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LOKALT
projekt

Flisik ger nytt liv åt
viktiga vattendrag
URSVIKEN · Var det harren som gav Harrbäcken namnet?
Harrbäcken engagerar.
Ett informationsmöte
om Flisik – ett restaureringsprojekt i bäcken samlade runt 50
personer i Ursvikens
Folkets Hus. Det är inte
dåligt.
Idag finns ingen harr i
Harrbäcken. Det som finns
är lite abborre, lite gädda
och någon stensimpa. Det
har så kallade elfiskeundersökningar visat. Men
en gång fanns det harr. Det
kunde Solveig Marcusson från Skellefteå berätta.
Hon är född och uppvuxen
i Drängsmark och runt år
1935 cyklade hennes pappa Olof Lundmark från
Drängsmark till Harrbäcken för att fiska.

Kollar kartan.
Från vänster Karl Fredrik Wikberg, Folke Kågström och
Bosse Marklund i en studie om Harrbäcken.
Foto: Göran Abramsson

– Förmodligen fick min
pappa bra med harr. Annars skulle han väl inte ha
cyklat så långt.
De flesta vattendrag i
Västerbotten har under
lång tid utsatts för mänsklig påverkan genom skogs-

bruk, flottning, jordbruk,
dikning och liknande.
Under 2011 till 2013 arbetar Skogsstyrelsen och
Länsstyrelsen i Västerbotten med EU-projektet Flisik – För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen.
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I Västerbotten ligger fokus
på tre vattendrag:
■■Harrbäcken i Skellefteå
kommun.
■■Tuggenbäcken i Lycksele kommun,
■■Högforsån i Robertsfors
kommun
Projektet mål är att kvalitén i vattendraget höjs
eller bevaras. Harrbäcken mynnar ut i havet strax
norr om Skellefteå vid stugområdet i Harrbäckssand.
Åtta kilometer av bäcken
inventerades 2005 inom
projektet ”skoglig vattenmiljö”. Inventeringen visade att bäcken är kraftigt påverkad av människor. Fyra
förslag för att åtgärda bäcken togs fram. Två av dessa
förslag är idag genomförda.
■■Två betongtrummor cir-

ka 100 meter uppströms utloppet har ersatts med en
balkbro.
■■Nerfallna skivor från en
gammal bro 3,5 kilometer
uppströms mynningen har
tagits bort.
De två övriga förslagen
ska också genomföras. Det
handlar om att lägga tillbaks sten i mynningen och
att ersätta två heltrummor
av plåt men en bro. Även
Skellefteå kommun är engagerad i projektet.

FAKTA

Göran Abramsson

■■Flisik är ett samarbetsprojekt
inom EU:s programområde Botnia-Atlantica, där olika aktörer
från Sverige och Finland deltar.
Projektägare är ELY-centralen i
Södra Österbotten

i korthet

Bättre
tider väntar
företagen
SKELLEFTEÅ

Om sex månader tror
företagare i Västerbotten på bättre tider.
Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet.
– Företagen förutser en
förbättrad produktion- och
försäljning om sex månader, säger Karin Folkesson,
regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.
– Då hoppas vi också att
de hittar personal med rätt
kompetens.
Senaste bilden är att
företagen har haft ett tufft
senaste halvåret.
– Vi har även sett ökade
varsel. Det är inte konstigt
att vårt län, som är exportberoende, påverkas av den
internationella finansiella
oron.
Planer på ökad produktion och försäljning om sex
månader för med sig planer
på ökade investeringar.
I Västerbotten har Demoskop gjort 407 intervjuer och svarsfrekvensen var
58-procent.
Ulf Cederhill

