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Dnr.nr:

Planerad restaurering av Lögdeälven inom Nordmalings kommun

Samrådsredogörelse ReBorN-LIFE projektet
EU-kommissionen har beviljat projektet ReBorN-LIFE, Restauration of Boreal
Nordic rivers. Det innebär möjlighet att restaurera Lögdeälven samt även
Lögdeälvens biflöden till ett naturligare tillstånd. Konkret innebär det
återskapande av nya livsmiljöer för lax, öring, flodpärlmussla och många andra
vattenlevande arter genom att material från flottledsrensningar återbördas till
älven. Projektet har redan påbörjats och planeras pågå till 2021.
Berörda fastighetsägare har kallats till samråd för detaljerad redogörelse av
projektet samt beskrivning av konkreta åtgärder längs älven. Totalt 107 berörda
fastighetsägare har kallats för samråd via brevutskick. Fastighetsägarna
fördelades geografiskt till två grupper med en gränsdragning vid Höglands
kyrka. Fastighetsägare uppströms gränsdragningen kallades till samråd i
Norrforsgården, Norrfors den 15 november 2016 kl. 18:00-21:00 och
fastighetsägare nedströms gränsdragningen kallades till samråd i KF-Huset,
Klöse den 16 november kl. 18:00-21:00. Kallelse till respektive samråd finns
bifogat som bilaga 1 respektive bilaga 2.
Till första samrådet i Norrfors den 15 november 2016 kallades 53 stycken
berörda fastighetsägare varav 15 stycken av dessa var närvarande samt även 15
stycken icke berörda fastighetsägare.
Till det andra samrådet i Klöse den 16 november 2016 kallades 56 stycken
berörda fastighetsägare (två fastighetsägare finns på båda sidor om
gränsdragningen varav dessa kallades till båda samrådsmötena). Totalt
närvarade 10 stycken av kallade fastighetsägare samt även 11 stycken icke
berörda fastighetsägare.
Vid ankomst till respektive samråd registrerades närvaro genom namnteckning
av berörda fastighetsägare på en lista samt övriga närvarande på separat
deltagarlista. Berörda fastighetsägare erhöll även vid ankomst medgivandeblankett inklusive returkuvert.
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Inkomna synpunkter och kommentarer
Icke berörd fastighetsägare Anders Lundberg
Undrar om hänsyn är tagen till populära fiskeplatser vad gäller de åtgärder som
planeras utföras.
Länsstyrelsens kommentar: Det finns en utvald grupp som representerar
fiskeintresset och det har förts diskussioner samt kommer hållas ytterligare
samråd med den vad gäller de populära fiskeplatserna. De diskussioner som
hittills hållits med fiskeintressegruppen har varit positiva. Vid frågor gällande
fisket bör först fiskevårdsområdet FVO kontaktas.
Fastighetsägare Fällfors 1:22
Undrar om projektet kommer transportera sten längs älven eller om det bara är
stenar från flottledsrensningen som skall återplaceras i älven.
Länsstyrelsens kommentar: Stenar kommer inte att fraktas längs älven för
placering vid nya ställen.
Fastighetsägare Nordsjö 1:67 representant för Nordsjö S:2
Undrar om hällorna vid Svartforsens badplats kommer att påverkas.
Länsstyrelsens kommentar: Inget kommer att göras med hällorna vid
badplatsen.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Undrar om det upptäcks att det finns djupgrytor vid hällarna och om så är fallet
kommer dessa bevaras.
Länsstyrelsens kommentar: Har inte upptäckt att det skulle finnas djupgrytor
där.
Fastighetsägaren menar dock att det finns flera stycken där.
Fastighetsägare Nordsjö 1:63
Undrar hur projektet ställer sig till uppkomast av isproppar vid broar och menar
då främst vid Nordsjöforsen. Uttrycker även sin oro i samband med att projektet
planerar att placera döda träd i älven.
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Fastighetsägare Nordsjö 1:67 representant för Nordsjö S:2
Flikar in att det ofta varit problem med isproppar och översvämningar vilket
han minns sedan barndomen.
Fastighetsägare Nordsjö 1:63
Uttrycker vidare oro att strömmar skall förändras och att detta i sin tur kan
påverka vägen till sitt markområde (Bilaga 3 ”Extra samråd Nordsjöfors karta”
visar område för väg markerat). Fastighetsägaren uttrycker vidare sin oro att
vägen skall sedimenteras bort. Undrar även hur tanken är vid den gamla fåran.
Länsstyrelsens kommentar: Inga större förändringar kommer att utföras i
detta område och anser att de planerade åtgärderna minskar strömhastigheten
i älven.
Fastighetsägare Nordsjö 1:67 representant för Nordsjö S:2
Undrar vem de vänder sig till om det blir problem i framtiden orsakade av de
utförda åtgärderna i projektet.
Länsstyrelsens kommentar: Det är Nordmalings kommun som är huvudman
för projektet.
Fastighetsägaren undrar om det finns pengar avsatta till eventuella skador i
framtiden.
Länsstyrelsens kommentar: Nej, så är inte fallet. Justeringar kan däremot ske
under projekttiden på åtgärder som inte har blivit bra.
Fastighetsägaren uttrycker vidare oro samt att det borde finnas pengar för det
blir alltid problem.
Fastighetsägare Nordsjö 1:63
Flikar in att vatten är vatten och det blir alltid problem.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Undrar om en notering kan finnas med i projektet att det finns oro gällande
vägen vid Nordsjöforsen.
Länsstyrelsens kommentar: Självklart och ett enskilt samråd med okulär
besiktning med berörda markägare ska anordnas på vårkanten 2017. Då kan de
planerade årgärderna diskuteras på plats.
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Karin Hellman hustru till fastighetsägare Nordsjö 1:63
Har funderingar kring stenar som är markerade på kartan.
Länsstyrelsens kommentar: Dessa är planerade att återställas i älven
Fastighetsägare Nordsjö 1:63
Undrar om fåran för älven kommer bli bredare samt om tanken är att öppna upp
till den gamla fåran.
Länsstyrelsens kommentar: Enligt okulär besiktning består den gamla fåran av
bara sand vilket inte gör den aktuell för återställning.
Fastighetsägare Nygård 1:5, Genberg 1:11
Undrar om sidofåran vid sin fastighet ska öppnas.
Länsstyrelsens kommentar: Det är alltid önskvärt att öppna sidofåror.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Undrar om fåran skall öppnas för genom strömning.
Fastighetsägare Nygård 1:5
Kommenterar att då kommer det att bli en liten ö i älven.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Berättar vidare att de nog finns en stenkista där.
Länsstyrelsens kommentar: Tanken är att fåran skall öppnas helt.
Fastighetsägare Nygård 1:5, Genberg 1:11
Undrar hur åtgärderna skall utföras.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Påpekar att det är en lång sträcka med mycket sten.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Påpekar att hon har hästhage längs det diskuterade området och känner oro.
Länsstyrelsens kommentar: Det ska hållas ett samråd på plats med berörda
även vid Nygårdsforsen.
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Fastighetsägare Nygård 1:9
Påpekar att det finns en sten i närheten av hästhagen på fastighet Nygård 1:5
och denne bör beaktas. Påpekar vidare att det råder en kraftig lutning på sin
egen fastighet i närheten av älven (Bilaga 4 ”Extra samråd Nygårdsforsen
karta” visar område för väg markerat). Uttrycker igen oro över
islossningsproblem samt påpekar den kraftiga lutningen på forsen.
Länsstyrelsens kommentar: Strömhastigheten kommer minskas med föreslagna
årgärder.
Fastighetsägare Nordsjö 1:68
Undrar om vattennivån av älven kommer påverkas.
Länsstyrelsens kommentar: Även fast älven breddas så kommer vattennivån att
höjas i samband med att stenar återförs i älven.
Fastighetsägare Nygård 1:5
Påstår att det i dagsläget är problem med isproppar och uttrycker oro inför
framtiden.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Uttrycker att enligt honom kan detta projektet bli en lösning på de problem som
varit.
Länsstyrelsens kommentar: Genom att minska strömhastigheten bör det kunna
bli ett snabbt istäcke som i sin tur underlättar och minskar risken för isproppar.
Fastighetsägare Nygård 1:5
Undrar var älven ska breddas.
Länsstyrelsens kommentar: Älven är redan bred och kommer inte bli så mycket
bredare. Det kommer märkas i samband med åtgärderna var breddning bör
ske. Det kan därmed breddas på ett ställe men inte på ett annat.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Påpekar igen att det råder brant lutning från sin fastighet ner mot älven och att
det är ett känsligt område.
Länsstyrelsens kommentar: Det skulle kunna förstärkas vid hästhagen på
fastighet Nygård 1:5 om det finns sten tillgänglig.
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Fastighetsägare Nygård 1:5, Genberg 1:11
Förklarar att det finns gott om sten och att det i dagsläget inte är aktuellt att
älven skulle ”äta upp” marken där hästhagen är placerad.
Länsstyrelsens kommentar: Ett alternativ är att inga åtgärder alls utförs vid
hästhagen på fastighet Nygård 1:5.
Fastighetsägare Nygård 1:5
Undrar när det extra samrådet skall hållas och uttrycker oro att det inte kommer
hållas utan åtgärder utförs ändå.
Länsstyrelsens kommentar: Efter vårfloden 2017 när vattennivån lagt sig är
det aktuellt med ett samråd med okulärbesiktning. Till detta samråd kommer
berörda markägare kallas.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Undrar om sidofåror växer igen med tiden och att flödet därmed bara finns i
huvudfåran.
Länsstyrelsens kommentar: Det inte är säkert att fårorna är vattenförande
hela tiden men betonar att det är viktigt att de ändå finns.
Fastighetsägare Västansjöliden 1:4
Undrar om det finns dokumentation om hur älven har förändrats genom tiderna.
Länsstyrelsens kommentar: Har tagit del av Skogsstyrelsens information från
1970-talet.
Fastighetsägaren undrar vidare vem som var huvudman för utförandet under
flottningen.
Länsstyrelsens kommentar: Det var flottningsföreningen. Det finns tyvärr inte
komplett dokumentationen av allt som är utfört.
Fastighetsägare Nordsjö 1:68
Uttrycker att det utfördes åtgärder i älven strax innan flottningen lades ned
vilket väcker frågetecken.
Länsstyrelsens kommentar: Håller med om att det är märkligt att dessa
åtgärder gjordes.
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Fastighetsägaren undrar när åtgärderna planeras starta.
Länsstyrelsens kommentar: Det blir sommaren 2017 om Mark- och
Miljödomstolen ger tillstånd.
Fastighetsägaren berättar vidare att på grund av sin sena ankomst till samrådet
önskar han en genomgång av åtgärder vid sin fastighet. Fastighetsägaren
berättar att forsen i ett tidigare skede förflyttats åt sidan med hjälp av
sprängning.
Länsstyrelsens kommentar: Det är svårt att kunna återställa det, vilket därmed
inte blir aktuellt i detta projekt.
Fastighetsägaren uttrycker att kilstenkistans översta del närmast bron inte får
plockas bort, då tappar bron sitt fäste.
Länsstyrelsens kommentar: Upprepar att det kommer hållas ett samråd 2017
med berörda markägare vid Nordsjöforsen för att diskutera åtgärder på plats.
Understryker att projektet skall utföras i samråd med samtliga och tanken är att
det ska bli det bästa för alla inblandade.
Fastighetsägare Nygård 1:9
Undrar vad som händer om hydralik går sönder på maskinen när den arbetar i
vattendraget och uttrycker sin oro.
Länsstyrelsens kommentar: Saneringsdukar och strö finns i varje maskin. Samt
att maskinerna har speciella miljökrav vid upphandlandet och att utförande
personal är välinformerad på åtgärder vid olycka.
Fastighetsägare Nordsjö 1:68
Undrar om flera maskiner kommer att vara i bruk samtidigt på flera olika
ställen.
Länsstyrelsens kommentar: Så kommer det vara samt informerar att det
kommer bli grumling i vattnet.
Fastighetsägare Nordsjö 1:63
Berättar att han upplevde att det var grumligt vatten i somras i samband med att
åtgärder utfördes högre upp i älven.
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Länsstyrelsens kommentar: Det kommer bli grumling och betonar även att när
försiktighetsgraden ökar så minskar nyttan med åtgärden. Viss grumling är
oundvikligt men att försiktighetsprincipen kommer gälla.
Fastighetsägare Nordsjö 1:68
Undrar när projektet planeras vara klart.
Länsstyrelsens kommentar: Enligt planen skall det vara klart i juli 2021.
Därmed avslutas mötet. Markeringar på karta för fastighetsägare Nygård 1:5,
fastighetsägare Nordsjö 1:63 samt fastighetsägare Nygård 1:9 för de planerade
extra samråden.
Dessa kartor finns bifogade: bilaga 4”Extra samråd Nygårdsforsen karta” och
bilaga 5”Extra samråd Nordsjöforsen karta”
Nedan följer lista över närvarande på samrådsmötet i Norrfors 15 november
2016 som kallas till extra samråd vad gäller Nordsjöforsen samt Nygårdsforsen:
Fastighet
Nordmaling Nordsjö S:2
Nordmaling Nordsjö 1:67
Nordmaling Nordsjö S:2
Nordmaling Nordsjö 1:67
Nordmaling Nordsjö 1:9

Nordmaling Nordsjö 1:68

Nordmaling Nordsjö 1:63

Nordmaling Nygård 1:5

Nordmaling Nygård 1:5
Nordmaling Genberg 1:11
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Ägare
Ingela Lindström
Nordsjö 42
914 93 Norrfors
Patrik Olsson
Nordsjö 42
914 93 Norrfors
Anette Tait
Nordsjö 352
914 93 Norrfors
Kent-Olof Olsson
Nordsjö 374
914 93 Norrfors
Kjell-Ivar Hellman
Nordsjö 354
914 93 Norrfors
Erika Edlund
Nygård 112
914 93 Norrfors
Ulf Edlund
Nygård 112
914 93 Norrfors
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Nordmaling Nygård 1:9

Nordmaling Nygård 1:9

Esbjörn Öberg
Frankegatan 17
905 31 Hörnefors
Lajla Öberg
Flisvägen 8 A
905 31 Hörnefors

Lars-Erik Edlund representant för Mo-Lögdeå FVO
Undrar om det är möjligt att placera ut sten vid det lugna området Fagerstrand.

Länsstyrelsens kommentar: Det området är inte inventerat, men att det kan vara
påverkat av flottningen. Betonar att det är forsar som är aktuella och om tid finns kan
lugna områden vara aktuella.

Representanten för Mo-Lögdeå informerar vidare att han har bilder över hur
riskistorna tillverkades.

Fastighetsägare Klöse 2:22, Klöse 1:9
Påpekar att isen lägger sig först runt stenarna och vid islossning ska vattnet
fram och då flyttas stenarna.
Länsstyrelsens kommentar: Förklarar att stenarna kommer tryckas fast och
placeras ordentligt vid återställandet. Däremot går det dock aldrig att
garantera att inget händer då det är en naturlig process. Men betonar att de
jobbar för att stenarna inte skall förflytta sig.
Lars-Erik Edlund representant för Mo-Lögdeå FVO

Undrar om kilstensmurar skall skyddas.
Länsstyrelsens kommentar: Vissa kommer sparas och att det kommer
diskuteras i samråd med berörda.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:4
Undrar hur hastigheten på vattnet ska minskas.
Länsstyrelsens kommentar: Det kommer eventuellt skapas en nacke för att
minska fallet.
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Fastighetsägare Klöse 2:22, Klöse 1:9
Uttrycker ett önskemål av bortförande av en grusansamling vid Klöseforsen.
Önskar även att bevara den gamla smedjan samt påpekar att det inte får rensas
vid den gamla rännan nedanför åkern. Uttrycker att de får rensa men inte
förstöra allt och påpekar missnöje över tidigare utförda åtgärder som skadat
närliggande väg.
Länsstyrelsens kommentar: Förklarar att genom att vrida stenar är det möjligt
att rikta flödet mot annat håll. Detta så att vattnet inte krockar direkt med något
som önskas skyddas.
Vidare uttrycker fastighetsägaren att vägen nedanför Klösforsen enbart är till
för att frakta virke från Klösbäcken samt att vägen skall stängas.
Fastighetsägaren upplever att allmänheten inte förstår att det inte är en
allmänväg. Berättar också att isen stannat i forsen och medfört att vattnet gått
högt. När sedan isen släppt har detta skapat problem nedströms.
Länsstyrelsens kommentar: Förklarar att vinters utformning påverkar hur
isbildningen blir vilket gör det svårt att lösa allt. Påpekar vidare att en fördel
för att minska problem med is är att sänka hastigheten på flödet.

Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Ifrågasätter nyttan med utplacerandet av döda träd i älven. Detta då de sannolikt
följer med islossningen.
Skogsstyrelsens kommentar: Det är en naturlig process. Det måste vara större
träd samt att de inte ska kapas utan vältas ut i älven.
Länsstyrelsens kommentar: De träd som placerades ut 2015 ligger fortfarande
kvar. Rotvältan placeras långt upp på land för att minska risken att trädet följer
med strömmen vid islossning.
Fastighetsägare Klöse 2:22, Klöse 1:9
Uttrycker missnöje över att träd närmast vattendrag skall bevaras med full
längd och anser det ekonomiskt ohållbart.
Skogsstyrelsens kommentar: Förklarar att det är viktigast att behålla lövträd
läng kantzonen. Detta för att skapa en skuggning över vattendraget och därmed
bör barrträd tas bort och ge plats för lövträd.
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Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Undrar över hur det går ihop med vattendirektivet som säger att allt ska sparas
inom 10 meter från vattendrag.
Skogsstyrelsens kommentar: Förklarar att det inte är samtliga träd och att det
är viktigt att inte köra maskiner där speciellt om det är fuktig mark. Betonar att
det är viktigt att även göra bra överfarter över älven.
Fastighetsägaren uttrycker oro över att det är för grunt i Sågbäckens mynning i
Lögdeälven eftersom att den ligger i innerkurva där material avlagras och att
det ska bli ett vandringshinder. Uttrycker att det är viktigt att det kommer hållas
öppet.
Länsstyrelsen kommenterar: Förklarar att det inte är en lätt uppgift i och med
att naturen gör som den gör. Förklarar vidare att stenar kan placeras i zickzack vilket kan lösa problem men att området ska beaktas.
Fastighetsägare Hyngelsböle 2:2
Förklarar att älvfåran har blivit djupare vid Hyngelsböle.
Länsstyrelsen kommenterar: Förklarar att det går att dämma upp för att
kunna öppna upp den avstängda kurvan.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Uttrycker oro att det då kan bli högre vattennivå som kan skada vägen.
Fastighetsägare Hyngelsböle 2:2
Ser däremot inga problem med åtgärden.
Fastighetsägaren berättar vidare att det kommer stora rasmassor vid den kraftiga
stigningen vid Degervalen. Det rasar stora mängder sand ner i älven där.
Länsstyrelsen kommenterar: Förklarar att det inte kommer åtgärdas utan en
naturlig process.
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Fastighetsägare Hyngelsböle 1:4
Ifrågasätter om det inte finns något intresse att åtgärda när det slammar upp
älven.
Länsstyrelsen kommenterar: Upprepar att det är en naturlig process och att
det finns möjlighet att det skapar lekplatser.
Fastighetsägare Hyngelsböle 2:2
Menar att det inte skapar lekplatser utan bara problem.
Länsstyrelsen kommenterar: Ofta är naturliga processer av godo men tyvärr
är de ibland mindre bra.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Undrar vad som skall utföras vid Kvarnforsen i Hyngelsböle.
Lars-Erik Edlund representant för Mo-Lögdeå FVO
Undrar om det kommer tillkomma fiskeplatser vid Kvarnforsen.
Länsstyrelsen kommenterar: Berättar om planerade åtgärder och bekräftar att
det kommer tillkomma fler fiskeplatser.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Uttrycker oro att älven ska börja skära efter utförda åtgärder. Om det som är
styrt till kanten plockas bort och placeras i älven kommer det att skära där
uttrycker fastighetsägaren med stor oro.
Länsstyrelsen kommenterar: Förklarar att material kommer att flyttas dit.
Lars-Erik Edlund representant för Mo-Lögdeå FVO
Förklarar hur strömmarna beter sig på platsen och utrycker önskemål om en
bredare ström.
Länsstyrelsen kommenterar: förklarar att stenar bör flyttas från ena sidan till
den andra samt att det bör tillkomma fiskeplatser samt lekplatser.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Är nöjd med förslaget presenterat av Länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen
Informerar att det upptäckts vattensalamander i närheten av Kvarnforsen och
frågar om någon närvarande hört något. Lars-Erik Edlund representant för MoLögdeå FVO pekar ut ett antaget område där de kan tänkas ha tillhåll invid där
den gamla sågen var placerad. Ingen närvarande har hört något angående
vattensalamandrarna.
Lennart Norberg representant för Mo-Lögdeå FVO
Beskriver vart det gamla kraftverket varit samt att det finns rester kvar.
Uttrycker vidare ett kraftigt önskemål om att dessa ska bevaras och att maskiner
måste vara uppmärksamma. Samtliga närvarande är av åsikten att turbinerna
bör bevaras. Lennart Norberg tycker att området ska lämnas så orört som
möjligt men viktigast är att inte köra sönder något.
Länsstyrelsen kommenterar: Uttrycker att detta ska tas i beaktning. Informerar
att det kommer rinna mer vatten i sidofåran efter återställningen.
Det är inget problem enligt Lennart Norberg men uttrycker en oro att det ska
skära vid kraftverket om flödet ökar.
Länsstyrelsen kommenterar: Det är en viktig fors med mycket fisk som är
kraftigt påverkad av flottningen.
Lennart Norberg beskriver att hela området från inlopp till utlopp har tidigare
haft en trä-tub. I dagsläget finns rester så som metallringar kvar som absolut ska
bevaras. Vidare berättar Lennart Norberg att kraftverket var i drift från 1900talet fram till 1950-talet. Det finns även tavlor uppsatta i terrängen som
beskriver kraftverket.
Länsstyrelsen kommenterar: Föreslår ett samråd på plats med berörda
fastighetsägare för att diskutera åtgärder.
Det tycker Lennart Norberg låter bra.
Janneke Otto arrenderar fastighet Lögdeå 4:52
Önskar att bli kontaktad när maskinerna är i närheten av arrenderad fastighet i
och med att hon har hästar i området. Lämnar därmed telefonnummer för
kontakt: 073-820 93 66.
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Länsstyrelsen kommenterar: Uttrycker önskemål från markägare om tips på
körbara vägar för maskinerna.
Fastighetsägare Mo 2:55
Uttrycker oro över att maskiner ska köra bort markeringar i samband med
transport längs rågångar.
Länsstyrelsen kommenterar: Besvarar att försiktighet kommer råda.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Undrar om tidplanen och var det planeras att börja med åtgärder.
Länsstyrelsen kommenterar: Förklarar att i dagsläget inte finns någon plan
över Nordmaling men att Bjurholm kommer att vara först. Det optimala är att
inleda arbetet uppströms och jobba sig neråt men för att hinna med kommer
flera maskiner vara i drift samtidigt vilket inte gör det möjligt.
Krister Johansson representant för Mo-Lögdeå FVO
Uttrycker positivitet över projektet och får medhåll från Lars-Erik Edlund
representant för Mo-Lögdeå FVO.
Sune Höglander Nordmalings kommun
Undrar om närvarande hört några kommentarer från kallade
fastighetsägareägare som inte närvarade.
Fastighetsägare Klöse 2:22, Klöse 1:9
Uttrycker att andra upplever att det inte är någon idé att komma och tycka, det
ske ändå ingen skillnad.
Länsstyrelsen kommenterar: Betonar att projektet inte kommer utföra några
åtgärder där fastighetsägare har åsikter eller inte ger medgivande. Uttrycker
att det största problemet kommer vara grumlingen. Betonar vidare att det är
viktigt att samtliga informerar om orsak och syfte för turister och undrande,
speciellt att FVO informerar fiskare.
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Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Uttrycker att om projektet är positivt för fisket är även han positiv. Men
uttrycker sin oro angående stenarna i älven och den extra frysningen och de
svåra isgångarna. Fortsätter berätta att det tidigare varit problem och uttrycker
oro över träbron i Hyngelsböle. Betonar att det finns stenar som blivit lagda
runt bron och att dessa blivit förflyttade vid islossning. Ta detta i beaktning!
Länsstyrelsen kommenterar: Informerar att projektet kommer fortgå i 5 år
vilket ger en möjlighet att kunna återställa saker som eventuellt blivit fel under
projektets gång. Betonar också att FVO bör ha i åtanke att dessa nyheten om
projektet sprider och det kan öka antalet fiskare i området.
Lennart Norberg representant för Mo-Lögdeå FVO
Berättar att FVO kommer hålla möte angående detta nästa vecka och bekräftar
att de är medvetna om detta och planerar inför det.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Uttrycker att sågtunneln vid Hyngelsböle är ett kämpigt ställe som bör beaktas
samt att det är ett kulturvärde.
Länsstyrelsen kommenterar: Påpekar att inget kommer att utföras där.
Fastighetsägare Hyngelsböle 2:2
Berättar att det tidigare bildats en stor ispropp som orsakade att älven nästan
genade rätt över.
Fastighetsägare Hyngelsböle 1:28, Hyngelsböle 1:32, Hyngelsböle 1:33,
Hyngelsböle 1:38, Hyngelsböle 2:14
Önskar att bli kallad till ytterligare samråd i samband med okulärbesiktning
Janneke Otto arrendator av Lögdeå 4:52
Önskar att bli kallad till ytterligare samråd i samband med okulärbesiktning
Erik Asplund representant för Mo-Lögdeå FVO
Påpekar att Laxensdag den 3 juni 2017 kan vara ett bra tillfälle för
Länsstyrelsen att informera om projektet.
Lennart Norberg representant för Mo-Lögdeå FVO
Uttrycker att grumlingen är det som retat fiskare tidigare.
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Länsstyrelsen kommenterar: Betonar att FVO har ansvar att informera om
grumlingen. Berättar vidare att Länsstyrelsen har möte imorgon angående
hemsida för projektet. Planen är att hemsidan skall vara tillgänglig efter
årsskiftet samt vara uppdaterad med senaste information.

Medverkande tjänstemän
Länsstyrelsen: Projektledare Tommy Vennman samt Roger Vallin, Teknisk
koordinator Robert Ström
Skogsstyrelsen: Skogskonsulent Sixten Karlsson, Skogskonsulent Marcus
Pettersson
Nordmalings kommun: Samhällsbyggnadschef Sune Höglander, Miljöinspektör
Christina Myrestam och Trainee Anette Skoglund
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