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Bild på en damm som utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Foto Länsstyrelsen 

Västerbotten. 

Projektområde 

Hörnån är en ca 70 km mindre skogsälv som rinner genom norra Ångermanland och södra 

Västerbotten innan den mynnar i Bottenhavet i höjd med Hörnefors. Hörnån kan delas in i två 

delar: Övre Hörnån de första 3 milen fram till Hörnsjön, och Nedre Hörnån de sista 4 milen mellan 

Hörnsjön och havet.  

Hela Hörnåns avrinningsområde har lång mänsklig skogshistorisk påverkan, där flottningen var 

som intensivast under 1800- och först halvan av 1900-talet.  
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Orsak till åtgärder 

I samband med flottningen avlägsnades sten och block från vattendragen och lades på land, ibland 

som långa vallar längs med vattendragen. Dessutom blockerades sidofåror, dammar anlades och 

vissa delar av vattendragen kanaliserades (gjordes raka). Allt för att underlätta transporten av 

timmer ner mot kusten och sågverken. Konsekvensen för fisk som lax och öring och andra 

vattenlevande djur (flodpärlmussla till exempel) blev att dess miljö försämrades. 

Som i så många andra större vattendrag i Norrland brukades även Hörnån som flottningsled under 

flottningsepoken. Hörnån har genomgått omfattande restaureringsarbeten under mer än 10 års tid. 

Men fortfarande finns det åtgärder kvar att göra. I ett större biflöde till Hörnån, Armsjöbäcken finns 

vandringshindrande dammar kvar. Dessutom finns stora behov att tillföra grus och återskapa 

lekområden för den havsvandrade öringen. 

Att skapa fria vandringsvägar förbi dammarna i Hörnåns avrinningsområde tillsammans med 

lekbottenrestaureringen är viktiga steg mot att uppnå god ekologisk status för ån. Dessa åtgärder 

kommer öka den biologiska mångfalden och skapa bättre förutsättningar för den storvuxna 

havsöringsstammen som finns i ån. 

Vad vi vill förbättra 

Syftet med projektet är att skapa fria vandringsvägar förbi dammarna i övre Hörnån. Målet med 

projektet är att skapa en naturlig forssträcka förbi de sju dammarna för fisk och andra vattenlevande 

djur. 

Projektet syftar också till att tillföra grus till restaurerade delar av Hörnån för att förbättra 

lekområden för havsöringen.   

Planerade åtgärder och aktiviteter 

Sammanlagt sju dammar ingår i projektet (se tabell 1.)  

Mellan Braxsele och Häggnäs planeras det att sammanlagt 900 ton lekgrus på 10 olika områden 

läggas ut med helikopter för att förbättra lekområden för havsöringen.  

Tabell 1. Översikt över dammar i projektet. 

 

Planerad uppföljning  

Ingen uppföljning planeras i projektet. Däremot genomförs elfisken inom ramen för 

miljöövervakning och kalkeffektuppföljning i området där fiskarters förekomst och tätheter kan 

fastställas och bekräfta effekt av åtgärderna i projektet.  

I samverkan med 

Projektet samverkar med kommunerna, markägare, fiskevårdsområden och andra 

intresseorganisationer aktiva i området.  

Bäck Namn Lokalisering Kommun

Armsjöbäcken Inlopp Stor-Armsjö Väg mellan Gåsvattnet oh Stor-Armsjön Bjurholm

Bastuträskbäcksbäcken 600 m nedstr Bastuträsksdammen 600 m nedstr Bjurholm

Mellansjöbäcken Utlopp Storarmsjön Utloppet av Storamsjön Bjurholm

Mellansjöbäcken lillarmasjön Sågdamm 500 uppstr Lill-Armsjön Bjurholm

Armsjöbäcken Utlopp Lill-armsjön Utlopp Lillarmsjön Bjurholm

Torrsjöbäcken Utlopp Torrsjön utloppet Torrsjön Bjurholm

Spångersbäcken Utlopp Häggnässjön Utlopp Häggnässjön Umeå
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Länkar 

Flera filmer finns på YouTube i ämnet fria vandringsvägar. Sök på ”ReMiBar - fria vandringsvägar 

i vattendrag”. 

 


