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Restaurering av vattendrag på fastigheten Västansjö 
S:9 i Vilhelmina kommun
(2 bilagor)

Beslut
Länsstyrelsen godkänner att ni utför restaureringsåtgärder i Kvarnbäcken på 
fastigheten Västansjö S:9 i Vilhelmina kommun. Beslutet gäller endast om 
ni följer vårt föreläggande om försiktighetsmått nedan och inte avviker från 
innehållet i anmälan.

Försiktighetsmått
1. Arbetet ska genomföras vid en tidpunkt när det inte stör fiskbeståndet. 

Se motivering.  
2. Åtgärderna får inte medföra att vattennivån i sjön Bollvattnet ändras. 
3. Upprensade stenar/block ska återplaceras i vattendraget. Placeringen 

ska ske nedströms en lekbotten. Om stenarna/blocken är 
mossbeklädda ska de placeras med mossan uppåt.

4. Tillfört lekgrus ska bestå av naturgrusmaterial. 
5. Träd som fallit över vattendraget ska undvikas att rensas bort. 
6. Ni ansvarar för att den som utför arbetena får ta del av detta beslut och 

vet vilka försiktighetsmått som ska vidtas. 

Detta beslut gäller t.o.m. den 22 oktober 2021.

Viktig information
Ni måste ha markägarens tillstånd innan ni påbörjar arbetena. Vårt beslut 
om vattenverksamhet ger er inte rätt att utföra åtgärden utan markägarens 
tillåtsele. 

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka 
miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande 
planerar och kontrollerar verksamheten för att undvika att miljön skadas.

Det material som ni har tagit fram ska skickas till Västerbottens museum, 
Box 3183, 903 04 Umeå. Genom att en dokumentation av platserna skickas 
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in till Västerbottens museum kommer kunskapen om tidigare verksamhet 
(kvarn, såg och damm) att finnas registrerad. I övrigt har Länsstyrelsen 
ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt. 

Motivering
Vi bedömer att risken för skada på miljön är liten om ni genomför 
verksamheten enligt anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet. 
Därför godkänner vi vattenverksamheten.

Arbetet ska genomföras vid en tidpunkt när det inte stör fiskbeståndet. Vid 
potentiella lekområden ska därför inget arbete ske under yngelkläckning 
eller lekperiod.

Eftersom kvarnen, sågen och dammluckan har tagits bort finns det i princip 
inga dämmande delar kvar i bäcken. Under förutsättning att ni inte ändrar 
vattennivån i sjön Bollvattnet godkänner Länsstyrelsen de anmälda 
restaureringsåtgärderna. 

Vid restaurering vill man försöka återskapa de strukturer som en gång 
funnits. Det innebär att lägga tillbaka stenar och block där de gör störst nytta 
och placera dem där det ser naturligt ut. De stenar och block som ni rensar 
ur bäckfåran ska därför placeras nedströms en lekbotten. Om 
stenarna/blocken är mossbeklädda ska de placeras med mossan uppåt för att 
smälta in i miljön. 

Om ni tillför lekgrus ska det bestå av naturgrusmaterial. Krossat 
stenmaterial får inte användas då fisken kan ta skada.

Att lämna kvar s.k. död ved (träd eller träddelar som ligger helt eller delvis 
ned i vattendraget) i vattendraget har en positiv effekt på ekologin i 
vattendraget, t.ex. kan antalet öringar öka i en bäck med mycket död ved. Ni 
bör därför undvika att rensa bort träd som hamnat i vattendraget. 

Vi har bedömt att åtgärderna inte kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.

Beskrivning av ärendet
Den 7 maj 2018 lämnade ni in en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 
kap. 9a § miljöbalken. Enligt anmälan och er komplettering vill ni utföra 
restaureringsåtgärder i Kvarnbäcken på fastigheten Västansjö S:9 i 
Vilhelmina kommun (karta bilaga 1).

Enligt er anmälan vill rensa bäckfåran och anlägga lekplatser för öring 
enligt Hartijokimetoden. Arbetet kommer att ske helt manuellt. Åtgärder 
kommer att utföras vid fyra olika platser (vid en gammal utflödesdamm vid 
inloppet från Bollvattnet, vid en gammal sågplats ca 200 m nedströms 
Bollvattnet, vid en gammal kvarnplats ca 400 m nedström Bollvattnet samt 
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15 m uppströms vägtrumman som ligger under vägen mot Dikanäs). Sågen 
och kvarnen togs ur bruk under slutet av 1940-talet. I samband med det togs 
dammluckan som reglerade flödet in i Kvarnbäcken bort. Idag finns inget 
kvar av dammluckan. Både sågen och kvarnen flyttades under åren 1954-
1955. Idag finns ingenting kvar av sågen. Det finns en del rester (bråte) kvar 
vid den gamla kvarnplatsen. Varje ställe där ni vill utföra åtgärder planeras 
bli ca 4 långt, 1 m brett och ca 30 cm djupt. 

Enligt er anmälan vill ni göra åtgärder så att vattnet rinner mer samlat än 
vad det gör idag. Ni planerar att förbättra lekbottnarna på tre ställen och att 
vid behov tillföra lekbottengrus av storleken 1-8 cm. Det finns två ställen i 
bäcken med vandringshinder. Det första stället är mellan den f.d. sågplatsen 
och den f.d. kvarnplatsen där en del bråte behöver flyttas. Det andra stället 
är nedanför kvarnplatsen där bäcken delar sig i två små bäckfåror. Här vill 
ni flytta lite stenar för att få bättre flöde. Ni har bedömt att dessa åtgärder är 
tillräckliga för att öka framkomligheten för öringen.    

Bäcken är på orörda sträckor ca 1,2 bred med lugnflytande partier varierat 
med mer strömmande partier. Ni har bedömt att det totala flödet av vattnet i 
bäcken inte kommer att förändras och inte heller vattennivåerna. Tillflödet 
och vattennivåerna i bäcken styrs helt av hur mycket vatten som rinner från 
Bollvattnet och det flödet påverkas inte alls av de planerade åtgärderna. 
Hastigheten på vattnet kan möjligen variera mellan de olika delsträckorna, 
men det är inget i jämförelse med de naturliga variationerna i vattenflöde 
beroende av nederbörd etc. Ni har bedömt att enskilda intressen eller 
allmänhetens tillgång till bäcken inte påverkas av åtgärderna. 

Ni uppger att ni inte har så stor erfarenhet av själva Hartijokimetoden men 
att det finns gedigen kunskap i skogs-, natur- och fiskefrågor i den samlade 
kompetensen i samfälligheten. Arbetet kommer att ledas av Tommy 
Bovinder, stamfastighetsägare i samfälligheten och jägmästare. Ni har en 
arbetsplan som kortfattat innebär att ni planerar att utföra arbetet under 1-3 
somrar, under juni-juli när det är minst påverkan på fiskarnas lekperiod. 

Ärendet har skickats för kännedom till miljö- och byggnadsnämnden i 
Vilhelmina kommun. Kommunen har inte lämnat några synpunkter på 
anmälan.

Lagstiftning
I princip all vattenverksamhet av betydelse är tillståndspliktig enligt 11 kap. 
9 § miljöbalken. Ansökan om tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen. 
För vissa vattenverksamheter av mindre omfattning räcker det med att göra 
en anmälan till Länsstyrelsen innan de påbörjas (11 kap. 9a § miljöbalken 
och 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m.).

Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen om vattenverksamhet 
förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

Joacim Jacobsson
Biträdande enhetschef

Ann-Sofie Lindberg
Miljöhandläggare

Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Karta/flygfoto som visar platsen för den planerade åtgärden
2. Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Kopia till:
Miljö- och byggnadsnämnden, Vilhelmina kommun, 
miljobyggnadsnamnden@vilhelmina.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Cirkeln i kartan markerar platsen för planerade åtgärder
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Flygfoto över Kvarnbäcken
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Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos 
Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till 
Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.

Ange följande

Grundkrav

 Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast 
genom att ange beslutsdatum och ärendebeteckning (t.ex. 620-1234-2013).

 Redogör för om du tycker att Länsstyrelsens beslut är fel i sin helhet eller i 
vissa delar. Motivera ditt ställningstagande och skriv tydligt hur du anser 
att beslutet bör ändras. 

 Ange vilka bevis du skulle vilja att domstolen tittar på och vad de olika 
bevisen ska styrka för något. Exempelvis kanske du åberopar ett intyg från 
en granne som styrker att din brygga legat på samma plats sedan 1950-
talet. Skriftliga bevis lämnar du in samtidigt som överklagandet.

 Om du väljer att anlita ombud bör en skriftlig fullmakt skickas med.

Kontaktuppgifter

Ange ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, adress till 
arbetsplats, e-postadress, telefonnummer till bostad och arbetsplats samt 
mobilnummer. Om du har ett hemligt telefonabonnemang behöver du bara uppge 
ditt nummer om domstolen frågar efter det. 

Om du har ett ombud ska du också ange ombudets namn, postadress, e-postadress, 
mobiltelefonnummer och telefonnummer till arbetsplatsen.

Om du har en enskild motpart ska du, i möjligaste mån, lämna samma kontakt-
uppgifter för denna motpart som för dig själv. 

Skicka överklagandet

Du kan skicka överklagandet via e-post eller brev. 

E-post vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Brev Länsstyrelsen Västerbotten 

901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den dag när 
du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp. Om den som överklagar är 
en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.
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