
Ume-vassdraget, Sverige:  

Vann og miljø med liv og økologisk kvalitet 

 

Statkrafts vannkraftverk i Umeälven, Bjurfors Øvre, Bjurfors Nedre og Harrsele, er tre av 55 

kraftverk i Sverige. Kraftverkene har en installert effekt og årlig produksjon på henholdsvis 

343 GW og 1,5 TWh.  

 

Umeälven anses som en viktig elv med hensyn til artsmangfold og økosystemtjenester. Elven 

omfattes av innføringen av EUs vanndirektiv, og det er derfor viktig å sikre god balanse 

mellom produksjon og miljø. Statkraft har siden 2010 samarbeidet med en rekke 

interessenter, deriblant en lokal, ideell organisasjon bestående av innbyggere langs 

Umeälven i kommunen Vindeln, lokale myndigheter, Universitetet i Umeå og 

miljøvernorganisasjoner (WWF og Naturvernforbundet) om miljøbedringstiltak for Ume-

vassdraget. I 2015 har fokuset vært på å overvåke, vurdere og innføre tiltak – planlagt og 

gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av flere interessenter. I det videre arbeidet skal 

det legges vekt på å utvikle løsninger og gjennomføre tiltak.  

 

Sikring av energiproduksjon og miljøprestasjoner gjennom samarbeid 

Målet med prosjektet er å utvikle robuste tiltak som har en dokumentert miljøgevinst uten 

at det innvirker betydelig på kraftproduksjonen. Så langt har prosjektet lagt frem forslag om 

tolv grupper med tiltak som skal oppfylle denne målsetningen. Restaureringstiltakene som 

gjennomføres i Statkrafts tre magasiner skal fremme vegetasjon langs elvebreddene, bremse 

eksisterende iserosjon, bedre habitater for virvelløse dyr, og opprette friområder.  

 

To faktorer har vært sentrale for prosjektets suksess: Et helhetlig perspektiv under 

evalueringen av miljøforholdene i Umeälven, i tillegg til samarbeidsprosessen som innebar å 

arbeide i henhold til en felles visjon, med felles formål og målsetninger. Prosjektet er også 

unikt i forhold til samhandlingsprosessen, størrelsen på vassdraget og antall lokale 

innbyggere som har vært involvert (200).  

 

Arbeidet videre skal fokusere på videreutvikling av det pågående samarbeidet, opparbeiding 

av tre kilometer med iserosjonsvern langs elvekantene, gjennomføring av et 

restaureringsprosjekt nedstrøms for Harrsele kraftstasjon, restaurering av et 

fuglevernområde ved Bjurfors Øvre, planlagt restaurering av et gyteområde for harr 

nedstrøms for Bjurfors Øvre-området, og overvåking og evaluering av tidligere gjennomførte 

restaureringer og skadebegrensningstiltak.  

 

   



 

 
 

 

 

Fakta om Umeälven 

Tilsigsområde; 27000 km2 

470 km  

19 vannkraftverk i kaskade 

Antall personer berørt i Statkraftregulert område: 1000. 


