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2017 går mot sitt slut och vi ser fram emot 
en trevlig juletid. För att ladda upp inför det 
kommande året kan det vara bra att göra en 
sammanfattning av året som gått, vilket vi nu 
tänkte göra för arbetet inom Samverkanspro-
jekt Rickleån.

Projektet startade med uppstartmötet i Ro-
bertsfors 18 maj där ett femtiotal personer 
slutit upp för samtal kring samverkansarbe-
tet i projektet. Under dagen presenterades 
historik om Rickleån och arbetet med fiske- 
och vattenvård, men även annan matnyttig 
information inför det kommande arbetet att 
nå projektets målsättning om god ekologisk 
status. Enighet rådde att denna samverkans-
process ska ha ett samtalsklimat präglat av 
respekt för de olika perspektiven som finns  
för att kreativiteten ska kunna komma fram.

Gästtalare Terese Bengard, verksamhetsle-
dare för Hela Sverige Ska Leva, talade under 
sitt föredrag bland annat om hur kreativitet 
och innovation kan vara ledord för utveckling 
av de resurser som vi har men som vi kanske 
inte alltid tänker på.

Lokala visionsmöten och visionsrapport 1.0
Projektets första  fas var de lokala träffar som 
arrangerades längs älvdalen. Från Rickleå 
by upp till källflödena i Kalvträsk. Till dessa 
möten bjöds allmänheten in för att dela med 
sig av sin syn på Rickleåns vatten, både i av-
seende hur det har varit förut, hur det är idag 
men även hur man hoppas att det ska kunna 
bli. Detta sammanställdes i en visionsrapport 
som finns att ladda ner från projektets hemsi-
da. Rapporten används som del i diskussions-
underlag för de fem samverkansgruppernas 
arbete.

Samverkansgrupperna startar

Efter inledande gruppträff på uppstartsmö-
tet har de fem samverkansgrupperna under 
hösten kommit igång med sitt arbete i olika 
omfattning. Grupperna är indelade att disku-
tera följande ämnesområden; Miljöanpassad 
vattenkraft, Natur- och kulturmiljöer, Areella 
näringar, Förvaltning och utveckling, samt 
Lokal förvaltning av lax.
• Miljöanpassad vattenkraft har haft en 
exkursionsdag och två möten. Alla deltagare 
har fått berätta om förhoppningar och far-
hågor inför samverkansarbetet. I övrigt har 
fokus legat på framtagande av faktaunderlag 
för fortsatt diskussion om de åtgärdsförslag 
gruppen ska ta fram.
• Natur- och kulturmiljöer har haft en 
exkursion och tittat på olika kulturmiljö-
er längs Rickleån. Inom projektet pågår ett 
arbete med att sammanställa och digitalisera 
kulturmiljöerna som berör vattendrag och 
sjöar. Arbetet utförs av Nina Granholm på 
Västerbottens museum. Under våren kommer 
bl.a.  en träff hållas angående detta arbete.
• Lokal förvaltning av lax har haft en 
uppstartsträff och startar nu sitt arbete med 
två lokala förvaltningsplaner för övre och 
nedre delen av avrinningsområdet.
• Förvaltning och utveckling har den 
första träffen inplanerad som en heldag 14/3 
-18 (se nedan)
• Areella näringar planerar en träff under 
februari där fokus kommer att ligga på vand-
ringshinder i form av vägtrummor och dam-
mar.
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Restaurering

Den största delen av budgeten för Samver-
kansprojekt Rickleån är avsatt för konkreta 
restaureringar av vattenmiljöerna inom avrin-
ningsområdet. Ett av vattendragen som pla-
neras är Risån där projektet kommer att bidra 
med finansiering till Skellefteå kommun som 
ska genomföra de praktiska åtgärder som 
behövs för att uppnå god ekologisk status. 
Samråden för detta påbörjas under våren.
Robertsfors kommun kommer under som-
maren att påbörja restaureringsarbete i hu-
vudfåran ovan Robertsfors. Finansieringen för 
detta kommer från Robertsfors kommun och 
LONA-bidrag och ligger utanför projektets 
budget men arbetet kommer att ske i nära 
samverkan.

Följ projektets arbete på Facebook och 
hemsidan

Samverkan bygger på delaktighet och därför 
är det viktigt att alla som vill kan ta del av och 
bidra till arbetet. För att kunna göra detta har 
projektet både en hemsida (www.samver-
kanricklean.se) och en sida på Facebook. Där 
kommer information om projektet och in-
bjudningar till träffar kontinuerligt att läggas 
ut. Men vi kommer även dela inspiration och 
idéer kring liknande arbete på andra platser i 
Sverige eller världen.
Vi är övertygade om att vi tillsammans kan nå 
våra mål och åstadkomma en positiv utveck-
ling längs hela Rickleån, där vattnet ska fort-
sätta ha den centrala roll det har idag, samti-
digt som det kan bidra till ännu mycket mer 
för hela bygdens utveckling. 

Har du förslag eller idéer för hur detta kan 
gå till är du varmt välkommen att kontakta 
oss och dela med dig. Vi tar gärna även emot 
intressant historik eller dokumentation över 
hur livet längs ån har varit förut. Ni hittar 
kontaktinformation på www.samverkanrick-
lean.se

SAVE THE DATE!
Boka in onsdag 14/3 i din kalender, då det blir 
en heldag om förvaltning och utveckling av 
Rickleådalen. Mer information och program 
kommer presenteras på projektets hemsida 
och Facebooksida.
 
Med detta önskar vi ett gott slut på 2017 
och ser med spänning fram emot vad vi ska 
åstadkomma tillsammans inom Samverkans-
projekt Rickleån!
//Projektledningen för Samverkansgrupp 
Rickleån


