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Anteckningare Årsmöte VRO 11 – Torsdag den 28/4 2022 Restaurang Pärlan Örträsk 
 
14.30 Samling och fika: Restaurang Pärlan  
 
15.00  
Information från Länsstyrelsen - Vattenmyndigheten Projekt Ecostreams for LIFE – 
restaurering i Öreälven med biflöden (Roger Vallin)  
Ecostream, med totalt budget p 179 mkr har startat upp i Öreälven. Projektledare i 
Västerbotten är Johanna Hägglund på Länsstyrelsen. Samarbetspartners i projektet utgörs av 
tre länsstyrelser, en tysk organisation, HaV samt 14 andra partners. Projektet pågår tom 2026. 
I Öreälven är det främst huvudfåran upp till Storforsen (Lycksele kommun) men även 
uppströms Storforsen där det fokuseras på sidofåror och dammar (dock ej stenutläggning eller 
lekbottnar). Området i Öreälven innefattar ca 5 mil plus Vargån. Åtgärder blir restaurering, 
död ved, lekbottnar, 79 vägtrummor, 14 dammar, en våtmark samt informationsåtgärder. 
Fokusarter är lax, öring, utter, flodpärlmussla och flodkräfta. Öreälven uppdelas i tre 
projektavsnitt av praktiska skäl. Under 2020 sätts 4 maskiner igång inom Öreälvens FVO och 
återstående 12 km av Vargån ska färdigställas. 
 
Läget i pågående prövning av gruvprojekt i Öreälven (Johan Fahlman)  
Dragonmining har drivit provbrytning och har nu sökt brytningstillstånd och gruvan beräknas 
uppgå till ca 40% av Dragon Minings verksamhet. Utsläppen består främst av olika metaller 
(Cu, Zn) samt uran. Det fanns planer att skeppa utsläpp via Lördagsbäcken och Umeälven för 
att minska belastning i Öreälven, men det är en mycket diskutabel variant på lösning. De 
senaste beräkningarna och förslagen har varit mycket bättre än de tidigare. 
 
Läget: Nationella planen för vattenkraft (NAP) och Öreälven (Mats Johansson)  
Längs fram för åtgärder ligger Rickleån där dammar åtgärdas under hösten (troligen). 
Processerna har påbörjats avseende Lomfors och Agnäs i Öreälvens system. 
Avrinningsområdet har inte någon större betydelse avseende landets samlade kraftproduktion 
så krav på god ekologisk status kommer att gälla för åtgärder här (ex vatten i torrfåror, 
vandringsvägar). Förslag från Skelleftekraft inväntas avseende Agnäs (se fotnot). Avseende 
Lomforsdammen ligger kraven på fiskvandring året runt, vatten i torrfåran samt miljöåtgärder 
i huvudfåran. 
Fotnot i efterhand från Sandra Åström, Skelleftekraft (kunde ej delta i årsmötet) 
Jag vill bara förtydliga att det inte kommer att ske några åtgärder i Rickleån i år. 
Vi räknar inte med att vi kommer att få ett avgörande från domstolen kring våra 
ansökningar för Rickleån under 2022, troligen inte under 2023 heller.  Vi tror att det 
kommer att dra ut på tiden då omprövning enligt NAP är ett nytt sätt att pröva 
vattenkraften och därmed får vi räkna med att prövningarna tar tid och att beslutet kommer 
att överklagas från någon part för att få prejudikat i dessa frågor. 
 
 
Bordet runt – Aktiviteter 2021 och vad händer 2022  
Öreälvens FVO: Ecostream-projektet är det stora i området. I övrigt arbetas det inom ramen 
för Nordmalingskommun med LONA-projekt avseende vandringsleden längs Öreälv. 
Laxuppvandringen är fortsatt god.  
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Örträsk: Vandringsled (LONA-projekt) håller på att anläggas runt Örträsk. 
SNF: Föreningen har kikat på biflöden runt Örån och hur skogsbruket sköter sig. Generellt 
finns det brister i ridåer med högre vattentemp.  
Stöttingfjället: Har fått förslag från Dragon Mining på ett större engångsbelopp som ersättning 
för inverkan på området.  
 
16.00 Årsmöte VRO 11  
Val av sekreterare: Greger Jonsson 
Val av juridisk person: Lycksele kommun tom 2022 
 
VRO 11: Styrgrupp 2022-24 
 
Efter de pandemiår som varit och extremt låg aktivitet så ser man nu effekter i form av lågt 
deltagande. Greger kontaktar kommuner och enskilda i nedanstående styrgruppslista för att 
återupprätta kontakter samt få förslag på kommunala resurspersoner. Listan kommer att uppdateras. 
 
Bjurholms kommun Sandra Bingebo sandra.bingebo@bjurholm.se 
Dragon Mining Andreas Unee´ andreas.unee@gragonmining.se 
Hörnåns FVO  Erik Jonsson  hej.jonsson4570@gmail.com 
Leduåns FVO  Ove Segerljung ove.segerljung@gmail.com 
Lycksele kommun Greger Jonsson greger.jonsson@lycksele.se 
Länsstyrelsen  Mats E Johansson mats.e.johansson@lansstyrelsen.se 
Nordmalings kommun Christina Myrestam christina.myrestam@nordmaling.se 
Skelleftekraft  Sandra E. Karlsson sandra.e.karlsson@skekraft.se 
SNF Västerbotten Torgny Forsgren torgny.forsgren@gmail.com 
Stöttingfjällets FVO Annika Nordenstam annikanordenstam@hotmail.com 
Öreälvens FVO Bo Sundqvist  bosundqvist.ore@gmail.com 
Örträsk FVO  Rolf Wahlberg rolfwahlberg@yahoo.se  
 
Kontaktpolitiker 
Bjurholms kommun Ronny Johansson ronny.johansson@centerpartiet.se 
Lycksele Kommun Petra Svedin   petra.svedin@yahoo.se 
Nordmalings kommun Madelen Jakobsson madelen.jakobsson@nordmaling.se 
Åsele Kommun Leif Söderström leif.g.soderstrom@telia.com 
 
-  Ekonomi 2021 
Intäkter 
Överfört från 2020:  32 557 
Bidrag LST 2021:          0 
  Summa  32 557 kr 
 
Kostnader:  
Lycksele kommun:  Ej tagit ut någon ersättning 2021 
Resor/Transport:       0 
Konferenskostnad (Leduån)    576 
Marknadsföring (Hemsida):  4248 
Övrigt:     700 
  Summa  5 524 kr 
Överföres från 2021:  27 033 kr 
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 - Förslag på aktiviteter 2022  
Öreälvens FVO: Studiebesök till smoltfälla och åtgärder i området. 
 
17.00 Avslut.  


