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                                                                                       Ärende  539-7066-2021 

Till                                                Länsstyrelsen Västerbotten 
                                                      901 86  UMEÅ
                                                      NAP-samordnare 
                                                      Tina Buckland  

 E-post:                                          vasterbotten@lansstyrelsen.se 

Ärende:  SAMVERKAN INFÖR PRÖVNING AV VATTENKRAFTEN I ÖREÄLVEN
                                                      
SNF Lycksele kretsen har som framgår av vårt tidigare yttrande, daterat 2021-11-30, tagit 
del av, Inbjudan till samverkan, Lycksele kretsen önskade att få inkomma med ytterligare 
information angående Öråns biflöden. Den Rapporten, Inventering av några biflöden till 
Örån. 2021-12-01,  bilägges nu, enligt överenskommelse, till detta yttrande. 

Lycksele kretsen vill här notera särskilt den publikationen i Skriftserien Levande 
skogsvatten, WWF; Fiskbeståndens utveckling i Norrlands inland, av Erik. Degerman, 
Ingemar Näslund, Berit Sers. December 2005.  Citat: ”Föreliggande sammanställning visar 
att fiskfaunan i skogsvatten i Norrlands inland generellt stärkts de senaste 30 åren. 
Ökningen av artantal, biomassa,och individantal är otvetydig”...slut citat. Antal 
vandringshinder har minskat fram till den senare mätperioden, enligt deras rapport. 

Dock kvarstår många hinder, förlorade produktionsytor, bristande konnektivitet eller 
avstängda vattenvägar samt otillräckliga skyddszoner, vilket försvårar än mer för de 
kallstenoterma arterna i våra vatten. Krisen för den biologiska mångfalden är uppenbar men 
åtgärder ger resultat och uppföljningar och förbättringar måste ske från alla aktörer.

Kraven på förbättrande åtgärder må ställas  än tydligare för att Vattendirektivet och MKN 
ska uppnås i Öreälvens vattensystem som är ett Natura 2000 skyddat vatten. 

* SNF Lycksele kretsen håller med Länsstyrelsen i deras sammanfattande bedömning av 
åtgärdsbehovet vid Agnäs kraftverk samt åtgärdsbehovet vid Lomfors minivattenkraftverk. 

* SNF Lycksele kretsen förtydligar att både Lomfors- och Agnäs-kraftverk måste åtgärdas. 
Fiskvandringen förbi Agnäs är av stor vikt för Örtträsksjön, Stor-Sandsjön, Vargån och 
Vajbäckens vattensystem och nedre delen av Örån. 

• SNF Lycksele kretsen noterar att besöksnäringen har ökat mycket i landet även i 
Västerbottens län. Den omsätter i länet ca 9 miljarder SEK och sysselsätter 5 500 
personer. ( källa: Tillväxtverket ). Naturturism och fisketurism ger alltså 
miljoninkomster och arbetstillfällen till lokalsamhället. En frisk och oförstörd natur 
är viktig för en positiv framtidstro och för folkhälsan. Detta visar sig även tydligt i 
den pågående Covid- 19 Pandemin.
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• Detta måste också tas med i avvägningar och vilka krav på åtgärder som ska ställas 
nu i denna process för vattenkraftsprövningen enligt Miljöbalkens regelverk. 

• Alla vattenkraftverk borde ha tidsbegränsade tillstånd och villkor i enlighet med 
Miljöbalken. 

• Principen att förorenaren betalar, PPP, för miljöanpassningar må gälla. 
• Detta arbete ska också underlätta att Riksdagens Miljökvalitetsmål, ex. Levande 

sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, äntligen kan uppnås.  
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