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Dagens presentation

• Bakgrund till projektet

• Fakta om projektet och 
genomförande



Bakgrund – Rensning av vattendrag

1750 – Rensning av vattendrag för att underlätta transport av tjärtunnor

1930 – Motordrivna lyftkranar infördes

Slutet av 1940-talet schakt- och grävmaskiner 
introducerades

1950-talet början av slutet för flottningen

1980 avslutades flottningen i Västerbotten

1850 – Etableringsfas för timmerflottningen







Mer än 8000km allmän flottled
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ReBorN - LIFE



Varför ReBorN?

Leva upp till våra nationella 
miljökvalitetsmål – ”Levande 

sjöar och vattendrag”

Landsbyggdutveckling -
utveckla förutsättningar för 

rekreation och näring

Gynnsam bevarandestatus för 
lax, flodpärlmussla och utter 
inom Natura 2000-nätverket

Uppnå EU:s-ramdirektiv för 
vatten - ”God ekologisk status”





Arbetsområden

I Västerbottens län 97,5km

• Lögdeälven 61,9km
• Lögdeälvens biflöden 35,6km

I Norrbottens län 104,5km

Delar av:

• Byskeälven 4,3km
• Åbyälven 16,5km
• Piteälven 36,9km
• Kalixälven 13,3km (Lina- & Vassaraälv)

• Råneälven 33,5km

9 st

11st



• Restaurera 202 km vattendrag

• Återskapa 2300 lekbottnar

• Samråd och tillståndsansökningar

• Upphandlingar grävmaskin & arbetsledare

• Uppföljning av lax, flodpärlmussla och utter

• Demonstrationsområden

• Följa upp fiskekortsförsäljning

• Långsiktigt hållbar förvaltning av lax & öring

• Informationsinsatser – hemsida, broschyrer, träffar etc.

Aktiviteter
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Storforsen 
Lögdeälven

Kraftigt påverkad av 
flottledsrensningar under lång 
tid och med flera olika typer av 
rensningar, sprängning, 
ledarmar, bandtraktorstyrda 
vallar.

Typisk miljö för Lögdeälvens 
sandiga och grusiga flacka delar.

Restaurerades 2017 med:

• 1st 30-tons bandgrävmaskin

• 1st Hjullastare L110

• 2st 15-tons 
bandgrävmaskiner
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Demonstrationsområden 
Västerbotten

Demo 1

Demo 2

Högåker Storfall

https://www.rebornlife.org/


Stort tack för visat intresse!


