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§ 7 Dnr 1024/2008

Remittering av motion om återställande av fiskens vandringsvägar vid
kommunens kraftverk

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
________

Ärendebeskrivning
Kjell- Åke Sjöström (V) och Lars Enberg (V) lämnar följande motion:
Den 20 april 2007 ställde sig alla parter i riksdagen utom socialdemokraterna bakom
motionskravet om att ställa krav på kraftbolagen att bygga laxtrappor eller andra
fungerande vandringsvägar, för att förbättra laxens möjligheter att fritt reproducera sig.

Enligt majoriteten i riksdagens bostadsutskott bör frågan snabbutredas och regeringen
återkomma med nödvändiga lagförslag.

Fiskeriverket redovisade i slutet av 2004 rapporten, Analys och konsekvenser av en
förändras inriktning på kompetensåtgärder avseende fiske i nuvarande och kommande
vattendomar. I rapporten framförs som en övergripande rekommendation att för alla
kompensationsåtgärder bör målsättningen vara att så långt det är möjligt, prioritera
naturlig fiskeproduktion och att bevara den biologiska mångfalden.

Under våren 2007 antogs det så kallade åldirektivet i EU som innebär att ålens
vandringsvägar ska återställas. Ett direktiv innebär att beslut har status av lag. Eftersom
detta arbete måste göras är det lämpligt att återställa även andra fiskars vandringsvägar.

Vår uppfattning är att denna fråga kan bli en mycket viktig samlande kraft för att förbinda
och utveckla turistnäringen och det civila samhället efter älvarna.

Med anledning av det ovan anförda, föreslås härmed att Sollefteå kommun verkar för att
fiskens vandringsvägar återställs vid kraftverken inom kommunen med början till
Meåforsen i Faxälven.
________
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§ 99 Dnr 1024/2008 (20.10)

Svar på motion om att återställa vandringsvägen för fisk, med början
till Meåforsen i Faxälven

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande motivering:

Kommunfullmäktige stödjer samhällsbyggnadsnämndens initiativ att ta fram ytterligare
beslutsunderlag för att se om ett arbete kan inledas med syfte att återställa vandringsvägen
för fisk i Faxälven upp till Meåforsen. Beslutsunderlaget ska ses som en fortsatt förstudie
och bör omfatta ett kostnadsunderlag för en biotopkartering och en möjlig finansiering.
________

Ärendebeskrivning
I en motion från Kjell-Åke Sjöström (V) och Lars Enberg (V) föreslås
att Sollefteå kommun verkar för att fiskens vandringsvägar återställs vid kraftverken inom
kommunen med början till Meåforsen i Faxälven.

Syftet med att återställa vandringsvägar bör vara att få en naturligt reproducerande lax
och havsöring i kommunens älvar. De problem för återställande av vandringsvägar som
redovisats för kommunfullmäktige hösten 2007 kvarstår fortfarande. Den viktigaste
frågan för att göra Faxälven och Ångermanälven vandringsbara är huruvida det finns
lekområden kvar och i vilken omfattning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunfullmäktige stödjer samhällsbyggnadsnämndens initiativ att ta fram ytterligare
beslutsunderlag för att se om ett arbete kan inledas med syfte att återställa vandringsvägen
för fisk i Faxälven upp till Meåforsen. Beslutsunderlaget ska ses som en fortsatt förstudie
och bör omfatta ett kostnadsunderlag för en biotopkartering och en möjlig finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förvaltningsyttrande 2007-10-11
Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26, § 174
Motion om att återställa fiskens vandringsvägar från Kjell-Åke Sjöström och Lars Enberg
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2009-03-25, § 11
Kommunstyrelseförvaltningens förvaltningsyttrande 2009-05-18
Kommunstyrelsens protokoll 2009-06-09, § 100

Yrkanden
Bengt Sörlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med biträde av Göran Solsjö
(KD), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C) och Rolf Granqvist (S).
________
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§ 20 Dnr 82.09.435 

Återställande av vandringsvägen för fisk vid kraftverken inom
kommunen 

Beslut
Nämnden beslutar, till kommunstyrelsen, översända Maria Danvinds skrivelse som sitt 
eget yttrande i ärendet. 
_____

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontoret har från kommunstyrelseförvaltningen fått rubricerat ärende 
för yttrande. I motionen föreslås ”att Sollefteå kommun verkar för att fiskens 
vandringsvägar återställs vid kraftverken inom kommunen med början till Meåforsen i 
Faxälven”.

Av förvaltningens bedömning inför nämndens beslut 2009-03-25 framgick bl.a.: 
”De problem som lyftes fram till kommunfullmäktige hösten 2007 kvarstår fortfarande. 
Den viktigaste frågan för om man åter igen ska satsa på att göra Ångermanälven och 
Faxälven vandringsbara är om det finns lekområden kvar, och i vilken omfattning de 
finns. Detta eftersom själva poängen med vandringsvägar måste vara att få en naturligt 
reproducerande lax och havsöring”. 

Nämnden beslutade 2009-03-25, § 11 ”uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram 
ett kostnadsunderlag för en biotopkartering med tillhörande intervjuundersökning och 
dykinventeringar. Möjligheten att genomföra hela eller delar av projektet som ett 
forsknings/doktoranduppdrag bör också undersökas. Tänkbara finansieringsmöjligheter 
för detta första steg bör också redovisas”. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22, § 99 bifalla motionen med följande 
motivering: 

”Kommunfullmäktige stödjer samhällsbyggnadsnämndens initiativ att ta fram ytterligare 
beslutsunderlag för att se om ett arbete kan inledas med syfte att återställa vandringsvägen 
för fisk i Faxälven upp till Meåforsen. Beslutsunderlaget ska ses som en fortsatt förstudie 
och bör omfatta ett kostnadsförslag för en biotopkartering och en möjlig finansiering”. 

Ansvarig handläggare: Kommunekolog Maria Danvind 

Maria Danvinds skrivelse2010-02-23 föreligger. 

Fortsättning
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§ 21 Fortsättning 

Förslag till beslut
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att: 
- uppdraget om undersökning av reproduktionsområden utökas att även omfatta 
 sträckan från Nämforsen till Lasele kraftstation i Ångermanälven, samt 
 Fjällsjöälven från mynningen i Ångermanälven upp till Kilforsens damm i Imnäs 
- avsätta 50.000 kr för att, vid behov, kunna medfinansiera ovanstående under- 
 sökning sommaren 2010 
- uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att förbereda en ansökan om medfinansiering 
 till Vattenmyndigheten, Fiskeriverket, länsstyrelsens beredningssekretariat och 
 länsstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsavdelning (bygdemedel). 

Beslutsunderlag
Maria Danvinds skrivelse 2010-02-23 
_____


