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Sammanfattning 

Den 1 februari 2023 ska vattenkraftsanläggningen i Åbyälven 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 Åbyälvens prövningsgrupp påbörjades i början av 2021 då ägaren 

av Hednäs kraftverk (Skellefteå Kraft AB) gavs möjlighet att bidra med 

information till nulägesbeskrivningen. I maj skickades en inbjudan att delta i 

samverkan till övriga parter och de, samt Skellefteå Kraft AB, gavs möjlighet att 

lämna synpunkter på nulägesbeskrivningen. 

Det första samverkansmötet hölls med Skellefteå Kraft AB den 24 januari 2022. 

Under mötet diskuterades bland annat syftet med samverkansprocessen samt vilka 

förväntningar bolaget och myndigheten hade på varandra. Länsstyrelsen 

presenterade en kort genomgång av berörda vattenförekomster och Natura 2000-

områden. Skellefteå Kraft AB presenterade möjliga miljöanpassningar av Hednäs 

Kraftverk.  

Den 1 mars 2022 hölls ett möte tillsammans med Skellefteå Kraft AB gällande 

beslutet att återkalla tillståndet för Hednäs kraftverk. I och med bolagets beslut att 

avveckla kraftverket blev fokus på samverkansmötet att diskutera utrivningen och 

vilket underlag som behövs för detta. Under mötet visade bolaget en hydraulisk 

modell som de ska använda sig av för att modellera vad som händer när dammen 

tas bort och hur man ska utforma den nya bestämmande sektionen och återställa 

vattendraget. Målarter för återställningen bedöms vara lax och öring då platsen 

tidigare har varit ett naturligt partiellt vandringshinder på grund av den höga 

fallhöjden. Även försiktighetsmått kopplat till återställningen diskuterades.  

Den 17 mars hölls ett samverkansmöte med Skellefteå Kraft AB och övriga parter. 

Skellefteå Kraft inledde med att berätta om beslutet att ansöka om återkallning av 

tillståndet för Hednäs kraftverk och processen som lett fram till beslutet. Därefter 

presenterade bolaget vilka utredningar som de planerar att genomföra inför 

utrivningen. Under mötet hölls en gemensam diskussion om målbilden för 

utrivningen och behov av ytterligare material. Synpunkter som togs upp var att 

målarter gällande konnektiviteten bedöms vara lax och öring samt att bolaget ska 

försöka efterlikna den ursprungliga karaktären av vattendraget.  

Deltagare i samverkan 

Skellefteå Kraft AB som äger Hednäs kraftverk har deltagit i samverkan.  

Länsstyrelsen bjöd in följande parter att delta i samverkansprocessen: Sametinget, 

Östersjölaxälvar i samverkan, Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening, Åby älvs 

övre fiskevårdsområdesförening, Skellefteå kommun, Älvräddarnas 

samorganisation, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, Vattenmyndigheten 

Bottenviken, Länsstyrelsen Norrbotten, Piteå kommun, Arvidsjaurs kommun samt 

Havs- och vattenmyndigheten.  
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Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten Bottenviken samt Sametinget 

avböjde till aktivt deltagande i samverkansprocessen.  

Möten och dokumentation 

Länsstyrelsen har genomfört tre samverkansmöten: två där Skellefteå Kraft AB 

deltog och ett där alla deltagande parter bjöds in. Alla händelser av betydelse för 

ärendet har diarieförts i Länsstyrelsens diarieföringssystem, tillhörande ärende 539-

2187-2021. 

Sammanfattande nulägesbeskrivning 

Den slutliga nulägesbeskrivningen för Åbyälvens prövningsgrupp färdigställdes 

den 18 februari 2022 och finns att hämta ut på begäran. Nedan följer en kort 

sammanfattning av informationen i nulägesbeskrivningen. 

Kort beskrivning av Åbyälvens avrinningsområde 

Avrinningsområdets totala yta uppgår till 1344 km2 med en sjöandel på 5,6 %. 

Åbyälven rinner huvudsakligen genom Norrbottens län. Avrinningsområdet 

sträcker sig från Arvidsjaurs kommun i södra Norrbotten ned till utloppet i 

Åbyfjärden i norra delen av Skellefteå kommun. Älvens totala längd uppgår till 

173 km varav ca 43 km ligger inom Västerbottens län. 

I tabellen nedan anges modellerade flöden för Åbyälven. 

Tabell 1. Modellerade flöden för Åbyälven (S-HYPE). (SMHI:s 

vattenwebb) 

Karakteristiskt flöde Mynning 
Jakobsfors (ca 5 km 

nedströms Hednäs) 

Medelhögvattenföring 

(MHQ) 
124,1 m³/s 63,8 m³/s 

Medelvattenföring (MQ) 16,3 m³/s 11,4 m³/s 

Medellågvattenföring 

(MLQ) 
3,5 m³/s 2,4 m³/s 

 

Åbyälven är en skogsälv som har sin upprinnelse i ett myrområde mellan Reivo 

naturreservat och byn Auktsjaur ca 20 km norr om Arvidsjaur. Älven passerar 

därefter genom ett antal sjöar där de två största utgörs av Östra Kikkejaure och 

Laukersjön. Älvens övre delar karakteriseras huvudsakligen av flack terräng och 

långsamt flytande selmiljöer. Cirka en mil innan vattendraget når länsgränsen 

övergår älvens karaktär till forsmiljöer som slingrar sig genom brantare terräng (se 
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Figur 1). Det är också i detta område som älven når högsta kustlinjen, mindre än 

fem mil från kusten. Älven hyser endast ett fåtal biflöden. De två största är 

Klubbälven, vid länsgränsen, samt Tvärån i den nedre delen.  

 Figur 1. Översiktlig karta över avrinningsområdet. 

Vattenkraftverk inom prövningsgruppen 

I Åbyälvens prövningsgrupp finns bara ett vattenkraftverk – Hednäs kraftverk. 

Kraftverket ligger beläget ca 41 km uppströms älvens mynning i Bottenviken och 

ca 2,5 km nedströms länsgränsen mellan Norr- och Västerbotten. Byggnationerna 

av den första kraftstationen på platsen färdigställdes 1920 av Åby älvdals elektriska 

förening och tillstånd gavs av dåvarande Norrbygdens vattendomstol den 25 juni 

1925 (se Figur 2). Ombyggnationer av kraftverket har genomförts under 1977 samt 

1995 där bland annat bruttofallhöjden och utbyggnadsvattenföringen ökades. 
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Figur 2. Dammbygget vid Storfallets kraftstation. (Foto: Elis Johansson, 

Skellefteå Museum) 

Kraftverket ägs av Skellefteå Kraft och har en installerad effekt på 2,2 MW, en 

normal årsproduktion uppgår till 9,1 GWh. Hednäs drivs som ett så kallat 

strömkraftverk. Dammbyggnaden utgörs av en fyllningsdamm med utskovsdelar i 

betong. Enligt SMHI:s förteckning av vattenfall i Sverige hade den tidigare forsen, 

Storfallet, där kraftstationen finns idag en total fallhöjd på 11,7 m. Mellan åren 

1919–1996 utgjorde Hednäs kraftstation ett definitivt vandringshinder för 

vandrande fisk. En passage i form av en bassängtrappa byggdes 1996. Fisktrappan 

är 150 m lång och mynnar i kraftverkets utloppskanal.  

 

Miljökvalitetsnormen för vatten 

Åbyälvens avrinningsområde innefattar totalt 71 ytvattenförekomster fördelat på 

14 sjöar och 57 vattendrag. Hednäs kraftverk påverkar bedömningen av ett stort 

antal vattenförekomster inom avrinningsområdet. Möjliggörandet av en fungerande 

upp- och nedströmspassage förbi Hednäs kraftverk är en mycket viktig åtgärd för 

att uppfylla miljökvalitetsnormen för ett stort antal vattenförekomster i 

avrinningsområdet. Uppströms Hednäs kraftverk finns även stora arealer 

uppväxtområden. Vattenförekomster och statusklassificering i Åbyälvens 

huvudfåra nedströms Östra Kikkejaure enligt den senaste förvaltningscykeln 

(2017–2021) finns att hämta i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). 

Natura 2000-områden 

Hela Åbyälven med tillhörande bi- och källflöden utgör ett Natura 2000-område. 

Åbyälven rinner genom både Norrbottens och Västerbottens län. Av denna 

anledning finns en bevarandeplan för respektive län. Länsstyrelserna har därför valt 

att utforma de delar av bevarandeplanerna som omfattar Natura 2000-området 

Åbyälven som en helhet. I tabell 2 och 3 redovisas de naturtyper och arter som ska 

bevaras i Åbyälven enligt Art- och habitatdirektivet. 
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Tabell 2. Utpekade naturtyper i Natura 2000-området Åbyälven 

Utpekade naturtyper Uppskattad areal naturtyp inom län 

 Västerbottens län Norrbottens län 

Ävjestrandsjöar 

(3130) 
0 ha 3030 ha 

Myrsjöar (3160) 40 ha 600 ha 

Större vattendrag (3210) 200 ha 1050 ha 

Mindre vattendrag (3260) 70 ha 15 ha 

 

Tabell 3. Utpekade arter Natura 2000-området Åbyälven. 

Utpekade arter Förekomst utpekade arter inom län 

 Västerbottens län Norrbottens län 

Flodpärlmussla  X X  

Bredkantad dykare  X  - 

Lax  X  X  

Stensimpa  X  X  

Utter X X 

 

Den till stora delar naturliga vattenmiljön skapar förutsättningar för ett rikt djurliv 

där lax, utter, stensimpa, bredkantad dykare (Västerbottens län) och flodpärlmussla 

för närvarande är särskilt prioriterade. Det vilda laxbeståndet i Åbyälven är unikt 

genom att vara ett av de få i landet som är nästintill opåverkat av utsättningar av 

lax. Aktuella bevarandemål för arter/naturtyper samt prioriterade 

bevarandeåtgärder för Natura 2000-området återfinns i bevarandeplanerna. 

Riksintressen 

Hednäs kraftverk ligger inom ett område som utgör riksintresse för rennäringen 

och är dessutom ett kärnområde av riksintresse (6. Klubbfors). Markerna används 

av Västra Kikkejaure sameby. Närområdet kring vattenkraftverket utgör vinterland, 

trivselland, uppsamlingsområde och flyttled.  
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Allmänna intressen 

Kulturmiljövärden 

Inga kända forn- eller kulturlämningar är registrerade (kulturmiljöregistret, KMR) i 

närheten av Hednäs kraftstation. Vattenkraftsverksamheten på platsen har lång 

kontinuitet och det första kraftverket uppfördes 1920. Anläggningen är kraftigt 

omvandlad (förändrad) genom flera ombyggnationer och utgör idag en modern 

kraftverksmiljö. Då bolaget kommer att ansöka om utrivning är det viktigt att en 

kulturhistorisk dokumentation av kraftverksmiljön görs innan utrivningen påbörjas 

eftersom det inte finns någon beskrivning av kulturmiljön idag.  

Fritidsfiske 

Fisket efter framförallt lax, havsöring och harr är mycket populärt i älven och 

bedrivs främst i älvens nedre del. Målarter är bland annat havsvandrande 

öringsstam, långvandrande laxstam, vattendragslekande kustharrstam, förekomst 

av flodpärlmussla och flodnejonöga. 

 

Förslag på åtgärder och konsekvenser 

Skellefteå Kraft AB har meddelat att de kommer att ansöka om att återkalla 

tillståndet för Hednäs kraftverk vilket innebär att anläggningen ska rivas ut. Detta 

innebär att de miljöåtgärder som diskuterats i samverkan har fokuserat på hur 

vattendraget ska se ut när utrivningen är genomförd. 

Samtliga parter som medverkat i samverkansprocessen verkar vara överens om att 

när det gäller konnektiviteten är det korrekt att utgå från att lax och öring är 

målarter. Det är dock viktigt att spillfåran utformas så att den också blir ett 

fungerande habitat med ett relativt naturligt utseende. En annan generell synpunkt 

som framfördes under samverkan var att bolaget ska försöka efterlikna den 

ursprungliga karaktären på vattendraget. Detta innebär bland annat att vattendraget 

ska tillåtas att breddas vid höga flöden och smalna av vid låga flöden. 

Gällande förslag till försiktighetsmått lyftes det att det kan behöva undersökas 

närmare vilka fraktioner av sediment som ligger uppströms dammen för att bättre 

kunna bedöma risken för grumling. Länsstyrelsen anser att det är bra att utföra 

grumlande arbeten under en tid på året då det är mindre aktivitet i vattendraget. Det 

gäller främst att undvika vandrings- och lekperioden samt att undvika att rommen 

skadas. Från bolagets sida är det viktigt att genomföra arbetena när det är så lite 

vatten som möjligt i vattendraget. 

Redovisning av olika uppfattningar 

Det har varit stor samstämmighet i samverkan när det gäller den övergripande 

målbilden med utrivningen av Hednäs kraftverk. 
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Uppgifter om det finns väsentligt 

underlag som saknas 

Länsstyrelsen anser att det inte saknas något väsentligt underlag även om det 

naturligtvis behöver ske en detaljprojektering av åtgärderna. 
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