
RESULTAT AV VATTENRÅDETS UNDERSÖKNING OM RICKLEÅNS VATTEN, DATA FRAM TILL 15 FEBRUARI 2021

Tidstämpel

12/28/2020 16:16:37 Bjursjön (regleringsmagasin) 2000-talet Nej 1 Nej

1/30/2021 8:05:19 2000-talet Ja 3 2010-2015 Ja 3 Mindre fisk totalt sett Ja

2/2/2021 9:17:40 1970-talet Nej 1 Ja

12/28/2020 12:43:55 1960-talet Ja 4 1980-1985 Ja 4 Ja

12/28/2020 13:45:52 2010-talet Ja 5 2015-2020 Algblommning Nej

Välj vattenområde som du 
vill ge information om. Om 
inget av valen passar, 
skriv in ditt vatten under 
"Övrigt". 

Hur långt till-
baka i tiden 
sträcker sig 
dina observa-
tioner?

Upplever du 
att vat-
tenkvaliteten 
i vattenom-
rådet har 
förändrats

Hur my-
cket har 
vat-
tenkvalitet
en förän-
drats? (1= 
lite, 
5=mycket)

Ungefär vilket 
år började du 
uppmärk-
samma 
förändrin-
gen?

Vilka alternativ stäm-
mer in på förändrin-
gen?

Beskriv med egna 
ord, hur vat-
tenkvaliteten har 
förändrats!

Upplever 
du att 
fiskbestå
nden i 
vat-
tenom-
rådet har 
förän-
drats un-
der den 
tidspe-
riod som 
du har 
ob-
serverat?

Hur mycket 
har 
fiskbestån-
det förän-
drats?  (1= 
lite, 
5=mycket)

Vilka alternativ stäm-
mer in på förändrin-
gen?

Beskriv med egna 
ord, hur fiskbeståndet 
har förändrats!

Påverkas 
vattenom-
rådet av 
vat-
tenkraft?

Upplever du 
någon förän-
dring hur sjön 
eller vatten-
draget re-
gleras?

Beskriv med 
egna ord, den 
förändring du 
märkt gäl-
lande vat-
tnets regler-
ing!

Här kan du skriva ner 
övrig information som 
du vill dela med dig av 
gällande sjöar och 
vattendrag inom Rick-
leåns avrinningsom-
råde:

Vilka alternativ stäm-
mer in på förändrin-
gen av regleringen?

Vilket påstående 
stämmer bäst med din 
egen upplevelse av 
vattenkraftens 
eventuella påverkan 
på sjön/vattendraget?

Plats för kommentar 
till ovanstående fråga 
(frivillig)

Ingen stor skillnad, bara 
det att jag sett 
amerikansk bäckröding 
i Tvärån vid ett tillfälle. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Tvärån har jag vid ett 
tillfälle observerat att 
den torrlades för ca 10 
år sedan. Då kan det 
inte ha släppt på något 
vatten från bjursjön. 
Detta observerades nå-
gra kilometer upp-
ströms Rickleån så att 
nolltappningen hade 
pågått ett bra tag. Detta 
borde ha lett till att åns 
öring bestånd fick en 
kraftig törn. 

Granträsket (regleringsma-
gasin)

Brunare vatten, Mindre 
påväxt  (alger, mossa 
etc.) på stenar och bot-
tenstrukturer

Brunare men också 
sterilare 

Minskat fiskbestånd 
generellt 

Snabbare 
tömning på 
vintern, 

Lagring av vatten gör 
att som hösten 2020, 
behov av paniköppning 
av luckor, vattnet spolar 
bort allt liv nedan 
kraftverken. Risk för 
dammhaveri finns och 
att broar sköljs bort. Bi-
ologiskt liv nära kant-
zooner far väldigt illa. 

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Sjön är ett reglerma-
gasin. Kan ibland töm-
mas med 1-2m vatten 
på kort tid. Dessutom 
finns ingen faunapas-
sage 

Granträsket (regleringsma-
gasin)

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Abborre har ökat   Lake 
har minskat

Ojämn regler-
ing , vatten 
sparas  sedan 
släpps de  
mycke på en 
gång negativt 
för fisket.

Är intresserad  
ang.Stensträsket och 
uppströms mot 
Hemträsket
Svartådammet hur löser 
vi de? För att klara 
både att inte torrlägga
uppströms och sam-
tidigt ta bort dammet ! 

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Ojämnt vattenflöde där 
vissa områden är torra

Korvbäcken,Hundsjöbäcken,
mjötjärnbäcken samt rå-
dalsbäcken

Diken från kalhyhhen 
gick rätt ut med stora 
sandbankar som följd 
av ffa Skogsdiken gick-
rätt ut med stora sand-
bankar som föld 1 
Hundsjöbäcken,2RäÅd
alsbäcken samt ko-
rvbäcken.Blev oxå 
kraftigare vårflod samt 
stora höjningar i sb med 
regn

Förbättrats i sb med 
kalkning

Mindre fisk totalt sett, 
Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Ex bjursjön tidigare 
stort bestånd av fin sik-
löja,öringen i bäckarna 
betydligt mindre antal 
samt storlek.Välvsjön 
som tidigare hade ett 
fint bestånd av 
öring(mitt rekord 2,3 kg) 
bra flugfiske fram till ca 
2000 sen dök 
gädda,mört o stäm upp 
i dag princip död som 
öringsjö.Gott om gädda 
o mört abborren blivit 
större fram till 2000 i 
princip tusen-
bröder.Mörten oxå i 
princip tagit över Hund-
sjöbäcken som fram till 
2000 var en fin öring-
bäck varje sommar 
brukade jag mins få ett 
par på ca 4-5 hg

Se föregående 
svar

Kolla alla skogsdiken 
samt vägtrummer ex 
rådalsbäcken där hol-
men anlagt en 
vägtrumma so förstört 
ungefär halva bäckens 
lekområden konstaterat 
i sb med fiskvårdare 
från Skellefteå kommun 
Påstötningar gjorts ett 
tiotal gånger till Holmen 
utan effekt.Tveksam om 
den stora vägtrumman 
över korvbäcken på vä-
gen mellan Lidsjön-
Bygdsiljum tillåter upp-
vandring Korvbäcken 
också ganska hårt 
skadad pga av tidigare 
flottningled

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Regleringarna i Bjursjön 
påverkat negativt ffa på 
70 å 80 talet då man 
knappt brydde sig om 
att höja sjön på som-
mare ifall det blev av så 
var det efter påstöt-
ning.Varje vinter verkar 
man kontinuerligt 
strunta i den nedre 
sänkningsgränsen

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Sjön är ofta 
väldigt låg

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer



12/29/2020 18:55:32 1970-talet Ja 4 1985-1990 Ja 4 Ja

1/19/2021 18:57:05 1990-talet Ja 3 2005-2010 Mera grumligt Ja 4 Mindre fisk totalt sett Ja

1/21/2021 8:21:49 2000-talet Ja 3 2010-2015 Brunare vatten Ja 2 Nej

1/26/2021 17:29:46 1990-talet Ja 3 2015-2020 Ja 4 Ja

1/30/2021 11:33:54 1950-talet Ja 5 före 1970-talet Brunare vatten Ja 5 Ja Se tidigare svar

2/8/2021 16:50:54 1950-talet Ja 3 1990-1995 Ja 3 Ja

2/12/2021 16:06:26 1950-talet Ja 5 1975-1980 Brunare vatten Ja 5 Ja

12/29/2020 22:08:20 1980-talet Ja 4 2015-2020 Ja 3 Ja

12/30/2020 12:29:01 1960-talet Ja 5 1980-1985 Ja 5 Ja

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Brunare vatten, Mer 
humus i vattnet

Jag bevattnar trädgård-
slandet med sjövatten. 
Senaste åren sätter 
silen i vattenspridaren 
igen redan efter 2-3 
timmars användning. 
Vid lågt vattenstånd och 
kraftig blåst blir vattnet 
alldeles grumligt.

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Mer brax och lake. 
Siken i princip borta.

Man sänker 
nivån på sjön 
alldeles för 
mycket på 
våren, vilket 
medför att det 
saknas en del 
naturliga lek-
platser för 
gäddor och 
grodor. Undre 
dämnings-
gränsen är 
satt alldeles 
för lågt för en 
så pass grund 
sjö, vilket med-
för att mycket 
bottenmaterial 
rörs upp i vat-
tnet vid 
kraftiga vindar.

När man skall ompröva 
vattenkraften i våra små 
åar med hänsyn taget 
till miljön för de vattenl-
evande djuren, måste 
man också undersöka 
hur vattenmagasinens 
miljö påverkas av vat-
tennivåernas fluktua-
tioner. Dessutom bör 
man undersöka vilka 
dämningsgränser som 
är acceptabla i förhål-
lande till vattenmagasi-
nens medeldjup och ut-
formning för att säker-
ställa att deras botten-
miljö inte förstörs.

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Jag anser att sjön 
påverkas negativt av 
nuvarande dämnings-
gränser och hur de ut-
nyttjas av Skellefteå 
kraft.

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Brunare vatten, Mera 
påväxt (alger, mossa 
etc.) på stenar och bot-
tenstrukturer

Siken har nästan helt 
försvunnit

Nivån är för 
låg i lägsta fall

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Jag upplever mindre 
vatten i omgångar, 
framför allt på våren

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Sikten i vattnet har 
försämrats och det har 
varit mycket algblomn-
ing senaste åren.

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter Jag tycker mörten min-

skat och har inte sett till 
nån brax på flera år.

Det är glädjande att vat-
tendragen rustas upp.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Vattennivån i sjön flexar 
upp och ner väldigt my-
cket.

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Oftare lågvat-
ten 

Södra Lidsträsk, al-
gblomning, eller ten-
dens till algblomning 
oftare den senaste 
tiden. Oftare lågvatten.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Inga "vattenlöss" län-
gre. Algtillväxt vissa 
somrar

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Abborre har ökat i 
mängd och storlek. 
Gädda har minskat.

Se tidigare 
svar

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer, Fler ovanligt 
höga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

 Lågt vatten som-
mar.Översvämningar 
våren.

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Brunare vatten, Mera 
påväxt (alger, mossa 
etc.) på stenar och bot-
tenstrukturer

inte samma klara vatten 
som i ungdomen

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

alltför mycket brax på 
våren

har aldrig varit 
utan vatten på 
50 år,2020 tog 
det slut fastän 
vi inte har nå-
gon kreatur

har sparade pärmar 
från Robertsfors AB 
1945,reglering av Rick-
leåns sjöar o Sikåns 
m.m.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

den nedre dämnings-
gränsen måste höjas ca 
en halv meter,dem 
släpper för mycket vat-
ten så på våren är det 
alldeles för lite vatten

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Mycket humus i vattnet, 
mörkt, algblomning 

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Höga flöden 
på våren, lågt 
sommartid

Inte samma trevliga 
känsla att bada i sjön 
när vattnet är så mörkt 
och brunt. Rädsla för att 
det ska förändras mer. 

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Norra och södra Lidsträsket 
(regleringsmagasin)

Brunare vatten, Mera 
påväxt (alger, mossa 
etc.) på stenar och bot-
tenstrukturer

Vi har haft kraftig al-
gblomning  2018 

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Siken har nästan 
försvunnit 

Det är väldigt 
lite vatten i 
sjön på våren 
och det har 
göra med att 
den regleras 
dåligt på 
sommaren

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Bygdsiljum till dammen i Äl-
glund

Brunare vatten, Vattnet 
har en starkare doft, 
Stillastående i långa pe-
rioder.

Stillastående vatten i 
långa perioder ned-
ströms dammluckorna i 
Bygdsiljum har förän-
drat vattenmiljön. När 
jag var barn på 1960 - 
talet fanns det massor 
med blåmusslor i ån 
ungefär i jämnhöjd med 
Korssjövägen 34.  
Finns det några blå-
musslor kvar, undrar 
jag?

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

När jag var barn fanns 
det både sik och harr 
vid Rickleåns början vid 
Dammbron i Siljesun-
det. Nu finns det mest 
gädda, stäm, mört och 
aborre. Braxen har 
också dykt upp vid 
Dammbron. Braxen 
fanns tidigare längst in i 
 Stora Bygdeträsket vid 
Avaborg.

Sommaren 
1995 sänktes 
vatten nivån 
kraftigt sam-
tidigt som vår-
floden blev 
liten. Under 
sommaren var 
det extremt 
låg vattennivå 
så låg att hela 
viken vid Stor-
sand var tor-
rlagd och det 
gick att gå ut 
till ön närmast 
Storsand.  
Vattnet nådde 
endast till 
knäna. Jag 
som är född 
1957 hade 
aldrig varit 
med om detta 
och gamla 
människor jag 
pratade med 
hade heller 
aldrig sett nå-
got liknande.

En vän till mig var i 
ungdomen med på en 
underlig händelse. Han 
fick hjälpa till när 
enorma mängder gäd-
dyngel planterades ut i 
Stora Bygdeträsket i Sil-
jesundet. Underligt och 
ovanligt! Vad var syftet? 
Ville man kanske 
förstöra sik och har-
rfisket för att förbygga 
protester inför 
kraftverksbyggandet i 
Rickleån?

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Vattnets naturliga 
rörelse förhindras av 
dammar. Fisken kan 
inte vandra som den 
vill.



1/18/2021 16:21:37 1990-talet Nej 1 Mindre fisk totalt sett Nej

1/18/2021 16:30:42 1990-talet Nej 2 Nej

12/28/2020 10:43:43 1980-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Nej

12/28/2020 12:06:41 1970-talet Ja 3 1985-1990 Ja 3 Ja

1/18/2021 16:10:18 2000-talet Nej 3 Nej

1/18/2021 18:35:42 2010-talet Nej 3 Nej

1/18/2021 22:19:38 2000-talet Nej 3 Mindre stor harr Nej

Rickleåns huvudfåra från 
Bygdsiljum till dammen i Äl-
glund

Tidigare var det ett fan-
tastiskt bestånd av stor 
harr på denna sträcka. 
Nu är harr och öring 
bestånden utdöda. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Ingen möjlighet för van-
drande fisk på denna 
del av ån längre. 

Rickleåns huvudfåra från 
dammen i Älglund till Åse-
lestupet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Sträckan har ett litet 
bestånd av harr samt 
väldigt svagt öring 
bestånd. Känns som att 
dessa stammar blir 
svagare. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Vandringsfisk på denna 
sträcka kommer få en 
tuff framtid då arealen 
för fisken är liten då de 
är fast på denna 
sträcka. 

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Helt klart mindre antal 
fisk, gäller mest harr 
och öring 

Restaureringen som 
skett var positiv, dock 
saknas den så viktiga 
lekbottenresaureringen. 
Detta medför att fiskens 
möjlighet till lek inte har 
förbättrats överhuvud-
taget. Ta kvarnforsen i 
Överklinten som exem-
pel. Där saknas lekgrus 
nästan helt.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

De tre dammarna i 
Robertsfors hindrar 
fisken att vandra på ett 
tillfredsställande sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Efter vårflod 
stryps flödet till 
låga nivåer 
under hela 
sommaren.

Kunskapen om 
kraftverkens påverkan 
på ekologin skräm-
mande låg. Inga under-
sökningar om fiskvä-
garnas effektivitet har 
utförts, vare sig för 
vandring upp- eller 
nedströms. Anordningar 
för att öka överlevnad 
för vandring nedströms 
saknas helt.

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Mer storväxt harr, min-
dre med öring och mer 
lax. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Kraftverken i Roberts-
fors fors har starkt neg-
ativ påverkan på lax 
och havsöringsbestån-
den ovanför Roberts-
fors och med dem 
kommer vi aldrig få 
starka bestånd ovanför 
dammarna i Roberts-
fors. 

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Större här men mindre 
med öring.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Vattenkraftverken i 
Robertsfors omöjliggör 
för lax och havsöring att 
ha bilda starka bestånd 
på sträckan. 
Påverkningen på siken 
är ännu kraftigare. 
Svagt eller obefintligt 
nuförtiden ovanför 
Robertsfors.

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt



1/28/2021 20:44:31 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej

1/30/2021 6:40:06 1980-talet Nej 5 Mindre fisk totalt sett Ja

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Upplever att öring- men 
framförallt att sikpopula-
tionen har minskat 
kraftigt och att antalet 
sjuka laxar har ökat de 
senaste åren. De 
svampangripna laxarna 
har alltid synts till de 
senaste åren på 
hösten. 

Som jag har förstått det, 
är intäkterna från de tre 
kraftverken (Bruksfors, 
Sågfors, Fredriksfors) 
väldigt låga, och av de 
redan låga intäkterna är 
det en väldigt liten del 
som blir kvar i Roberts-
fors. Med  fria van-
dringsvägar för lax, 
öring, ål, sik, flodpärl-
musslan m.m., ökar 
fiskbestånden och 
därav möjligheterna för 
lokala entreprenörer att 
starta upp och bedriva 
verksamheter som 
fiskecampingar och 
fiskeguide:ning, vars in-
täkter i sin tur  räntar av 
sig på bygden. 

Jag har också fått det 
förklarat för mig att 
kraftverken ifråga har 
dåliga reglerkapaciteter 
vilket gör det svårt för 
dem att hushålla med 
elen, samt att 
kraftverken kräver 
väldigt mycket under-
håll men som de inte 
får. Detta ökar i sin tur 
sannolikheten för oly-
ckor t.ex. vid extrema 
vattenflöden som det 
var nu under hösten 
2020. Vidare har jag 
hört att de tre 
kraftverken ifråga har 
ungefär samma ka-
pacitet som ett gammalt 
vindkraftverk. Alltså 
genereras det alldeles 
för lite el med tanke på 
hur stor negativ in-
verkan dessa kraftverk 
har på miljön. 

Förutsatt att allt detta 
stämmer, så är det 
varken ekonomiskt-  
eller moraliskt försvar-
bart att behålla dessa 
tre kraftverk med tanke 
på hur stort negativt in-
grepp det är i naturen 
och hur ogynnsamt det 
är för vattendraget; 
Rickleån. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Jag upplever de tre vat-
tenkraftverken kring 
Robertsfors som grovt 
undermåliga och att de 
har extremt dåliga fisk-
trappor.

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Nästan ingen stationär 
öring kvar, betydligt 
mindre antal harr.

Snabba 
nivåförän-
dringar

Flera bäckar, dvs 
lekområden för öring 
och lax, har onaturliga 
vandringshinder

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Forsar som försvann 
vid bygget av älglunds 
kraftstation, forsarna 
nedanför utloppet (åse-
lestupet) var fiskrika, 
numera en rätt död 
kanal. Givetvis har de 
svagt fungerande fiske-
trapporna i Robertsfors 
en enorm påverkan för 
lhavsvandrande arter 
som lax och havsöring. 



1/30/2021 15:03:06 1970-talet Ja 3 1985-1990 Ja 3 Nej Överklinten

2/1/2021 14:08:35 2010-talet Nej 2 Ja

2/3/2021 11:48:45 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej

2/5/2021 12:48:22 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej

2/11/2021 20:59:01 1990-talet Nej 5 Mindre fisk totalt sett Nej

2/11/2021 20:59:19 1990-talet Nej 5 Mindre fisk totalt sett Nej

2/13/2021 15:27:20 1990-talet Nej 3 Nej

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Braxen i Hemsjön är en 
tillkommen fisk. Mussla 
likaså.

Braxen i Hemsjön är en 
tillkommen fisk. Mussla 
likaså.

Efter utbyggnaden av 
Älglunds kraftstation så 
slutade ån i Överklinten 
att frysa till på vintern. 
Under slutet på 70-talet 
så var det inte ovanligt 
att något av mina skid-
spår korsade Rickleån i 
höjd med Rislandet. 
Efter utbyggnaden så 
slutade ån att frysa till 
under många år. Först 
en bit in på 2000-talet 
så började isen igen att 
ha den tjockleken att 
den kändes trygg att 
skida på igen. Under 
80-talet när ån låg öp-
pen hela vintern så blev 
den öppna ån i höjd 
med Rislandet och up-
pströms en övervin-
tringsplats för den för 
oss då rätt nya kan-
nadagåsen. Även i dag 
upplever jag att ån kan 
vara öppen långt in på 
vintern.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Färre harrar än tidigare 
men lite mer öring.

Lite jämnare 
reglering än 
tidigare men 
det har varit 
låga flöden två 
år (2018 & 
2019) och 
höga flöden 
två år (2017 & 
2020).

Jämnare reglering 
(färre snabba förän-
dringar av vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Det är klart att det 
borde finnas större möj-
ligheter för fler fiskar 
och fler arter att vandra 
upp i Rickleåsystemet 
om det inte fanns an-
läggningar för vat-
tenkraft i Robertsfors, 
Älglund och bygdsiljum.

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Färre mängd sik och 
öring

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Mycket försämrat 
bestånd av Öring.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Beståndet av Havsöring 
har kraftigt försämrats.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Fiskar sällan i Rickleån. 
Men inervjuar gärna 
dom ja träffer som 
fiskar der.

Förutom fisket blir bet-
tre å mera mångfolldigt, 
så skulle det va trevligt 
om ån frös. Då som 
transportväg för det 
småskaliga skogs-
bruket. Å naturligtvis 
rekrasjon.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Kvarnen (Kvarnhotellet) 
i Överklinten kanske 
ligger dårligt till om reg-
leringenvförsvinner. 
Men den fanns innan 
også. Kanske dom ska 
få hjelp å förstärka den 
regleringen som finns 
ursprungligen.?



12/28/2020 14:03:45 Hemsjön Överklinten 1990-talet Ja 2 2005-2010 Brunare vatten Ja 3 Mindre fisk totalt sett

12/28/2020 13:06:15 2000-talet Ja 2 2015-2020 Ja 3 Det är mer lax i ån. Ja

12/28/2020 15:42:30 1970-talet Nej 1 Ja

12/28/2020 16:05:42 1960-talet Ja 3 1985-1990 Brunare vatten Ja 4 Ja

12/28/2020 17:55:49 1970-talet Ja 2 1995-2000 Ja 3 Nej

12/29/2020 8:34:01 1990-talet Ja 3 2005-2010 Brunare vatten Ja 3 Nej

12/30/2020 9:07:54 1980-talet Ja 4 1990-1995 Ja 4 Ja

I Hemsjöns vatten, fram 
tills vi började med re-
duktionsfiske, i mina 
ögon blivit grumligare 
och att gäddnate och 
annan vattenlevande 
växtlighet för varje år 
dragit sig allt länge mot 
sjöns mitt. Dessutom 
har det flera somrar up-
pstått algblommning!

Tycker mig märka att 
antalet gäddor minskat. 
Brukar roa mig med att 
ro drag runt sjön. Förr 
fick man alltid någon 
gädda. På senare år 
har det  blivit vanligare 
att man kammar noll! 
Och de gäddor man får 
är ofta små! För en 4-5 
år sedan fick en av 
sönerna på mete några 
"braxflickor"! Något som 
förvånade då äldre per-
soner sa att det inte 
fanns någon brax i sjön. 
Vid reduktionsfisket up-
pdagades att det fanns 
massor med brax och 
stor sådan. Den största 
vägde drygt 5 kg. Efter-
hand har det kommit 
fram en historia att en 
namngiven person på 
70-talet tycks ha 
planterat in brax i sjön. 
Det underliga är att före 
reduktionsfisket var det 
aldrig någon som fick 
någon stor brax.

Det skulle vara av in-
tresse att se om 
höstens regnande, med 
följd att både Rickleån 
och dess biflöden 
svämmade över i en 
sådan omfattning, att 
äldre personer sa att så 
mycket vatten hade 
man aldrig sett, 
påverkat fiket! Någon 
forma av erosion bör ha 
uppkommit när vatten-
dragen svämmade 
över.

Det saknas anläg-
gningar för vattenkraft 
som påverkar sjön/vat-
tendraget

Uppfattar det som om 
kraftverket i Älglund inte 
påverkar fisket i Hem-
sjön

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Jag upplever att det är 
mer växtlighet i ån nu 
än tidigare.

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Det sker 
snabba förän-
dringar i vat-
tennivån ned-
ströms 
Robertsfors, 
detta upplevs 
tydligast då 
det är låga flö-
den i ån 
(sommarflö-
den)

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Ån har ett reglerat flöde 
som avviker från det 
naturliga. Under lågflö-
den observeras dessu-
tom korvariga men 
kraftiga variationer i 
flöde (vattennivå).

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Fler snabbare 
nedtrapp-
ningar av vat-
tenflödet

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Regleringen påverkar 
vattenståndet på ett 
mycket negativt sätt. Få 
naturliga fluktuationer 
vid nederbörd och 
snabba minskningar av 
vattenståndet vid flera 
tillfällen. Dessutom är 
kraftverken vandring-
shinder. 

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer humus och ibland 
även något slags skum 
som lägger sig i bakvat-
ten. 

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Lax är betydligt mer 
förekommande än för 
tiotalet år sen. Öring 
något mindre än förut 
och harrbeståndet är 
starkt försämrat. Så 
även sik. 

Rickleån hade 
ett betydligt 
jämnare flöde 
före Älglunds 
kraftstation 
byggdes. Nu 
körs ån helt på 
eller helt av. 
Det betyder att 
vattenståndet 
kan åka en 
halvmeter upp 
eller ner på 
någon timme. 

Det finns bäckar som 
mynnar i Rickleån som 
tidigare höll öring, 
kanske även havsöring. 
Vissa bäckar har fått 
vandringshinder, t.ex. 
vägtrummor. 

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Framförallt genom att 
någon slags dygnsreg-
lering tycks användas. 
Det finns ingen vatten-
dom om dygnsregler-
ing, vad jag känner till. 
Vi har också fiskvägar 
som ej fungerar opti-
malt. Utvandring för 
smolt och annan fisk 
slutar ofta med att 
fisken blir köttfärs i tur-
biner eller mot grindar 
ovan kraftverken. 

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Områden som ”växer 
igen”

Mindre fisk totalt sett, 
Håvning av sik i det di-
rekta reproduktionsom-
rådet hade stor in-
verkan.

På 70 å 80-talet fanns 
det massvis med 
lekande sik idag är det 
en bråkdel kvar.

Jag är uppvuxen i Rick-
leåns nedre del. Flyt-
tade dit 1972 och 
fiskade flitigt i ån ned-
ströms till ca 1990 då 
huset såldes. Jag 
ställer gärna upp på 
frågor om det är av in-
tresse. Lämnar Mail 
nedan Mvh Håkan E

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Det finns inga fiskvägar 
som fungerar till-
fredsställande. Idag så 
leker tex sik i första 
forsen nedanför 
Robertsfors. Alltså in-
nan första kraftverks-
damm.

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Generellt mer växtlighet 
än förr och det blir mer 
med åren.

Mindre fisk totalt sett, 
Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Mycket vitfisk kring 
kraftverken. Tycker att 
harren blivit färre ned-
ströms bruksforsen 
även om inte alla flug-
fiskare håller med mig. 
Lake är inte som förr.
Biflödena hyser inte lika 
mycket öring längre.

Observerat 
hur dagar då 
det ska vara 
bra fiske blir 
det motsatta 
när det re-
gleras. Helt 
klart påverkas 
livet i hela vat-
tendraget när 
flödena ändras 
konstant.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns kraftverk var 
uträknade kring när Neil 
Armstrong klev ut på 
månen.



1/11/2021 16:18:32 1980-talet Ja 4 2010-2015 Ja 5 Nej

1/18/2021 13:20:27 1970-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

1/18/2021 16:18:21 2000-talet Nej 3 Nej

1/18/2021 18:40:32 2010-talet Nej 3 Nej

1/18/2021 22:15:49 2010-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Mera påväxt av alger 
på stenar m.m. Det 
gäller även kustområdet 
norr och söder om 
åmynningen.

Beståndet av Lake har 
minskat. Jag upplever 
att även beståndet av 
havsöring minskat.

Beståndet av Lake har 
minskat. Jag upplever 
att även beståndet av 
havsöring minskat. Har-
rbeståndet har varierat 
en hel del, väldigt bra 
under 80-talet sedan 
sämre perioder och nu 
återigen rätt bra.

Gränserna för fredning-
sområdet för fiske efter 
lax och havsöring utan-
för Rickleåns mynning 
bör ses över. Den inre 
zonen (restriktionsgräns 
2) bör flyttas ut och allt 
nätfiske innanför 
Klubbens södra spets 
och Fårskäret bör vara 
förbjudet för att skydda 
havsöring och lax som 
lekvandrar. Idag får 
man lägga nät där in-
nanför tremeters-
gränsen även 10 juni till 
1 oktober vilket innebär 
att lekvandrande fisk 
kan fastna i näten. Jag 
har uppmärksammat ett 
ökande nätfiske inom 
restriktionsgräns 2 un-
der senare år.

Övrigt: 
- Jag anser att åns vat-
tenkraftverk borde rivas 
ut. De kan inte anses 
försvarbara ur ener-
gisynpunkt eller utifrån 
miljöhänseende.
- Viktigt också att bolag 
och kommun som släp-
per spill- och avlopps-
vatten till ån följer de 
tillstånd och villkor de 
har och inte belastar ån 
mer än nödvändigt. 
Rickleån är ingen stor 
recipient och känslig för 
utsläpp av giftiga och 
miljöpåverkande äm-
nen.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Vattenkraftverken i ån 
förhindrar och försvårar 
för lekvandrande fisk att 
nå lekplatser.  Minimal 
tappning av vatten har 
periodvis torrlagt lekom-
råden och platser där 
yngel uppehåller sig.

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Harr, nejonöga och 
öring minskar. Lax ökar 
i början av perioden för 
att nu stagnera/minska

När vårfloden 
är över stryps 
ofta flödet 
kraftigt för att 
senad hållas 
lågt hela 
sommaren

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Upplever att regleringen 
ändrades när Älglund 
byggdes

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Mer storväxt harr, min-
dre med havsöring och 
mer lax. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Kraftverken regleras 
ofta med stor dagvaria-
tion som får vatten-
föring en att variera 
kraftigt på framförallt de 
övre delarna av 
sträckan. Detta gör så 
att grunda partier av ån 
torrlägs och riskerar att 
döda stora mängder 
med yngel. Vattenföring 
en sommartid är även 
väldigt låg under stora 
delar av sommaren (lä-
gre än vad ån skulle ha 
utan reglering) vilket 
medför då det blir ex-
tremvarmt att vatten-
temperaturen blir högre 
och syrehalten lägre 
vilket bidrar till högre 
dödlighet. ) 

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Mindre med havsöring, 
mer lax.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Den kraftigt varierande 
vattenföringen leder till 
att delar av ån torrlägga 
vilket dödar yngel. Den 
väldigt låga sommarvat-
tenföringen gör det blir 
låg syrehalt i vattnet 
vilket ökar dödligheten 
vid extremvärme.  
sommarvattenföringen 

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mindre öring och min-
dre i storlek än tidigare.

Långa peri-
oder är ån 
nästan tor-
rlaggd för att 
helt plötsligt 
snabbt stiga. 

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt



1/23/2021 10:19:33 2010-talet Nej 4 Ja

1/28/2021 13:07:46 2000-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

1/28/2021 21:15:37 2010-talet Nej 2 Nej

1/28/2021 23:06:09 2000-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej Länge leve Rickleån

1/30/2021 12:22:45 2010-talet Nej 5 Ja

1/30/2021 12:36:09 2010-talet Nej 1 Mindre fisk totalt sett Nej

1/30/2021 13:22:33 1980-talet Ja 4 2000-2005 Ja 5 Ja

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Sik har i stort sett 
försvunnit, harr är det 
lite mindre av. Lax är 
det ju väldigt lite av 
även om man ser några 
steg ibland, havsöring 
är det gott om.

Vattnet brukar 
ofta sänkas 
tvärt just vid 
tiden när laxen 
stiger (kring 20 
juni), i höstas 
tvärsteg ån 
med nån me-
ter vid skyfallet 
när de var 
tvungen att 
paniköppna 
dammarna. 
Risk att 
höstens lek 
spolierades 
då.

Som aktiv i fvo:t och 
boende ett stenkast 
från ån så har jag sett 
ökande intresse för 
fisket och närturism. 
Om fisket kunde förbät-
tras och få längre sä-
song så har jag tankar 
på att starta turismverk-
samhet.

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Laxen stiger ju väldigt 
sent i Rickleån jämfört 
med andra älvar i 
Västerbotten. I exem-
pelvis Lögde och Byske 
stiger laxen i maj 
medans i Rickleån 
stiger de först vid mid-
sommartid. Då har vat-
tnet hunnit bli så lågt så 
att fisken får problem 
att ta sig förbi fisktrap-
porna vid kraftverken. 
Rickleån har ju ett stort 
potential att bli en fan-
tastiskt sportfiskevatten 
om fisken kunde ta sig 
upp till lekplatserna up-
pströms Robertsfors 
utan problem.

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Från att ha varit bland 
de bästa havsörings-
vattnen i sverige som 
jag längtade till hela vin-
terhalvåret har rickleån 
blivit ett vatten som jag 
numera mycket sällan 
besöker. 

Ofta ofiskbart 
under som-
maren pga. 
låga vatten-
nivåer och 
därmed lite 
fiskstigning. 

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Jag tycker det verkar 
som att sikbeståndet 
har blivit betydligt min-
dre och att även antalet 
öringar blivit färre. Det 
kanske blivit mer lax 
men samtidigt kämpar 
den med sina sjukdo-
mar. 

Jag upplever vatten-
nivåerna i Rickleån som 
väldigt svajiga. Från 
väldigt högt till väldigt 
lågt. Jag antar att det 
skulle bli en mer jämn 
vattennivå utan 
kraftverk då naturen får 
sköta sitt själv. Jag 
oroar mig för fiskens 
välmående i allt för låga 
vattennivåer. Jag ser 
också vattenkraftverken 
som ett stort hinder för 
fisken att färdas så som 
den vill. Vissa av fisk-
trapporna ser inte ut att 
vara särskilt 
fungerande. Och även 
om vissa trappor 
fungerar, så är en fri älv 
alltid ett bättre alternativ 
för den vandrande 
fisken. Av vad jag hört 
så genererar inte 
kraftverken särskilt my-
cket energi vilket gör att 
jag anser det bättre att 
satsa på en naturlig älv 
och andra energikällor 
tex solenergi. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Det här blivit MYCKET 
mindre sik, upplever 
jag. Mindre öring, 
tyvärr. Dock upplever ja 
att de blivit mer lax men 
även mer sjukdomar 
hos den.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mindre fisk totalt sett, 
Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Laxen nästan helt 
borta, havsöringen 
mindre och färre. Gäd-
dan mindre och förre. 
Nejonöga färre. Mer 
spigg ut mot havet.

Bortsett från 
höstens höga 
flöde har det 
knappt funnits 
vatten i ån, 
förutom 
omkring maj 
när vårfloden 
kommer

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån), Fler ovan-
ligt låga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Kanske något färre 
havsöringar 

Rickleån är ett mycket 
fint vatten med en stor 
potential. Uppströms 
dammarna finns stora 
outnyttjade områden 
där lax och havsöring 
kunde leka. Jag anser 
att dessa naturvärden 
borde väga tyngre än 
den ringa mängden el 
som fås från vat-
tenkraften i ån.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Jag har själv sett de 
negativa effekterna av 
kortidsregleringen av 
vattennivån på ån. 
Dessutom hindrar vat-
tenkraften laxen och 
havsöringen från att nå 
alla lekbottnar upp-
ströms Robertsfors

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mindre påväxt  (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

surare vatten lägre ph 
värde

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Harren minskat med -
90 %, siken som kom-
mer upp och leker -
90%, havsöring +40%

vatten nivån är 
otroligt lågt 
under som-
maren, 
skrämmande 
just under den 
varmaste 
tiden.

Missandeln på bi-
flöderna under 10-tals 
år måste åtgärdas samt 
fortsättning återställa 
lekplatser i alla vatten.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

3 st kraftverk i centrala 
Robertsfors är förö-
dande för livskraftigt  
fisks överlevande i ån.



1/30/2021 17:26:41 2000-talet Ja 3 2010-2015 Brunare vatten Brunt mörkt vatten. Ja 3 Ja

1/30/2021 21:36:29 1980-talet Nej 5 Nej

1/30/2021 21:37:47 2000-talet Ja 3 2015-2020 Brunare vatten Brunare ofta låg Ja 5 Mindre fisk totalt sett Ja

1/31/2021 12:12:39 2010-talet Nej 2 Mindre fisk totalt sett Nej

1/31/2021 12:12:46 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Mindre mängd sik Nej

2/4/2021 8:36:07 1960-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

2/5/2021 12:44:42 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej

2/11/2021 20:54:12 1990-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

2/11/2021 20:54:16 1990-talet Nej 4 Mindre fisk totalt sett Ja

12/28/2020 16:06:33 Risån (reglerad å) 1990-talet Ja 4 2000-2005 Nej

1/23/2021 8:42:40 Risån (reglerad å) 1980-talet Ja 4 2015-2020 Ja 4 Se under övrigt Ja

2/2/2021 8:34:18 Risån (reglerad å) 1970-talet Nej 4

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Antalet laxar verkar ha 
ökat medans antalet 
öringar har minskat.

Mer korttid-
sreglering 
efter avreg-
leringen av 
elmarknaden. 

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Korttidsreglering som 
ändrar vattennivån 
snabbt. Sommartid är 
det tidvis väldigt lite vat-
ten i ån.

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Färre havsöringar , fler 
gäddor och lake.

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

De senaste 10 åren up-
plever jag fisket som 
kraftigt försämrat 
(sämre ) fångst

Oftare minimi-
tappning

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Laxen har minskat 
långsamt över tid

Jag tycker att 
sker en efter-
släpning vid 
större neder-
börden och 
nästan en 
paniköppning 
vid sista 
dammen, 
därmed har vi 
upplevt vat-
tenhöjningar 
somsnabbt bilr 
farliga ned-
ströms 
Robertsfors 

Ojämnare reglering (fler 
snabba förändringar av 
vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

De fria vandringvädarna 
är i stort obefintliga

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Upplever att Sik- och 
Öringsbeståndet har 
minskat. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Öringbeståndet har 
minskat

Utsläppet  av 
vatten under 
sommaren har 
minskat 

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Kraftverken försämrar 
Öringen och Laxens 
möjlighet till lekvan-
dring, dessutom släpps 
det för lite vatten under 
sommaren som försäm-
rar livet för alla levande 
djur i vattendraget.

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Öringbeståndet har 
minskat.

Oftare ovanligt 
låga nivåer i 
ån.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

kraftverken och 
dammarna har en my-
cket negativ inverkan 
på Havsöringens o 
Laxens lekvandring och 
möjlighet att nå lekom-
rådena uppströms 
Robertsfors. Rådande 
mininitappning är 
alldelles för låg och un-
der sommaren är ån of-
tast nästintill torrlagd. 
det får negativa kon-
sekvenser för alla vat-
tenlevande djur i ån.

Ökad tillgångpå sländor 
som kräver bra vat-
tenkvalitet. 

Överlag har vat-
tenkvalitet förbättras de 
senaste decennierna i 
avrinningsområde. 

Tallån up-
plever jag som 
att den har en 
väldigt stabil 
vattenföring.

Jämnare reglering 
(färre snabba förän-
dringar av vattennivån)

Brunare vatten, Kraftig 
algblomning 2018

Vattnet har blivit grum-
ligare och det är sämre 
fiske. Periodvis är vat-
tenståndet mycket un-
der det som jag 
bedömer som normalt.

Mindre fisk totalt sett, 
Sedan cirka 2015 har 
fisket försämrats. Vi får 
mer sällan aborre och 
får inte lika mycket fisk 
som tidigare

 Vattenivån är 
ibland otroligt 
låg cirka 40 
cm under den 
normala.

Det pågår ett projekt 
som Norsjö och 
Skellefteå kommun 
samordnar på grund av 
den kraftiga al-
gblomningen 2018. 
Sedan 2018 dess har 
vattnet varit grumligare 
och vi som vistas runt 
sjön är ju oroliga för 
sjöns framtid.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Regleringens påverkan 
är oklar men iband 
släpps det ut mycket 
vatten trots att vatten-
nivån i sjön är lägre än 
ormalt för årstiden vilket 
är svårt att förstå. Fluk-
tuerande vattennivå kan 
påverka sjöns ekosys-
tem.

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Det har blivit mindre 
med öring 

Sikbeståndet i Bränn-
vattnets har blivit min-
dre

Det saknas anläg-
gningar för vattenkraft 
som påverkar sjön/vat-
tendraget



1/18/2021 16:25:50 1990-talet Nej 5 Mindre fisk totalt sett Nej

2/12/2021 12:11:59 1960-talet Ja 3 1970-1975 Brunare vatten siktdjupet är mindre Ja 3 Mindre fisk totalt sett Ja

12/2/2020 7:33:00 2000-talet Ja 4 2000-2005 Brunare vatten, Surare Ja 4 Mindre fisk totalt sett Nej Torrlagda stränder

2/7/2021 20:57:12 1970-talet Ja 4 1995-2000 Brunare vatten Mer humus i vattnet Ja 2 Mindre fisk totalt sett Mindre fisk och brunare Nej

12/31/2020 17:16:22 Tallån (reglerad å) 1960-talet Ja 3 1985-1990 Brunare vatten Ja 3 Ja

2/1/2021 17:33:55 Tallån (reglerad å) 1960-talet Ja 4 1975-1980 Ja 4 Ja

Dubletter

1/31/2021 15:49:38 Norra och södra Lidsträsket ( 1950-talet Ja 5 före 1970-talet Brunare vatten Inga "vattenlöss" längre. Ja 5 Mer av vissa arter och miAbborre har ökat i mängd och storle Ja Se tidigare svarSe tidigare svar Fler ovanligt låga vattennDet finns en eller flera a Lågt vatten sommar. Översvämningar våren.

1/29/2021 6:34:38 2010-talet Nej 2 Nej

2/5/2021 12:44:45 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett Nej

Stora Bygdeträsket (regler-
ingsmagasin)

När fiskarna inte fick 
tillgång till Rickleån för 
lek har Bygdeträskets 
bestånd av öring, harr 
och Sik kraschat. 
Riskerar utrotning på 
sikt. Finns det ens kvar 
harr i sjön längre? 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Överlägset viktigaste 
lekområdet för van-
dringsfisk (Rickleån) är 
borta. 

Stora Bygdeträsket (regler-
ingsmagasin)

Jag upplever att det var 
lättare att fånga både 
gädda och abborre på 
70-talet. Det gäller även 
lake och sik. För något 
år sedan la vi nät efter 
löja där det tidigare varit 
bra fiske för detta. 
Fångsten var mycket 
liten. Även förekomst av 
stäm och mört verkar 
ha avtagit. Förekom-
sten av öring är också 
låg vilket påverkar re-
produktionsmöjligheten 
för flodpärlmussla

På senvintern 
är vattennivån 
så låg att det 
knappt verka 
vara någon 
genomströmn-
ing i Tallån. 
Jag mis-
stänker att en 
hel del flod-
pärlmusslor då 
ligger infrusna. 
Längs strän-
derna ligger 
isen på de 
grunda bot-
tnarna långt ut 
från land.

Fler ovanligt låga vat-
tennivåer, Fler ovanligt 
höga vattennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Tallträsket (regleringsma-
gasin)

Brunare vatten på 
sommaren

Sikbeståndet har min-
skat

Fisken var större förr i 
tiden

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Tallträsket (regleringsma-
gasin)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Stemm flyttar in på har-
rens biotoper

Höga flöden 
på senvintern

Fler ovanligt höga vat-
tennivåer

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Mera påväxt (alger, 
mossa etc.) på stenar 
och bottenstrukturer

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Ståndplatser för harr 
har invaderats av Stäm 
(Leuciscus leuciscus)

Huvudavtapp-
ning sker jan-
uari till april, 
vårfloden är 
begränsad till 
vatten från bi-
flöden

Jämnare reglering 
(färre snabba förän-
dringar av vattennivån)

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Mer av vissa arter och 
mindre av andra arter

Jag tycker det verkar 
som att sikbeståndet 
har blivit betydligt min-
dre och att även antalet 
öringar blivit färre. Det 
kanske blivit mer lax 
men samtidigt kämpar 
den med sina sjukdo-
mar. 

Jag upplever vatten-
nivåerna i Rickleån som 
väldigt svajiga. Från 
väldigt högt till väldigt 
lågt. Jag antar att det 
skulle bli en mer jämn 
vattennivå utan 
kraftverk då naturen får 
sköta sitt själv. Jag 
oroar mig för fiskens 
välmående i allt för låga 
vattennivåer. Jag ser 
också vattenkraftverken 
som ett stort hinder för 
fisken att färdas så som 
den vill. Vissa av fisk-
trapporna ser inte ut att 
vara särskilt 
fungerande. Och även 
om vissa trappor 
fungerar, så är en fri älv 
alltid ett bättre alternativ 
för den vandrande 
fisken. Av vad jag hört 
så genererar inte 
kraftverken särskilt my-
cket energi vilket gör att 
jag anser det bättre att 
satsa på en naturlig älv 
och andra energikällor 
tex solenergi. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Rickleåns huvudfåra ned-
ströms Robertsfors och till 
havet

Tycker att det är mindre 
mängd sik och öring. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt



1/28/2021 22:27:51 2010-talet Nej 3 Mindre fisk totalt sett NejRickleåns huvudfåra från 
Åselestupet till och med 
Robertsfors

Upplever att öring- men 
framförallt att sikpopula-
tionen har minskat 
kraftigt och att antalet 
sjuka laxar har ökat de 
senaste åren. De 
svampangripna laxarna 
har alltid synts till de 
senaste åren på 
hösten. 

Som jag har förstått det, 
är intäkterna från de tre 
kraftverken (Bruksfors, 
Sågfors, Fredriksfors) 
väldigt låga, och av de 
redan låga intäkterna är 
det en väldigt liten del 
som blir kvar i Roberts-
fors. Med  fria van-
dringsvägar för lax, 
öring, ål, sik, flodpärl-
musslan m.m., ökar 
fiskbestånden och 
därav möjligheterna för 
lokala entreprenörer att 
starta upp och bedriva 
verksamheter som 
fiskecampingar och 
fiskeguide:ning, vars in-
täkter i sin tur  räntar av 
sig på bygden. 

Jag har också fått det 
förklarat för mig att 
kraftverken ifråga har 
dåliga reglerkapaciteter 
vilket gör det svårt för 
dem att hushålla med 
elen, samt att 
kraftverken kräver 
väldigt mycket under-
håll men som de inte 
får. Detta ökar i sin tur 
sannolikheten för oly-
ckor t.ex. vid extrema 
vattenflöden som det 
var nu under hösten 
2020. Vidare har jag 
hört att de tre 
kraftverken ifråga har 
ungefär samma ka-
pacitet som ett gammalt 
vindkraftverk. Alltså 
genereras det alldeles 
för lite el med tanke på 
hur stor negativ in-
verkan dessa kraftverk 
har på miljön. 

Förutsatt att allt detta 
stämmer, så är det 
varken ekonomiskt-  
eller moraliskt försvar-
bart att behålla dessa 
tre kraftverk med tanke 
på hur stort negativt in-
grepp det är i naturen 
och hur ogynnsamt det 
är för vattendraget; 
Rickleån. 

Det finns en eller flera 
anläggningar för vat-
tenkraft som påverkar 
sjön/vattendraget på ett 
negativt sätt

Jag upplever de tre vat-
tenkraftverken kring 
Robertsfors som grovt 
undermåliga och att de 
har extremt dåliga fisk-
trappor.


