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“In the end, break the line  

Race against the hands of time 
All we are is the final solution 

Make it last  
Be the one 

As we all shape the things to come 
It's time to embrace the evolution” 

- Dreamstate (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag vill börja med att tacka Erik Spade på Örnsköldsviks kommun för all hjälp och input han 

bidragit med. För all information han delgett och för alla frågor han svarat på. För snabb 

återkoppling. För att han granskat mitt arbete och lämnat värdefulla kommentarer. Jag vill 

även tacka Birgitta Malm-Renöfält för stöttning, granskning och kommentarer under 

arbetets gång. Ett tack vill jag också ge Jan Gustavsson på Länsstyrelsen Västra Götaland och 

Martin Olgemar på Länsstyrelsen Stockholm för tillstånd att använda mig av deras 

fotografier. Ett tack går även till Naturvårdsverket för att jag fått tillstånd att använda deras 

figurer. Jag skulle också vilja tacka personalen på universitetsbiblioteket i Örnsköldsvik för 

all hjälp med att beställa och låna om fjärrlånad litteratur. Slutligen vill jag tacka Sari-Eeva 

Flemström som i rollen av extern opponent granskat och gett kommentarer på mitt arbete. 

Tack! 

Veronica Melin 

Örnsköldsvik 2017-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Planning for nature conservation measures in watercourses  
A comparison of theoretical guidelines and planning implemented in practice for actions in 
Moälven in Örnsköldsvik municipality 

Veronica Melin 

Abstract  
The purpose of this study was to gain insight into the planning and preparation work at 
municipal level regarding ecological restoration in river Moälven located in Örnsköldsvik, 
Sweden. To get the answers I sought, my questions on which this study is based, were how 
the planning work is done at municipal level regarding restoration in river Moälven in 
Örnsköldsvik, compared to what is recommended in the theory. I also wondered what factors 
affected the choice of river Moälven instead of other rivers in the area. Finally, I wanted to 
know what measurers are supposed to be made, what the area is like today and how the area 
is supposed to look like after restoration. 

I interviewed Erik Spade who is working with restoration in river Moälven at Örnsköldsvik 
Municipality. I also had some meetings with Erik where we discussed the restoration work. 
Erik also provided information via email.  

My result shows that planning in the municipality of Örnsköldsvik generally follows what is 
stated in the literature. However, there are some differences. The reason Moälven was chosen 
for the project, was that Moälven is the river in the municipality with the best conditions for 
continued positive development. In the present project, it is primarily inventories that will be 
made to get an idea of how the area looks and what actions will be taken in the future. The 
aim of the project is that Moälvens drainage area should be completely free from unnatural 
obstacles that prevent fish from getting up in the river.  

Keywords: Ecological restoration, Stream restoration, Biodiversity, Moälven, Planning  
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1. Inledning och bakgrund 

I Sverige finns cirka 100 000 sjöar med en yta större än 1 hektar. Utöver dessa sjöar, 
tillkommer ett stort antal mindre vattensamlingar, exempelvis skogs- och myrtjärnar. (Skoog 
m.fl. 2005, Bernes 2011). Tillsammans utgör de ungefär 9 % av landets areal. Förutom sjöar, 
finns även en stor del rinnande vatten vars totala längd är 6000 mil (Skoog m.fl. 2005, 
Bernes 2011). De svenska sötvattensystemen är hem åt cirka 5000 flercelliga djur- och 
växtarter samt mikroorganismer. Rinnande vatten och sjöar kan tillhandahålla varierande 
typer av ekosystemtjänster. Dessa har dock i en del fall brukats såtillvida att de allvarligt 
skadats (Bernes 2011).  

1.1 Historik 

Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet, genomfördes sjösänkningar för att skapa 
odlingsmark. Sänkningen av vattenståndet och efterföljande uppodling, hade till följd att de 
bearbetade strand- och vattenmiljöernas ekosystem tog stor skada. Totalt sänktes under 
denna tidsperiod ungefär 2500 sjöar varav en del torrlades helt (Bernes 2011). 

Medan sjösänkningen pågick som mest i Sveriges södra delar, ökade timmerflottningen i 
norr. Stenblock i strömfårorna lyftes eller sprängdes bort för att göra vattnet mer 
framkomligt för timret. Dammar byggdes för att kunna reglera vattenflödet, därtill anlades 
rännor för att få timret förbi svåra vattenfall och forsar (Bernes 2011). Timmerflottningens 
era var kort, men lämnade efter sig stora konsekvenser i de exploaterade vattendragen. Åar 
och älvar vars vattenflöde en gång varit förgrenade, hade nu fått en rakare fåra. Stora 
stenblock eller andra störningar som kan påverka det strömmande vattnet, togs bort ur 
älvfårorna. På grund av detta, blev vattnets strömstyrka så stark att det fina bottenmaterialet 
spolades bort. Fortplantnings- och överlevnadsvillkoren för vattenlevande djur blev 
därigenom sämre (Bernes 2011). Utöver detta, tillfördes ingen näring till de ursprungliga 
stränderna genom naturliga ändringar i vattenståndet då kontakten med vattnet var bruten 
på grund av ingreppen som gjordes. Följden blev att produktiviteten och artrikedomen 
minskade (Bernes 2011). 

Vattenkraft (se figur 1) har använts för att driva bland annat kvarnar och sågar. Vattnet 
dämdes för att fallhöjden skulle kunna regleras. Miljöeffekterna av vattenkraften fick knappt 
någon uppmärksamhet förrän på 1900-talet. Äldre tiders kraftutbyggnader inverkade på 
växt- och djurlivet i rinnande vatten genom att dess fördämningar blev oöverkomliga hinder 
för de arter som vandrar eller sprider sig längs våra vattendrag. Många tusen kvarndammar 
finns kvar än idag och trots att de nu för tiden inte längre används, är de fortfarande 
hindrande barriärer för flora och fauna (Bernes och Lundgren 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 1980-talet blev skyddet för outbyggda älvar starkare och de huvudälvar med 
tillhörande källflöden som borde sparas skrevs 1987 in i naturresurslagen. Idag är fyra större 
svenska älvar i princip opåverkade av vattenkraftbyggen, dessa är Piteälv, Kalixälv, Torneälv 

Figur 1: Figuren visar vattenkraftverk vid Viskafors.  
(Hogdin u.å. Länsstyrelsen Västra Götalands län) 
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och Vindelälven. År 1993 utsågs dessa älvar till nationalälvar. Kalixälven och Torneälv är 
sammanbundna med varandra genom Tärendöälven. Detta gör att de är Västeuropas största 
opåverkade vattensystem (Bernes och Lundgren 2009, Bernes 2011).   

1.2 Störningar 

Ändringar eller störningar i miljön kan vara av fysisk, kemisk eller biologisk karaktär. I 
vattendrag påverkade av störning kan denna vara en kombination av en eller flera karaktärer. 
En fysisk störning, exempelvis dikning, kan i förlängningen ge en kemisk störning genom 
läckage av näringsämnen eller tungmetaller. Kemiska störningar kan också uppkomma 
genom surt regn. Överfiske eller invasiva arter kan ge en biologisk störning (Malm Renöfält 
m.fl. 2006). 

Fysisk påverkan i vattendrag kan yttra sig på tre olika sätt, morfologiska förändringar, 
förändring av konnektivitet samt förändringar i vattnets flöde. Förändringar av konnektivitet 
innebär att det finns olika former av vandringshinder i vattendraget som påverkar de 
organismer som lever där. Dessa hinder kan exempelvis vara dammar eller vägtrummor 
(Länsstyrelsen Norrbotten u.å.). Vandringshinder kan komma att skapa barriärer mellan 
populationer vilket leder till att dessa isoleras. Det i sin tur leder till att nytt genmaterial inte 
tillförs populationen som då riskerar att dö ut (Lake 2007).  

När en damm tas bort fås en påverkan i fyra olika tidsskalor. Till en början blir själva 
utrivningen av dammen en störning. En tid efter utrivningen kommer vattnet även vara mer 
grumligt än innan. Nästa steg i tidsskalan är första säsongen med högre sedimentation 
nedströms om dammen och sättningar samt erosion vid själva dammen där sediment är 
övertäckta (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). Andra förändringar är att en ansenlig 
mängd organiskt material på olika platser i systemet spolas bort och att strömsträckan ovan 
dammen undan för undan vandrar uppströms tills den övre forsnacken flyttats uppåt. Den 
tredje fasen sker under åren efter dammen tagits bort. Att vattendraget och de organism-
samhällen som finns däri, undan för undan förväntas ha förändrats och återgått till ett mer 
naturligt tillstånd (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). Den sista tidsfasen sträcker sig 
över flera decennier. Vattendraget kommer återigen förändras, denna gång förbi sitt tidigare 
stadium. Detta på grund av yttre faktorer som klimat och förändringar i hydrologin 
uppströms i vattendraget. Det kan till och med hända att vattendraget söker sig nya vägar och 
bildar fåror där det tidigare inte funnits några (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

Vägtrummor (se figur 2) kan utgöra hinder som försvårar naturlig spridning i ett vattendrag. 
Trummorna delas in i tre typer av vandringshinder; fullständiga, partiella och temporära 
hinder. Partiella hinder är ett problem för vissa arter och storlekar, medan de temporära 
hindren sätter stopp för vandring under vissa tider på året, vanligast vid hög- och lågvatten. 
Fullständiga hinder kan vara tillgängliga för passage enstaka år Möjligheterna för passage 
beror bland annat på vattnets hastighet och djup (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 
Ur hydrologisk synpunkt är vägtrummor en lyckad konstruktion då de för undan mycket 
vatten. Däremot resulterar trummans släta väggar i ökad vattenhastighet och turbulens vilket 
ökar erosionen nedströms. Vägtrummor skapar problem i vattendraget bland annat genom 
att den höga vattenhastigheten och turbulensen i trummans in- och utlopp hindrar djuren att 
passera. Trummans längd spelar också in då vissa trummor är så långa att djuren inte orkar 
igenom hela passagen. Utöver detta, kan trummans utlopp ibland ligga så högt att de djur 
som saknar hoppförmåga inte kan ta sig upp i trumman. I andra fall är vattnet vid trumman 
för grunt vilket gör att de djur som har förmågan att hoppa, inte kan ta sats för att genomföra 
hoppet (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008).  
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1.3 Restaurering 

Av alla ekosystem, är rinnande vatten ett av de ekosystem som tagit störst skada av 
mänskliga aktiviteter (Lake 2007). Även i Sverige har en stor del av våra vattendrag 
påverkats negativt av människan (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). Många av våra 
sjöar- och vattendrag har ändå ett någorlunda stabilt ekosystem dock med sämre funktion 
och artdiversitet (Malm Renöfält m.fl. 2006).  

Restaurering av vattendrag kan ske genom små och stora insatser beroende på vilken åtgärd 
som skall göras, en liten insats kan vara att ta bort enstaka vandringshinder. Åtgärder som 
kräver större insatser kan vara reducering av vattentemperatur, göra vattenkvaliteten bättre 
eller minska sedimenttransporten (Malm Renöfält m.fl. 2006).  

Beroende på hur de akvatiska systemen ser ut, om de är autotrofa eller heterotrofa, yttrar sig 
åtgärderna olika. I ett autotroft ekosystem bör primärproducenter etableras före 
konsumenter, i ett heterotroft måste det finnas tillgång till dött organiskt material och 
nedbrytare (Malm Renöfält m.fl. 2006).  

Ekologiskt anpassade passager bör utformas på ett sådant sätt att vattenfårans form, lutning 
och funktion förblir så naturlig som möjligt. Utformningen bör vara sådan att den ger 
möjlighet för fiskar, utter (Lutra lutra) och andra djur att passera. Passagen bör också 
möjliggöra för transport av död ved och sediment. När det gäller lösningar av trumtyper, 
finns fem olika varianter; broar, halvtrummor, rektangulära- ovala- och cirkulära trummor. 
När en trumma ska bytas ut är rekommendationen att ersätta den med en bro eller 
halvtrumma. Detta ger visserligen en högre kostnad, men denna kompenseras av att broar 
och halvtrummor kräver lågt underhåll. Dessutom ger de en enklare passage för djur, vatten, 
organiskt material, död ved och sediment (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

Att återställa kantzoner (strandmiljöerna) längs sjöar- och vattendrag är också en viktig del i 
återställningsarbetet. Kantzonen har en viktig ekologisk betydelse av flera skäl. Dels skuggar 
kantzonens träd vattnet vilket reglerar ljusinsläpp till och temperatur i vattnet. Från träden 
kommer även död ved och förna samtidigt som deras rötter minskar erosion eftersom de 
håller kvar sediment och näringsämnen. Utöver detta har kantzonen hög artdiversitet 
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

Hur ett restaureringsprojekt genomförs är olika från fall till fall. Ekologisk restaurering är 
enligt Society for ecological restoration [SER] (u.å.), ”The process of assisting the recovery of 
an ecosystem that has been degraded, damaged or destroyed” [Processen att underlätta 
återhämtningen i ett ekosystem som degraderats, skadats eller förstörts].  
Tankarna på att återställa mark fanns redan år 1864. Första försöket att återställa mark tog 
sin början år 1934 i Wisconsin. Trots detta, fick restaurering inte fäste i vetenskapligt 
tänkande förrän på 1980-talet (Palmer m.fl.2014). När det gäller restaurering och försök att 
återetablera populationer, krävs goda kunskaper om artens krav på habitat och 
spatiotemporala omfattning (Lake 2007).  

Figur 2: Figuren visar vägtrumma i Bränningeån  
(Larsson u.å. Länsstyrelsen Stockholm) 
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Restaurering av värdefulla vattendrag är ett delmål i det svenska miljökvalitetsmålet 
”Levande sjöar och vattendrag”. Sveriges miljömål består av två delar, generationsmål och 
miljökvalitetsmål (Statens offentliga utredningar [SoU] u.å.). Generationsmålet syftar till att 
förutsättningarna för en lösning på våra miljöproblem ska vara fyllda inom en generation, 
samt att inriktningen gällande vår natur inom miljöpolitiken ska vara sådan att våra 
ekosystem har, eller är på god väg att återhämta sig. Vidare att deras förmåga att tillhanda-
hålla ekosystemtjänster på lång sikt skall vara säkerställd. Vi ska även bevara, främja och 
hållbart nyttja biologisk mångfald samt vår natur- och kulturmiljö (SoU u.å.). I 
miljökvalitetsmål nummer 8, levande sjöar och vattendrag står att läsa; 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

(SoU u.å.) 

1.4 Syfte 

Syftet med denna rapport är dels att få insikt i vilka rekommendationer och riktlinjer som 
finns i Sverige för genomförande vid planering av restaureringsprojekt i vattendrag, och dels 
få insikt i hur planeringsarbetet inför restaureringsarbete faktiskt går till på kommunal nivå i 
Örnsköldsviks kommun.  I diskussionen ska jag göra en jämförelse mellan hur planeringen 
går till i praktiken vid planering av restaurering i Moälven och vad det står om planering 
gällande restaurering av vattendrag i litteraturen, det vill säga i teorin. Syftet är även att ta 
reda på vilka åtgärder som ska göras i ett tänkt område i Moälven samt hur just det området 
valts ut.  

1.5 Frågeställningar 

• Vilka rekommendationer och riktlinjer finns för genomförande vid planering av 
restaureringsprojekt i vattendrag i Sverige? 

• Hur går planeringsarbetet inför restaureringsarbete i Moälven till i Örnsköldsviks 
kommun?  

• Vilka åtgärder är tänkt ska göras? 
- Hur ser området ut idag?  
- Hur är det tänkt att området ska se ut efter att restaureringen är gjord? 

• Vilka faktorer påverkar valet av område i Moälven framför andra älvar i kommunen? 

2. Metod och material 

För att kunna genomföra min undersökning samt intervju angående planeringsarbetet, 
skickade jag initialt ett mail till de biologer som jobbar på Örnsköldsviks kommun samt 
Länsstyrelsen Västernorrland. Kontaktuppgifterna till dessa personer fanns på kommunens 
respektive länsstyrelsens hemsida. Urvalet av informanter baserades sedan på vem/vilka som 
svarade på mitt mail.  

Därefter hade jag ett möte med den person som svarade på mitt mail. Det var Erik Spade, en 
av biologerna på Örnsköldsviks kommun. Mötet hölls på Eriks arbetsplats i kommunhuset 
Kronan. Vid det mötet gick vi igenom delar av det arbete som gjorts och är tänkt ska göras i 
Moälven. 

Sedan gjorde jag en intervju med Erik. Jag valde att göra en kvalitativ intervju med en till viss 
del hermeneutisk inriktning. Detta för att min avsikt med intervjun var att få en djupare 
förståelse för Erik och hans arbete med naturvårdande åtgärder (Patel och Davidson 2003). 
Genom en sådan intervju ges möjligheten att få insikt i informantens tankar, åsikter, känslor 
och erfarenheter (Alvehus 2013). Jag valde att ha en semistrukturerad intervju med ett antal 
öppna frågor. Detta för att Erik skulle få bättre svarsutrymme (Patel och Davidson 2003, 
Alvehus 2013). Intervjun skedde i mailform då Erik inte hade så mycket tid att avsätta. 
Genom att intervjun bedrevs via mail, fick ordningen på frågorna en hög grad av 
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strukturering, det vill säga, frågorna kom i en på förhand bestämd ordning (Patel och 
Davidson 2003). Jag skapade min intervju i ett Word dokument. Detta för att få en tydligare 
disposition. Antalet huvudfrågor var 8 stycken, några med tillhörande följdfrågor. 

För att kunna genomföra min litteraturstudie gick jag igenom rapporter gällande 
restaurering av vattendrag från olika myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 
Främst har jag använt mig av Naturvårdsverket och Fiskeriverkets manual Ekologisk 
restaurering av vattendrag. Jag använde mig också av kurslitteratur, information från 
föreläsningar samt vetenskapliga rapporter. Utöver detta har jag även använt mig av 
Örnsköldsviks kommuns hemsida, samt informationsunderlag jag erhållit från Erik Spade. 

Det material jag använde för att formulera mina intervjufrågor samt genomföra min intervju, 
var litteratur innehållande information om hur intervjuer konstrueras och genomförs. 

Det material jag använde mig av för att få fram mitt resultat var underlag tillhandahållet från 
Erik Spade på Örnsköldsviks kommun samt hans svar på mina intervjufrågor.  

2.4 Moälven 

Moälven är en älv med flera biflöden (Se bilaga 1) belägen i Örnsköldsviks kommun i 
landskapet Ångermanland i Västernorrlands län (Se bilaga 2). Större delen av älvens 
avrinningsområde finns i Örnsköldsviks kommun. Två av älvens grenar, norra och södra 
Anundsjöån, möter Moälven i Bredbyn (Se bilaga 1). Biflödet Utterån ansluter i Gottne (Se 
bilaga 1). Nedre delarna av Moälven passerar Happstafjärden, Själevadsfjärden och 
Veckefjärden innan älven slutligen når sitt utlopp i Bottenhavet från Örnsköldsviksfjärden 
(Jansson och Karlin u.å.). 

Moälven är en rikt skiftande skogsälv med många biflöden och stor biologisk mångfald. På 
sin väg ut till mynningen i Örnsköldsvik, slingrar sig älven fram mellan älvsjöar, sel, forsar 
och fall (Länsstyrelsen Västernorrland [LVN] 2006). I Moälvens biflöden finns en stadig 
förekomst av utter (Lutra lutra). Utöver utter finns även flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera), flodkräfta (Astacus astacus), harr (Thymallus thymallus) och stationär öring 
(Salmo trutta) på flera platser i älvens vattensystem. Bestånden av flodpärlmusslan är dock 
inte reproducerande (LVN 2006). På flera håll i vattensystemet finns också ett stort antal 
betydelsefulla lokaler där flyttfåglar rastar, Östansjösjön är ett exempel på en sådan lokal. 
Runtom Moälven och dess biflöden finns även ett värdefullt odlingslandskap med 
naturbetesmarker. Geovetenskapligt sett har Moälven höga värden med isranddeltan, 
utdragna meanderlopp, korvsjöar, leveer och nipstränder (LVN 2006).  

Påverkan gällande utbyggnad av vattenkraftverk är tämligen låg. Däremot har älven under 
1800-talet och första delen av 1900-talet använts för timmerflottning, vilket påverkade 
Moälven negativt (Jansson och Karlin u.å.). Naturliga kurvor gjordes raka och älven rensades 
på stora block och stenar. Detta försämrade livsmiljön avsevärt för de organismer som fanns i 
vattnet. Av misstag bildades 1868 det 13 meter höga Sågfallet (se figur 3), beläget i Utterån. 
En stor del timmer medförde att Utterån dämdes upp. Detta hade till följd att Utteråns lopp 
blev förändrat genom att ån bildade en ny fåra. En ytterligare konsekvens blev att lax och 
havsöring inte längre kunde ta sig upp i Utterån för att leka (Jansson och Karlin u.å.). 

I dagsläget har en hel del åtgärder för att återskapa naturliga processer redan gjorts i 
Moälven. Bland annat har 4 stycken vandringshinder åtgärdats samt restaurering av en del 
flottledssträckor. Totalt har 71 strömsträckor i Moälvens vattensystem åtgärdats (Spade 
2016). Till detta kommer 52 stycken anlagda lekbottnar. De fysiska åtgärderna ser ut som 
sådana att bäckar och avstängda sidofåror öppnats upp. För att frilägga lekgrus måste 
älvbottnen grävas upp. För att få bättre förutsättningar att skapa lekplatser och förhindra 
bottenfrysning, görs grunda forspartier djupare och stora block och stenar har lagts ut i 
vattendraget (Spade 2016). De vandrings-hinder som åtgärdats är Sågfallet (Se figur 3) där 
en fisktrappa anlagts, samt fiskvandringsvägar/omlöp förbi Myckelgensjödammen (se figur 
4), Sörflärke och kubbe kraftverk (Spade 2016). 
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År 2005 blev delar av Moälven utsett till Natura 2000-område. Detta för att älven uppfyller 
de krav som ställs på ett område gällande naturtyp och arter (se bilaga 3) [LVN 2006]. 
Moälven går under naturtypen ”Naturligt större vattendrag av fennoskandisk typ”, det vill 
säga mer eller mindre naturliga vattendrag (älvar, åar eller delar av vattensystem) som har 
ett klart men någotsånär näringsfattigt vatten [LVN 2006]. Årsvariationerna i vattenståndet 
ger strandmiljöer med hög artdiversitet. Vattendrag av denna typ har också en skiftande 
vattendynamik genom att vattendragets utseende varierar med forsar, sel, fall eller älvsjöar 
[LVN 2006].  

3. Resultat  

För att få en så tydlig resultatgenomgång som möjligt, har jag valt att redovisa 
frågeställningarna var för sig. I avsnitt 3.1 redovisas mina resultat från min litteraturstudie. 
Under avsnitt 3.2 – 3.4 redovisas resultaten från min intervju. När det gäller 
intervjuresultaten gör jag mig fri från den ordning mina intervjufrågor ställdes i under 
intervjun (Patel och Davidson 2003). För att underlätta för läsaren har jag dock valt att lägga 
med intervjufrågorna som är kopplade till respektive frågeställning. Dessa är markerade med 
en punkt. Jag har också valt att kursivera Eriks svar på respektive fråga för att det ska bli 
lättare att särskilja vad som är mina sammanfattningar av svaren på intervjufrågorna, samt 
Eriks svar.  

3.1 Vilka rekommendationer och riktlinjer finns för genomförande vid 

planering av restaureringsprojekt i vattendrag i Sverige? 

3.1.1 Samråd och prövning om tillstånd 

I handledningen från Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) betonas att vid uppstarten 
av ett restaureringsprojekt, är det en fördel att i ett tidigt stadium börja samverka med olika 

Figur 3: Figuren visar Sågfallet (till vä.) (Sjögren u.å.) och 
den anlagda fisktrappan (till hö.) (Jansson u.å.) 

Figur 4: Figuren visar Myckelgensjödammen före (till vä.) (Jansson u.å.) och efter 
åtgärd (till hö.) (Spade u.å.) 
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aktörer såsom lokalbefolkning, markägare och länsstyrelse. Detta för att underlätta 
samarbetet i förlängningen. Detta är något som även Malm Renöfält m.fl. (2006) tar upp. De 
menar även att detta samarbete bör vara långsiktigt. Denna tidiga samverkan kallas 
informellt samråd vars syfte är rådgivning och diskussion men även en möjlighet att få ta del 
av den kunskap som finns lokalt om hur området såg ut och brukades förr (Naturvårdsverket 
och Fiskeriverket 2008). Detta kan ge insikt i hur området kan ha förändrats över tid (Palmer 
m.fl. 2005). Denna typ av samråd behöver inte genomföras enligt lag, men kan göra 
ansökningsprocessen för de tillstånd som krävs lättare. Informellt samråd särskiljs från det 
samråd som sker med länsstyrelse, och det samråd som sker med en större samrådskrets. De 
formella samråden måste hållas om det visar sig att de tänkta åtgärderna påverkar miljön på 
ett sådant sätt att tillstånd från miljödomstolen krävs (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 
2008).  

När samrådshandlingar, eller samrådsredogörelse tagits fram, skickas dessa till Läns-
styrelsen med förfrågan om samråd. Samrådsredogörelsen ska innehålla tillstånd från 
markägare och andra personer som berörs av projektet, kartor, inventeringsunderlag, en 
projektplan innehållande målet med projektet samt en konsekvensanalys (Naturvårdsverket 
och Fiskeriverket 2008, SER 2016). Med dessa handlingar som underlag, beslutar Läns-
styrelsen sedan om åtgärderna kan komma att kräva ett tillstånd från miljödomstolen. Om 
Länsstyrelsen beslutar att tillstånd krävs, ska ytterligare ett möte med en större samrådskrets 
hållas. Vid detta samråd deltar intressenter från andra myndigheter eller intresse-
organisationer. Detta samråd ska hållas innan upprättande av en miljökonsekvens-
beskrivning [MKB] (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

Syftet med att upprätta en MKB är att urskilja och beskriva eventuella effekter den tänkta 
verksamheten kan ha på miljön angående djur, växter, mark, vatten, landskap, klimat eller 
kulturmiljö. Även effekter gällande hushållning av mark, vatten, råvaror och energi ska 
framgå (se bilaga 4) (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008, Naturvårdsverket 2016, SER 
2016). Dessa effekter kan vara indirekta eller direkta. Syftet är också att göra en bedömning 
av effekternas styrka och vilka konsekvenser som kan uppkomma på miljön samt på 
människors hälsa (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008).  

I princip ska analysen av konsekvenser och den planerade påverkan ge ett resultat som visar 
på noll påverkan – nollalternativ. Det är viktigt att tänka på att de konsekvenser som för-
väntas med eller utan skyddande åtgärder tydligt anges och att föreslagna skyddsåtgärder är 
tydligt definierade. Eventuella konsekvenser ska delas in i kortsiktiga, långsiktiga samt 
permanenta. Slutligen är det viktigt att tänka på att de fältstudier som ska göras till 
underlaget för MKB görs på platsen för den planerade verksamheten/åtgärden.  
När en MKB väl är upprättad skickas den till berörd miljödomstol som sedan prövar ansökan 
utifrån det underlag som angivits (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). Ansökan 
skickas även in till länsstyrelsen för utlåtande. I processen som sker, har sökande möjlighet 
att ge synpunkter på de kommentarer som framkommer. När remisstiden har gått ut hålls en 
huvudförhandling, vanligtvis på orten verksamheten/åtgärden ska ske på. I vissa fall görs 
även ett besök på den för verksamheten/åtgärden tänkta platsen. Till sist avkunnas en dom 
även kallat tillståndsbeslut. Det är sedan länsstyrelsen som är ansvarig för att se till att 
beslutet följs (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

3.1.3 Organisation av arbetet 

Vid förberedelserna rekommenderar Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) att ett 
område som ska restaureras, i god tid före planerade åtgärder ska inventeras. Inventeringen 
ska ske både i fält och genom sökningar i arkiv för att ta reda på kartor och platsens historik. 
Andra typer av inventeringar som ska göras är bl.a. undersökningar av fiskbestånd genom 
elfiske, sjöprovsfiske, inventera antalet uttrar i området samt kulturmiljöinventeringar. De 
gjorda inventeringarna ska sedan analyseras och vägas samman ur ett landskapsmässigt 
perspektiv gällande nytta, kostnad och åtgärdsbehov. För att kunna göra detta, bör 
inventeringarna göras efter färdiga mallar. För att få en så kvalitetssäker inventering som 
möjligt gällande forn- och kulturlämningar, är det en fördel om personen som utför 
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inventeringen är utbildad inom kulturhistoria. Detta underlättar bedömningen av 
bevarandevärdet (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

När det gäller vilket område som ska prioriteras finns hos Havs och vattenmyndighetens en 
databas kallad ”värdefulla vatten”. I denna finns landets mest värdefulla vatten ur fiske- och 
naturvårdssynpunkt listade (Havs och vattenmyndigheten [HaV] 2011). När 
restaureringsobjekt ska väljas ut, bör de följaktligen först och främst väljas från den 
databasen. Prioriteringen av ett objekt som ska restaureras, bör ske så att resultatet i form av 
de återställda miljöerna, den biologiska mångfalden samt bevarandet och utvecklandet av 
kulturmiljöerna, kan uppnås med så lite åtgärder och låga kostnader som möjligt under 
rådande fysiska förutsättningar. Det är även en bra strategi att välja ut de objekt som kräver 
så lite som möjligt i efterföljande skötsel och vård. Dock måste de val som görs ta hänsyn till 
hur ovanliga och viktiga områdena som ska restaureras är ur regionalt och nationellt 
perspektiv. En bra måttstock är att åtgärda sällsynta habitat framför vanliga, ”friska” vatten 
före vatten som är starkt påverkade och områden som är lätta att åtgärda framför de som 
kräver mer arbete och större insatser (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). 

Som regel är målsättningen med restaureringsarbetet övergripande. Visionen med arbetet 
ska innehålla ett antal delmål att jobba mot och uppnå. Delmålen ska vara utformade på ett 
sådant sätt att de kan mätas för att på så sätt veta att projektet lyckats. Redan i planerings-
stadiet ska delmålen utformas (McDonald m.fl. 2016), även ett resultat på vad som anses 
vara ett lyckat arbete ska tas fram. Enligt Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) finns 
två typer av delmål, åtgärdsmål och tillståndsmål. Åtgärdsmålen används för att mäta om 
projektet genomförts inom budget, under planerad tid och förväntad funktion och 
varaktighet. Om detta uppnåtts, anses området restaurerat. När tillståndsmålen ska följas 
upp, kontrolleras om restaureringen haft den hydromorfologiska och biologiska effekt som 
förväntades. Problemet med detta är dock att den hydromorfologiska och biologiska 
responsen på åtgärdsarbeten, kan ta upp till 8–10 år eller mer innan den syns (Naturvårds-
verket och Fiskeriverket 2008, SER 2016). 

 3.1.4 Utvärdering av åtgärdsarbetet  

Uppföljning i områden som omfattas av ett områdesskydd, t.ex. Natura 2000, innebär 
insamlande av uppgifter som är till hjälp att utvärdera tillståndet för naturtyper, arter och 
friluftsliv. Vanligen görs mätningar av olika slag för att se om bevarandemålen har uppnåtts, 
det finns även andra sätt för att bedöma tillstånd eller status i ett område (Naturvårdsverket 
2010a). Den insamlade informationen kan även användas för att bedöma bevarandestatus för 
naturtyper eller arter på nationell nivå. Det uppföljningssystem (se figur 5) vi använder oss av 
här i Sverige, har en stark koppling till det system för uppföljning som används inom EU:s 
art- och habitatdirektiv.  
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Uppföljning i skyddade områden är nödvändigt för att det naturvårdande arbetet ska kunna 
kvalitetssäkras. Det är viktigt att vi vet om områdena tas om hand på ett bra sätt. Dessutom 
är det bra att utvärdera områdesskyddets bidrag till generella politiska mål.  
Uppföljning är grunden i förvaltningen av de skyddade områdena och en drivande kraft i 
naturvårdsarbetet. Med uppföljning som verktyg, underlättas identifieringen av eventuella 
brister i skötseln av området som då kan åtgärdas (Naturvårdsverket 2010a). 
Uppföljning av skötselåtgärder och deras effekt på naturtyper och arter kan i förlängningen 
leda till bättre val gällande metoder för skötsel eller åtgärder (Naturvårdsverket 2010b, 
McDonald m.fl. 2016).  

Den information som samlas in under uppföljningen ska först och främst kunna användas 
som beslutsunderlag för hur den fortsatta inriktningen på skötseln ska se ut eller om det 
behöver göras ändringar i hur skötseln bedrivs. Vidare ska informationen fungera som grund 
för eventuella beslut om restaureringsåtgärder och omfattningen på dessa (Naturvårdsverket 
2010b). Målet är också att räkna samman data från uppföljningar i skyddade områden till 
regional samt nationell nivå. Detta blir möjligt genom att standardisera uppföljningsmetoder 
och på det sätt målindikatorer formuleras på. Datan lagras även i en särskild databas 
(Naturvårdsverket 2010b). 
Den data som framkommer vid uppföljningar i vattendrag, kan även komma att ligga till 
grund för strategisk miljömålsuppföljning, naturvårdande arbete samt styrning och planering 
av skötselåtgärder på både regional och nationell nivå (Naturvårdsverket 2010b).   
 
De aktörer som delar på ansvaret för uppföljning gällande biologisk mångfald i vattendrag, 
samt skötsel av vattendrag är Länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt vattenmyndigheter (se 
figur 6) (Naturvårdsverket 2010b).  

Figur 5:  Översikt över uppföljningsarbetets gång (Naturvårdsverket 2010b). 
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3.1.5 Miljöbalken (1998:808) 

De som jobbar med naturvårdande insatser ska följa de lagar och regler som står att finna i 
miljöbalken 11 kap ”Vattenverksamhet” samt ”Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser 
om vattenverksamhet” (MB (1998:808) 1998). De bestämmelser som står i miljöbalken har 
till syfte att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att nuvarande samt kommande 
generationer garanteras en sund och bra miljö. En utveckling av detta slaget är avhängig 
förståelsen för att vår natur är värd att skyddas. Människans rätt att använda sig av naturen 
innebär ett ansvar att ta väl hand om den (MB (1998:808) 1998). När det gäller frågor om 
naturen ska miljöbalken tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras samt att våra 
värdefulla kultur- och naturmiljöer värnas och tas om hand (MB (1998:808) 1998).  
Med vattenverksamhet avses i miljöbalken 11 kap;  

1. ”Uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett 
vattenområde” 
2. ”Fyllning eller pålning i ett vattenområde” 
3. ”Bortledande av vatten i ett vattenområde” 
4. ”Grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde” 
5. ”En annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup 
eller läge” 
6. ”Bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta” 
7. ”Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en 
anläggning eller en annan åtgärd för detta” 
8. ”Markavvattning” Lag (2014:114) 

(MB (1998:808) kap 11 § 3) 
 
I begreppet ”vattenverksamhet” ryms fysiska åtgärder som ger effekt på vattenförhållandena i 
yt- eller grundvattnet, t.ex. bortrivande av dammar, broar och bryggor. Hit hör också 
vattentäkter och markavvattningar. Genom att det finns risk att vattenverksamhet kan 
förorena vattnet, klassas verksamheten även som en miljöfarlig verksamhet (Michanek och 
Zetterberg 2012). 

Vattenanläggningar är konstruktioner som skapats genom vattenverksamhet, hit hör även de 
manövreringsanordningar som kan kopplas till själva anläggningen. Exempel på vatten-
anläggningar är dammar, fisktrappor och bropelare (Michanek och Zetterberg 2012).  
För att få utföra vattenverksamhet finns tre förutsättningar som alla var för sig måste vara 
uppfyllda, dessa är;  

• Den som vill utöva vattenverksamhet ska råda över vattnet. Förfogande över ett 
enskilt vatten regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Figur 6:  Översikt över hur uppföljningen av vattendrag är uppbyggd på områdesnivå (Naturvårdsverket 2010b) 
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• Huvudregeln är att den som vill utöva vattenverksamhet ska ha tillstånd för att få 
göra det enligt miljöbalken kap 11. Ibland också enligt andra regler. Vid vissa tillfällen 
räcker det med att anmäla verksamheten. 

• Verksamheten ska uppfylla de miljökrav som bl.a. står att finna i miljöbalken kap 2–4 
och 11.  

(Michanek och Zetterberg 2012) 
 

Huvudregeln för alla typer av vattenverksamhet i miljöbalken kap 11 § 9, säger att tillstånd 
krävs. Trots detta, finns flera undantag från huvudregeln gällande tillståndsplikt, exempelvis 
vattentäkt gällande värmeförsörjning (Michanek och Zetterberg 2012). Efter att lagen 
ändrades år 2005, är det tillräckligt att vissa typer av vattenverksamheter anmäls, även detta 
ett undantag från gällande tillståndsplikt. Vid exempelvis anläggande av ett våtmarksområde 
med en maximal storlek på 5 ha, räcker det att göra en anmälan ang. detta. Den instans som 
normalt prövar ansökningar gällande vattenverksamhet är mark- och miljödomstolen 
(Michanek och Zetterberg 2012).  

Det är flera krav i miljöbalken som ska uppfyllas för att få tillstånd för vattenverksamhet. I 
miljöbalkens andra kapitel finns krav gällande lokalisering, försiktighetsmått och i värsta fall 
förbud. Vidare ska vattenverksamheten stämma överens med bestämmelserna för 
hushållning i tredje och fjärde kapitlet (Michanek och Zetterberg 2012). I sjunde kapitlet 
finns regler gällande naturskydd. Dessa kan utgöra ett hinder eller begränsa 
vattenverksamhet, exempelvis genom föreskrifter för skyddade områden såsom naturreservat 
eller Natura 2000. Paragraferna 6–8 i kapitel 11 har även särskilda miljökrav vilka gäller 
vattenverksamhetens samhällsekonomiska tillåtlighet och hänsyn mot fiske samt 
konkurrerande vattenverksamheter. Syftet med dessa regler är att motverka verksamheter 
som inte kan motiveras samhällsekonomiskt (Michanek och Zetterberg 2012).  

Utövare för vattenverksamhet måste göra nödvändiga åtgärder för att hindra en ogynnsam 
inverkan på fisket i vattenområden vilka blir direkt berörda eller ligger i anslutning till 
vattenverksamheten (Michanek och Zetterberg 2012). Dessa åtgärder kan t.ex. bestå i att 
bygga fisktrappor för att underlätta vandring, eller lekplatser för att underlätta fortplantning. 
Andra åtgärder för att kompensera eventuella ingrepp kan vara utplantering av fisk. Regeln 
gällande hänsyn omfattar inte enbart fiskar, utan även andra vattenlevande organismer som 
snäckor, musslor och kräftor (Michanek och Zetterberg 2012). 

3.2 Hur går planeringsarbetet inför restaureringsarbete i Moälven till i 

Örnsköldsviks kommun?  

• Vilka är de olika delarna i ert planeringsarbete? 

Det första steget inför ett projekt är att identifiera vilka behov av åtgärder som finns. Detta 
görs genom att samla in underlag för att kunna göra prioriteringar och kostnadsberäkningar 
för åtgärder. När en förvaltningsplan för öring i Moälven togs fram, upptäcktes förekomst av 
vandringshinder vilka fungerade som en flaskhals för öringens fortsatta utbredning och 
utveckling av dess bestånd.  

”Steg 1 i att åtgärda vandringshinder var att samla in underlag för att göra 
prioriteringar och kostnadsberäkningar för åtgärder av dessa 
vandringshinder.” (Spade 2017a)  

”Identifiera behov av åtgärd; i och med framtagandet av en förvaltningsplan för öring i 
Moälven identifierades förekomst av vandringshinder som en flaskhals för öringens 
utbredning och fortsatta beståndsutveckling i Moälven.” (Spade 2017a) 

Steg två handlar om att gå igenom material som redan finns. Detta gjordes genom att gå 
igenom en gammal databas innehållande information om redan gjorda inventeringar. Denna 
visade att det finns vandringshinder men informationen var inte tillräcklig. Därför togs beslut 
om att göra en ny mer omfattande inventering. Den nya inventeringen är tänkt ska ge ett så 
pass gediget underlag att prioriteringar och kostnadsberäkningar kan göras. 
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”Genomgång av befintligt material; Vi började med att inhämta underlag från äldre 
inventeringar (gick igenom en gammal databas). Underlaget från de äldre 
inventeringarna räckte inte för att kunna göra prioriteringar och 
kostnadsberäkningar… dokumentationen kring hindret var bristfälligt… Vi fastställde 
behovet av en ny mer omfattande inventering med utgångspunkt från data i de äldre 
inventeringarna.” (Spade 2017a) 

”…samla in den information som krävs för att kunna göra prioriteringar och 
kostnadsberäkningar inför framtida ”åtgärdsprojekt”...” (Spade 2017a) 

I steg tre görs en mer noggrann bestämning av inventeringsbehovet och en grov uppskattning 
av kostnader och tidsåtgång görs.  

”Precisera behovet av inventeringen, grov uppskattning av kostnad/tidsåtgång.” 
(Spade 2017a)  

Steg fyra handlar om de ekonomiska möjligheter, både interna som externa. Detta för att se 

om finansiering finns för att kunna göra den planerade inventeringen. 

”Se över interna/externa ekonomiska möjligheter att finansiera och utföra 
inventering.” (Spade 2017a) 

I steg fem läggs en budget upp. Tidsåtgång och kostnader för den planerade inventeringen 
uppskattas mer noggrant. 

”Lägga upp budget och mer precis uppskattning av tidåtgång/kostnader av 
inventering.” (Spade 2017a)  

I det sjätte steget sker ansökningar om finansiering utifrån till projektet. För att kunna göra 
en ansökan måste en projekt- samt aktivitetsplan tas fram. Samarbetsparter ska kontaktas 
och kostnadsberäkningar ska göras.  

”Ansökan om extern finansiering; …  Det innebar i sin tur att lägga upp en 

projektplan, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar, kontakta samarbetsparter mm.” 
(Spade 2017a)  

I steg 7 köps utrustning för inventeringen in. Utrustningen består t.ex. av en I-PAD. I detta 
skede ordnas också fordon till de som ska genomföra inventeringen. 

”Inköp av utrustning för inventering, I-pad. Ordna med fordon till inventerare.” 
(Spade 2017a) 

Slutligen i steg åtta, görs förberedelser av data. Datan läggs in online i GIS arcmap och arcgis. 
Det görs även en export av underlagsdatan till appen ESRI collector. Det görs också 
demokörningar där utrustning och funktionalitet testas.  

”Förberedelser av data, dataläggning i GIS arcmap och arcgis online, export av 
dataunderlag till app ESRI collector. Test av utrustning och funktionalitet via 
demokörningar.” (Spade 2017a)  

• Gör ni de olika delarna i någon särskild ordning?  

• Om ja, finns det någon anledning/orsak till varför ni tar de olika delarna i en särskild 
ordning?  

• Finns det något som styr i vilken ände planeringen börjar?  

De olika delarna görs i regel i den ordning som listats ovan, steg 6 – 8 sker i stort parallellt 
med varandra. Det som styr om det är någon idé att påbörja arbetet från steg 7 är om det 
finns någon finansiering. De faktorer som spelar in på i vilken ände planeringsarbetet ska 
påbörjas, är vilka behov som finns, vad som ger störst ekologisk nytta samt ekonomi. 

”Se ovan. Punkt 6–8 har till stor del löpt parallellt med varandra.” (Spade 2017a)  

”Om vi inte har möjlighet att finansiera åtgärden/inventeringen så är det inte 
lämpligt att påbörja efterföljande punkter.” (Spade 2017a) 
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”Behov, prioritering efter bedömd störst ekologisk nytta, ekonomi.” (Spade 2017a)  

3.3 Vilka faktorer påverkar valet av område i Moälven framför andra 

älvar i kommunen? 

• Vad/vilka är anledningen/ anledningarna till att ni i detta projekt ska jobba just med 
Moälven framför andra vattendrag?  

Det är flertalet faktorer som har betydelse för varför det är just Moälven som ska åtgärdas. 

Dels finns det värdefulla arter såsom utter (Lutra lutra) och flodpärlmussla (Margaritifera 

margaritifera). Moälven är också den älv som fortsättningsvis har de bästa förutsättningarna 

för en positiv utveckling gällande vandrande arter av fisk. Moälven har även relativt lite 

vandringshinder i sin huvudfåra jämfört med andra vattendrag belägna i kommunen. Till detta 

kommer också att det finns en aktiv och fungerande samförvaltningsorganisation – 

Moälvsfisket.  

”Moälven är det vattendrag som idag har bäst förutsättningar för en fortsatt positiv 
utveckling av havsvandrande fiskbestånd. Älven har i, jämförelse med andra älvar i 
kommunen, relativt lite problem med vandringshinder i huvudfåran, det finns en 
fungerande och aktiv samförvaltningsorganisation Moälvsfisket, älven har förekomst 
av värdefulla såsom utter och flodpärlmussla.” (Spade 2017a) 

3.4 Vilka åtgärder är tänkt ska göras? 

• Vilka är de planerade åtgärderna? 

De åtgärder som i nuläget planeras är inventeringar av vandringshinder i Moälvens biflöden. 
Detta för att samla in underlag för att kunna göra kostnadsberäkningar samt prioriteringar 
för åtgärder som ska göras i ett senare skede gällande vandringshinder. 

”Inventering av vandringshinder med fokus på mindre biflöden.” (Spade 2017a) 

”Inventering kommer att resultera i ett underlag som vi kan använda för att göra 
prioriteringar och kostnadsberäkningar för åtgärder av dessa vandringshinder.” 
(Spade 2017a). 

”… samla in den information som krävs för att kunna göra prioriteringar och 
kostnadsberäkningar inför framtida ”åtgärdsprojekt”...” (Spade 2017a) 

3.4.1 Hur ser området ut idag?  

• Hur ser området som ska åtgärdas ut idag? 

Det är hela avrinningsområdet som ska åtgärdas, fokus ligger på biflödena. I dagsläget är det 
svårt att säga hur många vandringshinder som finns. Det är även svårt att säga hur många 
objekt som ska inventeras förrän enklare analyser gjorts i GIS där t.ex. naturliga hinder som 
vattenfall samt redan åtgärdade hinder gallras bort. Gissningsvis är det ungefär 200 objekt 
som ska inventeras inom Moälvens avrinningsområde.  

”Inventering av vandringshinder med fokus på mindre biflöden.” (Spade 2017a) 

”I dagsläget kan jag inte svara på hur många hinder det är. Jag kan inte heller svara 
på hur många objekt vi ska inventera exakt förrän jag gjort lite enklare GIS-analyser 
(gallrat ut hinder inom Moälvens ARO) samt gallrat ut naturliga hinder typ 
vattenfall mm. och hinder som vi vet är åtgärdade. Jag gissar på att de slutar på att 
vi kommer inventera kring 200 objekt inom Moälvens avrinningsområde.” (Spade 
2017a) 

3.4.2 Hur är det tänkt att området ska se ut efter restaureringen är gjord? 

• Hur kommer området se ut när åtgärderna är gjorda?  
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Målet med detta projekt samt kommande projekt är att Moälven ska bli helt fri från 
onaturliga vandringshinder. I nuläget är det inventeringar som ska göras för att se vilka 
åtgärder som ska göras samt vart de ska göras någonstans, det blir alltså inga fysiska 
åtgärder. De fysiska åtgärderna kommer i ett senare skede när inventeringar gjorts och 
kommunen fått en överblick över hur området ser ut i dagsläget. När kommunen fått denna 
överblick får de möjlighet att prioritera bland de inventerade objekten för att sedan kunna 
göra en grov beräkning av kostnaderna för att kunna åtgärda de vandringshinder som 
prioriteras. 

”Målsättningen är att Moälvens avrinningsområde ska fritt från onaturliga 
vandringshinder. Detta projekt innefattar inte några fysiska åtgärder. Det blir nästa 
projekt när vi genom inventeringarna har fått koll på vandringshindrena och kan 
göra en prioritering bland objekten och grovt beräkna kostnader av att åtgärda de 
prioriterade objekten.”  (Spade 2017a) 

”Det är därför vi ska göra inventeringarna, för att bedöma vad som behöver göras 
och vart det ska göras.” (Spade 2017a) 

”…samla in den information som krävs för att kunna göra prioriteringar och 
kostnadsberäkningar inför framtida ”åtgärdsprojekt”...” (Spade 2017a) 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Planering av restaurering av Moälven i jämförelse med de riktlinjer och 

regler som finns kring restaurering av vattendrag i Sverige 

Planeringsarbetet i Örnsköldsviks kommun har visat sig till stor del följa den teoretiska 
gången i den litteratur jag har studerat. Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) menar att 
planeringen och genomförandet av naturvårdande åtgärder skiljer sig åt beroende på vilken 
typ av projekt som skall göras och vilken omfattning projektet har. Projektet jag tittat 
närmare på hos Örnsköldsviks kommun, befinner sig i ett förstadium i nuläget, och de 
praktiska åtgärderna som skall göras så småningom består av inventering av vandrings-
hinder i Moälvens avrinningsområde (Spade 2017a). I den inledande fasen (steg 1–3), 
inventeras äldre material som redan är insamlat, detta material bestod av tidigare gjorda 
inventeringar. Denna inventering visade att det äldre materialet var bristfälligt och att 
tillräcklig information saknades (Spade 2017a). Den studerade litteraturen betonar att det så 
tidigt som möjligt i ett projekt ska göras olika former av inventeringar. Både fältstudier samt 
sökningar i gamla arkiv eller kartor för att ta reda på platsens historia är viktiga 
(Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008, Palmer m.fl. 2014, SER 2016). Dessa 
inventeringar ska sedan vägas samman i en landskapsmässig analys som visar nytta, kostnad 
och åtgärdsbehov (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). I de tre första stegen av 
planeringsarbetet hos kommunen följs de teoretiska direktiven som anges i den litteratur 
som studerats.   

Örnsköldsviks kommun gör denna inventering på ett bra sätt för att få den överblick de såväl 
behöver. Det jag undrar över, är hur det gamla materialet kunde vara bristfälligt? Varför har 
tidigare personal inte gjort ett grundligare arbete? Evans m.fl. (2009) menar att 
kunskapsbrist hos de som utför ett arbete kan leda till att den insamlade informationen inte 
blir tillförlitlig. Rörelsemönster hos djur är till exempel en faktor som kan vara svår att 
identifiera då det är många variabler som spelar in. När det gäller ett arbete av detta slag 
känner jag att ju mer noggrant arbetet görs med att samla in samt redovisa data, desto 
enklare blir det i slutänden. Om de som ska jobba med naturvårdande åtgärder har 
kännedom om vattendragets historiska bakgrund när det gäller exempelvis hur tidigare 
förändringar i markanvändningen påverkat vattendraget, är det lätt hänt att orealistiska mål 
med åtgärderna blir satta (Malm Renöfält m.fl. 2006).  
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När det gäller den ekonomiska delen (steg 4–6) i planeringenarbetet, låter det rimligt att den 
ses över i ett något senare skede, i detta fall i steg 4. Detta för att det ska finnas ett bra 
underlag att lämna över till tilltänkta externa finansiärer. Samtidigt känner jag att det vore 
mer praktiskt att ta reda på om det finns ekonomiska medel först. Å andra sidan, har 
kommunen ett ordentligt material att presentera för eventuella finansiärer med information 
om arbetets omfattning, tidsåtgång, kostnader, foton mm., är det enklare för kommunen att 
motivera varför projektet är så viktigt och på så vis kunna få den finansiering de behöver. 
Lake (2007) och Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) menar att det i planeringsfasen 
är viktigt att se över tillgången på resurser, ekonomi och lokala intressenter. Även i steg 4 och 
5 följer kommunen de teoretiska riktlinjerna genom att ta med den ekonomiska aspekten i 
planeringen. 

I steg 6 tar kommunen kontakt med samarbetspartners. Enligt litteraturen är det vid 
uppstarten av ett restaureringsprojekt viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med olika 
aktörer t.ex. lokalbefolkning, markägare och länsstyrelse. Detta för att underlätta samarbetet 
i förlängningen (Malm Renöfält m.fl. 2006, Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008). I 
detta sjätte steg följer Örnsköldsviks kommun de teoretiska direktiven.  

I steg 7 köper kommunen in utrustning för inventeringen. Utrustningen består till exempel av 
en I-PAD. I denna del av planeringen ser kommunen även till att ordna med fordon till de 
personer som ska delta i inventeringsarbetet. Detta steg av Örnsköldsviks kommuns 
planering har ingen motsvarighet i den litteratur jag tagit del av, vilket kanske inte är så 
konstigt. Planeringsstadiet skiljer sig mellan olika projekt (Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket 2008) Det är därför inte rimligt att upprätta en utrustningslista som lämpar sig 
för alla typer av projekt.  

I steg 8 dokumenteras all data som samlats in i bland annat datorprogrammet GIS. Här görs 
den dokumentation som är så viktig för pågående som eventuella framtida projekt där 
efterföljande personal kan se över vad som gjorts. Även inför framtida eventuella 
utvärderingar är dokumenteringen som görs i planeringsstadiet viktig. Detta steg är en 
värdefull del i arbetet då det insamlade materialet i slutänden kan användas för att utvärdera 
det arbete, såväl som inventeringar och senare den dokumentation på fysiska åtgärder, som 
gjorts. Naturvårdsverket (2010a) menar att uppföljning i områden som omfattas av ett 
områdesskydd är nödvändig för att kunna kvalitetssäkra det naturvårdande arbetet. Både 
Naturvårdsverket (2010b) och McDonald m.fl. (2016) menar att uppföljning av skötsel-
åtgärder och effekten dessa har på naturtyper och arter, i förlängningen kan leda till bättre 
val när det gäller vilken metod som ska användas för skötsel eller åtgärder. Genom att 
använda uppföljning som verktyg, kan eventuella brister i hur ett område tas om hand 
upptäckas och de som arbetar med detta kan göra något åt problemet (Naturvårdsverket 
2010a). Genom att det projekt jag följt hos Örnsköldsviks kommun i nuläget befinner sig i 
planeringsfasen, har denna aspekt inte kommit upp, varken under mitt möte med Erik eller 
under intervjun då jag inte specifikt frågat angående detta. Det vore dock intressant att se hur 
kommunen tänker kring detta med utvärdering, dels om planeringsarbetet i sig, dels om de 
planerade inventeringarna och dels hur en utvärdering av området i sig kan komma att se ut 
när eventuella effekter av de planerade åtgärderna börjar visa sig. 

Sammanfattningsvis följer kommunen till stor del de teoretiska riktlinjerna när det gäller hur 
planeringen bör gå till. Enligt Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) är det olika från fall 
till fall hur ett projekt genomförs. Vidare menar de att det är många faktorer som påverkar 
genomförandet av projektet. Exempel på faktorer som kan påverka hur genomförandet går 
till är projektets omfattning, typ av miljö och tänkta åtgärder (Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket 2008). Malm Renöfält m.fl. (2006) pekar på att det är enklare att genomföra 
restaureringsprojekt i områden som är glest befolkade framför områden där det bor många 
människor. I områden där många människor vistas finns många samhällsekonomiska 
intressen som bör tas i beaktande. Till exempel kan erosion av strandområden bli en bieffekt 
av åtgärderna, eller broar och vägar översvämmas.  
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4.1.2 Vilka faktorer påverkar valet av område i Moälven framför andra älvar i 

kommunen? 

De faktorer som gjorde att det är Moälven som prioriteras, är att Moälven är den älv som har 
bäst förutsättningar för en positiv utveckling av bestånd gällande havsvandrande fisk (Spade 
2017a). Moälven har också jämförelsevis liten förekomst av vandringshinder i huvudfåran 
jämfört med andra älvar i kommunen (Spade 2017a). I Moälven finns även värdefulla arter. 
Till detta kommer Moälvsfisket, som är en aktiv och fungerande samförvaltningsorganisation 
(Spade 2017a). Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) menar att det är bättre att åtgärda 
”friska vatten” före vatten som är starkt påverkade. Genom valet av Moälven är det precis det 
kommunen gör. Genom att Moälven är den älv med en relativt liten förekomst av vandrings-
hinder, blir det för kommunen enklare att påbörja arbetet med dessa. Att delar av Moälven 
har ett Natura 2000 skydd har också varit en bidragande faktor (Spade 2017a) till att 
kommunen valt att prioritera detta område. Detta visar att kommunen är mån om älven och 
dess höga naturvärden anser jag. Med tanke på att en del finansiering redan givits till projekt 
i Moälven, blir det intressant att se om det går att få igenom ytterligare projekt med 
tillhörande finansiering, eller om tänkta finansiärer anser att det räcker med åtgärder i 
Moälven. Vidare menar Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) att när ett objekt 
prioriteras för åtgärder, ska de tänkta åtgärderna vara så små möjligt samt ha en låg 
genomförandekostnad. När det gäller detta projektet samt kommande projekt med konkreta 
fysiska åtgärder på plats, får framtiden utvisa hur stora eller små insatser som krävs, samt 
hur hög eller låg kostnaden blir att genomföra åtgärderna.  

Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) belyser en databas som heter ”värdefulla vatten”, 
de menar att vid planerade åtgärder av vatten ska de områden som finns med i denna 
databas väljas i första hand. Denna databas är sedan 1/7 – 2011 flyttad till Havs och 
vattenmyndigheten (HaV 2011). Enligt information jag fått fram finns Moälven med i denna 
databas och klassas där som ett värdefullt vattendrag i två kategorier – ”värdefulla vatten 
fisk” och ”värdefulla vatten natur” (Rane, muntl.) Havs och Vattenmyndigheten). Här ser vi 
återigen att kommunen följer de teoretiska riktlinjerna genom att prioritera Moälven som 
område för restaurering. Genom att Moälven är med i denna databas, borde det i sig, vara ett 
gott argument för att göra flera åtgärder och få finansiering för dessa så att Moälven på sikt 
ska kunna bli ett självförsörjande ekosystem.  

4.1.3 Vilka åtgärder är tänkt ska göras? 

- Hur ser området ut idag? 

- Hur är det tänkt att området ska se ut efter restaureringen är gjord?  

De åtgärder som i nuläget planeras är inventeringar av Moälvens biflöden. Detta för att ta 
reda på vilken typ av vandringshinder som finns, samt hur många de är. Målsättningen med 
pågående projekt är att få fram ett så pass bra underlag för att i ett senare skede kunna 
planera fysiska åtgärder på de prioriterade objekten samt kostnadsberäkningar på dessa 
objekt (Spade 2017a). Kommunens vision med detta projekt, är att Moälven i slutänden ska 
vara helt fri från onaturliga vandringshinder (Spade 2017a). McDonald m.fl. (2016) menar att 
visionen med det planerade arbetet ska ha ett antal delmål arbetet ska sträva mot och uppnå. 
Dessa delmål skall också kunna mätas. I denna fas av arbetet hos kommunen kan flera 
delmål urskiljas. Först identifieras behov av åtgärder, sedan görs en inventering av gamla 
data, efter det görs kostnadsberäkningar och ekonomiska medel ses över. När kommunen 
förhoppningsvis får ekonomiska medel, inleds arbetet mot nästa delmål, inventering av 
vandringshinder i Moälvens biflöden. När denna är gjord inleds en ny fas.  

Det som slår mig är på vilket sätt dessa urskiljbara delmål kan mätas? Själva mätningen 
kanske blir i de resultat som kommer ut av exempelvis inventering av gamla data eller när 
kommunen får ihop externa finansiärer som kan bidra till projektet. Eftersom detta projekt 
jag följt är i sin inledande fas, har mitt fokus inte legat på det som kommer efteråt. En del i 
det efterföljande arbetet, då särskilt när de fysiska åtgärderna i vattendraget gjorts i form av 
åtgärd av vandringshinder, utgår jag ifrån att någon form av utvärdering av arbetet ska göras. 
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Hur och på vilket sätt denna utvärdering eller uppföljning ska göras skulle vara intressant att 
ta reda på. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka effekter åtgärderna kommer få 
på Moälven i framtiden. Kommer flora och fauna förändras något i vattendraget? I så fall på 
vilket sätt? Dock kan det ta väldigt lång tid innan några effekter kan bli skönjbara i både de 
hydromorfologiska- som biologiska processerna (Naturvårdsverket och Fiskeriverket 2008, 
SER 2016). Ett sätt att utvärdera effekterna av de åtgärder som gjorts, är att med jämna 
mellanrum besöka platsen som restaurerats. På så sätt kan de förändringar som sker på 
platsen dokumenteras och eventuella problem som uppstår efter restaureringen har gjorts 
kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigare skede (SER 2016). 

4.1.4 Lyckade projekt som genomförts Moälven 

Som tidigare nämnts har restaureringsprojekt redan genomförts i Moälven. Projektet EU Life 
– från källa till hav är ett av dem. Projektet startades år 2005 och pågick fram till 31 
december 2008. Detta projekt drevs av Örnsköldsviks kommun med stöd från flera aktörer, 
däribland EU’s miljöfond LIFE - naturvård, Örnsköldsviks naturskyddsfond, Naturvårds-
verket och Länsstyrelsen i Västernorrlands län (Spade 2017b). Målet med projektet var att 
återskapa och förbättra livsmiljöer för några av de arter som lever i Moälven. Exempel på 
arter som projektet riktade in sig på är lax (Salmo salar), stensimpa (Cottus gobio), utter 
(Lutra lutra) samt flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Tidigare bestånd av dessa 
arter har slagits ut eller minskat till följd av kraftverksbyggen, timmerflottning och 
föroreningar (Spade 2017b).  

Från och med år 2006 görs utsättningar av laxyngel i Moälven, dessa tas från en närliggande 
skogsälv – Lögdeälven. Detta då denna älv påminner mycket om Moälvens flödesregimer och 
vattenmiljö. Målsättningen med arbetet har varit att på sikt uppnå en stark naturlig 
population av lax. Uppföljning visar att återintroduktionen har varit lyckad då naturlekande 
bestånd har etablerats. Trots detta fortsätter ändå laxyngel sättas ut som stöd. Detta för att 
återkolonisera områden där det befintliga beståndet är svagt på grund av låg reproduktion 
(Jansson 2017).  

I detta projekt som kommunen genomfört, fanns ett uttalat mål med arbetet – en stark 
naturlig population av lax. Genom att kommunen valt att sätta in yngel från Lögdeälven vars 
flödesregimer och vattenmiljö påminner om Moälvens, visar det att de anställda på 
kommunen har kännedom om vilken typ av habitat dessa laxyngel kräver. Det är också något 
Lake (2007) tar upp. Författaren menar att när det gäller restaurering och försök att 
återetablera populationer krävs goda kunskaper om en arts krav på habitat. Enligt McDonald 
m.fl. (2016) ska det finnas mätbara mål med i det arbete som utförs. Kommunen har lyckats 
mäta effekterna av de yngel som satts ut genom att de noterat etablerade bestånd.  

4.2 Metoddiskussion - Intervju 

Det finns både för- och nackdelar med att genomföra en intervju via mail. En fördel var att 
intervjun redan var renskriven när jag fick tillbaka den, vilket sparade tid då jag i efterhand 
inte behövde transkribera materialet som jag måste göra vid en fysisk intervju som blir 
dokumenterad med hjälp av bandspelare, eller genom anteckningar. Jag behövde inte låna 
utrustning, t.ex. bandspelare för att kunna genomföra intervjun, genom detta försvann risken 
för att Erik skulle bli störd eller känna sig besvärad av bandspelaren (Alvehus 2013). Även 
orosmomentet för att utrustningen inte skulle fungera som den ska försvann. 
En av nackdelarna är konstruktionen av frågorna, jag var tvungen att formulera frågorna på 
ett sådant sätt att eventuella följdfrågor redan täcktes in för att slippa skicka flera mail fram 
och tillbaka. En annan nackdel då jag inte pratade med Erik direkt, var att den empatiska 
delen försvann, vilken är en viktig del inom hermeneutiken (Patel och Davidsson 2003). 
Ytterligare en nackdel var att jag var beroende av Erik för att få intervjun tillbakaskickad i 
rimlig tid. Hade intervjun genomförts fysiskt hade den varit färdig när mötet var slut. 
Intervjun hade troligen blivit mer givande om den inte genomförts via mail. Detta eftersom 
jag inte hade möjlighet att bygga upp den personliga relationen som vanligen uppstår mellan 
intervjuare och informant. Jag hade heller inte möjlighet att observera och ge direkt respons 
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eller medgivenhet på Eriks ansiktsuttryck eller kroppsspråk under tiden han besvarade mina 
intervjufrågor. (Patel och Davidsson 2003).  

4.3 Slutsats  

Efter att ha läst, reflekterat över och bearbetat all information jag tagit del av i processen med 
detta examensarbete, står det klart att det här med restaurering är oerhört viktigt och 
avhängigt stor kunskap om hur ett vattendrag är uppbyggt från källa till utlopp. De som 
jobbar med restaurering måste känna till hur vattendraget förändras från dess utlopp med 
mindre bäckar och deras beroende av den allochtona produktionen, till större älvar närmare 
utloppet där primärproduktionen istället är autochton (Skoog m.fl. 2005). Att vikten av en 
väl fungerande konnektivitet för att ekosystemen ska vara självförsörjande är a och o (Lake 
2007). De personer som jobbar med att åtgärda sjöar- och vattendrag bör även ha mycket 
kunskap om de organismer som lever däri och vilka krav på närmiljön de har för att kunna 
leva och fortplanta sig (Lake 2007). Det känns i mångt och mycket som att vi människor 
ibland är enfaldiga och gör det som är bäst för oss själva, utan att tänka på konsekvenserna 
av vårt agerande gällande andra varelser vi delar vår planet med. Vilket vi i längden får lida 
för genom att vi på många sätt förstör vår miljö, vår natur och den värld vi lever i. 

Sett till all den information jag tagit del av, ser jag ekologisk restaurering och hållbar 
utveckling, det vill säga utveckling som möjliggör att vi kan tillgodose våra behov idag, utan 
att riskera framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov ur ekologisk, social 
och ekonomisk synpunkt (KTH 2017), som två starkt sammankopplade komponenter. De är 
inte direkt synonyma med varandra, utan indirekt kopplade till varandra. Om vi inte tar hand 
om och sköter vår natur idag, finns det kanske inte mycket kvar till kommande generationer.  
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Bilaga 3 

Förklaring till vad Natura 2000 är 
 

Natura 2000 

Natura 2000 är skyddade naturområden i hela EU. Dessa områden kan vara 
alltifrån korkekslundar i Spanien, öde hedar i England och österrikiska 
alpängar. Målet med Natura 2000 nätverket är att skydda arter och deras 
livsmiljöer från att utrotas (Naturvårdsverket 2016). En viktig grund för 
urvalet av Natura 2000 områden är att bevara värdefulla 
naturområden/miljöer som har ett särskilt skyddsvärde sett ur ett europeiskt 
perspektiv.  I Sverige finns i dagsläget ungefär 4000 områden skyddade av 
Natura 2000, deras totala yta uppgår till över sex miljoner ha 
(Naturvårdsverket 2016). Många av dessa områden har valts ut därför att de 
har viktiga livsmiljöer som hyser hotade arter. Det är länsstyrelserna i 
respektive län som har ansvaret för att ta fram förslag på områden som bör 
bli Natura 2000 områden (Naturvårdsverket 2016). Under processens gång, 
förs samråd mellan länsstyrelsen, markägare och berörda myndigheter. 
Sedan tar Naturvårdsverket vid och granskar urvalet för att sedan lämna 
förslag till regeringen på skyddsvärda områden. Därefter ligger det an på 
regeringen att besluta om att föreslå dessa områden till EU-kommissionen 
(Naturvårdsverket 2016). 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

De delar som ingår i en miljökonsekvensbeskrivning [MKB] 

En MKB som är skriven på ett bra sätt, gör det lätt att förstå vilka motiv som är underlag för 
de val som gjorts (Naturvårdsverket 2016).  De delar en MKB ska innehålla står att finna i 
miljöbalken [MB] 6 kap, 7 §.  

Det är fem punkter som är obligatoriska i en MKB (Naturvårdsverket 2016);  

• Verksamheten ska beskrivas gällande lokalisering, omfattning och utformning. 

• Planerade åtgärder och hur skadliga effekter kan minskas, undvikas eller avhjälpas 
samt att verksamheten eller åtgärden inte medverkar till att en norm för miljökvalitet 
enligt miljöbalken kap 5 överträds. 

• Obligatoriska uppgifter för att påvisa och bedöma väsentlig inverkan på människors 
hälsa, miljö, hushållning med mark och vatten samt andra resurser den tänkta 
verksamheten/åtgärden eventuellt kan orsaka. 

• Alternativa platser, om sådana finns, samt andra förslag på utföranden ska redovisas. 
Med detta ska även motiveringar följa som anger varför ett särskilt utförande valts. 
Även en konsekvensbeskrivning om inte verksamheten eller åtgärden görs skall finnas 
med.  

• En sammanfattning som inte är skriven på ett tekniskt sätt. 

Förutom det som specifikt anges i MB 6 kap, 7 § är det i många fall fördelaktigt att även ta 
med följande punkter (Naturvårdsverket 2016); 

• Att den lokalisering/ alternativa lokalisering som är planerad överensstämmer med 
kommunal och regional markanvändning såsom den anges i kommunala planer i 
enligt plan- och bygglagen. 

• Om det finns något samband mellan den planerade verksamheten eller åtgärden och 
andra projekt. 

• Förslag som lagts fram under samrådsmötena gällande alternativ till lokaliseringar 
och utföranden men som avslagits till följd av upprättandet av MKB. Även skälen till 
varför de andra alternativen avslagits ska anges av verksamhetsutövaren. 

• Skäl till varför MKB begränsats. 

• Vilket underlag och vilka källor till information som använts. Vilka prognos- och 
beräkningsmetoder som använts, samt vilka antaganden som gjorts. 

• Det ska även framgå eventuella brister och osäkerheter i underlag och metoder. 

• Vem/vilka förutom verksamhetsutövaren som varit med och tagit fram MKB: n. 

Det är också bra om följande punkter finns med i en MKB. Detta för att enklare kunna göra 
en bedömning av en planerad verksamhet eller åtgärd (Naturvårdsverket 2016);  

• Att beskrivningen av en planerad verksamhet/åtgärd, eventuella alternativ och 
nollalternativet är gjord på ett jämförbart sätt. 

• Att faktorer som är avgörande eller skiljer på alternativ lyfts fram. 

• Att en beskrivning över tillhörande anläggningar som t.ex. vägar, ledningar och 
servicebyggnader ingår. Utöver detta är det också bra om det framgår vilken typ av 
verksamheter som behövs under själva byggnadstiden och hur det kan komma att 
påverka miljön, t.ex. transporter med tunga fordon.  

• Om den planerade verksamheten/åtgärden inverkar på allmänna intressen enligt MB 
kap 3–4, ska en beskrivning av detta också ingå. 

 



 

 
 

Bilaga 5 

Intervju med Erik Spade 

Texten med kursiv stil under frågorna 5–8, är tillägg jag gjort efter att intervjun gjordes. 
Dessa tillägg har förts in i intervjun i efterhand då följdfrågor dykt upp under arbetets gång 
eller där jag behövt be Erik förtydliga sådant som jag tyckte var oklart. 

Intervju för examensarbete ang. åtgärd av vandringshinder i 

Moälven  

Informant: Erik Spade  

Arbetsplats: Naturskydd (Miljö & Hälsoenheten) Örnsköldsviks kommun  

Befattning: Biolog  

 

Fråga 1  

- Vilka är de olika delarna i ert planeringsarbete?  

Svar:  

1. Identifiera behov av åtgärd; i och med framtagandet av en förvaltningsplan för öring i 
Moälven identifierades förekomst av vandringshinder som en flaskhals för öringens 
utbredning och fortsatta beståndsutveckling i Moälven. Steg 1 i att åtgärda vandringshinder 
var att samla in underlag för att göra prioriteringar och kostnadsberäkningar för åtgärder av 
dessa vandringshinder.  

2. Genomgång av befintligt material; Vi började med att inhämta underlag från äldre 
inventeringar (gick igenom en gammal databas). Underlaget från de äldre inventeringarna 
räckte inte för att kunna göra prioriteringar och kostnadsberäkningar. I de äldre 
inventeringarna har man fastställt att det är ett hinder på en viss plats i terrängen men 
dokumentationen kring hindret var bristfälligt. Vi fastställde behovet av en ny mer 
omfattande inventering med utgångspunkt från data i de äldre inventeringarna. Vi kan 
använda punkterna (hinder), med hjälp av koordinater och GIS söka upp dem, och samla in 
den information som krävs för att kunna göra prioriteringar och kostnadsberäkningar inför 
framtida ”åtgärdsprojekt” i likhet med exv. projektet Remibar.  

3. Precisera behovet av inventeringen, grov uppskattning av kostnad/tidsåtgång.  

4. Se över interna/externa ekonomiska möjligheter att finansiera och utföra inventering.  

5. Lägga upp budget och mer precis uppskattning av tidåtgång/kostnader av inventering.  

6. Ansökan om extern finansiering; I detta fall sökte vi finansiering från Leader Mittland + 
och Havs-och fiskeriprogrammet (Jordbruksverket). Det innebar i sin tur att lägga upp en 
projektplan, aktivitetsplan, kostnadsberäkningar, kontakta samarbetsparter mm.  

7. Inköp av utrustning för inventering, I-pad. Ordna med fordon till inventerare.  



 

 
 

8. Förberedelser av data, dataläggning i GIS arcmap och arcgis online, export av 
dataunderlag till app ESRI collector. Test av utrustning och funktionalitet via 
demokörningar.  

Fråga 2   

- Gör ni de olika delarna i någon särskild ordning?  

Svar: Se ovan. Punkt 6–8 har till stor del löpt parallellt med varandra.  

Fråga 3  

- Om ja, finns det någon anledning/orsak till varför ni tar de olika delarna i en särskild 
ordning?  

Svar: Om vi inte har möjlighet att finansiera åtgärden/inventeringen så är det inte lämpligt 
att påbörja efterföljande punkter.  

Fråga 4  

- Finns det något som styr i vilken ände planeringen börjar?  

Svar: Ja  

- Om, ja, vad är det som styr i vilken ände ni ska börja i planeringen?  

Svar: Behov, prioritering efter bedömd störst ekologisk nytta, ekonomi.  

Fråga 5  

Vad/vilka är anledningen/ anledningarna till att ni i detta projekt ska jobba just med 
Moälven framför andra vattendrag?  

- Är Natura 2000 skyddet en påverkande faktor till att ni ska åtgärda Moälven? 

Svar: Moälven är det vattendrag som idag har bäst förutsättningar för en fortsatt positiv 
utveckling av havsvandrande fiskbestånd. Älven har i, jämförelse med andra älvar i 
kommunen, relativt lite problem med vandringshinder i huvudfåran, det finns en fungerande 
och aktiv samförvaltningsorganisation Moälvsfisket, älven har förekomst av värdefulla såsom 
utter och flodpärlmussla.  
Det har varit en bidragande faktor till att tidigare EU-Life projekt fick finansiering då detta 
kräver skydd i form av Natura 2000. Skyddet och i sin tur det som skyddet gett möjligheter 
till har varit betydande för att kunna arbeta långsiktigt i Moälven. Den relativt (jämfört 
med andra älvar i kommunen) begränsade exploateringen av vattenkraft samt byggda 
vandringsvägar har varit av stor betydelse för att vi nu kan gå vidare med att inventera 
mindre vandringshinder i biflödena. 
Fråga 6  

- Hur ser området som ska åtgärdas ut idag?  
-Vet ni vad det finns för typ av hinder? 
- Vet ni hur många det är? 

Svar: Hela avrinningsområdet. I dagsläget kan jag inte svara på hur många hinder det är. 
Jag kan inte heller svara på hur många objekt vi ska inventera exakt förrän jag gjort lite 
enklare GIS-analyser (gallrat ut hinder inom Moälvens ARO) samt gallrat ut naturliga 
hinder typ vattenfall mm. och hinder som vi vet är åtgärdade. Jag gissar på att de slutar på 
att vi kommer inventera kring 200 objekt inom Moälvens avrinningsområde. 



 

 
 

Fråga 7  

- Vilka är de planerade åtgärderna?  
- Vilka är de fysiska åtgärderna?  
- Vad är det är för typ av hinder? Ska hindren tas bort, eller om det ska byggas t.ex. en 
fiskväg. Detta är kanske frågor ni får svar på genom de planerade inventeringarna ni ska 
göra? 

Svar: Inventering av vandringshinder med fokus på mindre biflöden. För att bedöma vad 
som behöver göras och vart det ska göras. 

Fråga 8  

- Hur kommer området se ut när åtgärderna är gjorda?  
- Vad är målet med de fysiska åtgärderna?  
- Hur ni vill att området ska se ut när det är färdigt? 

Svar: Inventering kommer att resultera i ett underlag som vi kan använda för att göra 
prioriteringar och kostnadsberäkningar för åtgärder av dessa vandringshinder. 
Målsättningen är att Moälvens avrinningsområde ska fritt från onaturliga 
vandringshinder. Detta projekt innefattar inte några fysiska åtgärder. Det blir nästa 
projekt när vi genom inventeringarna har fått koll på vandringshindrena och kan göra en 
prioritering bland objekten och grovt beräkna kostnader av att åtgärda de prioriterade 
objekten.  
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