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Abstract
The lake ”Fäbodträsket” has under a long time decreased in height with overgrowth and a loss of water
quality as a result. The lake´s interest group for cottages intends to research the possibility to increase the
height of lake ”Fäbodträsket” and the adjacent lake ”Vallsträsket” to their original heights, by building a
dam at their outlet to the river “Bureälven”. To get an approval for this, they need to complement their
application to the environmental court of law with an Environmental Impact Assessment (EIA).
This study aims to use the perspective of the regional ecosystem as a complement to the conclusion if it is
suitable to increase the height of the lake ”Fäbodträsket” and thereafter discuss how ecosystem services
can be incorporated in the EIA process. Parts of the EIA tool has been used as a foundation and relevant
ecosystem services have been identified and evaluated based on if they will become more or less valuable
after the increase of the lakes heights and after the “zero alternative”. The value of nine out of eleven
chosen ecosystem services grows by increasing the height of the lakes ”. The cottages at “Fäbodträsket”
grows in value by an increase in the lakes height, while some nearby farmland decreases in value.
The results show that an increased height of the lake is justifiable from an ecosystemservice perspective
and also gets support from both national and regional environmental goals.

Sammanfattning
Sjön Fäbodträsket har under många år sänkts med igenväxning och sämre vattenkvalitet som följd.
Stugföreningen för sjön vill undersöka möjligheten att höja sjön Fäbodträsket och den sammankopplade
sjön Vallsträsket till sin ursprungliga nivå, genom att göra en fördämning vid deras utlopp till Bureälven.
För att få göra detta behöver de komplettera sin ansökan till mark- och miljödomstolen med en MKB.
Denna undersökning handlar om att ta ekosystemperspektivet till hjälp i bedömningen om det är lämpligt
att höja sjöarna Fäbodträsket och Vallsträsket och därefter diskutera hur ekosystemtjänster kan integreras
i MKB-processen. Delar ur MKB-verktyget har använts som grund och berörda ekosystemtjänster har
identifierats och värderats utifrån om de kommer att öka eller minska i värde vid höjningen av sjön samt
vid nollalternativet. Värdet på nio av elva utvalda ekosystemtjänster ökar vid en höjning av sjön
Fäbodträsket. Stugorna runt sjön höjs i värde vid en höjning av sjön, medan en liten del jordbruksmark
minskar i värde.
En höjning av sjön är försvarbar ur ett ekosystemjänstperspektiv och får stöd i såväl lokala som nationella
miljömål.
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1. Inledning
I frågan hållbar utveckling knyts hållbarheten i ekosystemen samman med de sociala och ekonomiska
frågorna i samhället. Att inkludera värdet på naturens tjänster i ekonomiska sammanhang kan komma att
bli ett viktigt verktyg i hållbarhetsfrågan. En ekosystemtjänst är något som naturens ekosystem
tillhandahåller oss med och som vi människor är direkt eller indirekt beroende av (Regeringskansliet,
2014). Ekosystemtjänsterna kostar ingenting, vilket gör att de trots sin betydelse och sitt värde för oss ofta
tas för givet och därför inte inkluderas i beslutsprocesser (Wiborn P, 2013).
Vattennivån i sjön Fäbodträsket i Skellefteå Kommun har under lång tid sänkts, med igenväxning och
minskat fiskbestånd som följd. Nu vill intressenterna göra en fördämning vid sjöns utlopp till Bureälven
för att åter höja sjön till sin ursprungliga nivå. Denna rapport behandlar vilken påverkan ingreppet skulle
få på miljön och på de ekosystemtjänster som sjön tillhandahåller oss med. Båda alternativen; höjning av
sjön (hädanefter kallad planalternativet) samt icke-höjning av sjön (hädanefter kallad nollalternativet)
kommer att identifieras och värderas ur ett ekosystemtjänstperspektiv.
Några av de farhågor som framkom vid en intervju med två av stugföreningens representanter för om sjön
Fäbodträsket skulle fortsätta att växa igen var att:
- "Sjön förvandlas mer till en våtmark än en sjö"
- "Att man inte ska kunna ta båten till Vallsträsket (ej möjligt idag, trots åtskilliga försök med klippning)"
- "Att vattnet blir för ofräscht att bada i över huvud taget, framförallt på grund av ökad mängd alger, som
blivit mer i takt med att sjön sänkts."
- "Att stugorna ska förlora i värde"
I Sverige finns 16 miljökvalitetsmål, som “anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska
leda till.” varav ett flertal av dem berör höjningen av sjön (Naturvårdsverket, 2015). Exempel på
miljömål som berörs är “levande sjöar och vattendrag”, “Ett rikt växt och djurliv” och “Myllrande
våtmarker”.
I ett etappmål kopplat till miljömålen har regeringen angett att senast 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i samhällets beslutsprocesser
där det är relevant och skäligt. I den statliga utredningen om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster
(SOU 2013:68) pekades MKB1 ut som ett exempel på en sådan process. I miljöbalken ges utrymme till att
anpassa MKB till det specifika ärendet, detta innebär att man redan idag skulle kunna tillämpa
ekosystemtjänstperspektivet i den omfattning det är ändamålsenligt.
I en projektgrupp hos Svenska Miljöinstitutet jobbar man fram till 2015 med ett projekt (ESBESIA) som
avser ta reda på om de ekosystemtjänster som naturen förser samhället med, kan förenas med etablerade
ramverk som till exempel MKB på ett sätt som förbättrar miljöledning och beslutsfattande (IVL, Svenska
miljöinstitutet, 2014).
Ett av Skellefteå kommuns lokala miljömål är att alla sänkta sjöar skall återställas till ursprunglig nivå
(Skellefteå Kommun, 2014). På 1800-talet blev det vanligt att sänka sjöar för att erhålla jordbruksmark.
Åtskilliga av de redan grunda sjöarna växte på sikt igen. Även opåverkade slättsjöar växer i långsam takt
igen, för att omvandlas till kärr, mossar eller fastmark, men en sänkning av vattennivån innebär att
sjöarna åldras betydligt snabbare och försvinner i förtid. Sjösänkningar uppmuntrades under lång tid med
statligt stöd, men sedan 1990-talet får man istället bidrag för att återställa eller anlägga nya våtmarker
(Bernes och Lundgren, 2009). Anledningen till varför sjön Fäbodträsket har sänkts har inte kunnat
1

Miljökonsekvensbeskrivning

6

fastställas till fullo, men en möjlig anledning är Skelleftekrafts reglering av Svarttjärnsdammen som styr
vattennivån i Bureälven och därmed även vattennivån i Fäbodträsket (läs mer i bilaga 8.3). Oavsett
anledning till sjöns lägre vattennivå så får en återställning och därmed höjning av sjön stöd i de miljömål
som Skellefteå kommun satt upp för kommunens sjöar och våtmarker (Skellefteå Kommun, 2014).

1.1 Frågeställningar
●
●
●

Vilka miljöförändringar sker vid planalternativet jämfört med nollalternativet?
Hur kan Fäbodträsket värderas med hjälp av de ekosystemtjänster den tillhandahåller före och
efter planerad åtgärd (fördämning)?
Hur påverkas värdet av utvalda ekosystemtjänster vid planalternativet respektive nollalternativet?

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att genom en värdering av ekosystemtjänster före och efter en planerad åtgärd
som till exempel en höjning av en sjö kunna tillföra en ytterligare parameter i en beslutsprocess. Att
diskutera hur integrering av ekosystemtjänster i kan användas som stöd i processen samt hur innehållet i
verktyget MKB som beslutsunderlag kan förbättras vid liknande typ av fall. Syftet är även att delar av
detta arbete ska kunna användas som underlag när stugföreningen går vidare med att göra en MKB till
Länsstyrelsen.

2. Metod
2.1 Områdesbeskrivning: Fäbodträsket och Vallsträsket
Sjön Fäbodträsket är en sjö av naturlig härkomst som är sammankopplad med sjön Vallsträsket via ett
brett och grunt sund. På sommaren är detta sund igenväxt med vattenväxter, framförallt säv. Sjöarna är
idag betydligt lägre än de varit tidigare. Historiskt sett har sjöarna legat ca 45 m.ö.h.(Åberg. J, muntl),
men har de senaste årtionderna sjunkit till en lägre nivå och samtidigt börjat växa igen. Nedan ses ett
flygfoto där sjöarna Fäbodträsket och Vallsträsket samt dess utlopp till Bureälven är markerade, denna
ger en bild över hur området ser ut och hur de olika vattenenheterna relaterar till varandra. Mätningar
under 2013 och 2014 visar att vattennivån
varierade och var som lägst 80 cm under
önskad nivå. Vattendjupet i delar av sjön
har varit så pass lågt som 30-80 cm. 2013
och 2014 gjordes två försök att rensa och
hålla öppet sundet mellan Vallsträsket och
Fäbodträsket, men dessa fick avbrytas på
grund av det täta sjögräset och den låga
vattennivån. (Holmström, B. muntl)

Figur 1: Flygfoto av sjöarna Fäbodträsket
och Vallsträsket2

2

Google maps.
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2.1.1 Ut/inlopp i Bureälven : Bureälven, som Fäbodträsket har sitt utlopp i, är en av de minsta
skogsälvarna i Skellefteå kommun. Den rinner upp
från strax söder om Burträsk, är ca 10 mil lång och
mynnar ut i bottenviken vid Bureå. Vid normalt
sommarvatten har Bureälven väldigt låg vattenföring.
Bureälven och Fäbodträsket är sammankopplade med
två in/utlopp och ligger endast ett par meter ifrån
varandra, detta gör att höjden på älven i högsta grad
påverkar nivån på sjöarna. Dessa två utlopp är ca 3m
breda vardera vid sommarvatten. Under vårfloden i
maj månad så översvämmas de och sammanfogas till
ett bredare utlopp. Ytterligare ett utlopp bildas när
vattennivån överstiger ca 45 m ö h parallellt med
Bureälven ca 50m uppströms. Detta utlopp är
markerat med en pil i figur 2 nedan och är märkt
“utlopp vid högre vatten”.
Figur 2: In/utlopp i Bureälven
2.1.2 Avrinningsområdet
Området som är beläget ca 30 m från den gamla strandfårans kant (45 m ö h) kring sjöarna består till
största del av skogsmark. Vilken typ av mark som ligger närmast vattnet är av betydelse för erosion samt
läckage av närsalter och koldioxid. Fäbodträskets och Vallsträskets gemensamma avrinningsområde
består till 86% av skogsmark, 7% är jordbruksmark och ca 5% är sjö/vatten. Den dominerande jordarten
är morän med 53% och därefter torv med 16% (SMHI, 2015). Fördelningen över jordarter i Fäbodträsket
och Vallsträskets hela avrinningsområde samt arealangivelse för avrinningsområdena kan ses i bilaga 8.2.
Provtagning och inventering av Skellefteå kommuns sjöar gjordes 2008 (se 3.5.2 Sjöns
status:Vattenkemi).
Enligt stugföreningens egna mätningar har
vattennivån de senaste åren varierat med 1.2 m, 0.6m
över och 0.6m under önskad vattennivå. Detta har
mätts genom att måla ut markeringar på en stor sten
som ligger på fast nivå (Homlström, B. muntl) (se
figur 3). Förutsatt att stugföreningens markeringar på
stenen stämmer och att kartanalysen som Jan Åberg
(se bilaga 8.6) gjort är sanningsenlig så bör den
nuvarande nivån sommartid vara 44,4 m ö h. Enligt
SMHI´s mätniningar var vattennivån 44,1 m ö h år
2012.
Figur 3: Vit markering synlig på stenen är önskad
vattennivå.
2.1.3 Fältbesök
Vid fältbesök vid Fäbodträsket 2015-05-07 under pågående vårflod togs vattenprover samt några
mätningar av djup och siktdjup. Siktdjupet var vid fältbesöket 1.4m och vattenprovet togs på mitten av
sjön (djupet uppmättes till ca 3.3m vid provområdet). Sundet mellan Vallsträsket och Fäbodträsket var på
det grundaste stället ungefär 1,2m djupt. Här fanns fortfarande så mycket flytande död säv och annan
bottenbunden vegetation från föregående sommar att det var omöjligt att ta sig igenom med båt, trots
högvatten. Utloppen (de två fårorna) till Bureälven var vid fältbesöket (vårfloden) ca 2m djupa och flöt
samman i ett utlopp. Ytterligare ett utlopp hade bildats ca 50 meter längre uppströms där sjön fortsätter
8

parallellt med Bureälven. Vattennivån var väldigt hög vid provtagningstillfället och uppskattades till
mellan 45,75 och 46 m ö h (uppskattat via riktmärken vid fältbesök mot den kartbild som fanns i GIS från
vårfloden 2012 då vattnet var 45,75 m ö h).

2.2 Värdering av ekosystemtjänster
En litteraturstudie om ekosystemtjänster har gjorts för att bedöma vilka tjänster som är av betydelse för
sjöar i allmänhet och Fäbodträsket och Vallsträsket i synnerhet.
De ekosystemtjänster som valts ut för värdering i denna undersökning är några av de tjänster som i
naturvårdsverkets rapport till regeringen lyfts fram som karaktäristiska för ekosystemet i en sjö
(Naturvårdsverket, 2012). De har kompletterats och slagits samman med tjänster som Havs- och
Vattenmyndigheten lagt fram som betydelsefulla för sötvatten (Havs- och Vattenmyndigheten, 2014). Ett
urval av tjänster som kan vara betydelsefulla i fallet och som är möjliga att värdera gjordes därefter. Alla
ekosystemtjänster som tagits med i bedömningen utom en, kommer från sjöns ekosystem. Produktion av
grödor (jordbruksmark), valdes ut för att den påverkas av planförslaget. Tjänsten ”bostadsrelaterade
naturkvalitéer” togs fram som en del av tjänsten ”Kultur och naturarv” (Naturvårdsverket, 2012), inom
denna tjänst är det framförallt värdet på fritidsboenden nära sjön som värderats, genom de naturkvalitéer
sjön ger stugägarna.
En enklare kvalitativ värdering av utvalda ekosystemtjänster gjordes i en tabell med ett pilsystem. Pil upp
betyder att ekosystemtjänstens värde bedöms öka vid alternativet och en pil ner betyder att värdet av
tjänsten bedöms minska. Ett exempel är att höjningen av sjön ger bättre vattenkvalite, vilket ger bättre
hälsa. Höjningen bromsar igenväxningen, som ger bland annat mindre hälsosamt badvatten.. Därför går
värdet på tjänsten hälsa upp (pil upp) vid planalternativet. För att kunna väga tjänsterna mot varandra så
gjordes sedan en monetär värdering av två av tjänsterna. En av dem vars värde ökar vid planförslaget och
en vars värde minskar. Dessa tjänster var bostadsrelaterade ekosystemtjänster samt produktion av grödor
(jordbruksmark).
Den ena ekosystemtjänsten som värderades är priset på den jordbruksmark som går förlorad vid en
höjning av sjön. Vid telefonkontakt med Pär Lundmark på LRF konsult i Skellefteå så angavs priset på
jordbruksmark i kommunen ligga på ca 15 000 kr per hektar, detta pris har använts i bedömningen av
förlorad mark. Man kan se förlorat markvärde på två sätt; antingen blir marken ej värd att bruka för
jordbrukaren och han väljer att avstå den. Då kan man se till ett förlorat engångsvärde till vad
försäljningspriset för motsvarande ha mark skulle vara. Ser man istället till löpande förlorat årligt
användningsområde för en jordbrukare som tar in eget foder till sitt boskapsbestånd så kan man istället
tala om en förlorad inkomst från det marken tidigare kunnat producera. Det odlas vall på 70% av
norrlands jordbruksmark och med tanke på det geografiska läget är det med största sannolikhet det som
odlas här. Ett enkelt sätt att räkna ut ett värde på den förlorade inkomsten är att förutse att jordbrukaren nu
måste köpa in hösilageskörd motsvarande den han tidigare fått in från sin mark. Enligt en intervjuad
jordbrukare i kommunen så angavs ett genomsnitt på att man får in ca 10 rundbalar per ha vall och i
inköpspris rör det sig om ca 400kr per bal. (Lindholm, P-O. muntl)
2.2.1 Enkätundersökning
En kvantitativ enkätundersökning användes för att avgöra värdeminskningen som skulle kunna komma att
ske på de sommarstugor som omger Fäbodträsket vid ett nollalternativ. Intervjuer samt kartanalys i GIS
användes för att avgöra värdeminskning på jordbruksmark vid planförslaget. En bedömning av stugornas
värde idag gjordes av en representant från stugföreningen, genom ett genomsnittspris från de 4 senaste
försäljningarna (2004-2012) samt en värdering av mäklare på en av stugorna från 2014 samt i
kombination av en egen bedömning av marknad och stugornas skick. Med dessa faktorer som grund
9

värderar representanten från stugföreningen stugorna till en genomsnittspris på ca 550 000kr (Holmström.
B, muntl).

2.3 Datamaterial
Provtagningarna för vattenkemi som använts i denna undersökning är:
1. Provtagning av kommunens sjöar från 2008-08-17, utförd av Skellefteå kommun
2. Egen provtagning från 2015-05-07 (analys utförd av Alcontrol Labratories, Umeå)
Målet med provtagningarna var att jämföra dess värden mot varandra för att se om man genom
vattenkemi och ekologiska faktorer kan utläsa vad som hänt med sjön när den blivit lägre. Parametrar från
provsvaren om sjöns status har använts för att bedöma sjöns ekosystemtjänster. Den egna provtagningen
gjordes för att se eventuella förändringar från Vattenproverna som togs 2008, då det gått 7 år sedan
senaste provtagning. Proverna har analyserats av ackrediterade laboratorier. Kartor över sjöarna är
framtagna via:
1. Skellefteå kommuns GIS-program (Höjdkurvor med 1 m ekvidistans har genererats från Lantmäteriets
laserskannade höjddata)
2. Kartanalys av Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd ( (se bilaga 8.6)
En bedömning av vad som kommer att ske med kringliggande mark vid en höjning, har delvis skett
genom analyser av dessa kartor.

2.4 Intervjuer
Intervjuer har gjorts med både medlemmar i stugföreningen, representant från Mellanbygdens vattenråd
samt med limnolog Bo-Göran Persson på Skellefteå Kommun som även hjälpt till att visa hur man kan
jobba med kartorna i programmet (MapInfo, GIS). En jordbrukare i kommunen och en representant från
LRF konsult har intervjuats angående värdet på jordbruksmark i kommunen.

2.5 Avgränsningar
Fältundersökningen begränsades till att undersöka sjön Fäbodträsket, dess utlopp till Bureälven, och
sundet till Vallsträsket. Innehållet i denna rapport kan komma att användas i en framtida MKB, men
innehåller inte alla delar från en MKB. I första hand berör rapporten de miljöförändringar som kommer
att ske efter planförslagets genomförande och den påverkan det skulle få på ekosystemtjänsterna som sjön
ger och omgivande jordbruksmark. Påverkan på skogsmarkens ekosystemtjänster har inte bedömts då de
anses vara små med tanke på områdesavgränsningen. Områdesavgränsningen är höjdkurvan på 46 meter
över havet runt sjöarna. Anläggningsfas och risker med anläggningsfasen har inte undersökts. Inga
intervjuer har gjorts med ägarna till den jordbruksmark som kan komma att bli påverkad vid en höjning
av sjön.

3. Bakgrund
3.1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bakgrunden till detta arbete är att stugföreningen och arbetsgruppen TVF3 ville undersöka möjligheten att
höja sjön Fäbodträsket till sin ursprungliga nivå och en ansökan skickades till Länsstyrelsen om att
anlägga en tröskel vid in/utloppet till Bureälven. Ett ritningsförslag togs fram och skickades in med
förhoppningen om att ärendet skulle ses som en anmälningspliktig vattenverksamhet, men svaret blev att
fördämning är tillståndspliktigt och att man då behöver komplettera sin ansökan till mark- och
miljödomstolen med MKB för att kunna gå vidare med ansökan.

3

TVF är en arbetsgrupp för sjöarna Trehörningen,Vallsträsket och Fäbodträsket som har bildats via vattenrådet
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En MKB är en del av det beslutsunderlag som enligt miljöbalken krävs för alla tillståndsansökningar som
behandlar bland annat miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller jordbruk (Miljöbalken,1998:808.
kapitel 6 § 1). MKB görs för att i en samlad bedömning beskriva vilka effekter en planerad åtgärd eller
verksamhet får på miljön och på människors hälsa. Syftet är att identifiera både direkta och indirekta
effekter på människa, djur och natur. Samråd är viktiga i processen (Miljöbalken, 1998:808. kapitel 6 §
3). Enligt miljöbalken skall samråd ske med såväl länsstyrelse, tillsynsmyndigheten och enskilda
intressenter som antas bli berörda. Om åtgärden antas medföra betydande miljöpåverkan gäller samråd
även med statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer (Miljöbalken, 1998:808. kapitel
6 § 4). Redan innan samråd skall den förutspådda miljöpåverkan samt lokalisering, utformning och
omfattning presenteras för länsstyrelsen och särskilt berörda (Länsstyrelsen Jämtland, 2008).

3.2 Planförslaget (höjning av sjöarna Fäbodträsket och Vallsträsket)
Alla grunda sjöar växer på sikt igen, genom planförslaget kommer sjöarnas naturliga igenväxning att
fördröjas. Stugägarna vill skapa en attraktivare sjö för Fäbodträskets och Vallens stug- och markägare
genom att öka tillgänglighet i sjön Fäbodträsket mellan stugområdena samt förbindelsen till Vallsträsket.
Genom att återställa vattennivån ökar tillgängligheten, solljuset får svårare att nå botten vilket får till följd
att tillväxten av sjögräs minskar. Därför föreslår Fäbodträskets stugförening att besluta om en höjning av
sjön Fäbodträsket genom att anlägga en fördämning vid in/utloppet till Bureälven för att återställa
vattennivån i Fäbodträsket. Det man föreslår
är en 3m bred och 0,6m hög fördämning av
storgrus och sten. Dämningens höjd är
baserad på ett snitt av sjöns högsta och lägsta
nivå under sommarmånaderna de senaste
åren. Målet med dämningen är att höja sjöns
vattennivå till den ursprungliga nivån, (som
beräknas vara 45 m ö h) eller ett medel av den
högsta och lägsta vattennivå som sjön haft de
senaste åren.
Figur 4: Föreslagen fördämning.
Planförslaget är framtaget främst av stugägarna vid sjön Fäbodträsket, med stöd från stugägarna i
Vallsträsket samt Mellanbygdens vattenråd. Intressenterna är framförallt stugägare kring sjön
Fäbodträsket som är medlemmar i stugföreningen samt arbetsgruppen TVF. Till viss del är även
stugägarna kring Vallsträsket intressenter eftersom de också hoppas att sundet mellan de två sjöarna kan
hållas öppet och därför stödjer förslaget om att höja sjöarna. Ytterligare en direkt intressent är de
jordbrukare, vars mark kan komma att påverkas vid en höjning av sjön.

3.4 Nollalternativet
Nollalternativet är det alternativ som innebär att man inte höjer sjön Fäbodträsket (och därmed inte heller
Vallsträsket). Det vill säga, vad som skulle hända om man inte gör något alls åt sjöarnas lägre vattenstånd.
Detta gäller både vad som händer med sjöarna idag och i framtiden. Även i nollalternativet görs en
bedömning av vilken betydelse de eventuella miljöförändringarna kan komma att få ur ett
ekosystemtjänstperspektiv.

3.5 Sjöarna Fäbodträsket och Vallsträsket
Eftersom planförslaget påverkar både Fäbodträsket och den sammanhängande sjön Vallsträsket, har
informationen om de båda sjöarna slagits samman och de räknas som en enda vattenenhet.
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Tabell 1 - Faktaruta Fäbodträsket och Vallsträsket

Fäbodträsket och Vallsträsket (som en vattenenhet)

Enligt Svenskt
Vattenarkiv (SMHI,
2009)

Enligt annan källa/ Kommentar

Storlek (area)

340ha (89 ha Fäbodträsket
+ 251 ha Vallsträsket)

335,2 ha totalt Vallsträsket och Fäbodträsket (GIS) vid
45 m ö h

Medeldjup

4,17m (Vallsträsket 3,95m
och i Fäbodträsket 4.39m)

Vallsträsket mätt till 1,55m (Skellefteå Kommun, 2008),
Fäbodträsket ungefär samma (Persson, muntl)

Maxdjup

<5m

Vallsträsket 9,1m (Skellefteå Kommun, 2008)

Genomsnittlig
vattenföring (19992013)

3,5m3/s
(6,63 m3/s Fäbodträsket
0,37 m3/s Vallsträsket)

Vattnets omsättningstid

6,57 dagar (0,018) i
Fäbodträsket och 303
dagar (0,83) i Vallsträsket

Storlek på hela
avrinningsområdet

67 556 ha

Öppen vattenyta i %

-

48,8% (163,809/335,2) enligt beräkningar i GIS program
vid 45 m ö h

Höjd över havet idag
(sommarvatten)

44,1m

Kommentar: Osäkert, framgår ej hur och när denna
mätning är gjord (SMHI, 2012)

Höjd ovan havet
Historiskt sett

44,9 – 45,0 m.ö.h

Kommentar: Kartanalys/Jämförelse med gamla
strandlinjen (Åberg. J, 2015)

Höjd ovan havet
Vårflod

45,75 m ö h (2012)

2012-05-27 enligt laserscanning (Lantmäteriet, GIS)

Vallsträsket:117 dagar (0,32år) (Skellefteå Kommun,
2008)
Kommentar: Teoretisk omsättningstid
Används till exempel för att bedöma sjöns förmåga att
klara en ökad tillrinning av näringsämnen
(omsättningstid = kvoten mellan sjövolym och
tillrinning/år)
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I tabell 1 kan man utläsa flera olika medel och maxdjup. Detta beror på att SMHIs information om
Fäbodträsket på de flera punkter är expertbedömningar (expertbedömningar har generellt en lägre
tillförlitlighet). Medel- och maxdjup är till exempel ej baserade på faktiska mätningar i fält. En riktig
djupkarta fanns hos Skellefteå kommun, men då endast på Vallsträsket. Trots den djupsänka som finns i
Vallsträsket bedöms sjöarna ha ungefär samma medeldjup (Persson. B-G, muntl). Omsättningstiden är
beräknad på de vattendjup som framgår av SMHIs vattenweb. Eftersom det vattendjup som SMHI anger i
Vallsträsket inte stämmer överens med den djupkarta som Skellefteå Kommun har, så är det inte säkert att
till exempel uträknad omsättningstid är korrekt (SMHI, 2012).
3.5.2 Sjöns status: Vattenkemi
Provtagningar i Fäbodträsket gjordes senast 2008. Några exempel på vad man kan se är att i jämförelse
med de andra analyserade sjöarna i kommunen år 2008 är att syrgashalten i vattnet är lägre än
genomsnittet (4,8 mg/l istället för 8-9 mg/l som förekommer i andra sjöar). Samt att pH-värdet är något
surt (6.3 i Vallsträsket respektive 6.4 i Fäbodträsket). Båda sjöarna är måttligt påverkade av geologiskt
sulfat. De har ungefär dubbelt så höga sulfatvärden som de flesta andra sjöarna i regionen. Det lägre pHvärdet beror på bland annat på de svartmockajordar som omger Vallsträsket. När syre tränger ner i
marken sker en oxidation som frigör svavelsyra och gör avrinnande vatten surt. Detta kan ske både som
en effekt av dikning eller vara en naturlig effekt av översvämning efter torka. (Länsstyrelsen
Västerbotten) Påverkan av sulfat är mångdubbelt större än den som härrör från nederbörden och det krävs
stora insatser för att neutralisera syran som delvis tillrinner från marken. Vallsträsket har tidigare kalkats
(under åren 1983-2006) med motivet att förbättra fritidsfisket. Som lägst har pH-värdet i sjön uppmätts
till 5.7, kalkningen har utförts för att hålla pH-värdet över 6.0 (Länsstyrelsen Västerbotten, 2008).
Kvävehalten i Fäbodträsket (Tot-N) mättes till 0,47mg/l i augusti 2008 och fosfor (Tot-P) till 0,024 mg/l
(bakgrundshalten och gräns för algblomning för fosfor är 0,013 mg/l). Det innebär att fosforhalten är hög
i Fäbodträsket och kvävehalten är måttligt hög. Fosforhalten är något förhöjd även i Vallsträsket
(0,015mg/l) men till exempel är klorofyllnivån betydligt lägre än i Fäbodträsket (5,6 i Vallsträsket och 15
i Fäbodträsket) och indikerar inte på näringsbelastning. SMHI´s bedömning av läckage av kväve och
fosfor visar att Fäbodträsket bidrar med ca 10 gånger mer utsläpp till havet än Vallsträsket.
Koncentrationen av kväve och fosfor i vattnet är relativt lika i de båda sjöarna (Skellefteå Kommun,
2008).
I VISS4 klassas Fäbodträsket till God kemisk ytvattenstatus 2009 och med undantag för kvicksilver så
räknar man med att nå miljökvalitetsnormen till 2015.Gränsvärdet för kvicksilver överskrids med stor
sannolikhet i vattenförekomsten som följd av atmosfäriskt nedfall. Inga andra prioriterade eller särskilt
förorenande ämnen har bedömts utgöra ett problem. Exakt vilka parametrar som ligger till bakgrund för
värderingen går att läsa i VISS (Länsstyrelsen, 2009).
3.5.3 Sjöns ekologiska status och klassning
I databasen VISS kan man utläsa att den ekologiska statusen i sjön gått från att vara måttlig 2009 till att
vara god 2013 men det finns fortfarande en risk att den ekologiska statusen ej uppnås till 2015. Men “Om
alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021”. Exakt vilka
parametrar som ligger till bakgrund för värderingen går att läsa i VISS (Länsstyrelsen, 2009).
Växtplanktonprover görs för att man vill hålla koll på näringssituationen i kommunens sjöar.
Provtagningen från 2008 visade att Fäbodträsket är klart mer drabbat än Vallsträsket.(Skellefteå

4

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten
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Kommun, 2008). Utmärkande från 2008 års analys är mängden av algen “Gubbslem”. Detta är något som
också stugföreningen påpekar, att vattnet blivit mindre fräscht att bada i med åren.
Gonyostomum semen eller i folkmun ”Gubbslem” är en encellig alg som är särskilt vanlig i humösa
(brunfärgade) sjöar där den ofta bildar blomningar. Algen påträffas från maj till september. Denna alg kan
simma och påträffas på dagen närmare ytvattnet och på kvällen närmare botten, vilket gör att bad på
kvällen är fördelaktigt. Vid kontakt spränger algen sig själv vilket gör att man blir brun på huden och
delar fastnar på kroppens hårstrån, detta är inte farligt men kan orsaka klåda och hudirritation efter bad.
Förhöjda sulfathalter i en sjö, kan gynna förekomsten av Gonyostomum semen (Nilsson, J. 2001).
Genom att bedöma bland annat Fäbodsjöns fosforhalt så kan man konstatera att sjön är eutrof, något som
också syns på dess nivå av vattenväxter (Skolvision TM, uå). Även enligt tillståndsklasserna för fosforoch kvävehalter i sjöar från instutitionen för miljöanalys så ligger sjön precis över gränsen för att räknas
som eutrof. Bedömningskalan i sin helhet kan ses i bilaga 8.1 (Instutitionen för milöanalys, 1997). När en
sjö, liksom Fäbodträsket har en hög halt av algen Gonyostomum semen, så kan totalbiomassan vara stor
utan att det indikerar näringspåverkan (Vattenmyndigheterna, 2013).

3.6 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen ger oss och som vi människor är beroende av, direkt
eller indirekt. Förutom indelningen av direkta och indirekta ekosystemtjänster brukar man dela upp
ekosystemtjänsterna i 4 grupper.
1. Försörjande tjänster/ produkter (F): (t ex: råvaror, livsmedel, grödor, jord, syre, rent vatten)
2. Reglerande tjänster (R): (t ex: rening av vatten, bildande av jord, nedbrytning av giftiga ämnen,
pollinering, naturlig bekämpning av skadedjur/svampar osv)
3. Stödjande tjänster (S): (t ex: lagring av koldioxid, cirkulation av näringsämnen, klimatreglering,
fotosyntes och vattnets kretslopp)
4. Kulturtjänster (K): (t ex: friluftsliv, hälsa, vacker natur, kultur och traditioner, konst osv) för
känslomässigt välbefinnande. Har visat sig ha positiva effekter på hälsan.
Utav dessa tränster så är det de försörjande tjänsterna och i viss mån Kulturtjänsterna som är de direkta.
Varför de är viktigt att skilja på dessa är för att det är de direkta tjänsterna som är möjliga att värdera i
kronor (MEA, 2005).
3.6.1 Ekosystemtjänster i svenska sjöar
På uppdrag av regeringen tog Naturvårdsverket 2012 fram en sammanställning av svenska ekosystem och
ekosystemtjänster. Där tog man upp åtta utvalda ekosystemtjänster knutna till svenska sjöar och
vattendrag som har stor betydelse för människan. (Dessa var: livsmedel från sötvattensorganismer,
dricksvatten, icke drickbart vatten, “utspädning, infångning och återcirkulation”, Upprätthållande av
livscykler, skydd av habitat och genpooler, kultur och naturarv, möjligheten till rekreationsaktiviteter och
hälsa.) Detta är ett urval av de ekosystemtjänster som kan kopplas samman med en sjös ekosystem. Alla
tjänsterna har koppling till vattnets kvalitet (Naturvårdsverket, 2012).

3.7 Planförslaget och ekosystemtjänster
Förändringen i vattendjup och igenväxning som sjön Fäbodträsket gått igenom senaste årtiondena gör det
legitimt att undersöka om planförslaget kan motiveras ur ett ekosystemtjänstperspektiv.
Nedan följer en presentation av de tjänster som kommer att stå som grund för bedömningen av sjön
Fäbodträsket. Tre stycken tjänster från varje kategori av ekosystemtjänster har valts ut. Tjänsterna är
märkta med (F) för försörjande (R) för reglerande, (S) för stödjande och (K) för kulturella
3.7.1 Dricksvatten (F)
Vatten är vårt viktigaste livmedel och en även nödvändigt även för landbaserade ekosystems förmåga att
generera ekosystemtjänster. Även om det i Sverige inte råder någon brist på färskvatten så medför
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nyttjandet av det alltid avvägningar. (Jansson, Å. 2001). I framtiden kan vatten bli en bristvara och det
det är viktigt att skydda våra färskvatten, för en långsiktlig vattenförsörjning. Vattnet skall också vara av
god kvalitet, till exempel säger miljökvalitetsnormerna från vattendirektivet att vi ska ha god ekologisk
och kemisk status på våra ytvatten. En höjning av en sjö innebär också en höjning av grundvattennivån.
Sjösänkningarna är en av anledningarna till att grundvattennivån sjunkit. Vilket påverkar vårt
dricksvatten. En lägre sjö ger därav mindre dricksvatten.Vattenkvalitet är också viktigt för dess tjänlighet
som dricksvatten (Olofsson. B, 2014). Vattenkvalite´n avgörs av bland annat näringsämnen, syrehalt, pH
och kemiska föroreningar i vatten. Vid lägre grundvattennivåer ökar halter av kemiska ämnen. Ökade
grundvattennivåer medför minskade halter, tack vare utspädningen (SGU, uå).
3.7.2 Fiske (Livsmedel från sötvattenorganismer) (F)
Fisket i vattendrag och sjöar är i de flesta fall sämre idag jämfört med för 100 år sedan, och den fisk som
trots allt finns kvar riskerar att innehålla så höga halter av miljögifter att den inte bör konsumeras mer än
ett fåtal gånger per år. Kvicksilver finns utspritt i låga halter i området, men koncentreras i rovfiskar som
gädda och abborre. Problemet med kvicksilver är regionalt och inte unikt för sjöarna Fäbodträsket och
Vallsträsket (Mellanbygdens Vattenråd, uå).
Vid en höjning av en sjö, ökar syresättningen i vattnet på sikt. Tillsammans med andra faktorer som
större vattenvolym, och mindre bottenväxande vattenväxter blir detta en bidragande orsak till ett större
fiskbestånd och en högre biologisk mångfald i framtiden. Gösen är exempel på en fisk som inte längre
finns i sjön (den har tidigare funnits i Vallsträsket). Gösen trivs bäst i stora och djupa, men gärna
grumliga och näringsrika sjöar och håller till på relativt djupt vatten när det är kallt (Svensk Gös AB).
Anledningen till att gösen inte längre finns i sjön kan vara både på grund av försurning och minskat
vattendjup.
Syre utgör också en förutsättning för att fisk ska kunna överleva i vattendrag och sjöar. Syrgashalter
under 3 mg/l ger stora skadeverkningar på de flesta fiskarter och nivåer under 5 mg/l kan vara skadligt för
laxartade fiskar.
Syrgashalten kan också påverka de vattenkemiska förhållandena i en sjö, eftersom att fosfor och
ammonium vid syrgasbrist kan utlösas ur sjöns botten. När organiska ämnen bryts ner förbrukas syre i
vattnet, likaså vid nitrifikation (omvandling av ammoniumkväve från nitrit till nitrat) (Ekologgruppen i
Landskrona, 2014).
3.7.3 Jordbruk/produktion av grödor (F)
Detta är en ekosystemtjänst som inte kommer från sjön som sådan, men tas upp här eftersom denna tjänst
delvis påverkas av en höjning av sjön. Växtodlingen är en del i att upprätthålla odlingslandskapet och har
också betydelse för andra ekosystemtjänster som; natur- och kulturarv, rekreation, turism och
fritidsaktiviteter (Naturvårdsverket, 2012, s 3). De grödor som odlas är framförallt i norra Sverige; vall
(djurfoder) samt havre, korn och vete. Vallodlingen stod för dryga 70% av odlad jordbruksmark i
norrland 2007 (Jordbruksverket, uå).

3.7.4 Global klimatreglering / koldioxidlagring (R)
En sjö eller våtmark kan vara både en koldioxidsänka och en koldioxidkälla. En kolsänka är en mekanism
som för bort kol ur till exempel atmosfären, att det är en sänka innebär att mer kol tas upp av systemet än
vad som frigörs under en given tidsperiod. När ett system istället ger ifrån sig kol så kallas det för källa
eller läcka. I de flesta svenska sjöar är det inte växtplankton som är basen i näringskedjorna utan istället
de bakterier som bryter ner humusämnen som står för den största energiförsörjningen. Humusämnerna
kommer från de marker som omger sjön och nerbrytningen av dem frigör koldioxid. Detta innebär att
nästan alla svenska sjöar släpper ut mer koldioxid till atmosfären än vad de tar upp. Detta beror på att de
oftast tills stor del gränsar till skogsmark. Den klimatförändring vi står inför kan leda till ökad nederbörd i
framtiden vilket skulle skölja ut än mer humusämnen i våra sjöar, vilket i sin tur skulle öka
koldioxidutsläppen (Naturskyddsföreningen, 2001).
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3.7.5 Vattenrening S/R
Sjöar och våtmarker har en naturligt renande effekt. Den landbaserade växtligheten närmast vattnet
hjälper också till att rena och filtrera vattnet. Våtmarker reducerar bland annat kväve, fosfor, tungmetaller
och miljögifter. En våtmark fungerar både som ett steg i en naturlig avloppsrening, men tar även hand om
utsläpp från t ex jordbruk (Havs- och vattenmyndigheten, 2014).
3.7.5.1 Näringscykeln
Denitrifikation är en viktig process för näringsreningen. I ett näringsrikt vatten omvandlas nitrat löst i
vattnet till ofarligt luftkväve. Man kan säga att bakterierna använder nitrat för att bilda kvävgas. Det ska
finnas mycket vattenväxter eftersom att de fungerar som energikälla (organiskt kol) åt bakterierna
(Vimmerby Kommun, 2009). Sedimentation är en annan viktig reningsprocess där sjön renar vattnet från
fosfor. När vattnet i en våtmark rinner långsamt så sjunker partiklarna med näringsämnen till botten. Om
vattnet har lång uppehållstid i sjön så hinner fler partiklar sedimentera och näringen fastläggs i våtmarken.
I grunda sjöar där det uppvärmda vattnet kommer i kontakt med bottensedimenten under sommaren,
gynnas snabb nedbrytning och regenerering av fosfor. En högproduktiv sjö får även höjt pH-värde genom
koldioxidassimilation vid fotosyntesen. Båda faktorerna gynnar utflödet av fosfor ur bottensediment
(Skogfält och Tilly, 2005).
3.7.5.2 Läckage av näringsämnen
Läckage av näringsämnen sker från de flesta sjöar i viss mån. Vattnets omsättningstid och biomassans
sammansättning har betydelse för hur stort läckaget blir. Kväve och fosfor spelar en stor roll i
övergödningen av sjöar. Årsflödet blir densamma vid höjningen av en sjö, men vattenvolymen blir större,
vilket ger sjön en längre omsättningstid än tidigare. Längre omsättningstid i en sjö ökar förutsättningarna
för vattenrening via denitrifikation (N) och sedimentation (P), vilket minskar läckaget av näringsämnen.
Hur mycket kväve och fosfor som flödar ut ur sjön påverkas bland annat av flödet och omsättningen av
vatten i en sjö. Ett högre vattenflöde ger högre kväve och fosfortransport. Växtnäringen i sjöar är på
grund av retentionen i regel lägre än den teoretiska halt, som beräknas utifrån tillförseln av näringsämnen
och vatten. Retention innebär att delar av ämnena förloras genom kemiska och biologiska processer. Det
finns ett samband mellan retention och en sjös omsättningstid. I en stor och djup sjö med lång
omsättningstid kan retentionen för fosfor vara så hög som 95% och för kväve 40%. I små sjöar med korta
uppehållstider för vattnet är retentionen 20-70 procent av all tillförd växtnäring (Skogfält och Tilly,
2005).
3.7.5.3 Läckage av gifter (tungmetaller)
Om sura sulfidleror (svartmockajordar) översvämmas efter torka så kan de göra vattnet surare. I
sulfidhaltig jord är tungmetaller delvis bundna i silikatmineral och järnsulfider. Då sulfiderna oxiderar
frigörs svavel, järn och även metaller som varit bundna i jorden. Lågt pH-värde i oxiderad jord leder till
att silikatmineral löses upp och omvandlas, detta gör att många tungmetaller löses i markvattnet. (exempel
på tungmetaller som kan utlösas är kadmium, nickel, koppar och kobolt) (SLU, 2002). Det är konstaterat
att det finns svartmockajordar kring Vallsträsket (Länsstyrelsen, 2009). De sjösänkningar som skett i

Västerbotten har en negativ kemisk påverkan på ytvatten (Avenius. J, 2012).
3.7.6 Flödesutjämning och vattenmagasinering ( R )
Sjöar och våtmarker har flera viktiga funktioner i landskapet, till exempel att hålla kvar vattnet i
landskapet (vattenmagasinering) samt att utjämna vattenföringen (flödesreglering) (Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, 2008, s. 11). En sjö eller våtmark fungerar som ett vattenmagasin, vilket gör att mer vatten
hålls kvar i landskapet och kan komma att användas för till exempel bevattning eller dricksvatten. En sjö
jämnar även ut flöden, vilket minskar risken för översvämning i vattendrag. Att flöden dämpas spelar en
viktig roll i vattenregleringen och vegetationens vattenhållande förmåga är en effektiv flödesutjämnare
vid höga flöden (Havs- och vattenmyndigheten, 2014).
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3.7.7 Primär produktion (S)
Primärproduktion, eller växtplanktonproduktion, är ett mått på tillväxthastighet, den är också grunden till
sötvattnets hela ekosystem eftersom att alger och andra vattenväxter är föda för växtätare och tillför
energi via fotosyntesen. Tillgången på näringsämnen är den största faktorn som begränsar
primärproduktionen. Mängden näringsämnen är betydligt större i en grund våtmark än i en öppen, djupare
sjö tack vare att mindre soljus når botten i den djupa sjön. Primärproduktionen i en sjö ökar vid
algblomning och syrgasbrist kan uppstå. Övergödningen är en stor anledning till att igenväxningen av en
sjö ökar och att den snabbare omvandlas till en våtmark (Larsson, U. et al, 2010).
Högre primärproduktion ger ett högre koldioxidupptag, vilket gör att en grund sjö med hög
primärproduktion (hög mängd växtplankton) lagrar mer koldioxid (Tiselius, P, 2012).
3.7.8 Livsmiljöer (S)
En övergödd sjö är fattig på olika livsmiljöer, det gör att den blir artfattig (men kan innehålla en variation
av t ex karpfisk). En sjö utgör en viktig livmiljö för flora och fauna och en djupare sjö ger mer utrymme
för vattenliv. Lämpliga livsmiljöer är ett livsviktigt fundament i ett fungerande ekosystem. Det ska finnas
möjlighet till fortplantning, födosök och skydd under uppväxten för många olika arter. Detta gäller såväl
för limniska arter som människan konsumerar (till exempel fisk), men arter längre ner i näringskedjan är
minst lika viktiga då de även påverkar arter högre upp. Syrebrist på botten kan leda till att bottenlevande
organismer som kräver syre slås ut (Länsstyrelsen Stockholm, 2005).
3.7.9 Möjlighet till rekreationsaktiviteter (K)
Naturupplevelser i form av fiske, båtturer och bad bidrar till livskvalitet, turism samt folkhälsa. Denna
tjänst bedöms genom att at reda på om sjön kan tillhandahålla samma typer av tjänster för
rekreationsaktiviteter om den växer igen. Vattnets värde för olika aktiviteter som bad, båtliv och fiske är i
hög grad beroende av vattnets kvalitet och därmed också dess stödjande tjänster (Naturvårdsverket,
2012).
3.7.10 Bostadsrelaterade naturkvaliteer (Natur- och kulturarv)(K)
Det natur och kulturarv som är förknippat med sjöar och vattendrag erbjuder vackra bostadsmiljöer, med
närhet till dricksvatten, fiske samt rekreationsaktiviteter. En varierad landskapsbild upplevs som positivt
för de flesta människor. Människan har format landskapet genom sin användning och boplatser nära
vatten är av stort värde för många människor, om sjön växer igen och förlorar yta så förloras denna tjänst
delvis (Naturvårdsverket, 2012).
3.7.11 Hälsa (K)
Ekosystemtjänsten Hälsa är knuten till tjänster som vatten, fiske och rekreation. Bättre vattenkvalite ger
bättre hälsa och att äta fisk med mindre miljögifter ger också bättre hälsa. Vistelse i naturen påverkar
människan på ett positivt sätt, frisk luft är bra för hälsan och vi blir mindre sjuka utomhus, ljudet av
vatten och fåglar som kvittrar ger oss energi och ro (Naturvårdsverket, 2012, s 91).

3.8 Värdering av Ekosystemtjänster
Enligt Naturvårdsverket så är syftet med värdering av ekosystemtjänster inte att sätta en prislapp på
naturen utan man gör detta för att bättre förstå de samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga
funktioner och processer och den nytta de har för människor. Värderingen bör därför ske i avgränsade
sammanhang med ett syfte att t ex väga för- och nackelar mot varandra, t ex när man ska göra åtgärder i
naturen, som att omvandla våtmark till åkermark (Naturvårdsverket, 2012).
Det är svårt att sätta ett värde på naturen och de gemensamma nyttigheter som ekosystemtjänsterna ger
oss. Därför undervärderas dessa ofta i beslutsfattanden. Eftersom ett återkommande mål i vårt moderna
samhälle under lång tid varit att maximera de marknadsekonomiskt gångbara nyttorna har det lett till att
viktiga ekosystemtjänster minskat eller hela ekosystem satts ur spel. (Wiborn. P, 2013) För att arbeta med
17

ekosystemtjänster i praktiken, som vid fysisk planering eller projekt bör enligt Naturvårdsverket en
detaljerad underindelning av tjänster tas fram. Ett förslag på detta ses i “sammanställd information om
ekosystemtjänster” som Naturvårdsverket tog fram 2012 på uppdrag av regeringen (Naturvårdsverket,
2012).
Det finns några huvudsakliga modeller för att värdera ekosystemtjänster, kvalitativt samt biofysiskt
(kvantitativt). Det kvalitativa sättet beskriver sambandet mellan ekosystemtjänster och mänskligt
välbefinnande, t ex en bedömning av vikten av reglerande eller kulturella tjänster med målet är att öka
medvetenheten om frågan. Den biofysiska modellen används främst för värdering av direkta tjänster
(försörjande tjänster). Den används till exempel för att analysera trender och göra prognoser i
ekosystemtjänsternas förändring. Exempel på biofysiska metoder kan vara materialflödesanalyser och
ekologiska fotavtryck. Det monetära angreppsättet är det vanligaste och används ofta med ekonomiska
modeller, som värderar ekosystemtjänsterna i kronor. Det kan vara antingen att man sätter ett värde på en
existerande tjänst eller på förlusten av den (Isacs, L.). Även detta angreppssätt används främst för att mäta
värdet av försörjningstjänster, men tar också hänsyn till individuella preferenser som finns i kulturtjänster
(Polaski S, 2008).

4. Resultat
4.1 Jämförelse av provsvar
I tabellen nedan ses en jämförelse av det vattenprov som togs vid fältbesöket 2015-05-17, med provsvaren
från 2008. Enbart Fäbodträsket provtogs. 2015 års värden låg väldigt nära de som uppmättes vid
provtagningen 2008-08-17. Att pH värdet var något lägre, 6,1 (istället för 6,4) kan bero delvis på att det
vid vårflod rör sig om stora delar smältvatten (vilket ger lägre värden på grund av utspädning).
Tabell 2 – Jämförelse av provsvar
Provtagningstillfälle pH Tot-N Tot-P SO4
(mg/l) (mg/l)
(mg/l)

TOC

2008-08-17
Fäbodträsket

13

6,4

0,47

0,024

14

Humus
klass

(mg/l)

Siktdjup

BM-status

(m)
Humös

1.2

Dålig
(93,5% av
tot-BM
gubbslem)

2008-08-17
Vallsträsket

6,3

0,44

0,015

18

12

Humös

1.5

2015-05-07
Fäbodträsket

6,1

0,53

0,02

15

10

-

1.4

4.2. Miljöförändringar vid planförslaget
Via programmet MapInfo i GIS togs en ny karta fram som kan ses nedan (figur 6) med en rosafärgad linje
vid 45 m ö h och en röd linje vid 46 m ö h. Den rosa linjen representerar önskad nivå på sjön sommartid
och den röda linjen en maxnivå för vårfloden. I år (2015) har vårfloden legat på ungefär liknande nivå
som den gjorde på SMHI´s laserscanning från 2013, om man utgår från några riktmärken på kartan.
(Vårflodens höjd på bilden från 2013 är 45.75 m ö h).
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Figur 6: Fäbodträskets öppna vattenyta (vit) samt linjer för vattennivån 45 m ö h(rosa) samt 46 m ö h
(röd).
Den vita ytan i figur 6 visar mängden öppet vatten som idag inte är igenväxt sommartid. På bilden är det
enbart öppen vattenyta från Fäbodträsket som syns, men även öppen yta från Vallsträsket har beräknats.
Ytan öppet vatten är ca 164 ha för båda sjöarna tillsammans när den totala vattennivån ligger på 45 m ö h.
Detta gör att vattenvegetationen har en täckningsgrad på 51% idag förutsatt att vattennivån skulle ligga på
45 m ö h. Eftersom man inte vet säkert vilken höjd sjön ligger på sommartid så går det inte beräkna
dagens exakta grad av igenväxning.
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Figur 7: Påverkad jordbruksmark vid 46 m ö h (vita områden på bilden)
I figur 7 kan man se att ingen jordbruksmark översvämmas vid 45 meterslinjen (den önskade
vattennivån), men vid 46 m så blir totalt ca 11 ha jordbruksmark vattentäkt (se de vita områdena på
kartan). Största delen av denna mark rör marken närmast Bureälven och den närmast Vallsträsket.

4.3 Miljöförändringar vid nollalternativet
I nollalternativet sker inga direkta miljöförändringar gentemot idag, förutom att sjön på sikt fortsätter att
växa igen och blir grundare. Lägre vattennivå ger fortsatt igenväxning i och med att mer solljus når
botten. Det vill säga, på sikt kommer förändringar att ske, även vid ett nollalternativ och förändringarna är
ofördelaktiga för sjöns vattenkvalite både ekologisk och kemiskt. Den ekologiska och kemiska statusen
kommer inte att förbättras och därav uppfylls inte heller de miljökvalitetsnormer som fastställts för
sjöarna. Sjöarna är tillsammans igenväxta till ca 50% idag och om ingenting görs kommer de att växa
igen mer med tiden och på sikt kan framförallt Fäbodträsket bli mer som en träsk än en sjö. Positiva
förändringar vid nollalternativet är att ökad primärproduktion bidrar till ökad förmåga för sjön att lagra
koldioxid vilket gör att ekosystemtjänsten “Global klimatreglering” gynnas av nollalternativet. Även
jordbruksmark/produktion av grödor gynnas av nollalternativet. Trots att ingen jordbruksmark blir helt
vattentäkt vid planförslaget, blir den mark som normalt översvämmas vid vårflod (45 - 46 m ö h) mer
mättad på vatten och kan bli svårare att bruka.
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4.4 Ekosystemtjänster i Fäbodträsket
Tabell 3: Planförslagets och nollalternativets påverkan på värdet på Fäbodträsket/Vallsträskes
ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Typ av
tjänst

Dricksvatten

Försörjande

En höjning ger mer ytvatten och möjligt dricksvatten.
Bättre vattenkvalitet i sjön höjer värdet även för
ekosystemtjänsterna hälsa, rekreation och fiske. Parameter:
vattenkvalite

Fisk
(livsmedel från
sötvattenorganismer)

Försörjande

Högre vattennivå ger på sikt högre syresättning i vattnet
vilket också ger bättre livsmiljöer för fisk. Sjön hade när den
var högre/djupare en högre biologisk mångfald i
fiskbeståndet.
Minskat djup, mindre syre och mer slam på botten är
troligen anledningarna till att till exempel gösen inte längre
finns i sjön (Vallsträsket). Det är svårt med den information
som finns att bedöma om det sker någon förändring av av
nivån kvicksilver i fisk vid en höjning. Parameter vid
bedömning: mängd fisk och biologisk mångfald bland fisk
förr jämfört med nu

Produktion av
grödor
(jordbruk)

Försörjande

Ingen jordbruksmark blir översvämmad vid höjning till
ursprunglig nivå, men ca 11 ha översvämmas vid vårfloden
och kommer sannolikt att bli blötare/torka långsammare.
planförslaget ger därför ett negativt värde för produktion av
grödor. Parameter: Möjlighet att producera grödor på
jordbruksmark

Reglerande
Global
klimatreglering

Vid en höjning blir en större del mark än idag vattentäckt,
eftersom sjöarna till stor del omringas av skogsmark (86%
av sjöarnas avrinningsområde består av skog). Detta ger ett
högre koldioxidläckage från skogsmark när man höjer sjön.
Parameter: koldioxidutsläpp

Reglerande

Höjningen är positiv för vattenmagasineringen eftersom att
en större mängd vatten magasineras och blir tillgänglig för
till exempel bevattning vid en höjning. Höjningen är positiv
för grundvattennivån och påverkar därför tjänsten
dricksvatten positivt. Om man ser till att tvärsnittsarean till
det nya utloppet blir tillräcklig stort så att vårfloden rinner
undan i samma takt som tidigare, så påverkas ej
vattenflödet.(neutral) Parameter: vattenvolym vid
magasinering samt utjämning av vattenflöden

Reglerande
Vattenrening
(näringscykeln och
och läckage av stödjande

Höjningen är positiv för vattenreningen. Vattenkvaliten blir
bättre och näringsläckaget mindre när vattnet får längre
omsättningstid och mängden biomassa blir mindre.
Bedömningen är gjord på att en djupare sjö får längre

Flödesutjämning och
vattenmagasinering

Plan- Noll-

Förklaring

För- alternativ
slag
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omsättningstid och därav läcker mindre näringsämnen till
havet. I Svensk vattenarkiv kan man se att Fäbodträsket idag
beräknas läcka mer kväve och fosfor till havet än
Vallsträsket, som har en djupsänka,större volym och längre
omsättningstid. En höjning minskar risken för oxidation av
sulfidleror. De jordar som finns inom 45 meters linjen har
redan oxiderat då sjöns tidigare nivå legat där. En höjning
minskar risken för oxidation i framtiden då marken täcks
med vatten och ej kommer i kontakt med syre. Mindre sulfat
kan leda till minskad mängd av algen ”Gubbslem” som kan
gynnas av sulfat i vattnet. (parametrar: vattnets innehåll av
kväve, fosor, tungmetaller och gifter, vattnets omsättningstid
samt transportering av näringsämnen till havet)

näringsämnen)

Primärproduktion

Stödjande

Primärproduktionen går ner vid en höjning, vilket är positivt
för intressenterna, genom att 3 utav tjänsterna
(rekreationsaktiviteter, hälsa och bostadsrelaterade
naturkvaliteer) ökar. Därav pilen upp trots att produktionen
går ner. Även om minskad primärproduktion ger mindre
koldioxidupptag bedöms värdet totalt gå upp vid en en
höjning. Detta tack vare dess påverkan på de andra tre
tjänsterna som räknas upp ovan och att sjön är humös och
beräknas släppa ut mer koldioxid än den tar upp.
(parameter: mängden växtplankton och klorofyll i vattnet)

Livsmiljöer

Stödjande

En höjning ger större vattenvolym, vilket ökar livsmiljön för
vattenorganismer. Grunda sjöar växer igen fortare. Sjön
visar genom tidigare fiskbestånd på högre biologisk
mångfald förr än nu. Fortsatt igenväxning försämrar
förutsättningarna för en god livsmiljö. Eutrofa sjöar är
artfattiga. Bedömningen är baserad främst på
vattenorganismer (parameter: biologisk mångfald,
vattenlevande organismer, syrehalt i vattnet)

Hälsa

Kulturella

Höjningen ger bättre vattenkvalite, vilket ger bättre hälsa.
Igenväxning ger bland annat mindre hälsosamt badvatten.
Idag har sjön till exempel hög halt av algen gubbslem, som
fastnar på kroppen när man badar och kan orsaka irritation
och klåda. Bättre badvatten är positivt för hälsan. Fler
människor vill vistas vid en öppen sjö, frisk luft och
rekreationsaktiviteter bidrar till bättre hälsa. Parameter:
Vattenkvalitet

Bostadsrelaterade
naturkvalitéer

Kulturella

Boende vid en öppen sjö med bra vattenkvalitet är mer
attraktivt jämfört med en våtmark (eller en sjö med sämre
vattenkvalitet). En stuga vid en sjö med bra vattenkvalitet
och låg igenväxning har högre värde. Parameter:
värdeminskning på stugor

Möjlighet till
rekreationsaktiviteter

Kulturella

En mer öppen vattenyta ger ett högre värde för rekreation då
den ger större möjlighet till fritidsaktiviteter som båtturer,
fiske, bad och andra vattenaktiviteter. Parameter:
Vattenkvalitet, vattendjup och mängden vattenväxter
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4.4 Värdering av ekosystemtjänster från Fäbodträsket
4.4.1 Värdet av en öppen sjö för stugägare
Även om stugföreningen får stöd av stugägarna kring Vallsträsket, så beräknas enbart värdet på stugorna i
Fäbodträsket, då det är den sjö/ del av sjön som är mest påverkad av igenväxning idag. Stugorna i
Fäbodträsket har ett gemensamt värde av totalt ca 11 miljoner kronor. (20 stugor * 550 tkr)
I en enkätundersökning (se figur 8), fick 100 personer värdera hur mycket mer eller mindre (i procent) de
skulle värdera en stuga till, som låg belägen vid en sjö som höll på att växa igen jämfört med en stuga vid
öppet vatten. De första frågorna handlade om ålder och familjesituation samt frågorna “Om du ska köpa
en stuga vid en sjö, har det betydelse för dig om sjön håller på att växa igen med vattenvegetation som till
exempel vass?” och “Hur mycket är du i så fall villig att betala för en stuga vid en öppen sjö jämfört med
en stuga vid en igenväxt sjö (våtmark)?”. 97 av 100 svarade att det hade betydelse om stugan ligger
bredvid en sjö som håller på att växa igen och 99 av 100 svarade att de skulle betala mer för stugan vid en
öppen sjö. 97 personer svarade på den sista frågan där två bilder på Fäbodträsket och dess grad av
igenväxning visades och frågan löd: “Hur mycket anser du att en stuga sjunker i värde om sjön den ligger
bredvid växer igen? (sätt en procentsats med tanke på att sjön idag är igenväxt till den grad som kan ses
på bilderna)”. Störst andel svaranden (43st av 100st) valde alternativet 50% (se figur 8). Genom att
räkna samma svaren, så blev den genomsnittliga procentsatsen på hur mycket värdeminskningen skulle
bli: 47%.

Figur 8: Värdeminskning på stuga där sjön håller på att växa igen
4.4.2 Värdet av jordbruksmark som kan påverkas
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Vid den önskade nivån på sjön vid en återställning (45 m ö h) påverkas ingen jordbruksmark, men marken
som redan idag översvämmas vid vårfloden (och ligger 0-1m från den nya strandlinjen) kan bli konstant
blötare/torka långsammare efter vårfloden då den hamnar närmare vattennivån. Hur stor del av marken
som eventuellt blir blötare är bedömt med hjälp av ytan/arean på den mark som översvämmas vid
vårfloden (46 m ö h) vilket gör att det finns en marginal på ca 0-1m till önskat vattenstånd om det skulle
vara så att marken blir för blöt för att bruka. Det är 11 ha jordbruksmark som påverkas vid 46 m ö h, men
sannolikt kommer denna mark inte att bli helt obrukbar. Om 11ha jordbruksmark trots allt skulle bli helt
obrukbar, skulle det innebära en förlorat värde på (15000kr*11ha)=165 000kr för jordbrukarna. Här har
förlorat markvärde/försäljningspris räknats på att jordbrukarna skulle vara villiga att ge upp sin mark.
Om markägaren är en jordbrukare som behöver all sin mark för egen produktion av foder till sina djur och
nu får in mindre vall (på upp till 11 ha) så skulle det innebära att jordbrukaren vid sjön Vallsträsket
behöva köpa in 10*11= 110st rundbalar till sina djur eftersom han inte längre kan producera dem själv.
Detta skulle innebära en kostnad på ca 44 000kr per år och per skörd (räknat med ett genomsnittspris på
400kr/bal). Det troliga är att jordbrukaren kan få ut en skörd mindre per år vilket kostar honom 44 000kr
per år. Men skulle näringvärde gå förlorat pga senare skörd kan man räkna på att förlorat värde blir mer
än så. Detta beror helt på hur attraktiv marken är för jordbrukaren och hur den används. Observera att
beräkningen är gjord på att endast vall produceras på marken, normalt sett produceras något annat, t ex
korn eller havre vart tredje till femte år.

5. Diskussion
5.1 Vilka ekosystemtjänster går att värdera?
Vissa ekosystemtjänster är lättare att sätta ett värde på än andra. De ekosystemtjänster som valdes ut för
värdering i denna rapport är tjänster som har ett direkt värde tack vare att det finns materiella ting att
värdera i pengar. Försörjande tjänster som till exempel grödor eller fisk eller andra råvaror naturen ger oss
är de ekosystemtjänster som är lättast att värdera monetärt. De stödjande tjänsterna så som
primärproduktion, näringscykeln och livsmiljöer är de som upplevs som svårast att mäta i pengar.
Ekosystemtjänster går ju även att värdera “biofysiskt” genom att mäta till exempel materialflöde eller
ekologiskt fotavtryck. Men detta är för de flesta människor svårt att ta till sig och gör det svårt att jämföra
med sådant som värderas i pengar. Ett projekt går att värdera genom parametrar som till exempel
ekologiskt fotavtryck (CO2 utsläpp), men för att de som är inblandade i beslutsprocessen ska ha något att
relatera till så får man då istället sätta ett värde på att rena det CO2 utsläpp som man räknat ut att
projektet släpper ut. Vad skulle priset för det bli? Att samhället är uppbyggt på ekonomiska system är en
av de huvudsakliga anledningarna till varför en monetär värdering är att föredra i samråd med intressenter
och allmänhet - för att alla ska förstå och det måste vi nog fortsätta med tills förståelsen för naturens
tjänster är bättre.
5.1.1 Värdering av bostadsrelaterade naturkvalitéer
Priset på stugorna gäller framförallt det 20-tal stugor belägna runt sjön Fäbodträsket eftersom den är den
sjö som drabbas hårdast av igenväxningen. Jordbruksmarken gäller främst mark runt Vallsträsket,
eftersom att ingen mark nära Fäbodträsket strandkant brukas idag. En liten del mark runt Bureälven (i
närheten av Fäbodträskets utlopp) översvämmas också vid 46 m ö h, därför är även denna mark tagen i
beräkning. Andra tjänster som skulle kunna värderas i kronor vid en fortsatt värdering av sjöns tjänster är
till exempel fisk (genom mängd och priset på fisk). Vad gäller fisk, så rör det sig om hobbyfiske, vilket
gör att fisket blir överlappande med till exempel tjänsten “Rekreationsmöjligheter”. En annan tjänst som
skulle gå att värdera är vatten. Men i just detta fallet, så används vattnet varken till dricksvatten eller
bevattning idag, vilket gör att det är svårt att sätta ett monetärt värde. Varken Fäbodträsket eller
Vallsträskets ytvatten används direkt som dricksvatten, däremot påverkas grundvattennivån och nivån i
till exempel brunnar vid en förändrad vattennivå.
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En annan aspekt vad gäller vatten är dess värde för användandet av det till vattenkraft. Om det var så att
vattenkraftstationen nedströms Bureåälven skulle fått lägre vattenflöde sommartid pga höjningen av sjön
så skulle fortsatta uträkningar kunna göras på vattnets energivärde i kiloWattimmar. Anledningen till att
den utelämnats är att intressenten i detta fallet inte är kraftbolaget och att flödet ut från Fäbodträsket
beräknas vara densamma vid en höjning. Men vid ett annat typ av fall skulle det kunna vara tillämpligt att
mäta vattnets värde i kWh, ifall det visar sig ha en påverkan på det vatten (i volym) som når en
vattenkraftstation.

5.2 Planförslaget och betydande ekosystemtjänster
De miljöförändringar som sker vid planförslaget är en höjning av vattennivån, som gör att 11 ha
jordbruksmark kommer bli mer mättat på vatten och därför kan bli svårare att bruka. Denna mark ligger
45 – 46 m ö h. Ingen mark översvämmas vid den vattennivå man strävar efter sommartid (45 m ö h), men
marken närmast vattenytan kommer att bli mer mättad på vatten. Eftersom marken på denna nivå redan
idag är översvämmad vid vårflod, så bör höjningen inte göra någon skillnad mer än att vårfloden
eventuellt kan dröja kvar något längre. Vattenflödet från sjön till Bureälven kommer att vara densamma
även om vattenmängden i Fäbodträsket är något större på sommaren än vad det är idag. Om vårfloden blir
högre eller dröjer kvar längre beror på hur väl man kan beräkna det nya utloppets tvärsnittsarea.
Ekosystemtjänsten vatten kan ses som en av de viktigaste tjänsterna, då dess parameter vattenkvalite kan
ses som värdefull ur flera aspekter. I detta fall dricks inte ytvattnet, men framförallt är den ekologiska
vattenkvaliten (näringsbelastningen i sjön) ej god och algerna, framförallt den höga mängden “gubbslem”
gör det mindre trevligt att bada i sjön. Den försörjande ekosystemtjänsten dricksvatten påverkar således
tjänsterna hälsa och rekreation och bostadsrelaterade naturkvaliteer. Att sjön upplevs ofräsch att bada i
ger den sjön ett minskat värde för rekreation. Vattenkvaliten påverkar också fisket och den biologiska
mångfalden i sjön.
Samtidigt som vatten påverkar flera andra tjänster så påverkar flera av de stödjande och reglerande
tjänsterna vatten; näringscykeln, vattenrening, primärproduktion och vattenflöden påverkar vattnets
kvalite och vattnets kvalite påverkar i sin tur användandet av dessa.
Motsättningar till planförslaget har framkommit genom överklaganden från jordbrukare runt Vallsträsket
som oroar sig för översvämmad mark.(Persson. B-G, muntl) Varför inga jordbrukare från Fäbodträsket
bör komma att protestera kan bero på att det knappt finns någon jordbruksmark närmast sjön men även på
att det är Fäbodträsket som är mest negativt påverkad av den nu lägre vattennivån och inte Vallsträsket.
Samråd bör hållas med alla berörda markägare, även skogsägare. Det är i Fäbodträsket det finns högst halt
av näringsämnen, alger och vegetation i vattnet. Vallsträsket, har en större öppen yta och lägre procent
igenväxning (om man bortser från Flaxenviken som är nästan helt igenväxt). Detta gör också att fisket i
Vallsträsket inte är lika påverkat och det ser man också på vattnets syrenivå vid mätningarna sommartid.
Om dessa jordbrukare inte har någon koppling till Fäbodträsket så ser de inte nyttan med höjningen, som
givetvis gynnar hela vattenförekomsten Vallsträsket samt Fäbodträsket men fördelarna med en höjning
märks mer för stugägare och markägare runt Fäbodträsket.
5.2.1 Tillägg i Planförslaget
Idag är de underlag som finns om Fäbodträsket och planförslaget riktat främst mot att höja sjöns värde ur
intressenten stugägarnas synvinkel.
Något som också bör beaktas och borde finnas med i ansökan till miljödomstolen är att en höjning även
skulle:
-Motverka igenväxningen av både strandområden och vattenyta och bromsa omvandningen till
våtmark (får stöd i miljömålet “Levande sjöar och vattendrag)
-Förbättra vattenkvalitén i Fäbodträsket (får stöd i EUs vattendirektiv)
-Förbättra förutsättningar för friluftsrelaterade aktiviteter så som till exempel fiske och bad

25

-Bevara och stärka förutsättningarna för biologisk mångfald i sjön (får stöd bland annat i miljömålet
“ett rikt växt och djurliv”)

5.3 Nollalternativet
Nollalternativet skulle inte enbart påverka miljön negativt, men de tjänster som sjön ger oss människor
påverkas till största del negativt (9 av 11 tjänster sjunker i värde vid nollalternativet). Vad som är negativt
för miljön, beror helt på hur man definierar miljön. De finns exempel att hitta där en våtmark har högre
biologisk mångfald än en sjö. Om vi till exempel skulle bestämma oss för att enbart använda den
biologiska mångfalden som ett mått för att bedöma hur miljön mår, måste vi göra just det och inte bara
bedöma den biologiska mångfalden som är värdefull för människan. Att en grund sjö växer igen är
naturens egna utveckling. Bör vi stoppa denna utveckling för att tillgodose våra egna behov? Den
biologiska mångfalden av alger eller till exempel fågelarter som väljer ett träsk framför en sjö har inte
undersökts, men borde inkluderas i ekosystemtjänstkonceptet om det skall användas som beslutsunderlag.
Vad som gör bedömningen av ett nollalternativ svår är att det finns väldigt lite tillgänglig information om
att just höja en sjö (så att den blir mindre som en våtmark och mer som en sjö). Att genom restaurering
återställa jordbruksmark som tidigare erhållits genom sjösänkning till våtmark finns det gott om
information om, men jämförelsen mellan fördelar och nackdelar mellan just en sjö och en våtmark saknas.
5.3.1 Andra alternativ
Av telefonsamtal med Jörgen Berglund på Skelleftekraft framgick att regleringen av Bureälven som sker
via Svarttjärnsdammen påverkar nivån i hela Bureälven och att det finns en vattendom som gör att man
stänger luckorna på reglerdammen när vattennivån kommit ner till 79,0 m ö h efter vårfloden. (läs mer i
bilaga 8.3) Vattendomen gällande för detta är från år 1952. Denna reglering bör med största sannolikhet
vara en bidragande orsak till att Fäbodträskets vattennivå sänkts. Ett alternativ till att göra en fördämning
vid Fäbodträskets utlopp till Bureälven kan vara att domen gällande vattennivå som skall hållas i
svarttjärnsdammen omprövas. Genom att sänka nivån till (till exempel) 78.5m skulle sjöarna nedströms få
mer vatten. Ett problem är dock att man måste se vad som blir drabbat på andra sidan dammen. Skulle
detta innebära att sjöarna Bodträsket och Burträsket på andra sidan dammen sänks istället och kommer de
att sänkas mer än de ändå skulle ha gjort naturligt? Kraftbolaget skulle givetvis inte uppskatta en lägre
fallhöjd, men eftersom att land och vattennivåer förändras över lång tid, bör kanske vattendomar som
drabbar flera sjöar och vattendrag på detta sätt ses över betydligt oftare. Min tanke är att sådana här
domar bör kunna omprövas om det visar sig att deras påverkan på närliggande sjöar och vattendrag
förändras över tid. Är det lämpligt att dammen håller vattnet på samma nivå som för 63 år sedan, om man
räknar med den naturliga sänkning som skett? Detta skulle kunna vara ett uppslag till fortsatta studier.

5.4 Områdesavgränsningar
Bedömningen av ett projekt bör inkludera alla ekosystemtjänster från området. I denna fallstudie rör alla
tjänster som tagits upp utom en, tjänster som kommer från sjöns ekosystem. Till exempel togs
jordbruksmarken med för att den också påverkas. Här skulle man även ha kunnat ta hänsyn till den
påverkan en höjning får på tillväxten i till exempel skogsmarken som omger sjön. Om man i detta fallet
skulle värdera den skogsmark som ligger inom 46 m ö h, så får man ett mått på vilken skogsmark som
kommer att bli mer blötlagd året om. Det är viktigt att man är tydlig med sin avgränsning. En geografisk
avgränsning innehåller ekosystemtjänster från flera ekosystem och naturtyper. (skogens, sjöns,
jordbruksmarkens osv.

5.5 Integrering av ekosystemtjänster i MKB-verktyget
Som synes är det inte alltid lätt att mäta värdet av ekosystemtjänster och just därför kan värderingen i
första hand användas i syfte att väga för och nackdelar mot varandra efter att ha identifierat de
miljöförändringarna med en åtgärd. Istället för att mäta kostnader i kronor mot varandra, så är ett
pilsystem liknande det i tabell 3 användbart när man ska väga påverkan på ekosystemtjänster och vad som
händer med dess värde för och emot varandra. Ett tillägg med någon slags kvantitet skulle dock göra
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jämförelsen mer rättvis. Flera av tjänsterna överlappar varandra, till exempel får inte parametern
“Vattenkvalitet” användas som bedömningsgrund för flera ekosystemtjänster som ska vägas mot
varandra, vilket kan bli missvisande. En utveckling av detta arbete skulle kunna innebära att ta fram
kvoter för att avgöra tjänsternas betydelse, när de jämförs mot varandra. Eftersom att vattenkvalite är en
parameter som har betydelse för flera av tjänsterna bör den värderas högre än till exempel rekreation. I
detta fall är ju rekreation även den beroende av vattnets kvalite, vilket gör att vattenkvalite är med som
bedömningspunkt under flera tjänster och därmed blir dubbelräknad. Ett exempel på hur man kan väga för
och nackdelar mot varandra är att ge parametern vattenrening en koefficient på 4, ifall den ligger till
grund för fyra andra ekosystemtjänsters värde. Om då en stödjande tjänst som vattenrening har betydelse
för vattnets kvalite så påverkar den alla tjänster som påverkas av vattnets kvalite. Detta gör att stödjande
och reglerande tjänster bör värderas högre då de är förutsättningen för flera utan de försörjande och
kulturella.
Om ekosystemtjänster skall integreras beslutsprocesser så bör en praxis tas fram över vilka och hur
många tjänster som skall presenteras från vardera grupp av tjänster (försörjande/stödjande osv) och ett
slags schema skulle kunna göras över vilka tjänster som är sammakopplade med vilka. En lösning skulle
kunna vara att ta fram redan färdiga bedömningsgrunder för varje tjänst, som sedan appliceras på fallet i
fråga. (koldioxidutsläpp ska t ex mätas genom utsläpp i CO2 / kilo, markförsluster skall mätas i mark som
blir obrukbar / hektar) och så vidare.
I detta exempel märker vi att vattnets kvalitet har stor betydelse för många andra av ekosystemets tjänster,
då kan den tjänsten värderas högre än t e x fisk för livsmedelsproduktion.
Alla tjänster skulle kunna värderas två gånger, en gång med avseende på deras värde för människan och
en gång med deras värde för biologisk mångfald. Ett exempel är tjänsten primärproduktion, kanske bör
den värderas med båda dessa parametrar som grund?
Olika tjänster har olika stor betydelse för olika åtgärder och för att kunna göra en rättvis värdering så
måste alla berörda tjänster tas med och bedömas, men inte i nödvändigtvis i pengar. “Påverkas värdet på
ekosystemtjänsten negativt vid genomförande av planförslaget?”(ja eller nej), kan vara ett lämpligt första
utgångsläge och då ekosystemtjänsten påverkas negativt kan man gå vidare med följdfrågor för att se över
kvantitet och om den påverkas lika negativt vid andra alternativ (andra alternativ kan t ex gälla
planering/lokalisering eller annan konstruktion).
I den nuvarande MKB-processen framgår det att man i delen som kallas nulägesbeskrivning ska utgå från
naturmiljö, friluftsliv, mark och vatten, luft och klimat landskapsbild, kulturmiljö samt människors hälsa
och säkerhet. Samtliga går att koppla till ekosystemtjänster och att inkludera dessa i bedömningen skulle
komplettera MKB-verktyget genom att även de indirekta tjänster och naturvärden som ekosystemet i
planområdet ger oss lyfts fram. Detta gör verktyget mer långsiktigt hållbart i och med att man tänker ett
steg längre. Att inkludera ekosystemtjänster och dess värden i en beslutsprocess behöver inte
nödvändigtvis innebära en värdering i kronor, biofysiska parametrar som t ex koldioxidutsläpp, eller
kväverening, vattenkvalite är användbara för att väga för och nackdelar med ett projekt mot varandra.
Om detta arbete skall användas som grund för hur man kan väga ekosystemtjänsters värden mot varandra,
bör hänsyn tas till att vissa tjänster, som ansågs ha mindre betydelse i just detta fall eller vara svåra att
värdera tack vare den data som fanns om sjön utelämnats.

5.6 Handlingsplan
Samråd är ytterst viktigt. Intervjuer med alla intressenter måste göras, vilket betyder att man bör ta
kontakt med jordbrukarna som påverkas i Vallsträsket och tillsammans titta på kartan för en bedömning
av vilken mark som kan komma att bli blötare vid en höjning av sjön. Alla samråd skall dokumenteras till
en framtida MKB. Stugföreningen bör ta ställning till om det kan vara av intresse att tillsammans betala
berörda jordbrukare för den mark som kan komma att drabbas. Det skulle kunna vara en lösning till att få
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alla intressenter positiva till en höjning i och med att ena parten kompenseras för det den förlorar.
Man bör ta kontakt med någon som kan beräkna vilken tvärsnittsarea som är lämplig för utloppet till
Bureälven, detta för att minska risken för att vattennivån vid vårfloden blir förhöjd under längre tid.
För att öka effektiviteten av växternas näringsupptag bör man skörda vattenväxterna/vassen på sommaren
och föra bort materialet. Detta för att undvika att näringen åter tillförs sjön (vilket försämrar
vattenkvaliten). Vattenväxter binder näring under vegetationsperioden, men när växterna vissnar och
senare bryts ner frigörs det mesta av näringen igen. Efter en höjning är det extra viktigt att skörda
oönskad vattenvegetation och föra bort den för att få en bättre vattenkvalite och bromsa fortsatt
igenväxning.
Enligt (Dahlgren och Engström, 1997) bör man höja en sänkt sjö minst 0,8 m (0,8-1m) för att få en
långsiktlig inverkan på vegetationsutbredningen. Detta bör kollas upp, den planerade höjningen på 0,6m
kanske ger sämre resultat än önskat. En höjning på 0,8 m kan vara nödvändig för önskat resultat. Om
SMHIs höjddata för Fäbodträsket stämmer så håller sig den nya nivån fortfarande under sjöns
ursprungliga nivå. (44,1 m ö h + 0,8 = 44,9 m ö h.)

5.7 Osäkerhetsanalys
Önskad nivå 45 m ö h är uträknat med hjälp av en kartanalys, men eftersom nuvarande vattennivå ej är
helt säker (44,1 m ö h enligt SMHI) så är det inte säkert att det är exakt 45 m ö h man önskar som ny
vattennivå. En höjning på 0,6m skulle ge vattennivån 44,7 m ö h om man går efter SMHI´s bedömning av
sjöns höjd från 2012. Bedömning av hur mycket stugföreningen vill höja sjön är utmålat på en stor sten i
vattnet. Beräkningen av öppen vattenyta (48,8%) blir ej helt sanningsenlig eftersom det är beräknat på 45
m ö h (önskad vattennivå). Vattenproverna är enstaka och inte tagna i serier, vilket också ger en osäkerhet
av dess relevans. Att pH-värdet är 5% lägre i provtagningen från 2015 jämfört med 2008 beror troligen på
att vattenproverna 2015 togs mitt under pågående vårflod.
Vissa tjänster som kan vara betydande har utelämnats. Ett exempel är erosion, men i detta fall bedömdes
inte erosion vara någon större risk med tanke på att det är en återställning det rör sig om, vattennivån har
redan legat där den planeras att återställas till vilket gör att det mesta redan har eroderat.
Beräknad förlorad jordbruksmark är svårbedömd i och med att markens användbarhet kan variera på
grund av många faktorer. Även om bara första skörden skulle gå förlorad så kan det förstöra för bruk
längre fram under sommaren. En mjölkbonde som är beroende av högt näringsvärde i fodret till sina djur
tappar nu detta. På grund av det kan de berörda jordbrukarna ha väldigt skilda uppfattningar om värdet på
sin förlorade inkomst eller markens värdeminskning. Därför är ett besök på plats samt samråd med
berörda jordbrukare nödvändigt.
Hur mycket stugorna kommer att vara värda i framtiden om sjön växer igen är osäkert, delvis på grund av
tidsbegreppet. Att stugorna vid inköp inte var belägna vid en helt öppen sjö, (i undersökningen fick man
välja minskat värde jämfört med en stuga som låg vid en helt öppen sjö) gör det svårt att säga att värdet
skulle minska med så pass mycket som 50%. Eftersom att sjön var igenväxt till viss del även när stugorna
köptes så skulle förändringen inte vara 0 – 50% utan sjöns igenväxningsgrad när stugorna köptes in borde
räknas bort från dessa 50%. Andra faktorer gällande efterfrågan av stugor påverkar också stugornas
värden.

6. Slutsats
De fysiska miljöförändringar som sker vid planförslaget är att 11ha jordbruksmark blir mer mättad på
vatten och kan komma att torka upp långsammare på våren. Den negativa ekosystemtjänstpåverkan som
kan inträffa till följd av miljöförändringarna vid planförslaget är ett något högre utsläpp av koldioxid från
den skogsmark som nu blir vattentäkt samt en blötare, men inte översvämmad mark att bruka framförallt
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för jordbrukarna som brukar marken närmast strandlinjen (upp till 46 m ö h) kring sjön Vallsträsket och
Bureåälven. Värdet på denna jordbruksmark beräknas vara endast en liten del av det värde som
stugägarna kring Fäbodträsket skulle förlora vid ett nollalternativ där sjön växer igen och blir en våtmark.
Detta gör att höjningen av sjön Fäbodträsket skulle vara skälig att genomföra ur ett
ekosystemtjänstperspektiv. Höjningen får även stöd i såväl lokala som nationella miljömål samt i EUs
vattendirektiv som syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser.
Att integrera ekosystemtjänster i MKB-processen skulle vara lämpligt som komplement till det som
verktyget innehåller idag, men är ej lämpligt som enda bedömningsgrund då man endast identifierar och
bedömer det värde som ekosystemtjänsterna har för oss människor, och inte för miljön som helhet. En
monetär värdering kan vara behjälplig i vissa fall men kan också ge en snedvriden bild då långt ifrån alla
tjänster som naturen ger oss kan mätas i pengar.
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8. Appendix
8.1 Klassning av fosfor och kvävehalter vid provsvar

8.2 Beräkning Fäbodträsket och Vallsträskets gemensamma
avrinningsområde
Fäbodträsket och Vallsträskets hela avrinningsområde (SMHI, 2015)
Area

641,82+33,74km2= 675,56 km2

Varav:
Sjö

5,11%av 641,82= 32,797 + 11% av 33,74=3,7114, 36,5/675,56 = 5,4%

Jordbruksmar
k

6,75% av 641,82=43,32285 + 12,41% av 33,74=4,18, 47,51/675,56= 7,0%

Skogsmark

86,79% av 641,82= 557,035 + 76,59% av 33,74=25,841, 582,876/675,56=
0,8628=86,3 %

Jordarter
Morän

53,03% av 641,82=340,35 + 49,73% av 33,74=16,77, = 53%

torv

15,97% av 641,82=102,5 + 6,76% av 33,74=2,25 , =16%

finjord/lera

4,73% av 641,82=30,358 + 9,14% av 33,74=3,08, =5%
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Grovjord

7,02% av 641,82=45,055 + 3,95% av 33,74=1,33, = 7%

Silt

5,73% av 641,82=36,776 + 5,77% av 33,74=1,9467, = 5,7%

Tunnjord och
kalt berg

5,31 av 641,82=34,08 + 13,64 av 33,74=4,6 = 5,7%

8.3 Varför har Fäbodträsket sänkts?
2013 anlitades genom arbetsgruppen TVF en konsult för att bedöma anledningen till sjöns lägre
vattenstånd. Bedömningen blev att den naturliga orsaken är att utloppet till Bureälven dränerar sjön, då en
del av den tröskel som finns vid de båda utloppen till Bureåälven delvis spolats bort. Vårfloden vid
snösmältningen kan ha orsakat en erodering i de två kanaler som utgör anslutningen.
Ingen kan svara på exakt när förändringen skett eftersom det skett succesivt men framförallt sjön
Fäbodträsket tycks växa igen allt snabbare. Sjön Fäbodträsket är en naturlig våtmark och den sänkning
som skett har till stor del skett naturligt, men det är svårt att avgöra hela anledningen på grund av
bristfällig dokumentation bland annat om utformningen på de två utlopp som idag finns till Bureälven.
Utloppen ser ut att vara delvis grävda, bland annat på grund av sina branta kanter, men ingen vet om och
när detta skulle vara gjort.
Bureälven är reglerad för vattenkraftändamål och har 3 kraftverk uppströms från Fäbodträsket, varav det
som ligger närmast, (Mjövattsforsens vattenkraftstation) ligger i Kvarn, ca 1 km uppströms Bureälven
räknat från Fäbodträskets utlopp. Regleringen av Bureälven gör vattenföringen relativt jämn, men med en
lägre vårflod och högre vintervattenföring än normalt (Skellefteå Kommun, 2013).
En anledning till att sjöns vattennivå sänkts är troligen Skelleftekrafts reglering av älven via
Svarttjärnsdammen. Denna reglerdamm ligger vid vid Bodträsket (Burträsket) och det är den som reglerar
vattennivån i Bureåälven. De tre små kraftverken däremellan (Lappvatthedens kvarn, Stormyrforsen och
Mjövattforsen) bör inte påverka nivån nämnvärt då de är strömkraftverk utan möjlighet att dämma några
stora mängder vatten (Berglund, J. muntl).
Att regleringen av älven via Svarttjärndammen påverkar Fäbodträsket vattennivå kan ses tydligt när
dammluckorna stängs. (vattendomen gäller 79 m ö h, vid nivå under detta stängs luckorna). Måndag
förmiddag (2015-06-15) till tisdag eftermiddag (2015-06-16) sjönk vattennivån i Fäbodträsket med hela
0,3m (Holmlund, B. muntl). Vid samtal med representant för Skellefteåkraft gavs informationen att
dammluckorna stängdes (inte helt men delvis) först fredagen 12/6 och sedan måndag 15/6. (Berglund, J.
muntl) Detta gör att man kan säga att vattendomen som finns på Svarttjärndammen i allra högsta grad
påverkar vattennivån i Fäbodträsket och Vallsträsket.
8.3.1 Sjösänkningsdomar
Inga gällande eller gamla vattendomar som gäller just Fäbodträsket har kunnat hittas. Däremot finns det
vattensänkningsdomar kopplade till Mjövattforsens vattenkraftstation, samt årsregleringingen av sjöarna
Neboträsket, Burträsket och Bodträsket. “Regleringen av dessa sjöar har genomförts som
torrläggningsföretag för att vinna torrläggning av mark vid sjöarna” (Åberg, J. muntl).
Det finns även en dom gällande Burträskets vattenreglering (Svarttjärnsdammen) som säger ”Under
sommaren till och med september månads utgång skall vattenståndet såvitt genom reglering är möjligt
hållas på +79,0 m. För att hindra vattenytan att sjunka under + 79,0 m skall ej mera avtappas än vad som
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erfodras för drift av vattenverken och högst 2m3/s såvida en större avtappning skulle medföra att
vattenståndet sjunker under +79,0 m” (Burträskets vattenreglering: Dom 31.1. 1952). Denna dom
påverkar vattennivån i Bureälven och påverkar därmed även Fäbodträsket (Berglund, muntl).

8.4 Sveriges Miljömål
Flera av Sveriges miljömål berör biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sötvatten.
Dessa miljömål är bland annat: “Myllrande våtmarker”, “Levande sjöar och vattendrag”, “Grundvatten av
god kvalite”, “bara naturlig försurning”, “Ett rikt växt- och djurliv” och “Ingen övergödning”.
Ett av etappmålen för dessa miljömål är Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster. “Etappmålet innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt” (Regeringskansliet, 2013).
8.4.1 Skellefteås miljömål
Skellefteå kommun har ett lokalt miljömål; “Levande vatten”, som bygger på de nationella målen som
nämnts ovan. Under “Levande vatten” så har kommunen ett delmål som rör planförslaget och som säger
att “Sänkta sjöar och våtmarker är kartlagda. Urval för återställningsarbete sker med hänsyn till
kulturhistoriska värden och pågående markanvändning” (Skellefteå Kommun, 2015). Det finns också mer
detaljerade delmål som säger att det ska finnas utarbetade rutiner för hur vasslåtter får utföras och ett
handlingsprogram för hur man undviker försurning från de naturligt förekommande sulfidlerorna.

8.5 EU´s vattendirektiv
Det finns lokala och globala miljökvalitetsnormer som relaterar till EUs vattendirektiv. EU:s ramdirektiv
för vatten bygger på att vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och i framtiden.
Vattendirektivet har ett minimikrav på vad EU-länderna ska klara vad gäller både vattenkvalitet och
vattentillgång (Havs och vattenmyndigheten, 2014).
Sverige är indelat i fem vattendistrikt som har ansvar för genomförandet av vattenförvaltningen. Varje
distrikt har sitt eget åtgärdsprogram för att kunna nå vattendirektivets krav.
Havs- och vattenmyndigheten stödjer dessa distrikt och rapporterar arbetet till EU.
Vattenförvaltningens övergripande mål är att uppnå god ekologisk och vattenkemisk status i alla inlandsoch kustvatten till år 2015, eller senast till år 2027. Ramdirektivet betonar tydligt att vatten är gränslöst
och att samarbete över nationsgränserna är viktigt ( Zinko, U. Et al, 2014).
Fäbodträsket tillhör Bottenvikens vattendistrikt och Mellanbygdens vattenråd. I Mellanbygden behöver
72% av vattenförekomsterna hjälp för att uppnå målet ”god status”. Åtagandet att lämna friska vatten till
våra framtida generationer är något som krävs för att såväl vattenrådet som Sverige och ska uppfylla
lagen enligt EU´s vattendirektiv.
De flesta vattenproblem som finns i Mellanbygdens vattenrådsområde kan lösas lokalt. Ett av dem är att
återställa vattendrag och sjöar till naturligare förhållanden samt att minska de negativa miljöeffekter
tidigare sjösänkningar åstadkommit (Mellanbygdens Vattenråd, uå).
8.5.1 Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en den kvalitet som en vattenförekomst, till exempel en sjö ska ha vid en viss
tidpunkt. Innan man fastställer en miljökvalitetsnorm kartläggs vattnets nuvarande status.
Vattendelegationen i vattendistriktet avgör vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för varje
vattenförekomst. De normer som sjöarna Fäbodträsket och Vallsträsket ska uppnå är god ekologisk status
och god kemisk status (Vattenmyndigheterna, 2014).
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8.6 Kartanalys av Jan Åberg
Vad som beräknas ske med mark och landskap vid en höjning av sjön till den ursprungliga vattennivån,
kan man se på kartsimuleringen som Jan Åberg (representant från Mellanbygdens vattenråd)
gjort med hjälp av lantmäteriets kartor. Han har använt databasen "Höjddata 2+" och det resultat som
redovisas i hans rapport är att sjöarnas gamla vattennivå var omkring 44,9-45,0 m ö h. Därför har 45,0 m
ö h använts som ursprunglig vattennivå i denna rapport. Kartsimuleringen han gjort visar att det finns
åkermark runt sjön som hamnar 0-0,5 meter från vattenytan om den gamla nivån återställs, men inte heller
på denna kartmodell översvämmas någon åkermark vid 45 m ö h.
Modellen är någon mer detaljerad än den som gjorts via kommunens MapInfo och visar även var man kan
förvänta sig blöt mark. (Jan Åberg, muntl).
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