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Hemställan om Skellefteå kraft AB´s ombesörjande för fiskvandring, underhåll och 
förebyggande åtgärder för laxtrapporna i Rickleån

Trots att det gått 14 år sen fiskvägarna i Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors är antalet fiskar 
som vandrar upp mycket låga. Hur stor andel smolt som överlever de tre kraftverken har det inte ens
gjort ett försök att utreda. Det vi vet är att smoltledare eller motsvarande konstruktioner saknas vid 
samtliga kraftverk.

Vi har nu i några veckor på nästan daglig basis observerat öringen och laxens försök till vandring 
nedanför Bruksforsdammens laxtrappa och problemen är många. När vatten spills i torrfåran lockas 
fisken den vägen för att sedan bli instängd när vattnet stängs av.

Det går sedan lång tid mellan släppen varvid fisken blir instängd väldigt länge, och när vattnet 
sedan blir varmt i det lilla utrymmet så utvecklar den svamp och dör. Vi har sett flera fiskar på 
samma gång bli instängda och det är stora individer lax om 10-15 kg i storlek. Det är mångfalt fler 
laxar som dött i onödan än vad som registrerats passera i Fredriksfors (2st fram till 10 juli enligt 
kraftbolagets egna redovisning). Skellefteå kraft verkar ej heller ha några rutiner att hjälpa instängd 
fisk genom att håva upp dem, något enligt deras konsult Sture Johansson ska finnas som 
arbetsuppgift. Då måste denna ”rutin” helt och hållet blivit förbisedd. Vid behov går det sannolikt 
att mobilisera frivillig arbetskraft som hjälper till med flytt av instängd fisk men i dagsläget har 
bolaget inga planer på åtgärder.

När kraftbolaget har ”vatten över” borde de i första hand släppa vatten genom de fiskvägar som 
finns. I Bruksforsen har vid flera tillfällen minst en fiskväg varit torr samtidigt som vatten släpps i 
torrfåran. Detta har pågått i åratal och dödar fisk. För Rickleåns svaga stammar är varje individ 
viktig och vi anser att verksamhet i ån måste anpassas med större hänsyn till det akvatiska livet och 
inte bara optimeras för produktion.

Vidare så har vi observerat att nästan all fisk vi ser vid trappan hoppar konstant in i spillröret som 
ska fungera som lockvatten, för att sedan gång på gång spottas ut igen. Det här kan inte fisken må 
bra av som oavbrutet vill fortsätta sin vandring utan att ställas inför liknande dilemman. Vi föreslår 
att man tar bort den skarvade bit som finns längst ut för att korta av röret så fisk kommer in trappan 
istället, då själva vattenstrålen har föga betydelse av nuvarande placering.
Därför känns den räknare man nu har i Bruksfors missvisande då mängder av fisk simmar omkring 
nedanför där en del dör av andra orsaker.



Vi vill se en noggrann utredning om laxtrappornas funktionalitet eftersom Skellefteå kraft är ålagda 
att de faktiskt fungerar enligt vattendom vilket vi anser att det går göra mycket mer, och då gäller 
det bara laxfiskarnas migration i nuvarande situation.
Vi ser allvarligt på de brister och fel som uppstår med fiskens vandring och kraftbolagets skötsel av 
anläggningarna i Rickleån.
När man kör den nyinstallerade turbinen så har vi sett hur lax och öring slår sig mot det lodräta 
betongfundamentet med stålbalkar som sticker ut, där slås fisk ihjäl utan tvekan.

Vidare vill vi ge uppmärksamhet åt en händelse första dagarna i maj när isen från trappans kammare
smällt. Troligtvis har lukten av fisk lockat ner 2 djur i trappans ena kammare. Djur vi misstänkte 
den ena kunde vara den fridlysta uttern. Vi skickade dessa till naturhistoriska för artbedömning då 
de ej kunde avgöra på våra bilder vi tagit. Det visade sig vara 2 st minkar som blivit instängda i 
kammaren som är konstruerad på sådant sätt att de ej kunnat ta sig ut.
Därefter har dem troligen plågsamt svultit ihjäl.
Detta går att åtgärda enkelt med en bräda diagonalt som flyktväg längs kammaren. Nästa gång 
kanske det är en utter, eller någons bortsprungna hund. Vi föreslår att Skellefteå kraft frångår att 
endast köra laxtrapporna från 15:e maj då man ändå tappar vatten genom dammluckorna i mittfåran 
av smältvatten tillika vårfloden. På samma sätt bör Skellefteå kraft vara flexibla de höstar det går 
mycket vatten och låta vatten gå i trapporna även efter det datum som vattendomen kräver.
Hade detta gjorts så hade inte minkarna behövts att plågas ihjäl.
Vi vet att djuren inte legat där mer än en vecka då vi kollat trapporna innan.
Ytterligare så har vi hittat en död flodkräfta i trappan som ser ut att ha fastna när man stängt av 
vattnet.
Vi föreslår därför att Skellefteå kraft besiktigar trapporna varje gång man stryper vatten för att inte 
några levande djurarter skall dö i onödan, landlevande som vattenlevande.

Sågforsdammen har samma problem med instängd fisk som de i Bruksforsdammen. Vi ser ofta 
laxar som både fallit utanför trappan och slagits ihjäl pga den höga fallhöjden och även dött av 
kombinationen värmeslag, syrebrist och svampangrepp.
En åtgärd där man sätter en nätsarg efter sidorna är en enkel lösning. Man kan fråga sig varför 
kraftbolaget inte gjort detta trots att de känner till att fisk hamnar utanför deras anläggningar? Detta 
vore önskvärt i samtliga trappor.

Till sist vill vi bara uppmärksamma att vi även har observerat fiskar som sugits fast mot rensgallret i
samma anläggning i Bruksfors.
I vårt anspråk att utkräva optimalt miljöförbättrande åtgärder av kraftbolaget skulle vi helst se att 
man satte in fingaller och avledare efter ”bästa möjliga teknik” i samtliga anläggningar i Rickleån 
så länge man bedriver verksamhet. Det är det minsta man kan kräva förutom fria vandringsvägar i 
form av omlöp eller i bästa fall utfasning av anläggningarna som är småskaliga och ej tillför någon 
betydande elproduktion i förhållande till vad den förstör för naturmiljön.
Man kan fråga sig vad poängen med en ”smoltvänlig” turbin är om än den är i försöksstadiet, när de
flesta troligen dör i sin färd genom anläggningarna i sin vandring nedåt förbi Fredriksfors, Sågfors 
och Bruksfors?

Vi bifogar bilder vi tagit i Bruksfors och Sågfors, önskvärt är att vi på Älvräddarna Robertsfors 
snarast får ett diarienummer för vår hemställan.
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