
Projekt för Rickleåns sidovatten

Projekt Rickleåns okända sidovatten

Av Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd

Bakgrund
Projektets övergripande syfte är att stärka vattenekosystemen
inom Rickleån avrinningsområde nedströms Älglunds kraftverk.
Projektet uppmärksammar särskilt de små biflöden som idag till
stor del inte statusklassas av vattenmyndigheten, men som likväl
kan ha en betydelse för fiskbestånden i Rickleåns huvudfåra.
Projektet bidrar till ökad kunskap om sidovattendragen vilket i sin
tur bidrar till att vattenförbättrande åtgärder kan utföras och
prioriteras lättare. 

Projektägare är Robertsfors kommun. 

Objekt i projektet

Nedströms Bruksforsen
• Tyrlidsjöbäcken 5 km² (tidigare åtm. öring, ej statusklassad)
• Syrabäcken 10 km² (tidigare åtm. gädda, ej statusklassad)

Uppströms Robertsfors, men nedströms Älglund
• Tryssjöbäcken 18,5 km² (öring m.fl. arter, måttlig status)
• Aftonmorbäcken 10,4 km² (tidigare åtm. öring, ej statusklassad)
• Lugnbäcken 39 km²(öring m.fl. arter, måttlig status)

Karta över projektobjekten, inklusive bilder. 
https://drive.google.com/open?id=1yeSMPbtTYrfkIsFXfx1nyAI0HJlhgl_0&usp=sharing

Frivilliga kan bidra till att fylla ”vita fläckar” på kartan: 
En webbkarta har skapats för projektet. Kartan kan redigeras av personer som vill bidra med tid i 
projektet. Kartan och instruktioner kring hur den används finns via följande länk: 
https://mellanbygdensvattenrad.org/rickleans-sidovatten/

Skriv upp ideell tid!
Den som är frivillig i projektet får gärna anteckna hur många timmar som läggs ner, eftersom 
ideella timmar motfinansieras av LOVA-fonden upp till en viss nivå.

Anläggande av lekbottnar
 i Tryssjöbäcken år 2010

https://drive.google.com/open?id=1yeSMPbtTYrfkIsFXfx1nyAI0HJlhgl_0&usp=sharing
https://mellanbygdensvattenrad.org/rickleans-sidovatten/
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Checklista för frivilliga

Tyrlidsjöbäcken

Vandringshinder? Ta en bild. Notera om flödet är lågt, högt eller medel. 
Markera på webbkartan. 

Kulturmiljöer? Ta en bild. Beskriv vad som syns i bilden. 
Markera på webbkartan. 

Fiskbestånd? Fråga folk som vet, observera visuellt eller provfiska. Skriv upp på 
webbkartan. 

Historiska uppgifter 
om fisk? 

Fråga de äldre! Skriv upp på webbkartan. 

Ordna lekbottnar! Ordna en träff och bygg! Markera på webbkartan så att bottnen kan följas
upp. OBS! Markägarens godkännande krävs. 

Undersök maxdjup och 
medeldjup i sjöar

Fråga runt, eller åk ut och mät. Skriv upp på webbkartan. 

Specifika frågor Finns uppgifter om ål i sjöarna? 
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Checklista för frivilliga

Syrabäcken

Vandringshinder? Ta en bild. Notera om flödet är lågt, högt eller medel. 
Markera på webbkartan. 

Kulturmiljöer? Ta en bild. Beskriv vad som syns i bilden. 
Markera på webbkartan. 

Fiskbestånd? Fråga folk som vet, observera visuellt eller provfiska. Skriv upp på 
webbkartan. 

Historiska uppgifter 
om fisk? 

Fråga de äldre! Skriv upp på webbkartan. 

Ordna lekbottnar! Ordna en träff och bygg! Markera på webbkartan så att bottnen kan följas
upp. OBS! Markägarens godkännande krävs. 

Undersök maxdjup och 
medeldjup i sjöar

Fråga runt, eller åk ut och mät. Skriv upp på webbkartan. 



Projekt för Rickleåns sidovatten

Checklista för frivilliga

Tryssjöbäcken

Vandringshinder? Ta en bild. Notera om flödet är lågt, högt eller medel. 
Markera på webbkartan. 

Kulturmiljöer? Ta en bild. Beskriv vad som syns i bilden. 
Markera på webbkartan. 

Fiskbestånd? Fråga folk som vet, observera visuellt eller provfiska. Skriv upp på 
webbkartan. 

Historiska uppgifter 
om fisk? 

Fråga de äldre! Skriv upp på webbkartan. 

Ordna lekbottnar! Ordna en träff och bygg! Markera på webbkartan så att bottnen kan följas
upp. OBS! Markägarens godkännande krävs. 

Undersök maxdjup och 
medeldjup i sjöar

Fråga runt, eller åk ut och mät. Skriv upp på webbkartan. 

Specifika frågor Finns uppgifter om ål i sjöarna? 
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Checklista för frivilliga

Aftonmorbäcken

Vandringshinder? Ta en bild. Notera om flödet är lågt, högt eller medel. 
Markera på webbkartan. 

Kulturmiljöer? Ta en bild. Beskriv vad som syns i bilden. 
Markera på webbkartan. 

Fiskbestånd? Fråga folk som vet, observera visuellt eller provfiska. Skriv upp på 
webbkartan. 

Historiska uppgifter 
om fisk? 

Fråga de äldre! Skriv upp på webbkartan. 

Ordna lekbottnar! Ordna en träff och bygg! Markera på webbkartan så att bottnen kan följas
upp. OBS! Markägarens godkännande krävs. 

Undersök maxdjup och 
medeldjup i sjöar

Fråga runt, eller åk ut och mät. Skriv upp på webbkartan. 
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Checklista för frivilliga

Lugnbäcken

Vandringshinder? Ta en bild. Notera om flödet är lågt, högt eller medel. 
Markera på webbkartan. 

Kulturmiljöer? Ta en bild. Beskriv vad som syns i bilden. 
Markera på webbkartan. 

Fiskbestånd? Fråga folk som vet, observera visuellt eller provfiska. Skriv upp på 
webbkartan. 

Historiska uppgifter 
om fisk? 

Fråga de äldre! Skriv upp på webbkartan. 

Ordna lekbottnar! Ordna en träff och bygg! Markera på webbkartan så att bottnen kan följas
upp. 

Undersök maxdjup och 
medeldjup i sjöar

Fråga runt, eller åk ut och mät. Skriv upp på webbkartan. 

Specifika frågor Finns uppgifter om ål i sjöarna? 
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BILAGA – projektets upplägg: 

Del 1. Kunskapsuppbyggnad 
• Att dokumentera trummor/dammar (inkl. vattenbiotoper i närheten), samt eventuella 

kulturmiljöer som är kopplade till hindren. Lugnbäckens dammrest prioriteras för 
dokumentation år 2018, så att rivning av dammresten kan ske år 2019. 

• Att med hjälp av ryssjor eller muntliga uppgifter öka kunskapen om fiskbestånden i sjöar 
och biflöden. 

• Att utföra eDNA-provtagning (metabarcoding) i det största biflödets (Lugnbäckens) 
nedersta lopp år 2018 som underlag för effektuppföljning, samt på 2-3 andra platser år 2019 
(väljs ut när resultaten av inventeringarna börjar ta form). 

Del 2. Restaurering
• Att genomföra manuella vattenvårdande åtgärder i form av lekbottenåterställning i de 

utvalda biflödena med hartijokki-metoden, och i samband med detta också åtgärda 
eventuella mindre bråteshinder som upptäckts under tiden. Det grundläggande målet är att 
anlägga minst en lekbotten per vattendrag i utbildningssyfte, då det också ska skapas ett 
tillfälle att diskutera andra aspekter kopplade till vattendraget. 

• Att riva ut en identifierad dammrest i Lugnbäcken år 2019, efter utförd dokumentation av 
kulturmiljön. Bild och plats för åtgärden redovisas i webbkartan https://drive.google.com/open?

id=1yeSMPbtTYrfkIsFXfx1nyAI0HJlhgl_0&usp=sharing 

Del 3. Kunskapsuppbyggnad med avseende på sjöar med koppling till Rickelån
• Att uppskatta medeldjup och maxdjup i sjöar
• Att samla in lokalkunskap kring fiskbestånd. 
• Att intervjua lokalbefolkning angående historiska fiskuppgifter (inkl. ål) i dessa sjöar.

Del 4. Information. 
• Att sammanställa resultaten så att det kan användas inom t.ex. Samverkansprojekt Rickleån. 

Detta görs främst genom att resultaten från projektet läggs upp på webbkartan som länkas i 
boxen ovan. Denna karta har formatet KMZ som kan läsas av de flesta GIS-system. Kartan 
ska inkludera genomförda vattenåtgärder, samt uppgifter om fiskbestånd, sjöar, 
kulturmiljöer och vandringshinder. 

• Att bidra till att ordna ett utbildningstillfälle om vattenvård med fokus manuella åtgärder i 
den typ av små vattendrag som projektet fokuserar på. Utbildningen inkluderar teori, 
exkursion om vandringshinder och praktisk lekbotten- och habitatrestaurering i små 
vattendag. Utbildningen sker i samverkan mellan kommunen, vattenrådet och 
Samverkansprojekt Rickleån. 

https://drive.google.com/open?id=1yeSMPbtTYrfkIsFXfx1nyAI0HJlhgl_0&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yeSMPbtTYrfkIsFXfx1nyAI0HJlhgl_0&usp=sharing

