
Fisket längs sträckorna från Örträsket upp till källflödena förvaltas av 
följande fiskevårdsområden. Örträsk. Öre-Långsele, Knaften, Bratten och 
Stöttingfjället. Området i Vänjaurbäcken där Lomfors kraftverk finns 
förvaltas av Öre-Långsele FVO.   
Öreälven med Örabäcken klassas inom skyddet för Särskilt värdefulla 
vatten, med avseende på fisk och fiske, av Naturvårdsverket. Inom arbetet 
med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, har 
Naturvårdsverket, dåvarande Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet 
tillsammans med länsstyrelserna sammanställt områden med Sveriges mest 
värdefulla sötvattensmiljöer. Målarter för skyddet är havsvandrande 
öringstam, långvandrande laxstam, ursprunglig laxstam och 
vattendragslekande kustharrstam. 

 
Friluftsliv 
Se rubriken ’Riksintressen’. 
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Prognoser kopplat till klimatförändringar 
SMHI har en ny klimatscenariotjänst där man kan hämta information om 
klimatscenarierna kopplat till bl.a. hydrologi: Fördjupad 
klimatscenariotjänst | SMHI. 
Följande information går att utläsa om Öreälven för utsläppsscenario 
RCP4,5 och perioden 2011-2040 samt referensperioden 1971-2000: 

• På årsbasis kommer antalet dagar med lågflöden att minska med 
62% jämfört med referensperioden. Under referensperioden var 
modellerade antalet dagar med lågflöden 17,2 dagar/år vid utloppet 
av Öreälven. 

• Medelvattenföringen beräknas att öka med 6,6% jämfört med 
referensperioden (36,4 m³/s) på årsbasis.  

• Medelvattenföringen beräknas öka under vinterhalvåret (november-
april) med som mest över 83% för mars månad. Under maj och juni 
minskar flödena med ca 14-24%. För övriga månader (juli-augusti) 
förväntas endast mindre förändringar jämfört med referensperioden 
(2,1-5%). 

• Den maximala vattenföringen med 2-, 5, 10- och 50-års 
återkomstnivå kommer att minska med mellan 15-19,8%.  
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http://www.slu.se/elfiskeregistret
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/flodnejonoga.html
https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och-naturtyper/flodnejonoga.html
http://www.haknasbygdegard.n.nu/byahistorik
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Bilagor 

Bilaga 1. Antal stockar flottade i Öreälven mellan åren 1946-19773. 
 
 
 

Bilaga 2. Laxutsättningar i Öreälven under 1900-talet24.  
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Bilaga 3. Diagram  lax Öreälven 1980-2018 baserat på monitorlokaler som ingår i DCF 
(Data collection framwork, EU:s datainsamlingsförordning).. 

 
 
 

 
Bilaga 4. Diagram öring Öreälven 1980-2018 baserat på monitorlokaler som ingår i DCF 
(Data collection framwork, EU:s datainsamlingsförordning). 
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Bilaga 5. Elfisken medeltäthet lax/100 m2, samtliga elfiskelokaler inklusive 
monitoringlokalerna (Öre HARO) källa: SERS 

 
 
 

Bilaga 6. Elfisken medeltäthet öring/100 m2, samtliga elfiskelokaler inklusive 
monitoringlokalerna (Öre HARO) källa: SERS 
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Bilaga 7. Karta försurning, Öreälvens avrinningsområde. 
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Bilaga 8. Urklipp ur karta över laga skifte 1857, Agnäs by. Källa: Lantmäteriet Historiska 
kartor 
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Bilder Agnäs kraftverk 

Bilaga 9. Övre: Agnäs nåldamm Nedre: Agnäs damm uppströms, luckdamm t.v. nåldamm 
t.h. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 10. Tilloppstub Agnäs. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 11. Svalltorn och stationsbyggnad Agnäs. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 12. Övre: Modell av Agnäsforsen innan uppförandet av nåldamm med kraftverk 
(1950). Foto: Länsstyrelsen Nedre: Agnäsforsen ca 1920, Såg och kvarn t.h. Foto: SMHI 
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Bilder Lomfors kraftverk 

 

Bilaga 13. Vänjaurbäcken, överfallsdamm Lomfors kraftverk (Lågflöde) Foto: 
Länsstyrelsen  
 

Bilaga 14. Naturfåra nedströms överfallsdammen i Vänjaurbäcken (Lågflöde) Foto: 
Länsstyrelsen 
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Bilaga 15. Övre: Intag till tilloppstub. Nedre: Tilloppstub. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 16. Breddavlopp i tilloppskanalen. Foto: Länsstyrelsen 
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Bilaga 17. Övre: Kraftstationsbyggnad Lomfors Nedre: Utloppskanal 
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