
Information gällande Skellefteå krafts åtgärder i Hednäs 
 

Skellefteå Krafts koncernledning har beslutat att genomföra följande åtgärder vid Hednäs 
kraftstation vilket informerades refeferensgruppen den 30/5 där Åbyälvens nedre FVO varit delaktig 
samt via ett pressrelease möte i Hednäs den 31/5. 

• Ett fingaller ska installeras för att leda den nedvandrande fisken förbi kraftverket. 
• Befintlig kammartrappa ska modifieras och förbättras. 
• I spillfåran ska en alternativ fiskeväg byggas. 

Kostnaden för dessa investeringar  har de uppskattat till ca 15 miljoner, i denna investering så ska det 
även ingå kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder. 

Skellefteå kraft tror att med dessa åtgärder ska de uppnå målen att behålla vattengenererad kraft 
samt uppnå god ekologisk status för älven. 

De ser vattenkraften i ett långsiktigt perspektiv som ett miljöbra och ett klimatsmart sätt att 
generera kraft. 

Det som referensgruppen och Åbyälvens nedre FVO har förespråkat för att uppnå 
ursprunsförhållanderna i älven har varit en utrivning av dammen och återställa älven. 

Skellefteå krafts svar på detta har varit att de ser utrivningen som de sämsta alternativt för dem även 
om det skulle innebära att ursprungsförhållanderna skulle uppnås. 

Deras plan för 2016-2017 är följande: 

• Projektering för fingaller. 
• Utreda och genomföra åtgärder i befintlig kammartrappa. 
• Utredning av fiskväg från spillfåran, anslutning till befinlig trappa eller omlöp? 
• Studiebesök vid andra anläggningar som genomfört liknande installationer. 

Åbyälvens nedre FVO  anser att deras förslag på lösning inte var vad vi hade förväntat oss då även 
den konsult som de anlitat hade föreslagit mer åtgärder för att säkerställa ursprungsförhållanderna 
då det gäller fiskvandringen om dammen skulle vara kvar. 

Skellefteå krafts linje innebär att det kommer att fortsätta att utreda och genomföra mindre åtgärder 
under ytterligare ett antal år som kommer att få påverkan på den unika lax och öringstam som vi har 
i älven. Detta kommer troligen att fortsätta ha en negativ påverkan på våra bestånd vilket på sikt kan 
leda till att älvdalen inte kan utvecklas till den natur och fiskedestination som den har potential för. 
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