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HARRBÄCKSAND · Harr i Harrbäcken 
igen? Kanske det. Med hjälp av en ny bro, 
lite tur och tålamod kan det bli verklighet. 

Den lilla Harrbäcken rinner 
rakt igenom stugområdet 
i Harrbäcksand. Tidigare 
har den korsande vägen gått 
över ett par vägtrummor. Ett 
omöjligt hinder för vand-
rande fiskar att passera.

– Det hände att stugägare 
lyfte fisken över hindret för 
hand. Ungefär 30 procent 
av alla vägtrummor hin-
drar fiskvandringar, säger 
Mattias Sundqvist på läns-
styrelsen.

Han jobbar med ett pro-
jekt som heter Flisik, ut-
läst: För livskraftiga vat-
ten i Kvarkenregionen. Ett 
svenskt-finskt samarbete 
där man skapar modellvat-
tendrag och jobbar för att 
förbättra tillstånden i små-
vatten i skogsmiljö. I Väs-
terbotten arbetar man med 
tre vattendrag.

Harrbäcken är tänkt som 
ett sådant modellvatten-
drag och den nya bron, be-

kostad och byggd av Skel-
lefteå kommun, är det för-
sta steget.

Just nu håller Mattias 
Sundqvist på med att stu-
dera insektslivet i Harr-
bäcken. En nog så viktig de-
talj.

”Vattnet mår bra”
– Det ser ganska bra ut med 
sländor här vilket är ett 
tecken på att vattnet mår 
bra. Allting hänger ihop, in-
sektslivet är viktigt för fis-
karna i strömmarna och 
småströmmarna är vikti-
ga för fiskbeståndet i hela 
kustlandet, säger Mattias 
Sundqvist.

Just nu är det mest gädda 
och abborre i Harrbäcken. 
Någon harr har inte fun-
nits sedan 30- eller 40-ta-
let, tror Mattias Sundqvist. 
Förhoppningen är att den 
ska komma tillbaka till den 
lilla ån.

– En grov gissning är att 
den skulle kunna vara till-

baka inom fem år. En del av 
det här projektet är att ta 
fram en plan om det ska bli 
genom inplanteringen el-
ler om man ska vänta och se 
om det sker på naturlig väg.

Gillar bron
Även bland stugägarna i 
området ser man positivt 
på den nya bron.

– Det är jättebra. Vi har 
jobbat länge för att få den 
här bron. Nu är det bara att 
hoppas att harren vandrar 
upp igen, det är det vikti-
gaste, säger Lennart Sjö-
ström, ordförande i vägför-
eningen i Harrbäcksand.

Patrik Johansson

Fritt fram för fisken i Harrbäcken
har hopp
”Nu är det bara att 
hoppas att harren 
vandrar upp igen.”
Lennart Sjöström, ordförande  
i vägföreningen i Harrbäcksand.

DaGENS FÅNGST.
Mattias Sundqvist kollar vad som fastnat i håven i harr-
bäcken.

INVIGNINGEN.
aron Engström klipper bandet och inviger bron över harr-
bäcken. Foto: Lars HäLLstig

SMÅKrYp.
Mattias Sundqvist studerar grodyngel och dagsländor.

hINDrET BorTa.
Tack vare den nya bron 
över harrbäcken finns det 
inget fysiskt hinder som 
stoppar fiskarnas vand-
ring längre. Mattias Sund-
qvist från länsstyrelsen är 
mycket nöjd med  
nybygget.
Foto: LeiF andersson

FAKtA

Harr
■■ Är en laxfisk som förekom-

mer i hela Norrland i både 
sjöar och strömmande vatten. 
■■ Relativt stationär, vandrar 

inte långa sträckor. 
■■ Populär bland sportfiskare 

och en god matfisk. Bör dock 
tillagas snabbt efter fångst.
■■ En harr på ett kilo be-

traktas som en trofé bland 
sportfiskare. Det svenska 
rekordet för spöfångad harr är 
3,35 kilo.


