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Var   Vad      Upphovsperson

Omslag   Drönarbild Åbyälven   Johanna Hägglund
s. 5   Öring i vatten    Gustav Fält
s. 6-7   Maskin i vattendrag   Joakim Nilsson
s. 8   Flottning, Lögdeälven   Västerbottens museum
s. 9   Kulturhistoria, Lögdeälven  Länsstyrelsen Västerbotten
s. 10-11  Långträskälven    Sofia Perä
s. 12-13  Skog, Sågbäckslidens NR  Länsstyrelsen Västerbotten
s. 12-13  Skyltar och grillplats demoomr. Länsstyrelsen Västerbotten
s. 14-15  Vattendrag     Joakim Nilsson
s. 16-17  Utter      Erling Stenmark
s.18-19  Lax      Jörgen Wiklund
s. 19   Illustration laxlivscykel  Johanna Hägglund
s. 20   Flodpärlmussla    Länsstyrelsen Västerbotten
s. 22-23  Grävmaskin storblock   Joakim Nilsson
s. 24-25  Flytt av sten med handkraft  Magnus Lindberg
s. 26-27  Romkorn med yngel   Jörgen Wiklund
s. 28-29  Hoppande lax    Roger Vallin
s. 30   Drönarbilder, Mjösjöån  Länsstyrelsen Västerbotten
s. 31   Handkontroll för drönare  Roger Vallin
s. 31   Drönare nära marken   Johanna Hägglund
s. 32-33  Uppföljning hydromorfologi Lina Polvi Sjöberg
s. 34-35  Elfiske     Johanna Hägglund

Bilder
i rapporten Här kommer vi nog lägga 

in en fin bild



Projektets syfte
och bakgrund
ReBorN LIFE syftar till att återställa 
flottledsrensade vattendrag i Norrbottens och 
Västerbottens län. De rensade vattendragen 
fungerade som transportväg för timmer under 
flottningseran.  
 
Flera djur- och växtarter fick svårt att överleva 
i de rensade vattenmiljöerna och idag är 
många av arterna hotade . Återställniningen ger 
naturen förutsättningar att återhämta sig.

       

243 
km

14679

4 st i

Återställda vattendrag 
Mål: 202 km Återskapat vattenhabitat

Förbättra livsmiljöer för 
målarterna lax, flodpärlmussla 
och utter

Informationsspridning av 
projektet. 121 träffar där 9640 
personer har deltagit

Anlagda lekbottnar 
Mål: 2300 st

Demonstrationsområden 
upprättade. Mål: 4 st

109 
ha

Metoder
och uppfyllda mål

Med hjälp av grävmaskiner har de 
block och stenar som en gång legat på 
vattendragens botten återförts tillbaka 
till vattnet. Trädstammar har lagts ned 
i vattendragen då de skapar föda till 
insekter, skydd till småfisk och  för att 
de skapar en varierad miljö i vattnet. 
Speciella handverktyg har också  
använts för att flytta på stenar och 
block samt för att anlägga lekbottnar 

för fiskar. 



Från mitten av 1800-talet påbörjades den storskaliga 
verksamheten av flottning i Sverige. Vattenvägen var 
det bästa sättet att transportera timmer från skogen till 
industrierna vid kusten.
 
För att underlätta timrets framfart i vattendragen rensades 
vattendragen på  block och sten. Man gjorde också 
vattendragen rakare genom att gräva bort kurvor och 
stänga av sidofåror. Därmed försvann i stor utsträckning 
livsmiljöer för djurarter som fisk, utter och flodpärlmussla. 

En del av lämningarna från flottningen har ett högt 
kulturhistoriskt värde och behöver bevaras. Projektet har 
tagit hänsyn till detta genom att spara värdefulla miljöer.  

Varför behöver vi 
återställa vattendrag?

Exempel på lämningar från flottningen

Kilstensmur Riskista



Här har ena sidan av 
Långträskälven rensats på 

block och sten för att kunna 
transportera timmer...

Rensad 
sträcka

Orörd
sträcka

...medan andra sidan har 
lämnats intakt. 

Helt orörda vattendrag 
är ovanliga då de flesta 

vattendrag i norra Sverige har 
flottats.



Skogsbrukets
påverkan

Projektet har tagit fram fyra 
demonstrationsområden med 
informationsskyltar om hur god 
miljöhänsyn till vattenmiljöer kan 
tas vid skogsbruk. Informationen 
baseras på skogssektorns 
gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn. 

Förutom flottningen har även brukandet av skog 
historiskt haft en negativ påverkan på vattendragen. 
Även idag kan skogsbruk intill vatten leda till negativ 
miljöpåverkan om inte tillräcklig hänsyn tas. Det kan 
missgynna fiskar och andra arter som lever i och omkring 
vattendragen.  

Kvaliteten på vattnet kan också påverkas negativt. 
Felaktiga passager över vattendrag och körskador i 
närhet till vatten kan frigöra och transportera ut slam, 
näringsämnen och tungmetaller i vattnet.

PERSONER 
HAR NÅTTS

TRÄFFAR 9640121

Områdena är dessutom fina utflyktsplatser med 
vindskydd och grillplatser i naturskön miljö som 
främjar friluftslivet i området. Kan du inte besöka 
dem fysiskt kan du göra det digitalt.

Inom projektet har många informationsträffar anordnats. 
Vid drygt hälften av träffarna har Skogsstyrelsen 

informerat om hur god miljöhänsyn kan tas till vatten vid 
brukande av skog. 

Deltagare har varit markägare, aktörer från skogliga 
organisationer, föreningar och privatpersoner.

Vill du besöka demonstrationsområdena? 
Scanna QR-koden för vägbeskrivning eller 
gör ett digitalt besök.

Vad gör
ReBorN? 



              

Arternas och 
naturtypernas

vinster från ReBorN
De åtgärder som görs i projekt som ReBorN är viktiga 

pusselbitar i arbetet med att återställa livsmiljöer för 
hotade arter. Alla områden som återställts inom ReBorN 

är så kallade Natura 2000-områden. Målarterna inom 
projektet är utter, flodpärlmussla och lax. Andra djur- 

och växta rter som lever i och kring vattendragen gynnas 
också av återställningen.

 
Arbetet inom ReBorN är också ett stort steg på vägen 

att nå nationella miljömål, så som levande sjöar och 
vattendrag samt bidrar till att vattendragen uppnår god 

ekologisk status utifrån EU:s vattendirektiv.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU som 
innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda. Syftet med 
nätverket är att uppnå eller bibehålla gynnsam bevarandestatus för 
arterna eller naturtyperna.

EU:s vattendirektiv
Är framtaget av EU för att skapa en likadan förvaltning av 
medlemsländernas vatten. Samma regler och bedömningar gäller för alla 
medlemsländer. Syftet är att vi ska ta hand om våra vatten för framtiden.

VattendragenVattendragen
som återställtssom återställts

LuleåLuleå

PiteåPiteå

Umeå

Skellefteå

ÅbyälvenÅbyälven

ByskeälvenByskeälven
PiteälvenPiteälven

RåneälvenRåneälven

KalixälvenKalixälven

LögdeälvenLögdeälven

ArvidsjaurArvidsjaur

LyckseleLycksele

JokkmokkJokkmokk

GällivareGällivare

ÖvertorneåÖvertorneå

HaparandaHaparanda

Teckenförklaring

Avrinningsområde

Återställd sträcka

Vattendrag



Projektets målarter: 
Utter (Lutra lutra)

  Utterfakta

• kan bli mellan 90 - 140 cm lång

• väger mellan 7 - 12 kilo

• pälsen är mörkbrun med ljusgrå hals

• har simhud mellan tårna

• äter upp till 1,5 kilo fisk per dag

Uttern är ett smidigt djur som är 
anpassad för ett liv i vatten.  Uttern 
markerar sina hemområden  utmed 
vattendragen med spillning som 
placeras uppe på stenar på  väl valda 
platser. 

Utterns livsmiljöer  har förstörts eller förändrats 
genom utdikning av sjöar och våtmarker, felaktigt 
konstruerade vägtrummor samt  på grund av utbyggnad 
av vattenkraft. Det är särskilt angeläget att bevara och 
återställa vattenmiljöer som utgör god livsmiljö för utter 
för att stärka dess framtid.

ÖKNING AV ANTAL 
LOKALER MED UTTER 
LÄNGS MED PROJEKTETS 
VATTENDRAG

58 %



Laxen är en fiskart som lever sitt liv i både hav och rinnande 
vatten. Laxynglen kläcks i vattendraget och tillbringar sina 
första år där innan den simmar ut till havs för att äta och 
växa till sig. Efter ett par år i havet vandrar laxen tillbaka till 
samma vattendrag som den är född i för att leka. Laxen är 
beroende av fria vandringsvägar då just vandringen är en 
livsviktig del av dess beteende. 

Med hjälp av nationella övervakningsprogram av lax och 
data från fiskräknare har projektet kunnat dokumentera 
hur laxen förökat och rört sig inom projektområdena.

Faktorer som påverkar laxbestånden så som klimat, 
sjukdomar, förvaltning i hav och vattendrag samt laxens 
långa generationscykel gör det svårt att dra slutsatser 
om projektets påverkan på laxbestånden. De nationella 
övervakningsprogrammen kommer fortsätta att övervaka 
laxens utveckling. Se mer i avsnitt After LIFE på sidan 34.

A Vattendrag

B Hav

C Nykläckt yngel och stirr

D Nedströmsvandring.  

Smolt och kelt som simmar 

ut till havs

E Uppströmsvandring. 

Vuxna laxar simmar upp i 

vattendragen

F Lek (parning)

Laxens livscykel

Yngel - nyfödd lax 

som precis kläckts 

Stirr - ung lax som 

lever i vattendraget

Smolt - ung lax som 

vandrar ut mot havet 

Kelt - vuxen lax som 

har lekt och vandrar 

ut mot havet igen

Projektets målarter:
Lax (Salmo salar)

A

B

C

D E

F



Flodpärlmusslan är en av de mest långlivade arterna i den 
svenska faunan. Den dokumenterat äldsta är cirka 280 år 
gammal. Musslan är starkt hotad och utan åtgärder för 
att bevara den är dess framtid osäker. Musslan trivs bäst 
i rena, opåverkade vattendrag. Lax och öring behöver 
finnas i samma vatten då musslans förökning är beroende 
av någon av dessa fiskarter. Mussellarverna lever nämligen 
en del av sina liv på fiskarnas gälar.

I projektet har vi undersökt hur många av musslans larver 
som fästs på laxens eller öringens gälar. Dessa mussellarver 
kallas glochidielarver. Undersökningen görs genom att 
elfiska upp unga laxar och öringar och räkna antalet larver 
på deras gälar. Därefter får laxarna och öringarna simma 
tillbaka i vattnet.

Inom projektets tidsramar hinner vi inte se någon förändring 
av musslans utbredning, men vi har samlat värdefull 
information till framtida undersökningar.

FÖRSTA  NOTERADE 
INFÄSTNINGEN AV GLOCHIDIE 
PÅ LAX I SVERIGE

#1

Projektets målarter:
Flodpärlmussla
(Margaritifera margaritifera)



Metod:
Maskinell återställning
Arbetet med grävmaskin leds av en arbetsledare med 
biologisk kunskap. Tillsammans med maskinföraren 
bestämmer de hur vattendraget ska se ut efter 
återställningen.

GRÄVMASKINER  
IGÅNG PER ÅR

I SNITT 17

Rensningarna under flottningen var väldigt omfattande 
och gjordes med alltifrån handkraft, hästkraft, 
vinschar, bandtraktorer till dynamit. Därför behöver 
återställningarna idag göras till stor del med hjälp av en 
grävmaskin. 

Grävmaskinsskopan har ett 
galler med greppfunktion 
som gör att:

• Enskilda stenar och block 
skonsamt kan lyftas

• Träd kan placeras i 
vattendraget med precision

• Grus kan skiktas fram 
genom gallret

• Vegetation kan försiktigt 
lyftas

• Grumling av vatten minskar 

243 
km

ÅTERSTÄLLD 
VATTENDRAGSSTRÄCKA



Metod:
Manuell återställning
Parallellt med grävmaskinsarbetet kan stenar och mindre 
block flyttas med speciella handverktyg. Verktygen 
kan också användas för att luckra upp botten och 
skapa lekbottnar för fiskar. Detta arbetssätt kallas för 
Hartijokimetoden.

Att återställa manuellt lämpar sig speciellt bra i små 
vattendrag där en stor maskin inte passar arbetet och kan 
göra mer skada än nytta. 

Lax och öring behöver grusbäddar i vattendrag för att 
kunna försöka sig. I våra norrländska vattendrag är det 
ofta stor brist på lekområden då grus har spolats 
bort i olika omfattning. I vissa områden 
behöver därför grus återföras 
om det inte finns i 
omgivande natur.

14 679 ANLAGDA 
LEKBOTTNAR



Uppföljning
lekbottnar

Lekande
laxfiskar

Under återställningen har 14 679 lekbottnar 
återskapats. Lekbottnarnas funktion har följts 

upp genom att från land dokumentera lekande 
fisk. Med hjälp av vattenkikare går det att se om 

lekbottnarna har använts, det vill säga om gruset 
blivit uppgrävt av en fisk.   

Honan väljer ut ett lämpligt lekområde och inväntar 
hanens uppvaktning. När hon är nöjd med hanen som 

simmar tätt intill gräver honan en grop genom att slå 
sin stjärtfena i gruset. I gropen lägger honan rommen 

samtidigt som hanen ger ifrån sig sin mjölke. De 
befruktade romkornen ligger sedan skyddade i 

gruset hela vintern tills de kläcks på våren. Det är 
viktigt att romkornen har god genomströmning 

av vatten för syretsättning.

AV PROJEKTETS UPPFÖLJDA 
LEKBOTTNAR HAR ANVÄNTS 
AV LEKANDE FISK

48%



ekosystemtjänster

Bedömning
av nytta och effekt

I projektets slutskede har en utvärdering med syftet att 
bedöma och värdesätta ekosystemtjänster kopplat till 
projektets åtgärder. Efter återställning kan vattendrag 
erbjuda en rad nödvändiga ekosystemtjänster så som:

ReBorN  har inte bara bidragit  till stort engagemang, 
kunskapsuppbyggnad  och stolthet bland  medverkande, 
andra berörda och  hos  allmänheten. Återskapandet 
av naturliga vattendrag bidrar även till  ett levande 
landskap med ett rikt djurliv,  pulserande  vatten  och  ett 
härligt friluftsliv. För samhället kan det vara ett dragplåster 
för turism och bidra till en positiv landsbygdsutveckling. 

En värdefull ekosystemtjänst som finns i återställda 
vattendrag är att höga vattenflöden dämpas och vattnets 
hastighet saktas ned. När vattendrag rinner långsammare 
genom landskapet lindras effekter av extrem torka då 
mer vatten kan filtreras ned till grundvattnet.  Med ett 
långsammare tempo blir den naturliga vattenreningen 
mer effektiv och som resultat får vi renare vatten.

”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till 

vår välfärd och livskvalitet.” 

Källa: Naturvårdsverket

NATURLIG 
VATTENRENING

FÖRDRÖJNING  
AV VATTEN

BIOLOGISK 
MÅNGFALD

KLIMAT- 
REGLERING

FRILUFTSLIV & 
REKREATION

KULTURMILJÖ



Mjösjöån 
Västerbottens län

Uppföljning
Återvunnen våtyta

  
I många fall har vattendragen smalnats av för att underlätta 
timrets framfart under flottningen. Genom återförseln av 
stenar och block till vattendraget  under återställningen ökar 
dess bredd till en mer ursprunglig nivå. Därmed ökar även 
vattenytan. Tidigare avstängda sidofåror öppnas upp och 
kontakten med strandzonen återfås. Dessa strandområden 
utgör viktiga ekosystem som är hem väldigt många olika arter.

 
Med hjälp av drönare har före- och efterbilder på 
vattendragen samlats in och analyserats för att se 

förändringen av våtytan.   

 

ÅTERSKAPAT 
VATTENHABITAT

109 
hektar

Före återställning Efter återställning



Uppföljning
hydromorfologi
Umeå Universitet har gjort en studie där man 
undersökt förändringar i vattendragets bottenstruktur 
och strömförhållanden före och efter projektets 
återställning. 

Underlag har samlats in på totalt åtta lokaler i 

Lögdeälven och dess biflöden i Västerbottens län.   

Resultaten visar tydligt att älvssträckorna efter 
återställningen är bredare, fått ett mer slingrande 
lopp och blivit mer heterogena, det vill säga mer 

variationsrika.

Återställningen i projektet har skapat förutsättningar 
för att vattendragen ska återfå sina naturliga processer 

som försvann under flottningseran. 

De naturliga processerna har viktiga funktioner i ett 
förändrat klimat. Exempelvis får marken bättre förmåga 
att hålla kvar vatten i landskapet under torrperioder och 

förmåga att suga upp mer under höga flöden.

VIKTIGA FUNKTIONER I 
FÖRÄNDRAT KLIMAT



After
LIFE
Arbetet med att återställa vattendrag 
kommer att fortsätta i andra projekt 
efter ReBorNs avslut. Den här typen 
av naturvårdande åtgärder har 
identifierats som hög prioritet 
på regional, nationell och 
internationell nivå. 

Återställning av vattendrag är en 
åtgärd som krävs för att kunna nå 
flera av Sveriges miljömål, 
de globala målen inom 
Agenda 2030 samt uppnå 
god ekologisk status enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten.

Nationella miljömålen

Levande sjöar 
och vattendrag

Ett rikt växt- och 
djurliv

Globala målen, Agenda 2030

I Länsstyrelsernas ordinarie miljöövervakning 
av sötvatten undersöks vattenkemi, 

övergödning, försurning, 
miljöföroreningar och förekomst av 
metaller. Det sker även provtagning 

av fiskar, bottenfauna, 
vattenväxter och plankton. 

Laxen och havsöringen följs 
upp i flera av de vattendrag 

som de finns i. Detta görs 
bland annat genom elfiske 

av yngre individer. I flertalet 
vattendrag i Sverige finns 

fiskräknare som räknar 
förbipasserande fiskar.

Länsstyrelserna ansvarar 
även för att övervaka och 

genomföra åtgärder för att 
skydda hotade arter. Över 

150 arter och naturtyper har 
ett åtgärdsprogram, inklusive 

flodpärlmusslan och uttern som 
varit målarter i projektet ReBorN. 



ReBorN

LIFE är EU:s ekonomiska stödprogram till miljö- och 
naturvårdsprojekt. Alla offentliga eller privata organ inom i EU 
kan söka bidrag från LIFE. ReBorN är till 60 procent finansierat 

genom LIFE.

Utgivaren av informationen är ansvarig för dess innehåll. 
Europeiska kommissionen tar ej ansvar för dess innehåll och hur 

den distribueras. 


