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1 BAKGRUND 
Gällivare kommun använde fram till 1996 Vassara träsk som ytvattentäkt för dricksvatten-

försörjningen. För att säkerställa att vattennivån i sjön hölls tillräckligt hög anlades 1968 en damm i 

utloppet från Nietsak som gör det möjligt att reglera flödet i Torisjoki och därigenom i Vassara träsk. 

Den vattendom som gavs innan dammen byggdes säger att vattennivån får variera 30 cm mellan högsta 

och lägsta nivå. En sidoeffekt av detta har varit att vårfloden har bromsats upp i Vassara träsk då 

Nietsak fungerat som utjämningsmagasin för de stora vattenmängderna. Istället kom områden runt 

Nietsak att översvämmas i och med regleringen. 

En mindre damm anlades i sjön Torislompolo för att hindra humus från att ledas ner till Vassara träsk. 

Dammen har under årens lopp tappat sin funktion när vattnet letat sig andra vägar ut ur sjön. 

Sedan 1996 tas inget vatten från Vassara träsk eftersom kommunen numera nyttjar grundvatten för sin 

dricksvattenförsörjning. Dammen i Nietsak har därmed spelat ut sin roll för kommunens 

vidkommande. Den utgör dock fortfarande ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. 

Kommunen genom dess VA-verk är ansvarig för skötsel och drift av dammanläggningen samt för att 

reglera vattennivån i sjön, vilket tar relativt stora resurser i anspråk. Kostnaderna för drift och skötsel 

belastar kommunens VA-abonnenter, vilket inte är acceptabelt då dammen inte längre har någon 

funktion för vattenförsörjningen. Dammen har dessutom varit utsatt för sabotage vid ett antal tillfällen. 

Kommunen önskar därför ompröva vattendomen från 1966 och få tillstånd att avveckla dammen i 

dess nuvarande form. 

Rivning av dammar är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. 2§. Samråd enligt 6 

kap. 4§ har hållits. Länsstyrelsen har därefter bedömt att verksamheten medför betydande 

miljöpåverkan, varför ett utökat samråd ska hållas, för vilket denna handling utgör underlag. 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Verksamhetsutövare är Gällivare kommun.  

Kontaktperson: Lars Dyrlind 

Telefon: 0970-182 58 

E-postadress: lars.dyrlind@gallivare.se 

Ansökan avser verksamhet på följande fastigheter: Gällivare 24:10>6, fastighetsägare Kurt Emmoth, 

Gällivare och Storlandet 5:1>46, fastighetsägare Sveaskog. 

Rådighet för vattenverksamheten finns i och med den vattendom som meddelades 1966, där det 

framgår att kommunen fick rätt att ”för all framtid ha fritt tillträde till områdena för reparation och 

underhåll av anordningarna.” Den i domen omnämnda fastigheten Råneträsk 31 har senare ombildats 

till Storlandet 5:1. 

3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Vassara träsk har en yta av ca 2,0 km2 medan Nietsak har en yta av ca 6,8 km2. Enligt uppgifter i 

vattendomen från 1966 är nederbördsområdet vid utloppet ur Vassara träsk 352 km2 och vid utloppet 

ur Nietsak 97 km2. 
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Enligt uppgifter från SMHI från 1966 (d v s innan dammen uppfördes) uppgick de karakteristiska 

vattenföringarna vid respektive sjös utlopp enligt Tabell 1.  

Tabell 1 Hydrologiska uppgifter Vassara träsk och Nietsak 

 

  

De karakteristiska vattenstånden i Vassara träsk uppmättes under tiden 1915-1924 och från november 

1964 till lägst +354,5 m och högst 356,5 m. I Nietsak bedömdes högsta högvattenstånd till ca +424,2 

m. 

Enligt vattendomen från 1966 får Nietsak dämmas till högst +423,7 m medan nivån före vårfloden ska 

avsänkas till +423,4 m. Höjderna är angivna i Rikets Allmänna Kartverks Höjdsystem, vilket var det 

som gällde 1966. 

Sökanden har låtit genomföra en flödesutredning för att ta reda på risken för översvämningar i Vassara 

träsk och effekten av att riva dammen, sett i ett klimatperspektiv. Undersökningen (Vatten & 

Miljöbyrån 2013) visar att 100-års flödet kommer att minska i framtiden, utgående från SMHIs 

klimatscenarier. Det värsta scenariet ur översvämningshänseende är därför det 100-års flöde som gäller 

idag. En utrivning av dammen kommer inte att ge någon effekt på högflödet, då den redan idag 

breddar vid höga flöden.  

Flödet från Nietsakjaure bidrar med ungefär en tredjedel av det totala flödet till Vassara träsk, övrigt 

inflöde kommer från andra vattendrag. 

4 NUVARANDE ANLÄGGNING 
Den befintliga dammen för Nietsaks reglering uppfördes 1968. Dammen är försedd med ett 

utskovsparti av betong, anslutet till naturliga höjdpartier med jorddammar med krönet på höjden 

+425,2 m. I utskovspartiet finns ett luckutskov och ett sättutskov. Luckutskovet har en fri bredd av 4,7 

m och tröskeln på höjden +422,0 m. Sättutskovet har en fri bredd av 4,0 m med tröskelhöjd på +422,0 

m. Över dammen löper en bro. 

Vid utloppet ur Torislombolo anlades en damm som skulle förhindra att humus revs med och 

transporterades nedströms till Vassara träsk. Dammen har raserats och vattnet har sökt sig nya vägar, 

varför den inte längre har någon funktion 

m3/s Vassara träsk Nietsak 

Högsta 

högvattenföring  

117 25 

Normal 

högvattenföring 

44 10 

Normal 

medelvattenföring 

4,7 1,1 

Normal lågvattenföring 0,47 0,2 

Lägsta lågvattenföring 0,28 0,05 
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I området har det sedan mycket länge dämts för myrslåtter och flottning, även om de 

dammkonstruktionerna inte längre består. 

5 ALLMÄNNA INTRESSEN 
Vid ansökningar enligt miljöbalken ska den sökta verksamhetens påverkan på de allmänna intressena 

redovisas. Nedan följer en sammanställning av de skyddade natur- och kulturmiljöer som berörs av den 

föreslagna vattenverksamheten. I figur 1 visas en översiktskarta där Nietsak och Vassara träsk syns i 

förhållande till Gällivare. 

 

Figur 1 Nietsak och Vassara träsk 

5.1 Naturreservat och Natura 2000-områden 

Stubba naturreservat, som ingår i världsarvet Laponia, tangerar Nietsaks nordvästra sida, se Figur 2. En 

mindre del av naturreservatet berör vattnet. Vid avveckling av dammen avlägsnas en befintlig påverkan 

på våtmarksområdet längs sjön. På andra sidan väg E45 ligger Dundrets naturreservat. Det kommer 

inte att beröras av verksamheterna. 

Vassara älv, som har sitt ursprung i Vassara träsk, utgör ett biflöde till Kalix älv och är därmed del av 

Natura 2000-område. Tillstånd till verksamhet som kan påverka Natura 2000-området kommer att 

sökas, enligt miljöbalken 7 kap, § 28a. 

 

Nietsak 

Torislombolo 

Vassara träsk 

Torisjoki 
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Figur 2 Gräns för Stubba naturreservat 

5.2 Riksintressen 

Områden av riksintresse för rennäringen (Sörkaitums sameby) finns norr om Nietsak men berör inte 

själva sjöområdet. Riksintresse för vindkraft (BD007) och för rörligt friluftsliv finns vid Dundret. 

Området berörs inte av verksamheten. 

5.3 Kulturmiljöer och fornminnen 

I kulturminneslagens (KML) första kapitel slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och 

vårda kulturmiljön och att ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som myndigheter. Ett stort 

antal kultur- och fornminnen finns längs Nietsaks södra strand och längs Torisjoki. En lämning finns 

även vid Vassara träsks norra strand. Det rör sig om bl a kokgropar och lämningar av boplatser, se 

Figur 3. Ändrat vattenstånd i bäcken eller i sjöarna kommer inte att påverka fornlämningarna, eftersom 

dessa lämningar befinner sig över högsta högvattennivån.  

Dammkonstruktionen i Nietsak bedöms av länsstyrelsens kulturmiljöenhet ha högt bevarandevärde. 

Den är dock inte lagskyddad. Samråd kommer därför att ske med länsstyrelsens kulturmiljöenhet innan 

metod för avveckling av dammen slutligen bestäms. 
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Figur 3 Fornminnen vid Nietsak och Torisjoki 

5.4 Strandskydd 

Strandskydd enligt 7 kap 13-17 §§ Miljöbalken innebär ett generellt byggnads- och anläggningsförbud 

inom strandskyddsområdet, generellt 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Dispens 

från strandskyddsbestämmelser kommer att sökas. Samordnad prövning enligt MB 21 kap 4 § kommer 

att åberopas, vilket innebär att prövningen av strandskyddsdispens ingår i tillståndsprövningen för 

vattenverksamheten. 

5.5 Miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål  

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns fastställda för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och 

musselvatten och omgivningsbuller. För Nietsakjaure (SE 745345-169695) gäller att den ekologiska 

statusen bedömdes som måttlig 2009. MKN ”God ekologisk status” i sjön ska vara uppnådd till 2021. 

Klassningen ”måttlig” baseras huvudsakligen på det vandringshinder som dammen utgör. De 

planerade verksamheterna kommer inte att bidra till att miljökvalitetsnormerna överskrids, utan 

kommer tvärtom att underlätta att MKN uppnås. 

Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen ska leda mot en hållbar 

samhällsutveckling och vara riktmärke för allt miljöarbete i Sverige, oavsett var och av vem det bedrivs. 

De miljökvalitetsmål som närmast kan beröras av vattenverksamheten är miljökvalitetsmål 8 (Levande 

sjöar och vattendrag), 11 (Myllrande våtmarker), 15 (God bebyggd miljö) och 16 (Ett rikt växt- och 

djurliv). God bebyggd miljö kan komma att påverkas i negativ riktning, då risken för översvämningar 

vid strandnära bebyggelse längs Vassara träsk kommer att öka i samband med vårfloden. Övriga 

miljökvalitetsmål bedöms huvudsakligen påverkas i positiv riktning. 

Genom att välja tidpunkt för anläggningsverksamheten så att inte reproduktion av fisk störs, liksom 

genom utformningen på anlagd forssträcka kan påverkan bli övervägande positiv. Buller kan 

förekomma under anläggningsarbetet. Tiden är begränsad och bedöms därför inte ha någon negativ 

inverkan på miljökvalitetsmålet. 

Genom att beakta de allmänna hänsynsreglerna bedöms övrig negativ påverkan kunna minimeras. 
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6 OLIKA METODER FÖR ATT REDUCERA VANDRINGSHINDER 

6.1.1 Utrivning 

Vid total utrivning av en damm kommer hela vattenmängden att passera genom den ursprungliga 

fåran. En naturnära fiskpassage bildas som fungerar bra för alla arter och storlekar. En naturlig 

strömsträcka kan byggas upp där vandringshindret varit. Generellt krävs ingen tillsyn och det är en 

relativt billig åtgärd. Den nya strömsträckan fungerar ofta som viktigt habitat för strömlevande arter, 

till exempel flodpärlmusslor.  

Det är i allmänhet svårt att förutsäga vad som händer hydrologiskt och geomorfologiskt då man river 

ut en damm. Dammens funktion som sedimentationsbassäng försvinner, vilket i vissa fall kan vara 

negativt. 

Utrivning kan ge en större stöt med sediment, på samma sätt som sediment i mindre dammar kan 

sköljas ut vid högflöden. Beroende på mängden sediment, nedströms naturvärden och sedimentens 

eventuella innehåll av miljögifter kan man välja att låta sedimenten spolas ur, att gräva bort dem eller 

stabilisera dem.   

Man kan behöva bygga en mindre tillfällig damm uppströms den egentliga dammen för att kunna föra 

vatten förbi byggplatsen. Vattnet kan också ledas i enkla plaströr förbi dammen vid utrivning. 

 

Figur 4 Exempel på utriven damm, Viskan (källa:Terra Limno gruppen) 

6.1.2 Tröskling 

Tröskling kan användas när man vill höja vattendragsnivån nedströms för att forma en mer eller 

mindre sammanhängande ramp förbi ett hinder och där man samtidigt vill bevara befintliga 

vattennivåer. Tröskling kan vara lämpligt vid dammar som har mycket sediment, som då får ligga 
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orörda. Vid Nietsakdammen bedöms dock omgivande mark vara för låglänt för att tröskling ska vara 

en lämplig metod. 

 

Figur 5 Utrivning av dämme vid Lillsävarträsks utlopp. Dammtröskeln (vänster bild) har tagits bort och en 
lätt passerbar tröskel har byggt upp (höger bild). (Foto före Mats Norberg, efter Per Kroon, båda 
länsstyrelsen Västerbotten) 

6.1.3 Omlöp 

Omlöp är naturlika passager som anläggs runt ett hinder. Oftast byggs de med svag lutning och en 

stensatt strandzon. Omlöp med starka lutningar kan bilda korta forsar. Omlöp är känsliga för 

variationer i vattenståndet uppströms. Genom att skapa ett smalt och skarpt v-skuret inlopp kan 

omlöpen tåla större vattenståndsvariationer. Omlöpen kan anläggas som naturliga strömpartier och kan 

därigenom fungera som uppväxthabitat för musslor, fisk, insekter och andra smådjur. 

I slingriga omlöp tvingas vattenströmmen ideligen att byta riktning vilket ger hög erosionspåverkan på 

stränderna. Det är stor risk att omlöpet svämmar över vid högflöden om inte vattenintaget regleras 

med ett utskov. Risk finns att vattnet söker sig ned i marken och skapar nya vägar. Bottnarna måste 

därför tätas med till exempel geotextiler (markduk). 

 
Figur 6 Omlöp, Tvärån Söderhamn. Vy uppströms. (Källa: Ekologisk Restaurering av vattendrag, 
Naturvårdsverket & Fiskeriverket 2008) 
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7 PLANERAD VERKSAMHET 

7.1 Omfattning och utformning 

Den verksamhet som planeras består av att ersätta den reglerbara damm som idag finns vid Nietsaks 

utlopp till Torisjoki, med en anlagd forssträcka som möjliggör för vandringsfisk att ta sig upp i sjön. 

Om man vill behålla dammens funktion som nivåreglerare måste en kompromiss göras mellan natur-, 
kulturvård och lokalboendes önskemål. En ny fast högsta nivå på sjön bestäms, så att så liten störning 
som möjligt uppstår för de boende såväl uppströms som nedströms den befintliga dammen. Det sker 
genom att dammen sänks. Fundamenten lämnas vara kvar för att stödja ett nytt utlopp. En sänkning 
innebär en lägre fallhöjd vilket underlättar etablerandet av en passage. I kombination med 
avsänkningen anläggs en forssträcka.  
 
Det innebär att hela vattenföringen kommer att vara tillgänglig för vandring och spridning, medan 
dammen kommer att finnas kvar med sin påverkan på sedimenttransport m.m. Rester av dammen 
avses lämnas vid landfästena, vilket kan hjälpa till att stabilisera omgivande stränder. Om risken för ras 
på grund av dammens ålder bedöms som för stor kan en total utrivning krävas.  
 
Ett antal tekniska frågeställningar måste klargöras innan arbetet kan planeras i detalj, såsom kontroll av 

den forna fårans läge, hur mycket sediment som finns i sjön, om erosionssäkring av sedimentbankar 

behövs etc. 

Att riva ut själva dammen bedöms innebära någon veckas arbete. Arbetet utförs vid lågt vattenflöde 
för att orsaka så lite grumling som möjligt. Det kan vara nödvändigt att bygga en mindre tillfällig damm 
uppströms den egentliga dammen för att kunna föra vatten förbi byggplatsen. Gabioner (mindre sten 
inneslutna i metallnätpåsar) eller sprängsten kan användas. Vattnet kan också ledas i enkla plaströr 
förbi dammen vid utrivning. Erosionssäkring av stränder med grövre sten kan behövas för att 
förhindra ras.  
 
Före projektstart undersöks dammens botten med avseende på sedimenttjocklek. Ursköljning av 
sedimentet nedströms kan ske om det är små sedimentmängder och nedströms flora- och faunahabitat 
bedöms kunna tåla en tillfällig sedimentökning.  Hög vattenhastighet och långa strömsträckor kan 
utgöra ytterligare indikationer på att urspolning kan tillåtas. Utrivning bör i så fall ske vid lågvatten före 
vårflod. De stora vattenmängderna i vårfloden i kombination med kallt vatten och relativt inaktiv fauna 
kan vara fördelaktiga, såvida inte stora mängder fiskrom/-yngel ligger begravda i nedströms bottnar. 
 

7.2 Vattenståndsändring 

En mängd fritidshus finns längs såväl Vassara träsks stränder som vid Nietsak. En utrivning av 

dammen kommer att påverka vattenståndet i de båda sjöarna och det kan inte uteslutas att vissa stugor 

längs Vassara träsk kommer att svämmas över under en kort period i samband med snösmältningen. 

Det är sedan gammalt ett känt fenomen, och de äldre stugorna ligger därför oftast på högre mark på 

längre avstånd från stränderna. Äldre dokumentation visar på återkommande översvämningar i slutet 

av maj då snösmältningen normalt är som störst, se Figur 7 och Figur 8.  
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Figur 7 Vassara träsk vid vårflod 

 

Figur 8 Andra Sidan i juni 1965 

På motsvarande sätt har de gamla stugorna längs Nietsak hamnat närmare stränderna eftersom sjöns 

nivå höjts. I domen från 1966 framgår till exempel att skogsbolaget SCA fick ersättning för skadad 

skog i samband med vattenståndshöjningen.  

Genom att ersätta den reglerbara dammen med en anlagd forssträcka kommer regleringsmöjligheterna 

att försvinna. Samtidigt kommer sjöarna att återgå i riktning mot de förhållanden som rådde innan 

dammen byggdes. Enligt äldre dokument uppges vattenståndsnivån i Vassara träsk genom 

nivåregleringen i Nietsak variera mellan +354,5 och +356,5 m, vilket sammanfaller med den naturliga 

variationen innan dammen byggdes. 

För att så långt möjligt undvika den negativa påverkan som höjt vattenstånd kan få på framför allt de 

fritidshus som finns längs Vassara träsk, kan eventuellt man eventuellt spara en tröskel. Detta kan ske 

genom att demontera luckutskovet och behålla sättutskovets nuvarande lägsta höjd på +422,0 m vilket 
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ger en viss dämning av sjön vid lågvatten samtidigt som ger tröskeln ett visst skydd mot snabba 

vattenståndsändringar i Vassara träsk. En bevarad tröskel innebär emellertid att man fortfarande har ett 

vandringshinder även om det blir lägre än idag. 

7.3 Kompletterande utredningar 

En översvämningsstudie av vattenområdet från Nietsak nedströms till Vassara älv har genomförts 

under vintern och våren 2013. Utredningen visar att det högsta högvattenståndet kan förväntas vid 

dagens 100-års flöde. Med 100-årsflöde menas att för en anläggning som står i 100 år är sannolikheten 

63% att minst ett 100-årsflöde inträffar under dessa 100 år.  Förutspådda klimatförändringar kommer 

att ge mer nederbörd totalt sett, men smältperioderna kommer att bli längre vilket medför att topparna 

med högflöde blir mindre. 100-års flödet blir med andra ord lägre än dagens 100-års flöde. Effekterna 

på vattensystemet vid en partiell eller total utrivning blir därför marginella.  

Utredningen har dessutom gett värdefull information och planeringsunderlag för Gällivare kommuns 

fortsatta utveckling av de älvnära områdena i samhället. 

 

Figur 9 Vassara älv vid högvatten 

En inventering med avseende på förekomst av flodpärlmussla har under sommaren 2013 genomförts 
på sträckorna Nietsak -Torislombolo och Torislombolo – Vassara träsk. Inventeringen gav vid handen 
att vattendragen utgör harrvatten, men inga spår av flodpärlmussla kunde upptäckas. 
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8 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 
Det finns ytterst få undersökningar gjorda av de ekologiska effekterna av dammutrivning, både 

internationellt och framför allt i Sverige. En återgång till ett fritt strömmande vatten innebär dock att 

vattenlandskapets ekologiska status ökar.  

Förväntade positiva effekter vid utrivning av Nietsakdammen är t ex: 

• Återupprättad konnektivitet. d.v.s. ökat flöde av material och organismer längs med Torisjoki och 
mellan strand och strömfåra  
• Återupprättad hydrologisk regim, dvs. naturlig vattenföring med återkommande högflöden  
• Minskad kvarhållning av närsalter, sediment, död ved och annat organiskt material 
• Undanröjande av ett vandringshinder 
 
Negativa effekter som kan uppstå vid dammutrivningen är: 
 
• Grumling vid själva arbetet vilket kan störa vattenlevande organismer nedströms i Torisjoki 
• Risk för sättningar och erosion i övertäckta sediment i Nietsak  
• Ökad sedimentation nedströms under den första säsongen efter rivningen, då organiskt material ur 
Nietsak och längs stränderna nedströms kan sköljas vidare. Avverkningar och skogsdikningar i 
området liksom Porjusvägen och enskilda avlopp runt Vassara träsk har dock sannolikt redan haft stor 
påverkan på igenslamning av sjön  
• En kulturmiljöhistoriskt intressant konstruktion förlorar sin funktion, vid total utrivning tas den bort 
helt  
 
Det är svårt att förutsäga vad som händer hydrologiskt och geomorfologiskt vid dammutrivning, t.ex. 
om översvämningsrisken runt Vassara träsk ökar. Den översvämningsstudie som genomförts tyder på 
att det inte blir fallet. De flesta geomorfologiska förändringarna efter utrivning av dammen kan 
förväntas ske under de första fem åren, på samma sätt som efter extremt höga flöden eller jordskred. 
Under några år efter utrivningen kan Torisjoki förväntas förändras tillbaka till ursprunglig status. 
 
För fiskar beror återhämtningen på om dammen idag främst är ett vandringshinder eller om dammen i 
sig har minskat tillgången till habitat. Om vandringshinder är det stora problemet i systemet sker ofta 
en snabb återkolonisation av uppströmssträckor efter dammrivning. Om tillgängligt habitat är den 
begränsande faktorn följer fiskens återhämtning den geomorfologiska återhämtningen av 
vattensystemet.  
 
Problem vid dammutrivning orsakas ofta av erosion av stränder eller tillfällig påverkan av sediment 
nedströms. Genom att sänka dammen successivt kan exponerad sedimentbotten stabiliseras och 
vegetation kan etableras. Förändringar i strandvegetationen kan ta lång tid. Det finns i princip inga 
långsiktiga studier som visar utvecklingen för enskilda dammutrivningar. 
 
Vid utrivning av dammen kan grundvattennivån i närområdet sänkas vilket kan påverka vegetation och 
eventuellt enskilda brunnar. Återgång till normala hydrologiska förhållanden kan gå snabbt i små 
system med liten störning.  
 
 
 


