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Kommunalfullmäktiges ordförande 

Robertsfors Kommun 

Medborgarförslag angående kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors. 

Rickleåns övre FVOF och Rickleå by representerar samtliga fiskerättsägare i Rickleån från 

mynningen i havet till gräns mot Älglund.  Vid respektive årsstämmor 2020 beslutades att 

föreslå Robertsfors kommun att verka för att de små kraftverken i Bruksforsen, Sågforsen 

och Fredriksfors rivs och älvfåran återställs till strömhabitat. Detta görs lämpligen genom att 

Robertsfors kommun köper kraftverken från Skellefteå kraft AB och ansöker om 

nedläggning av kraftverken. Efter detta kan Robertsfors kommun sedan driva projekten för 

demontering av kraftverken och restaurering habitaten. Det är vår övertygelse att en 

restaurerad Rickleå kan bidra med bland annat samhällsutveckling, rekreationsvärden och 

ekologiska värden på ett helt annat sätt än driften av de föråldrade, småskaliga kraftverken. 

Vi bedömer att en utrivning av dessa små och lågproducerande kraftverk verkligen skulle 

gynna ådalens vandrande fiskbestånd som tex lax, öring och flodnejonöga (nätting), m.m., då 

dessa fiskarter i större omfattning kan föröka sig i nyligen restaurerade områden ovan 

Robertsfors.  

Vi har i dagsläget problem för alla uppströms- och nedströmsvandrande fiskarter att passera 

då det här rör sig om tre dammbyggnader som ger en negativ effekt på produktionen av 

fiskbiomassa i ån. De aktuella fiskvägarna som presenterats ovan är undermåliga och ger 

med hög sannolikhet en märkbart minskad fiskproduktion i ån. Om varje fiskväg har en 

effektivitet av 90 % (en mycket god siffra) blir den totala effektiviteten inte mer än 73 %. 

Tekniska fiskvägar är dessutom nästan alltid anpassade till lax och öring och fungerar ännu 

sämre för mer simsvaga fiskarter, kräftor, flodnejonöga och andra organismer som vandrar i 

vattendragen. Även om man skulle lyckas konstruera effektiva fiskvägar kvarstår det faktum 

att dammarna dämmer över värdefulla strömhabitat, forsar som man vet fungerar som 

motorer i de ekologiska systemen. 

I januari 2019 började en ny lag för vattenverksamheter råda. Lagen var ett resultat av den så 

kallade Energiuppgörelsen då fem riksdagspartier (S, Mp, M, C och Kd) bland annat 

beslutade att svensk vattenkraft skall uppfylla moderna miljökrav. En plan för omprövning 

av vattenkraftsanläggningar har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten, 

Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Planen överlämnades till regeringen hösten 2019. 
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Knuten till den nationella planen finns i en miljöfond (VMF se 

https://vattenkraftensmiljofond.se/) medel som skall bidra till finansiering av 

omprövningarna och de miljöåtgärder som blir resultatet av omprövningen. Det viktiga är att 

för kraftverk med en årsproduktion upp till en årsproduktion på max 10 GWh kan ägaren 

ansöka och få ersättning för utrivning och även utebliven framtida produktion. För kostnader 

täcks 85 % och för utebliven produktion 95 %. Enligt uppgift används en 

nettonuvärdeskalkyl enligt samma modell som vid försäljning eller köp av kraftverk på 

marknaden. Det vill säga VMF ersätter 95 % av marknadsvärdet vid avveckling av kraftverk. 

I planen för vattenkraftens omprövning har Rickleån prioriterats högt och ligger först i kön 

när omprövningarna börjar i februari 2022. 

Miljöfonden och det nya och moderna miljökravet på vattenkraftsanläggningar ger unik en 

chans att radikalt förbättra Rickleåns ekologiska status. Alternativet med fortsatt drift av 

kraftverken kommer ändå att kräva åtgärder för att förbättra den ekologiska konnektiviteten 

vid kraftverken. De fiskvägar som togs i drift för snart 20 år sedan har inte lett till den 

utveckling av fiskbestånden som man hoppades på. Rickleåns laxbestånd ligger konstant 

kvar på så låga nivåer att internationella havsforskningsrådet (ICES) bedömer att chansen att 

beståndet skall uppnå EU:s miljömål som mycket låga. Hur de fiskar som vandrat upp och 

deras avkomma klarar sig när de skall vandra ut i havet igen vet man ännu mindre om 

eftersom få undersökningar genomförts. 

Sammanfattningsvis vill vi som undertecknar denna skrivelse att Robertsfors kommun gör 

allt som är möjligt för att få rådighet över Rickleån genom att av Skellefteå Kraft AB köpa 

kraftverken, förslagsvis för en summa motsvarande 95 % av marknadsvärdet, då detta skulle 

innebära att kommunen erhåller den kostnaden fullt ut av VMF. För de 15 % av kostnader 

som ska täckas av ägaren enligt VMF:s modell kan bidrag sökas av exempelvis Bra 

Miljövalfonden (Naturskyddsföreningen), förslagsvis via Älvräddarnas Samorganisation 

som i samtal med Bra Miljövalfonden utverkat ett generellt stöd för sådana kostnader i 

kraftverk som Älvräddarna anser är prioriterade att avveckla och utriva. En annan 

finansieringsmöjlighet är Europeiska havs- och fiskerifonden, där kommuner utan 

medfinansiering kan söka bidrag på upp till 5 MSEK för åtgärder som stärker den biologiska 

mångfalden, se vidare på Jordbruksverkets hemsida. 
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