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FORORD 

En bred teknisk-hydrologisk inventering av Kalix iilv, en av de fii 

outbyggda svenska iilvarna, har lange saknats, Nordislm vattenkraft

kommitten gjorde i samband rued utbyggnadspl;mer i slutet av 1950-

talet en utredning om Kalix och Torne iilvar, men materialet presente

rades mycket kortfattat och ofta utan uppdelning mellan Kalix och Torne 

iilvar. 

Var inventering har speciellt inriktats pii hydrologi, vattenkraftutbygg

nad och flottning, men iiven fisket har behandlats mer ingaende. Efter

som hydrologin ii.r grunden fOr bacje flottningen och vattenkraftutbygg

naden har denna del givits stort utrymme. For att fa en komplett bild 

av "alven" har vi dessutom redogjort for bl a befolkning, niiringsliv, 

kommunikationer, turism mm. Uppgifterna till inventeringen har in

hiimtats genom fiiltstudier, litteraturstudier och personliga besok hos 

myndigheter och institutioner. (Se litteraturforteckning och lista over 

tagna kontakter). 

Till alla som varit oss till hjiilp (institutionspersonal, vara uppgifts

liimnare m fl) framfor vi ett varmt tack. 

Goteborg i juli 197 4 

Erling Frisk Lars-Olof Ohlund 



1.1 

1. SAMMANF A TTNING 

Kalix ii.lv tillhor norra Sveriges fjii.llii.lvar och dess avrinningsomr£de 

ii.r belii.get i Norrbottens lii.n. Omr£dets yta ii.r 17950 km 2. Alven rin

ner upp i Kebn<;kaisemassivet och rinner i ostsydostlig riktning mot 

Tii.rendo, dar den fOrdubblar sin vattenforing genom inflodet av Tii.rendo 

ii.lv. Nedom bifurkationen rinner ii.lven i sydlig riktning och mottager 

silt storsta biflode Angesan-Lina ii.lv vid bverkalix, 65 km uppstroms 

mynningen. Avrinningsomr£det ar sjofattigt och best£r endast till 3% 

av sjoar. Storsta sjon med ytan 28 km 2 ii.r Paittasjii.rvi i nordvii.stra 

delen av omr£det. 

Kalix ii.lvs avrinningsomr£de har kalltempererat humitt klimat. Neder

borden ii.r relativt jamnt fordelad under aret med ca 3 5-45 % av to tala 

nederborden under vinterhalvaret (nov -april). Fjii.llkedjan ii.r nederbords

rikast, medan det ovriga omr£det har ungefii.r samma nederbordsmii.rtgd. 

Temperaturen under hela aret ii.r i start sett avtagande fran kusten upp 

mot fjii.lltrakterna. Islaggning av ii.lven sker J;lormalt under oktober och 

november. Maximal istjocklek n£s vanligen i mars. Islossningen kan 

pa vis sa platser ske hii.ftigt, och normalt frFln mitten av maj till borjan 

av juni. 

Kalix ii.lvs medelvattenforing vid mynningen ii.r 290m3 /s och den hogsta 

hogvattenforing sam uppmii.tts ar 2890 m 3 /s Ftr 1935. Varfloden har tv£ 

flodestoppar i maj-juli, nii.mligen hemfloden och fjii.llfloden. Den forra 

ii.r vanligen storre och orsakas av snosmii.ltningen i skogslandet. Star 

nederbord p£ hosten innebii.r ofta hoga hostfloden. Under vintern ar 

vattenforingen mycket liten, ca 20 % av medelvattenforingen. 

Alven utnyttjas av m£nga i olika syften bl a turism, fiske, flottning, 

vattenforsorjning mm. Det s\Or!jta ekonomiska utbytet av ii.lven har flott

ningen, men ii.ven fisket ii.r av star betydelse. Flottningen omsii.tter 4 

miljoner kronor och flottningsarbetet krii.ver ca 20 000 dagsverken av 

arbetarpersonal. Flottningen har minskat i omfattning i konkurrens med · 

lastbilstransporterna och flottgodsmii.ngden ii.r fOr nii.rvarande 200. 000 

m 3 eller ca 2, 5 miljoner stockar. Inget tyder dock pa att flottningen i 

Kalix ii.lv kommer att nedlaggas inom de nii.rmaste' aren. Flottningen ii.r 



mer konkurrenskraftig pa Hingre transportavstand och iir ur energi

synpunkt klart fiirdelaktigare. 

1.2 

Fisket i Kalixiilvsystemet iir av stor omfattning. Friimst husbehovs

fiske, men iiven yrkes - och biniiringsfiske fiirekommer. Fri

tidsfiske efter lax, laxoring och harr bedrives pa :Stromstriickor. I iilv

systemet fangas lax, laxoring, sik, abborre, giidda, lake och harr. 

Reding fangas i Kaitumsjoarna. Medelfangsten av lax har fran borjan 

av 1900-talet och fram t. o. m. 1972 varit 14 ton per ar. Av laxen 

fangas 80 % pa striickan mynningen till Jokkfall. Laxreproduktionen 

iir av storleksordningen 250 000 smolt per ar. Fiskevardande atgiirder 

i form av aterstiillning av flottleder har utfiirts och en laxtrapp;l. i Jokk

fall iir pl anerad. 

Kalix iilv tillhor en av Sveriges fa outbyggda iilvar, men i februari 1974 

lade Vattenfall fram ett utbyggnadsforslag som omfattar 11 kraftstatio

ner och tva arsregleringsmagasin i Kalix iilv. Vattenfall har foreslagit 

en utbyggnad i tre av varandra oberoende etapper, varav idag endast 

etapp 1 iir lonsam enligt Vattenfalls forriintningskrav pa 8 %. Utbygg

nadstideq ar for etapp 1 10 ar och for en fullstiindig utbyggnad 20 ar. 

En fullstandig utbyggnad innebiir i vissa fall svara skadeverkningar. De 

tva :'trsregleringsmagasinen overdiimmer tillsammans ett omrade pa 

210 km 2 och en sammanlagd iilvstriicka pa niistan 130 km far starkt 

minskad eller ingen vattenforing. Landskapsbilden fiirfulas, fisket. 

skadas svart och iilvens rekreatiopsviirde m inskar. Den positiva ef

fekten iir att en del nya arbetstillfiillen skapas och att skatteinkomster 

tillfiires kommunerna i iilvdalen, fiirutom den energi man utvinner. En 

fullstiindig utbyggnad iir ett sa allvarligt ingrepp att inte endast en teknisk

ekonomisk utan ocksa en samhallsekonomisk viirdering med hiinsyn till 

bl. a. rekreationssynpunkter m:'tste komma in i bilden. En orord iilv 

far irite viirderas ur kortsikt iga perspektiv eftersom en utbyggnad iir 

ett definitivt ingrepp. 



2. 1 

2. INLEDN ING 

2. 1 Omradets Hlge och storlek 

Kalix alv som tillhi:ir de norrlandska fjallalvarna avvattnar ett omrade 

som stracker sig fran Kebnekaisemassivet ned till Bottenviken. Kalix 

alv rinner upp i Kebnekaisemassivet via tva kallfli:iden, Vistasjokk och 

Ladtjojokk och fi:irenar sig vid Lappesuanto med Kaitum alv. De st i:irsta 

bifli:idena pa strackan ned till Bottenviken ar Tarendi:i alv och Angesan. 

Fran Kaitum alvs kallfli:ide till mynningen ar Kalix alv 45 mil lang. 

Fig. 2. 1 visar Kalix alvs avrinningsomrade med kommungranser 

och vissa orter utsatta. 

Fig.2.1 bversiktskarta Kalix alvs avrinningsomrade 



2.2 

2 
Avrinningsomr£det iir 17950 km , vilket iir 4% av Sveriges yta. Kalix 

iilv har dessutom del av Torne iilvs avrinningsomr£de ovan Tiirendo. 

Dar iir Tornealvens avrinningsomrade 9900 km2 . 

2. 2 Historik 

Miinniskor sokte sig till Kalixiilvomr£det for omkring 5000 £r sedan. 

En fast bosiittning borjade inte utvecklas forriin i borjan pa 1300-talet. 

Den fast« bosiittningen borjade i mynningsomr£det och spred sig uppat 

liings iilvdalen. Del bor i dagens liige knappt 50 000 personer i avrin

ningsomd.det vilket innebiir en genomsnittlig folktathet pa endast 3 perso

ner per km 2 Alvens betydelse for miinniskors forsorjning och utkomst 

iir idag inte lika stor som tidigare, men fortfarande utgor flottning och 

fiske biniiring«r for vissa miinniskor i iilvdalen. Behove! av rekreation 

har stigit inte bara for miinniskor boende i avrinningsomr£det ulan for 

miinniskor i hela Sverige, vilket innebiir att omradet med dess fjiill

viirld, manga fiskevatten och stora odemarksomraden kommer att fa 

en okad betydelse ur denna synpunkt. 



3. 1 

3. HYDROLOGI 

3, 1 Inledning 

Hydrologi ar laran om vatten, dess forekomst, fordelning och egenska

per. Vattnet beskriver ett standigt kretslopp mellan jordytan och at

mosfiiren, fig. 3. 1. 

Fig.3.1 Vattnets kretslopp 

Vi skall behandla dels den del av kretsloppet som behandlar ytvatten

hydrologin, d. v. s. vattenforing, avrinning, avdunstning etc., dels den 

del som behandlar lufttemperatur och nederbord i form av regn och sno, 

Hydrologiska: och meteorologiska data insamlas av Sveriges Meteorolo

giska och Hydrologiska Institut, SMHI. Dessa publiceras i il.rsbocker 

utgivna av SMHI. 

3, 2 Hydrologisk regionindelning 

Den vanligaste indelningen av de svenska vattendragen av Wallen (1923) 

grundar sig framst pa vattendragens geografiskt-topografiska lage. Dar 

fOrs Kalix alv till norra Sveriges fjallalvar, medan bifloderna Angesan 

och Lina alv raknas till norra Sveriges skogs- och kustalvar. 



3.2 

I en senare indelning av Melin (1970) fors Kalix alv tillsammans med 

Torne alv, Kemi alv och Iijoki i Finland, samt Tana alv i Norge till 

Nordkalottens fjall- och skogsalvar. Denna indelning grundar sig pa 

avrinningenjvattenforingens arstidsvariationer, regionala arliga fiir

delning, medelavrinningens storlek, samt det geografiska laget. 

3. 3 Avrinningsomrade och sjiiareal 

3. 3. 1 Allmant 

En punkts avrinningsomrade eller nederbiirdsomrade ar det omrade 

(aven sjoareal) som avvattnas till vattendraget ovanfiir punkten. Vatten

delaren ar avrinningsomradets begransningslinje mot narbelagna vatten

drags avrinningsomraden. 

I tabellerna 3. 1, 3. 2 och 3. 3 redovisas delomradenas areal, sjiiareal, 

myrmarksareal och alvens langd fran kallan d. v. s. Kaitum alvs kall

fliide. 

Arealuppgifterna kommer fran Wersens ( 1915) De Svenska vattendragens 

arealfiirhallanden del 2. Uppgifterna har i vis sa fall korrigerats efter 

SMHI:s arsbok 49 del 3:1 (1968). Arealberakningarna grundas pa kart

material fran sekelskiftet och ar darfiir inte helt tillfiirlitliga speciellt 

fjalltrakternas sankmarker var ofullstandigt angivna pa kart materialet, 

varfiir osakerheten i myrmarksarealen ar star. 

3. 3. 2 !3~.!3~!~':1!~1?:.!\'. l'-Y_ ~':~~r:_r:_ip_g_!>_?!:r:~~9':'~ 

Kalix alvs avrinningsomrade ar i storlek det 10:e bland svenska huvud

flodomr:'tden rued sin a 17 930 km2 (Giita alv 50180 km2). Kalix alv har 

dessutom via Tarendii alv andel av Torne alvs draneringsomrade evan 

Tarendo alv (9910 km2). Andelen varierar med vattenfiiringen och ar 

vid medelvattenfo_ring 55 %. D:'t blir nederbiirdsomradet 23 600 km2 , 

d. v. s. det 8:e i ordningen i Sverige. Avrinningsomr:'tdets lage och stor

lek framg:'tr av vattendragskartan ( efter avsnitt 3 .-3). 



3.3 

Kalix alv rinner upp i Kebnekaisemassivet 

och avvattnar detta via tva grenar, den 

nordligare Kalix alv med bifli:idena Vistas

jokk (bild 1, sid,3.40)och Ladtjojokk. Den 

sydligare grenen ar Kaitum alv med bi

flodet Tjaktjajokk. Kaitum alv har det 

storsta avrinningsomradet och ar darfor 

alvsystemets huvudkallflode. Kaitum 
Fig. 3. 2 Omradesindelning 

och Kalix alvar bildar tva ratt jamnbre

dalangsmalaomraden, (omr. 1 ifig.3.2) 
2 ovan sammanflodet vid Lappeasuva:qto. De avvattnar 3300 km resp. 

2300 km 2. Trots att bada alvgrenarna har stora fjallsjoar, Padje-, 

Kaska- och Voulep Kaitumjaure i Kaitum alv, Paittasjarvi, Holma

jarvi och Kaalasjarvi i Kalix alv, ar sjoprocenten endast 4 o/o vtd sam

manflodet. Endast lite myrmarker ingar i fjallomradet. De forekom

mer narmast nedanfor fjallregionen i ett balte fran Lopasjoki till Vuot

najoki. Myrmarksandelen ar dar drygt 30 o/o mot 17 o/o for alven i ge

nomsnitt. 

Kalix iilvs forsta stora tillflode nedom sammanflodet med Kaitum iilv 

(omrade 2) ar Tiirendo iilv. Denna medfor en nastan fordubbling av me

delvattenforingen, men ger bara 730 km2:s tillskott till avrinningsomra

det, om man inte tar hiinsyn till avrinningsomradet i Torne iilv ovan 

bifurkationen Torne - Tiirendo alv. Gor man detta blir tillskottet hela 

6380 km2 . Myrmarksomradet kring Tarendo alv, Narkan och Aihamajoki 

iir stort och upptar dar mer an 30 o/o av totala arealen. 

Nedom Tarendo alvs infli:ide rinner Kalix iilv i stort sett mot soder, med 

nagra sma a~vikningar at sydvast, for att nagot ovan utloppet ga at syd

ost. Efter att Kalix alv nedom Tarendo iilvs inflode tagit emot ett fler

tal mindre vattendrag, av vilka Narkan fran vaster och Teurajoki fran 

aster ar de storsta, tillflyter Angesan-Lina alv fran nordvast vid bver

kalix. 

Angesan- Lina alv ar med sitt avrinningsomrade (omrade 3) pa 6780 km 2 

Kalix iilvs storsta biflode. Dess alvsystem karakteriseras av kraftig 

forgrening med manga betydande tillfloden, som exempelvis Lansan -

Tviiran som iir Angesans nedersta stora tillflode med ett avrinnings

omrade pa 2 500 km2 . Lansan-Tvaran har i sin tur flera betydande 
2 

tillfloden, av vilka Bonalven med ett avrinningsomrade pa 1000 km ar 



3.4 

det storsta. Angesi'm-Lina alv avvattnar ett utpraglat skogsomril.de. Om

radet ar mycket sjofattigt och myrmarksarealen ar av normal omfattning 

eller 19 %. 
Lina alv ar alvsystemets huvudkallflode och har ett avrinningsomrade pa 

2200 km2 . Lina alv rinner mot sydost och forenas med Angesan 67 km upp

stroms inflodet i Kalix alv. Angesan rinner upp i de flacka omradena soder 

om sammanflodet mellan Kalix O(!h Kaitum alv. Angesan-Lina alv ger 

Kalix alvs medelvattenforing ett tillskott pa ca. 30 % eller 65 m 3 /s. Nedom 

Angesans inflode (omrade 4) ar avrinningsomradet myck et small och dar 

tillkommer inga storre bifloden. Sjoarna Raktjarv, Morjarvstrasket och 

Kamlungetrasket ligger inom detta omrade. 

Tab. 3. 1 Arealspecifikation 1) over avrinningsomraden for 
Kalix alv och st6rre bifloden 

Huvudflode Areal Sjo- Sjo- Myr- Myr-
areal proc. marks- marks-

Biflode areal proc. 

km
2 km 2 % km 2 % 

Kaitum alv 3300 140 4.2 303 9 

Kalix alv ovan 
Kaitum alv 2290 82 3. 6 238 10 

Kalix alv nedan 
sammanflodet 5590 222 4.0 541 10 

Kalix a1v ovan 
Tarendo alv 6500 253 3.9 718 11 

Tarendo alv 730 18 2.5 230 31 

Kalix alv nedom 
Tarendo alv 7230 271 3.3 948 13 

Kalix alv ovan Angesan-
Lina alv 10440 343 3.3 1734 17 

Lina a1v ovan 
Angesan 2200 53 2.4 336 15 

Angesan .. vid inflo-
det i Lina alv 1480 21 1.4 294 20 

Angesan-Lina alv 
ovan TvarB.n 4140 76 1.8 712 17 

Lans2.n-TvarB.n 2500 54 2. 1 535 21 

Bonalven 1010 27 2. 6 248 25 

Angesan-Lina alv 
vid inflodet i Kalix 
alv 6780 134 2.0 1279 19 

Kalix alv nedom Angesan-
Lina alv 17220 477 2.8 3013 18 

Kalix alv vid mynningen 17950 534 3.0 3062 17 

Langd 
fran 
kallan 

km 

184 

155 

184 

278 

51 

278 

388 

140 

99 

194 

128 

91 

208 

388 

453 

1) Kalix alvs andel i avrinningsomradet ovan bifurkationen mellan 

Torne och Tarendo alvar ingar ej. 
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Tab. 3. 2 Arealstatistik for mindre bifloden 

Areal Sjo- Sj6- Myr- Myr- Lii.ngd 

Vattendrag .areal proc. marks- marks- fran 
areal pro c. kii.llan 

km 2 km 2 % km 2 
% km 

Tjii.ktjajokk 315 2 0.8 37 

Vistasjokk 464 2 0.3 1 0.2 47 

Ladtjojokk 264 3 1.1 2 0.8 32 

Vuotnojoki 323 7 2.0 107 33 42 

Aihii.mii.joki 3,7 5 12 3. 1 117 31 44 

All san 239 8 3. 3 54 23 45 
Sk .. o 1) rovan 1102 6 0.5 213 19 87 

1) Lansan-Tvii.ran ovan bvre Lansjii.rv 

3. 3. 3 ~i~~r: 

Sjoarealen inom avrinningsomradet, som uppgar till totalt 534 km 2, 

ii.r fordelad pa 1689 sjoar, varav 94 st har en areal om minst 1 km2 

och 1595 st ii.r mindre an 1. 0 km2 . De stora sjoarna har en samman

lagd yta pa 348 km2 medan de sma har ytan 186 km2 . I tab. 3. 3 nedan 

redovisas de storsta sjoarna inom avrinningsomradet. 



Tab. 3. 3 De tio storsta sjoarnas yta, avrinningsomrade och 

hojd over havet 

Sjo 

Paittasjiirvi 

Pajeb och Kaska 
Kaitumjaure 

Grund- o. Djuptriisket 

Vuolep Kaitumjaure 

Kaalasjarvi 

Riiktjiirv 

Kamlungetriisket 

Vettasjiirvi 

~orjiirvstrasket . 

Ovre Lansjiirv 

3. 3. 4 

Yta 

28.0 

18.4 

16.4 

16. 0 

15. 0 

14.4 

10.0 

10.0 

8. 6 

7.0 

A vrinnings
omrade 

km2 

1020 

840 

10440 

1130 

1440 

17310 

17 670 

40 

17 600 

1330 

3. 6 

Hojd 
over havet 

m 

468 

583 

37 

57 6 
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Kalix alvs avrinningsomrade iir 17950 km2, om inte hiinsyn tas till 

omradet i Torne ii1v ovan bifurkationen mellan Torne och Tiirendo iilv. 

Med denna del inriiknad iir den totala ytan 23. 600 km2 . Avrinningsomradet 

iir langsmalt p. g. a. terrangens kraftiga lutning. Alven rinner upp i Keb

nekajsemassivet och iir fran Ka,itum iilvs kiillflode, Tjiiktjajokk, till myn

ningen vid Kalix 453 km lang. 

Kalix iilv iir nnycket sjofattig, endast 3% sjoar av totala ytan. Den klart 

storsta sjon iir Paittasjiirvi (yta 28 km2), som iir beliigen i ovre delen av 

iilvsystemet. Fran utflodet av Kaalasjiirvi avtar sjoandelen kontinuerligt 

fran 4. 6 % till 3 % vid mynningen. 

Myrmarksandelen iir 17 % for hela iilven, medan den lokalt kan vara upp 

till 3 5 % bl. a. kring Vuotnajoki, Tiirendoiilven, Narkan och Aihamiijoki. 
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3. 4 Lufttemperatur 

Kalix ii.lv ligger i grii.nsomril.det mellan ett maritimt klimatomrade i 

vaster och ett kontinentalt i oster. Trots sitt nordliga lii.ge pa latitud 

66- 68°N har omradet ett mycket mildare klimat an andra omraden pa 

samma breddgrad. Detta beror pa nii.rheten till de milda fuktiga vii.st

vindarna fran Nordatlanten. 

3. 7 

Fran fjii.llkedjan och osterut sker en successiv overgang till mer konti

nentalt klimat. Denna overgang stors av Bottenvikens mildrande inver

kan, som dock minskas genom att den ii.r islagd under halva aret. In

verkan ii.r den att hosten forlii.ngs och varen forsenas i kustomradet. 

Trots de varma vii.stvindarnas dominans kan vissa ar det kontinentala 

klimatet dominera. Det finns inga hindrande bergskedjor i oster och 

dii.rfor kan artikluften komma in over omradet och ge laga temperatu

rer. Norrbottens klimat kii.nnetecknas dii.rfor av stora och plotsliga 
0 

vii.deromslag. Arsmedeltemperaturen inom Kalix ii.lvs avrinningsom-

rade varierar mellan ca. -3°C i kii.llomradet och +1 °C vid kusten, se 

fig. 3. 2. I Nikkaluokta ii.r arsmedeltemperaturen - 2°C och i Storo

hamn vid kusten + 1. 6°C. Detta 

beror frii.mst pa okad lat itud och 

hojd over havet men ocksa av 

Bottenvikens inverkan. Tempera

turskillnaden mellan kustomradet 

och inlandet ii.r storst under okto

ber-december och minst under 

mars- juli. Manadsmedeltempera

turen for olika platser inom avrin

ningsomradet framgar av tab. 3. 4. 

Fig. 3. 2 Arsmedeltemperatur aren 
1901-1930. (Atlas over 
Sverige, Blad 32). 

Tab. 3.4 Manadsmedeltemperaturen 
0 1931 1960 aren -

Ort Medeltemperatur i oc 

J F M A M J J A s 0 N 
0 

D Ar 

N ikkaluokta -14.3 -13.7 -9.5 -3.7 2.6 8.9 13. 1 10. 7 5. 1 -2.0 -3.3 -12.3 -2.0 

Gii.llivare -13.2 -12.8 -8.3 -2. 1 4.3 I 0. 7 14.3 11. 0 5.8 -I. 0 -6.9 -10.4 -0.7 

Korpilombolo-12. 6 -12.0 -7.4 -0.9 5.7 11. 8 15. 3 12. 6 IL!l -0. 2 -5.6 --9.4 0.3 

Storohamn -10. 2 -I 0. 6 -7.0 -1. I 5.3 11.4 15.4 13.5 8.'7 2.6 -2. I --6.4 1.6 
(vid Kalix) 
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Av tab. 3. 4 framgar att juli ar den varmaste manaden och januari, 

februari de kallaste. Antalet vegetationsdygn d. v. s. medeltemperatur 

storre an +3°C varierar mellan 150 dagar vid kusten ner till 130 i fjall

omradet (fig. 3. 3). Antalet frostfria dygn d. v. s. minimitemperaturen 

under dygnet storre an ::- 0°C, ar vid kusten ca. 160 dagar och i fjallen 

130dagar(fig. 3.4). 

0 

Fig. 3. 3 Antal vegetations
dygn, medeltemp. 

+30C. 
(Atlas over Sverige, 
Blad 27). 

Fig. 3. 4 Antal frostfria dygn, 
minimitemp. ::- 0°C 
(Atlas over Sverige, 
Blad 28). 

Avvikelserna fran angivna medelvarden kan vara stor ar fran ar p g a 

omradets lage mellan maritima och kontinentala klimatomraden. 

3. 5 Nederbord 

3. 5. 1 Allmant 

Nar temperaturen hos fuktig luft sjunker under daggpunkten, utfalles 

vattenanga i form av nederbord. 

da luften bringas att stiga uppat. 

Temperatursankningen uppkommer 

Beroende pa hur detta sker, skiljer 

man pa orografisk, konvektiv och advektiv nederbord. 

Orografisk: Berg eller hojd tvingar luften uppat 

Konvektiv: 

Advektiv: 

Varm mark- eller vattenyta far luften att stiga uppat 

Forekommer i samband med cykloner. 

Det maritima inflytandet fran vaster reduceras i stor utstrackning av 

den skandinaviska fjallkedjan, som orsakar nederbordsskugga och lo

kalkontinentalt klimat aster om fjallkedjan. Det nordliga laget ger 

vintertid lag fukthalt i luften .. Bada dessa faktorer medfor ett neder

bordsfattigt balte oster om fjallkedjan. Nederborden okar sedan mot 

kusten, se fig. 3. 5. 



Fig. 3. 5 Arsmedelnederborden i mm £ren 1901-1930 

(Atlas over Sverige, Blad 32) 

3. 9 

I fjallorpr£det ar det stora lokala variationer i nederborden. Inom 

Kebnekajsemassivet kan p£ vissa platser nederborden uppg£ till 1000 -

1200 mm. Bortsett fr£n det nederbordsrika fjallomr£det ar Kalix alvs 

avrinningsomr£de nederbordsfattigt. 

3 . 5, 3 ~ !l.9!l _!'_!:l_o !'.9!l!1.? _ ~ <?.r:.<!e_l!l}!}g -~':.<!~ r:. _£_r!l~ 

For hela avrinningsomr£det galler att nederborden ar storst under juli

augusti och minst i februari-mars .. Se tab. 3. 5. 

Tab. 3. 5 Normalnederbord under £ren 1931 - 1970 

Ort Normalnederbord i mm. 
0 

J F M A M J J A s 0 N D Ar 

Nikkaluokta 29 29 24 30 32 58 83 74 53 36 29 34 511 

Malmberget 33 33 21 34 36 60 so 69 58 44 42 40 548 

Korpilombolo 29 24 15 25 29 49 65 65 53 40 40 34 468 

Morjarv 37 30 25 30 30 47 59 70 63 50 55 45 541 

Skillnaden i nederbordsmangd mellan sommar och vinter ar storst i in

landet och minst i fjalltrakterna och kustlandet. Exempelvis faller i 

Malmberget (inlandet) normalt ca. 3 5% av £rsnederborden under vintPr-
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halvaret (nov. - april), mot mer an 40% i Morjarv (kustlandet). Detta 

beror pa all i inlandet ar nederbiirden till stiirsta delen konvektiv 

med maximum under sensommaren, da luftens innehall av vattenanga 

ar stiirst och minimum under senvintern, da marken kyler ned luften, 

sam dessutom har lag fukthalt. I fjallkedjan ar nederbiirden till star 

del orografisk och faller huvudsakligen under hiisten och fiirvintern. 

Sommarnederbiirden inom omradet nedanfiir fjallkedjan ar jamnt fiir

delad, med 65-80 mm regn under den nederbiirdsrikaste manaden. 

3.5.4 Sniinederbiird 

Nederbiirdens fiirdelning under aret ar av betydelse ur klimatologisk 

och hydrologisk synpunkt, eftersom en stiirre del av nederbiirdsmang

den avdunstar, om den faller under sommaren an under vintern. Neder

biirden under vintern inom Kalix alvs avrinningsomrade utgiires av snii, 

sam magasineras och sedan avsmalter under en relativt kart tidsrymd 

·under varen. Delta medfiir all tillrinningen till vattendragen ar liten 

under vintern fiir att snabbt iika vid sniismaltningen. 

Sniinederbiirden ar 35-40 % av den talala nederbiirden inom omradet 

nedanfiir fjallkedjan. I fjalltrakterna ar andelen sniinederbiird stiirre, 

mer an 50% p. g. a. att dels vintern ar langre och dels all riederbiirden 

ar st!Srre under vintern. Sniitackets utveckling i medeltal under vinter

halvaren (1931 - 1960) visas i fig. 3. 6 a-h. Man ser att den 31.10 

tacker sniin hela omradet rued drygt 10 em i fjallen. Till den 30. 11 

har den stiirsta iikningen skett i fjalltrakterna, medan fiirandringen ar 

liten vid kusten. Sniins maximala djup uppnas vid kusten och i inlandet 

i mars, medan maximum i fjalltrakterna nas i biirjan av april. Snii

tackets medelmaximidjup (fig. 3. 7) ar 60-80 em i kust- och inland och 

80-100 em i fjallomradet. 

Sniitackets biirjan och slut (fig. 3. 15, 16) intraffar i medeltal vid kusten · 

30/10 resp. 3/5 och i fjalltrakterna 10/10 resp. 10/6. Med sniitackets 

biirjan menas del fiirsta datum da snii fallit och del darvid bildade snii

tacket ligger kvar minst en dag. Ur fig. 3.17 fas medelantal dagar med 

sniitacke. Det iikar fran 17 5 dagar vid kusten till 22 5 dagar i fjallen. 

Fig. 3. 6a-h,3.7 ar tagna fran Pershagen (1969) "Sniitacket i Sverige 

1931 - 1960 11
• 
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Sni:ismaltningens forlopp i Kalix alvs avrinningsomrade bestams framst 

av de hastiga omkastningarna mellan kyligt och torrt vader med nordliga 

vindar och milt och fuktigare vader med vastliga vindar. Normalt borjar 

snosmaltningen i kustomradet och gar mot nordvast, se fig. 3. 6 f-h, ofta 

med tillfalliga avbrott pa grund av kalluftsinbrott fran norr. Omradet 

nedanfor fjallkedjan ar ratt flackt och vid langvarigt blidvader kan da 

avsmaltningen ske i start sett samtidigt inom stora omraden. 

I fjallomradena bestams avsmaltningen i hogre grad av de topografiska 

forhallandena. Den slutliga avsmaltningen sker normal! i borjan av 

juni. Exceptionella ar kan sni:itacket ligga kvar over sommaren vilket 

innebar att fjallfloden blir liten, se kap. 3. 9. 

3. 6 Isforhallanden. 

3. 6, 1 ~s_l_!l_g,gEt}!}gc _i.:>t~l1':'~i.':~ _?_::_!:!_ ~S_l.?.:>.:>Et}!lg _v._i\_ .:>)?~~ 

~~l_a_g_gp.}!lg 

Vattnet avkyls under hasten med borjan fran vattenytan. Vattnet har sin 

storsta tathet vid +4 °C och da ytvattnet har nat t den temperaturen sjunker 

det nedat pa grund av att det underliggande varmare vattnet har lagre tat

het. Denna procedur pagar tills hela vattenmassan fatt en temperatur av 

ungefii.r +4 °C, Islaggningen ager sedan rum, genom att ytvattnet avkyles 

ytterligare och blir nollgradigt. Oftast vid lugnt vader och nar lufttempe

raturen ar lagre an 0°C bildas eft tunt isskikt. Islaggningstidpunkten 

beror forutom av klimatiska faktorer, aven av sjoarnas storlek, djup 

och genomstromning. Stark vind, start djup och star genomstromntrrg- ·· 

forsenar islaggningen. 

Istillvaxten 

Efter islaggningen tillvaxer istacket genom att varme leds bart fran dess 

nollgradiga undersida till oversidan. Istillvaxten gar snabbare ju fler 

minusgrader och ju tunnare isen ar. Eftersom ett istacke ofta bildas vid 

kallt och klart vader, ar istillvaxten star i bi:irjan och speciellt star om 

tiden efter islaggningen ar sni:ifattig. Torr, li:is sni:i ar starkt varme

isolerande och redan ett tunt lager nedsatter kraftigt istillvaxten. Nar 

istacket tillvaxer pa undersidan bildas karnis, den mi:irka-~om&yRliga.

isen. Om Istacket till fi:iljd av start sni:itryck eller stora virkesmangder 
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trycks ned under vattenytan och vatten diirvid triinger upp i sniin bildas 

sniisiirja. Kiirnisen kan dil. inte tillviixa fiirriin all sniisiirja frusit till 

stiipis, som iir den ljusa genomskinliga isen. 

Det varma djupvattnet pil.verkar inte niimnviirt istillviixten, utom i om

ril.den dar striimdrag finns, sil.som vid iilvars inlopp och utlopp, i smala 

eller grunda sund, iiver grunda bottentriisklar, vid uddar eller dar djup

fil.ran i en lil.ngstriickt sjii undergil.r en kraftig riktningsiindring. 

Man kan som regel saga att en sniirik och varm vinter ger en svag is av 

huvudsakligen stiipis, medan en sniifattig och kall vinter ger stark is av 

huvudsakligen kiirnis. 

Islossningen i en sjii sker i huvudsak genom bortsmiiltning av isen pil. 

stiillel, utan att den fiirst kommit pil. drift. Bortsmiiltningen av isen 

pil.biirjas niir den torra, isolerande sniin smiilt. Solinstril.lningen triing

er dil. in i sniiistiicket och liven till en del genom detta till underliggande 

vattenlager och omvandlas till viirme. Om istiicket bestil.r av enbart 

kiirnis, pil.verkas bela islagret av stril.lningen. Kiirnisen blir snabbt 

"pilig" och diirfiir skiir. Bestil.r istiicket istiillet av ett lager stiipis och 

ett underliggande lager kiirnis, upptas det mesta stdJningen i sliipisen. 

Stopisen luckras upp, medan kii.rnisen fortfarande ar hil.rd och fast. Fiirst 

sedan stopisen till storre delen smiilt bort genomstril.las kiirnisen och 

luckras snabbt upp. 

Den stril.lning som triinger genom isen upptas i de oversta vattenskikten 

och orsakar en temperaturhojning av ytvattnet. Eftersom temperatur

hojningen iir nil.got sti:irre pil. grunt vatten an pil. djupt, sker istiickets 

uppsmiiltning underifril.n i allmiinhet nil.got snabbare pil. grunda an i 

djupa sjoomril.den. Regn- eller smiiltvatten, som kan vara betydligt 

over 0°C bidrar till att istiicket tares pil. ytan och liven pil. undersidan 

genom att regn- eller smiiltvattnet rinner ner genom hil.l i isen och 

okar diirmed ytvattnets temperatur. 

Bortsmiiltningen av isen sker mycket ojiimnt och gil.r snabbast vid de 

striinder som ligger siirskilt utsatta fiSr sol och vind. Smiirre vind

och landvakar bildas forst men vidgas sedan genom att vinden driver 

det uppviirmda vattnet utmed land och genom att vattenstil.ndet stiger i 

samband med vil.ravsmiiltningen. Sedan isen i en stor sjo blivit land-
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los kan stark vind salta hela sjoisen i rorelse, varvid del uppluckrade 

istacket bryts eller mosas sander till issorja mot strander, uddar, oar 

m. m. Issorjan smaller snabbt nar. den blandas om med det uppvarmda 

ytvattnet. 

Pa sma vindskyddade sjoar och aven storre sjoar kan under varar med 

svaga vindar islossningen ske langsammare och sjon blir da i regel 

sent isfri. Pa sma och stora sjoar med stark is bestammes islossning

en av de allmanna vaderleksforhallandena, eftersom is en inte bryts. upp 

av stark vind. I sma grunda sjoar med stark is, som genomflytes av 

alven och darfOr liknar stora sel, fortidigas dock islossningen till fOljd 

av genomstromningen. 

3. 6. 2 ~s_l_!i_g_g!l_i:!gc _i_s~~l}~~~ SJ.C.0_ ~s_l9_?_S!l_i:!g_I~-~ _!i}~~~r:.~<:~~r:.· 

!~~~~~)p:_i?Jt 

Pa lugnflytande alvstrackor sasom sel, dar virvelbildning inte fOrekommer, 

bildas istacke pa samma satt som pa sjoar. Is viixer ut fran strander och 

stenar och tacker i regel snabbt over den lugnflytande alven utom eventu

ellt i alvkrokar och pa trangre stallen, dar vattnet virvlar upp mot ytan. 

Flera islaggningar forekommer darfor inom de ovre delarna av de lugn

flytande alvstrackorna nedstroms strida strackor. Pa strida alvstrackor 

nedkyles hela vattenmassan samtidigt pa grtmd av att vattnet i ytan snabbt 

virvlar ned genom vattenmassan anda mot bottnen. Ispartiklar bildas, 

vilka dels svavar fritt i vattnet_. dels bildar en belaggning pa stenar i 

bottnen (bottenis), dels bildar mer eller mindre lata klungor (ytissorja). 

Issorja, lossnad bottenis, isflak etc. driver sedan med strommen och 

fastnar vid starka fortrangningar, holmar, uddar e. d. Allt eftersom 

drivis hopas okas istrycket och blir ibland sa stort att den sammanpacka

de isen ater salter sig i rorelse. Ismassan stannar upp i alvkrokar, 

mot holmar och mot tidigare bildad hallfast is. Darvid kan isen pressas 

upp i vallar och stora delar av alven sattas igen fran ytan till bottnen. 

Sa smaningom stabiliseras isforhiillandena och ytisen fryser samman 

och bildar ett hallfast ytistacke med kraftigt faste i stranderna. 

Over starka forsar bildas inte ett sammanhangande istacke. Isdammar 

bildas och nedbryts. De uppbyggs av bottenis och sorpa vid stark av

kylning av vattnet . N ar bottenis bildas i en sektion av vattendraget 

stiger vattenstandet ovanfor. Vattnet rinner over randisen vid strand

derna och avkyls harigenom. Islagren byggs pa och den sorpa som bil-
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das fastnar pa damningarna. Till slut blir isdammen sa stor att det 

blir lugnvatten ovanfor dammen. Flera isdammar kan pa detta satt bil

das efter varandra och forsen omvandlas da till en serie lugnvatten. 

Vid blidvader kan dammarna brytas ned snabbt, varvid det uppkommer 

en flodvag som for med sig ismassorna, som fastnar och bildar barri

arer vid l ampliga platser. 

Istillvaxt 

Pa en lugnflytande alvstracka med jamn ytis tillvaxer isen pa samma 

satt som pa en sjo, sa att ett istacke bestaende av stopis och karnis 

bildas. I isen kan det frysa fast issorja och isflak, som lagrats under 

istacket. Pa stridare alvstrackor med drivislaggning fryser ismassor

na sa smaningom samman till ett fast istacke, som ar mer eller mindre 

knaggligt, eller om isbrotning intraffat utgores av packis med kantstallda 

isflak. 

Nar varen kommer med stark solstralning och hog lufttemperatur varms 

alvvattnet upp framst pa oppetgaende strackor, men aven i nagon man pa 

istackta strackor. Isen smalter, varvid de oppna omradena vidgas och 

nya bildas. Dar backar rinner ut i alven smalter isen fort och landvakar 

bildas. I samband med snosmaltningen okar vattenforingen och de under 

vintern hopade ismassorna jamte bakomliggande uppdamt vatten borjar 

ga utfor alven. Drivisen stannar mot fasta istacken eller mot grund, var

vid sma isbrotar bildas framst i de oppna omradenas nedstromsdelar. 

Vattenstandet stiger uppstroms broten och det fasta istacket bryts upp. 

!bland tranger vattnet ut over isytan och flyter langa strackor pa isen. 

!sen forsvagas darigenom och en fortsatt uppbrytning av istacket under

lattas. Vid haftiga varmeinbrott forliiper hela avsmaltnings- och upp

brytningsprocessen mycket snabbt. !sen hejdas mot fasta istacken, 

grund och holmar m. m. och kan ge upphov till svara isdammar. Dar 

stranderna ar hoga stiger vattnet till dess att vattentrycket blir tillrack

ligt stort for att overvinna ishindret. Da ismassan ater kommer i rorel

se och vattenstandet sankts, ligger mycket is kvar pa stranderna, dar 

den langsamt smalter. Om isdammar bildas i omradert med laga stran

der hander det att vattnet stiger upp over braddarna, varvid vatten, is 

och eventuellt medfoljande timmer pressas ut over markerna. Denna 

is smalter pa platsen. Huvudmassan av isen stannar dock kvar i alven 

och gar med vattnet utfor alven, dar den luckras upp, mals sander och 
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smiHter. 

Risken for svar isbrotning ar storst om stora mangder drivis fyller upp 

vattendraget under forvintern och om stark karnis bildas p. g. a. lang 

och kall vinter samt om varmeinbrottet pa varen kommer snabbt. Om 

dessa forutsattningar foreligger har isarna inte hunnit luckras upp da 

vattenforingen snabbt okar. Islossningen kommer da att ske forhallan

devis mer genom uppbrytning av is, an genom avsmaltning av denna. 

Stora mangder kraftig is som inte liitt slas sonder och upploses driver 

da ivag och orsakar pa en del platser valdsamma isbrotningar och 

oversvamningar. 

3. 6. 3 I?<o~~!'~~~i!1K ~'! _i~!i?!'l::!l}~!1.9!'P.~- ~ ~~l~;_c _ ~ly_ 

Uppgifterna grundar sig pa observationer gjorda av SMHI under aren 

1958-61. Islaggnings- och islossningstidpunkterna grundar sig dock pa 

material for lang tid tillbaka. 

Paittasjarvi, Laukujarvi, Holmajarvi och Kaalasjarvi 

Sjoarna blir i allmanhet isbelagda i oktober. Aven strommarna mellan 

sjoarna ar till storsta delen islagda under vintern. Mellan Holmajarvi 

och Kaalasjarvi brukar det dock vara mer eller mindre oppet i strom

faran pa en 2 km lang stracka. Isen pa Paittasjarvi ar ofta tjockare an 

pa de andra sjoarna och bestar, forutom i vikar, nastan hell av karnis. 

Sjoarna blir i allmanhet isfria under forsta delen av juni. 

Kalix alv mellan Kaalasjarvi och Kaitum alvs inflode. 

De stora selen t. ex. Saurussuvanto och Palosaarisuvanto islagges tidigt, 
ofta i senare de len av oktober. De lang a strida strackorna isliigges 

senare successivt i samband med isuppdamning i senare delen av no

vember och ibland i borjan av december. De allra starkaste forsarna 

gar oppna, bl. a. torde det finnas oppna strackor pa fi:iljande platser: 

narmast nedom Kaalasjarvi, den brantaste delen av Saarikoski ned

stroms Kalixfors, uppstroms Saurussuvanto och inom de brantaste de

larna av Naustonkoski och forsen uppstroms Lappeasuvanto. Under 

mitten av maj blir hela strackan i regel isfri. 

Kaitum alv 

Sti:irre delen av strackan ar otillganglig belagen varfor isobservationer 

endast utforts vid Fjallasen och vid Neitisuando. Inom de sti:irre selen 

lex. Fjallasen-Killingi, sker islaggning i allmanhet i senare delen av 

oktober eller borjan av november. De langa, strida strackorna isliigges 

i senare delen av november och i december. Under hogvintern ar i regel 
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endast de starkaste strommarna oppna. Strackan blir isfri under mitten 

eller senare halften av maj. 

Kalix alv mellan Kaitum alvs inflode och Tarendo alvs inflode 

De sti:irre selen-Lappeasuvanto, Vaikkosuvanto, selet uppstroms Ronas

koski och Parakkaselet - islii.gges tii.mligen tidigt, i allmanhet i senare 

delen av oktober eller borjan av november. De strida strackorna is

lagges successivt i sam band med is damning under november och decem

ber. Under hogvintern ar aven den storsta delen av forsarna islagda 

utom sammanhangande alvstrackor i Parakkakurkkio om ca. 1, 5 km och 

i Panakurkkio om ca. 2. 5 km. Mindre vakar forekommer i andra for

sar. Den slutliga islossningen sker i allmanhet under mitten eller slutet 

av maj. 

Tarendo ii.lv 

Selen blir i allmanhet islagda i slutet av oktober eller borjan av november. 

De stridare strackorna islagges i mitten och slutet av november. Under 

hogvintern har en del ar enstaka vakar funnits i Lauttakoski, Piakkakoski, 

Nivankoski och Jukkakoski. Aven vid Manniko och Tarendo har observe

rats vakar en del ar. Islossningen sker i allmanhet under mitten av maj. 

Kalix alv mellan Tarendo alvs inflode och Jockfallet 

De mera lugnflytande strackorna - selet vid Tarendo, Kotisuvanto, Saari

suvanto, Mestossuvanto och ett ca. 2 mil langt sel uppstroms Jockfallet 

blir i allmanhet islagda i borjan av november och ibland i slutet av ok

tober. Storre delen av de aterstaende strackorna islagges i samband med 

isdamning under november eller borjan av december. Under hogvintern 

har observerats i huvudsak oppetgaende strackor i Saarikurkkio ( 1 km), 

i Mestoskoski (1 a 2 km), i Mestoslinkka (7 a 8 km), i Storforsen vid 

Narken och Jockfallet (0, 5 a 1 km). 

Pa varen borjar forsvakarna forlangas och nya vakar bildas. Den slut

liga islossningen, som foregas av landvakbildning, sker under mit ten av 

maj. Islossningen sker ofta hastigt, under kraftig isgang och med stora 

is brotningar. 

Kalix alv mellan Jockfallet och Raktjarv 

De lugnflytande strackorna - ca. 1 mil lang stracka nedstroms Orrfors 

och den ca. 2 mil langa strackan Holmfors-Raktjarv - blir i allmanhet 

islagda under slutet av oktober eller borjan av november. De atersta

ende strackorna islaggs under november och december i samband med 

is damning. Under hogvintern kan ibland oppna strackor finnas 1, 5 km 

nedstroms Roduppsholmen (200m), Holmforsen (ca. 500 m) och Ansvars

forsen. 
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Relativt tidigt pa varen borjar stromvaken franJockfallet att forlangas 

nedat Furuniis och samtidigt oppnas vakar i nedre delen av Ansvarsforsen 

vid Lillsel, i Orrforsen vid· Strakan och i Mankostforsen. Vattenforing

en okar, landvakar bildas och slutligen sker den slutliga islossningen ofta 

mycket hastigt och i forening med kraftig isgang och stora isbrotningar. 

Islossningen sker i mitten av maj. 

I Djuptriisket och Grundtriisket iir isforhallandena i stort set! som pa den 

lugnflytande iilven i ovrigt. Islossningen sker nagot senare an i iilven. 

Riiktjiirv, Morjiirvstriisket och Kamlungetriisket 

Sjoarna blir i allmiinhet islagda i slutet av oktober eller borjan av no

vember med Riiktjiirv forst, Kamlungetriisket nagra dagar senare och 

Morjiirvstriisket ytterligare nagon vecka senare. 

Under hogvinter finns oppna striickor i Riiktforsen, stromstriickan 

mellan Morjiirvstriisket och Kamlungetriisket och vid Kamlungel riiskets 

utlopp. Islossning i forsstriickan nedom Riiktjiirv sker i forsta hiilften 

av maj, medan sjoarna blir isfria i mitten av maj. Morjiirvstriisket 

nagra dagar fore de bada andra sjoarna. 

Kalix iilv mellan Kamlungetriisket och mynningen. 

Isliiggningen i selen borjar i slutet av oktober eller i borjan av november, 

men blir inte hell islagda forriin manadsskiftet riov. /dec. Under hog

vintern iir Kamlungeforsen i regel till en del isbelagd. Oppna striickor 

brukar ocksa finnas vid Marieberg, vid Salkostforsen, uppstroms bron 
0 

i Bondersbyn, i Langforsen, vid Akroken och vid Rian. Pa varE'n for-

liings vakarna och landvakar bildas. 

Den slutliga islossningen sker oft a hastigt under forsta hiilften a v maj 

och i sarnband rned kraftig isgang och isbrotningar. 

Isf()rhallandena utanfor rnynningen 

Datum for isliiggning och islossning iir tagna ur SMHI: s Notiser och pre

lirniniira rapporter, och giiller for perioden 1931 - 19 60. Isliiggningen 

definieras hiir sorn den forsta is sorn ligger rninst 3 dygn. 

Utanfor Maloren 

Maloren - Halsoklippor 

Halsoklippor - Karlsborg 

Isliiggning 

19/12 

2 9/11 

19/11 

Isfritt 

23/5 

18/5 

18/5 



3. 6. 4 

I fig 3. 11 redovisas islaggnings- och islossningstidpunkter pa 6 olika 

platser i alven fran Kaalasjarvi i norr till Kamlungetrasket i soder. 

Med islaggningstidpunkt for en sjo avses den tidpunkt da sjon forsta 

gangen blir helt islagd med en forsta isliggeperiod, som ar storre an 

3 dagar. Man bortser fran mynningsvakar vid tillflodena och utloppen. 

Med islossningstidpunkt avses den tidpunkt da sjon blir isfri, varvid 

bortses fran eventuella mindre drivissamlingar inne i en del vikar. 

3. 6. 5 

3. 19 

Matningar av istjocklekar fi:irekom i samband med Nordiska Vattenkrafts

kommittens utredning om utbyggnad av Kalix alv. Matningarna omfattar 

aren 58/59, 59/60 och 60/61. Detta ar for fa arfor att dra nagra sakra 

slutsatser men ger i stora drag en uppfattning om istjockleken. 

Matningen har skett pa ett start antal stallen langs alven och utforts pa 

en ungefar 200 m lang stracka tvars over alven. Sektioner har uppritats 

och ur dessa har i tab 3. 6 medelistjocklekarna utraknats. 
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Tab. 3. 6 

Matlinje 

Medelistjocklek (em) under perioden 1958-1961 i Kalix a1v 

Max istjocklek2 ) Istjocklek1) 

Bi:irjan av 
december 

Bi:irjan av 
februari 

Borjan av Slutet av 
april april 

58/59 59/60 60/61 58/59 59/60 60/61 58/59 59/60 60/61 58/59 59/60 60/61 58/59 59/60 60/61 

Bi:irjelsbyn- 75 80 70 
Midlandet 

20 5 
25 10 5 15 30 5 20 35 5 

10 50 40 30 60 45 30 50 

Raktfors- 65 70 70 
Sandudden 

10 5 
15 30 

10 10 20 30 30 20 30 10 
15 35 35 25 50 45 20 20 

Ri:idupps 55 55 75 
farjstalle 

15 10 
20 

10 10 25 30 10 20 40 5 
15 35 25 15 40 45 15 25 

Parakka 70 65 70 
5 10 20 20 15 30 20 

35 25 30 40 40 30 30 
farjstalle 

Stop is = 20 

Karnis 30 

Anm. 1) Tabellen anger endast medelvarden, varfor stora variationer i tjocklek kan fi:irekomma i en och samma 

matlinje. 

2) Den angivna maxima1a istjockleken avser den saromanlagda tjockleken av bade karnis och sti:ipis. Maximal 

istjocklek uppnas i regel i slutet av mars eller bi:irjan av april. 

Med karnis menas den mi:irka genomsynliga is som bildas genom frysning av sni:ifritt vatten. 

Med sti:ipis menas den ljusa ogenomsynliga is som bildas genom frysning av sni:iblandat vatten. 

25 
25 

35 
30 

30 
30 

35 
30 

w 

"' .... 



3. 7 A vdunstning 

Avdunstningens storlek beror dels pa meteorologiska faktorer sasom 

temperatur, luftens fuktighet, vindar mm, dels pa laget och beskaffen

heten av det omrade varifran avdunstningen ager rum. Den totala av

dunstningen inom ett omrade brukar bestammas med s k vattenbalans

rakning enligt 

Avdunstning = Nederbi:ird + Tillrinning 

- Avrinning "!: Magasinering 

3.22 

Avdunstningen bestams alltsa indirekt och ar skillnaden mellan stora tal. 

Da noggrannheten i bestamningen av de olika termerna ar dalig blir be

rakningen av avdunstningen mycket approximativ. De tva avdunstnings

kartor sam hittills har gjorts ar av mindre god kvalitet och ger olika 

varden pa avdunstningen. Enligt Bergsten (J 954) ar avdunstningen 150-200 

mm/ar i Kalix alvs avrinningsomrade, medan Tamm (1959) anger den till 

200-250 mm/ar. 

I fig 3. 12 ar bagge avdunstningskartorna inlagda. Kartorna anger bara i 

stora drag hur star avdunstningen ar, ty de lokala variationerna ar stora. 

0 100 .... '250 ,...,. ........ 
._.__~......_.~.._. 

Fig.3.12 
0 

Arsavdunstningen (mm) inom avrinningsomradet 



3. 8 A vrinningen 

Totala avrinningen besUirns av nederbi:ird och avdunstning. Fi:irdelningen 

bestiirns ocksa av rnagasineringen. Fig. 3. 13 visar rnedelavrinningen 

3.23 

1 9 31 -19 60 for Kalix iilvs avrinningsornrade och iir tag en fran SMHI: s av

rinningskarta over Sverige (Tryselius J 97 J). Den iir baserad pa punkt

visa viirden pa skillnaden rnellan nederbord och avdunstning rned korrek

tioner enligt observerade avrinningsviirden fOr srna draneringsornraden. 

Kartan ar starkt forenklad men ger i stora drag rnedelavrinningen inorn 

ornradet. 

0 5tllan 

Fig.3.13 Medelavrinningen 1931 -19 60 
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Medelavrinningen avtar snabbt frl'm ca 40 1/ skm2 i bogfjallet till ca 

10 l/skm2 vid Kaitum alvs inflode i Kalix alv. I resterande del av av

rinningsomradet ar medelavrinning ca 10 l/skm2 . Kalix alv bar vid 

mynningen en medelavrinning for bela avrinningsomradet pa ca 12 l/skm2 . 

Det ar en lag avrinning jamfort med ovriga svenska fjalHilvar ocb det be

ror bl a pa att fjallomradet procentuellt sett ar litet. 

3. 9 Vattenforingen 

3. 9. 1 !'~~e_!~.§:~<?_n~~-

Regelbundna vattenstandsobservationer bar utforts i Kalix alv sedan bar

jan av 1 900-talet av SMHI. Det finns fa langa observationsserier, trots 

att antalet stationer som varit i drift ar stort. Pegelstationer som ar i 

drift for narvarande redovisas i fig 3. 14 ocb tab. 3. 7. De aldre ned

lagda finns fi:irtecknade i SMHI Arsbok 49, del 3:1 (1969). 

Fig. 3.14 Pegelstationer i Kalix alv som 

fi:ir narvarande ar i drift 
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Tab. 3. 7 Pegelstationer i drift ar 1974 i Kalix alv 

Pege1 Agare A vrinnings- Period Observa- Anm 
omrade fi:ir tioner 

km 2 obser-
vationer 

Lappeasuvanto SMHI4-813 5588 19 60- W,Q isd, 

Roduppsholmen SMHI 4-1559 15602 1950- W,Q isd, 

Raktfors SMHI 4-17 23000 1937- W,Q k 

Ovre Lansjarv, SMHI 4-1740 1370 1958- W,Q (k) 
Lansiln 

Junosuando, SMHI 4-11 5770 19 67- Q (k) 
Tarendo alv 

Beteckningar: 

SMHI ~ Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

W Vattenstand 

Q Vattenforing 

isd ~ Vattenstanden paverkade av isdamning storre delen av vintern 

k A vbordningskurva ar uppgjord 

(k) ~ Avbordningskurva ar till stor del osaker, da den ar grundad pa 

fa matningar eller pa matningar som inte stammer overens. 

Av stationerna som ar i drift nu ar del endast Raktfors som har en tillfor

litlig avbordningskurva (fig 3. 17, sid 3. 29 ) . De andra stationerna ar 

antingen paverkade av isdamning eller ocksa har de for korta observa

tionsperioder for att avbordningskurvan skall kunna anvandas. 

(k) 

k 



3. 9. 2 !:Yf~~~::_~l_e_E!_6_:~n__g~r.:_ 

M edelvattenforingen i iHven varierar fdm kiillflodet och till rnynningen 

enligt fig 3. 15. Vattenforingsvardena ar avrundade. 
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Fig. 3.15 Medelvattenforingar i Kalix alv 
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I tab. 3. 8 ges de karakteristiska vattenfi:iringarna pa 4 olika stiillen, 

namligen i Fjallasen (Kaitum alv) under perioden 1917-50, Kalixfors 

(Kalix a1v nedom Kaalasjarvi) under perioden 1915-50, Manniki:i (Ta

rendi:i alv) under perioderna 1915-25, 39-50 och Morjarv (45 km upp

stri:ims mynningen) under perioden 1917-50. 

Tab. 3.8 Karakteristiska vattenfi:iringar i Kalix alv 

Fjallasen Kalixfors Manniki:i Morjarv 
Kaitumalv Kalix alv Tarendi:i Kalix alv 

"l 
3 3 ~)/s m

3 
/s m s m /s 

Hi:igsta hi:igvattenfi:iring 420 300 510 2880 

Normal " 283 192 330 1456 

Medelvattenfi:iring 47,7 32, 6 82, 5 287 

Vattenfi:iring med 22 14,4 58 170 
50 % varaktighet 

Vattenfi:iring med 8,4 5,0 25 68 
7 5 % varaktighet 

Vattenfi:iring med 5,2 2, 7 15, 9 50 
9 5 o/o varaktighet 

Normal lagvatten- 5,2 2,9 1 6' 5 52 fi:iring 

Lagsta lagvatten-
2' 1 1' 0 1 2' 7 33 fi:iring 

Hi:igsta hi:igvattenfi:iring och lagsta lagvattenfi:iring intraffade i Morjarv 

18/6 1P35 resp 20/4 1926 och i Fjallasen 15/61935 resp 1-11/4 1942. 

3. 9. 3 Y!:l_!~n_!~_!_r_:_g~::_~~~_!_~~o_EJ_U_EJ_c:l_~r-~~!_ 

3.27 

1 Kalix alv bestams vattenfi:iringen framst av tillrinningen fran de stora 

skogs- och myromradena och i andra hand fran fjallomradet, da det se

nare omradet utgi:ir en liten del av avrinningsomradet. 

Normalt ar juni den vattenrikaste manaden med en vattenfi:iring som ar 

2, 5-3 ganger sti:irre an arsmedelvattenforingen. Bivattendragen i skogs

omradet har en tidigare sni:ismaltning och darfi:ir ofta maximum redan i 

maj. 
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Under hi:igvattenperioden maj- juli kan man marka tva fli:idestoppar, se 

fig 3. 16. Den fi:irsta ar hemfloden, som orsakas av sni:ismaltningen i 

skogsomd.det och den andra ar fjallfloden, som orsakas av sni:ismalt

ningen i hi:igfjallsomradet. Hemfloden ar vanligen sti:irre an fjallfloden 

pa grund av att sni:ismaltningen sker hastigt inom skogsomradet, medan 

avsmaltningen i fjallen ar langvarig och darfor inte ger sa hi:iga fli:iden. 

Den senare sni:ismaltningen fran kusten upp mot fjallen visar sig i att, 

vid kusten ar vattenfi:iringen nastan lika stor i maj som i juni, medan i 

fjalltrakterna den nast sti:irsta manadsvattenfi:iringen ar i juli. 

Efter fli:idestoppen i maj-juli avtar vattenfi:iringen successivt. Under sen

sommaren-hi:isten fi:irekommer ofta hi:iga vattenfi:iringar till fi:iljd av stor 

nederbi:ird och liten avdunstning (se fig 3. 16). I september-oktober ar 

del i stort sett medelvattenfi:iring. Vissa enstaka ar kan den maximala 

vattenfi:iringen intraffa pa hasten, beroende pa att mindre sni:imangd an 

normalt eller langsam sni:ismaltning fi:irekommit under aret (t ex 1951, 

1954). 
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Fig 3.16 Vattenstand vid Raktfors ar 1958 



Vattenforingen avtar snabbt nar islaggning skett och har under vintern 

mycket sma variationer. Minst arden i mars med endast ca 20 % av 

medelvattenfOringen. Under vinterhalvaret november-april avrinner 

10-15% av totala arsvattenmangden. 

Varaktighetsdiagrammet, fig. 3. 17, askadliggor vattenforingens varia-

3.29 

tioner under aret. Dar framgar tydligt den laga, nastan konstanta vatten

foringen under vinterhalvaret och med starkt varierande vattenfOring och 

hoga floden av kort varaktighet under var och sommar. Diagrammet ar 

baserat pa uppgifter fran (Hjort UNGI rapport 12) och avser perioden1931-60. 
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Varaktighetskurvor for vattenforingen 1931-60 vid 
Raktfors och Fj3Jlasen 



Observationer har utforts i Raktfors sedan ar 1937. For att erhalla 

fullstii.ndiga uppgifter for hela perioden 1931- 60 har for aren 1931-3 6 

anvants vattenforingsuppgifter fran pegelstationen i Morjarv. Vatten

foringarna har korrigerats rned ett relationstal, sorn erhallits genom 

jamforelse av manadsmedelvarden fran Raktfors och Morjarv for den 

gemensamrna observationsperioden. 

3. 9. 4 Bifurkationen mellan Torne och Kalix alvar 

Enligt Fromm (1965} uppstod bifurkationen sannolikt i senglacial tid i 

samband med avtappning av en isdarnd sjo vid Junosuando. Avtapp

ningen kom delvis att ske at sydvast pga "Lainiobagens" morananhop

ning, varfor morantrosklarna i Tarendo alv ovan Merasjokis inflode 

eroderades bort. 

Vattenforingens fordelning vid bifurkationen har studerats av SMHI se

dan 1917. Under denna tid har inga matbara forandringar av vattenfor

delningen skett. Fordelningen varierar mycket med vattenforingens 

storlek, vilket beror pa djupforhallandena och tvarsektionerna vid for

greningspunkten. SMHI anger att vid lagvatten, normalvattenforing och 

hogvattenforing gar 80 %, 55 % resp 45 % av vattenmangden fran Torne 

alv till Tarendo alv. 

3. 9. 5 ~~J0!_oi~~n!l_!l~~~n_!:_~g!l£oi~~_g_ 

Ett av de sti:irre ingreppen i kalixalvsystemet hittills ar atgarden att 

3.30 

via en sprangning vid Raktforsen, 47 km uppstroms alvmynningen, astad

komma en lindring av oversvamningarna i bverkalixdeltat, 20 km upp

stroms Raktfors (Bild 2, sid 3.40 ). Oversvarnningarna har ofta drabbat 

overkalix " omradet och orsakat stora skador, speciellt aren 1921, 34 

och 3 5. For att rninska oversvamningsrisken gjordes aren 1953-55 sprang

ningar i Riiktforsen. Djuptroskeln i Raktforsen, som bestammer vatten

standet i Raktjarv (3 5 m o h) sprangdes ned till nivan 34 m o h och tvar

sektionens bredd vidgades till 140 m. ( Bild 4 sid 3. 41). 
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Avbordningskurvor fOre och efter sankningsforetaget ses i fig 3. 18. 

Differensen i vattenstilnd ar som sti:\rst 0, 8 m vid normal hogvatten

foring. Avbordningskurvan grundar sig pa vattenforingar upp till 

1500 m 3 /s varfor de extrapolerade hogvattenforingsvardena ar nagot 

osakra. Vid vattenstand hogre an 37 m o h sker viss avrinning via 

Lilliln. 

~ ..-"'" I 

......... --~ I 

I 

/1~ ~I 
~/ ~~ ~I 

(>( 

/~ ;I fl 
I v -1 

~~, 

~I I 

/1: 
I I I 

~I ~ ~I 
11ai ~I I 

Fig. 3. 18 

! I I 
15::0 

Avbordningskurvor for Kalix alv vid pegel 

4-17 Raktfors, upprattade av SMHI. 

I 

1, 2 Avbordningskurvor for Kalix alv vid Raktfors 

fore 1953 resp efter 1955. 

3 Avbordningskurva for Lillan. 
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3. 10 Topografi 

3. 10.1 .!:_!~~-a~EiE~iE_g~o.E2._r~::l_~_ 

Hojdforhallanden in om avrinningsomradet framgar av fig. 3. 19 och 

fig. 3. 20. Fig. 3.19 visar hojden over havet medan fig. 3. 20 aterger 

en indelning av omraden efter brutenhet. Med brutenhet avses niva

differens i m i omraden pa 25 km2 . Hojden over havet stiger fran kust

omradet upp mot fjallomradet, dar Kebnekaise med 2117 m o h ar av

rinningsomradets och Sveriges hogsta punkt. 
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Fig. 3.19 Hojdforhallanden in om Kalix alvs avrinnings

omrade (Atlas over Sverige, blad 1) 
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Fig. 3. 20 Uppdelning i omd.den efter brutenhet 

(Atlas i:iver Sverige blad 4) 
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~,x:nE0!LS£'::':rJl.c!_e!_ saknar en egentlig kustsliHt och bestil.r av smil.kuperad 

terrangtyp anda ned till kusten. Skargil.rdsomril.det karakteriseras av 

djup och nivil.differenser mindre an 2 5 m. Trakten runt Overkalix karak

teriseras av stora nivil.differenser vilka som mest uppgil.r till drygt 200 m. 

bverkalix ingil.r i ~o_!"~b.<?.t!_e.t::s_c~l2._t~a!:_a_r~~t~e!::g_:o~o_Q (zon 3 fig. 3. 20) som 

stracker sig fril.n Gallivare - bvre Lansjarv - bverkalix till Morjarv. 

lsolerade berg inom denna zon bar en brutenhet pil. 300 m, medan slatt

artade omril.den med brutenhet mindre an 100 m ar sallsynta. Upp mot 

Tarendi:i stracker sig ~~r_E:b_9~eE~ _E~r_<:!i:i_:o~~ 0~12._d:?_s_l_a_!t (zon 2) pil. 

200-300 m. i:i. h. bestil.ende av moranomril.den och stora myrmarker med 

ett och annat berg. Brutenheten ar oftast mindre an 25m. ~::r_:~o!J:'::E'~ 

svdvastra inlandsslatt (zon 4) stracker sig fril.n Morjarv upp mot Sjaunja. 
-~-- - - - - - - -- -
Hi:ijden vaxer fril.n 100 till 450 meter medan brutenheten till sti:irre delen 

ar mindre an 25m. En :?_l~t!_r.!:_k_i.<?.n_ (zon 5) _EEO_d.§J:nJ:i:ii J:j~l!:_e_Q med hi:ijder 

pil. 300-600 m. i:i. h. och brutenhet pil. 300-400 m. i:ivergil.r i en _l_il._gfja_l_l:?_Z_912._ 

(zon 6) med toppar om c:a 1000 m. i:i. h. och brutenhet pil. 300-400 m. En 

.<:'_e_E~~_J:t~gfjlg~~o_Q (zon 7) med kebnekaisemassivet pil. 2000 m. i:i. h. fi:il

jer sedan. Brutenhet pil. mer an 1000 meter fi:irekommer. Sveriges 

sti:irsta brutenhet finns i detta omril.de, dar nivil.differensen mellan Ladtjo

vagges dalbotten och Kebnekaises topp ar 1475 meter. 

3.10.2 Alvdalarna 

Topografin in om alvdalarna framgil.r av fig. 3. 21. Totala fallhi:ijden fril.n 

Kaitumsji:iarna till alvmynningen ar ungefar 580 m vilket innebar en medel

gradient pil. 1, 4 %o. Motsvarande medelgradienter fi:ir Lule alv, Pite alv, 

Angermanalven och Dalalven ar 1, 4, 1, 7, 1, 1 resp. 0, 8 %o. Av skogs

bifli:idena ar till Kalix alv ar Lina alv anmarkningsvart brant. Systemet 

Lina alv - Angesil.n bar nedan Vassara alv en medelbradient pil. 1, 7 %o. 
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De storsta samlade fallstrackorna aterfinns vid Killingilinkka i Kaitum

alven och Parakkakurkkio i Kalixalven. 

Sti:irsta fria fallhojden har Linafallet med 16m vid sammanflodet Lina alv -

Angesan och Jokkfallet med 9 m, i huvudalven (se bild 6 och 1 0). 

3. 11 Geologi 

3. 11. 1 Jordarter 

Kvartar utveckling. I kalixalvomradet harmed sakerhet tva isrorelse

riktningar konstaterats under senglacial tid. Isens tillbakadragande ut

marks av att isens rorelseriktning ofta avvikit fran den lutningsriktning 

som karakteriserade terrangen och alvdalarna vilket haft stor betydelse 

fOr alvdalarnas utveckling och morfologi. Efter det att omradet for ung. 

7000 ar f. Kr. blivit isfritt borjade hogsta kustlinjen (H. K) att utbildas. 

H.K. framgaravfig. 3.22. 

Nuvarande kustomradet anda upp till Overkalix var tackt av vatten. Norr 

om Overkalix utbredde sig en skargard med en skargardsvik i Kalix alv

dal upp till Tarendotrakten. I den sydligaste delen av detta skargards-

om rade kan spar av svallning och vagpaverkan i moranen tydligt iakttagas. 

Pa de s. k. kalottberg som finns i overkalixtrakten markeras hogsta kust

linjen av den skarpa svallningsgransen. Till foljd av den landhojning som 

intraffade nar isen dragit sig tillbaka, kom kustlinjen att forskjutas nar

mare och narmare det lage den idag har. 

Fig. 3. 22 Hogsta kust

linjen (H. K. ) 

(Atlas over Sverige 

blad 23) 
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Ungefar 5000 ar f. Kr. lag Overkalixtrakten pa nivan 102 m. o. h. Land

hojningen pa 100 meter tog 2000 ar i ansprak, me dan motsvarande hoj

ning darefter tagit 7000 ar. Landhojningen ar storst vid kusten med 

o, 9 em 1 ar oeh avtar upp mot kannodena dar den ar o, 3 - o, 4 em 1 ar. 

Kvartara av1agringar. 

redovisas i fig. 3. 23. 

Jordartskarta over Kalix alvs avrinningsomrade 

Omraden med _!!=~l:_b_EO::_g_ ar myeket sallsynta. Un-

der H.K. har det kala bergets forekomst framforallt orsakats av svall

ning, som bast kan iakttagas pa sydsidan. Skvalrannor, torrdalar oeh 

kanjonliknande s. k. kursudalar har uppstatt ovan H.K. nar smaltvatten 

kalspolat berg. De _!o~~:j9::_dl_al{r_E0"2_S _ maktighet varierar starkt men 

torde ligga mellan 10-15 m i allmanhet i alvdalarna, men i ovrigt i 

genomsnitt mellan 2-10m. Storsta kanda djup har uppmatts i Orrfors 3, 5 

mil norr om Overkalix med 48 m. Av totala arealen utgor myrmarken 

17 %. Myrdjupet ar i allmanhet 1-2 m med moran som undergrund. 

_l'!l.<:?_rji."2_e_t:lc ar myeket vanlig oeh da speeiellt en normalblockig, sand-

moig moran, som under H. K. ofta kan vara svallad oeh sandig-grusig. 

I nedre delen av avrinningsomradet finns kalixpinnmo, vilken ar hart 

paekad oeh domineras av sand eller mo med stord stromskiktning. And

moraner saknas belt inom omradet. 

. n . 
\8A.LV5AYLAE<RI 1\:ErAR 

SAI-JD =t-t ErROVMO 

FiNMO, MY-.LA, LERA. 
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i<ALT BEREr 

~ CC.H 1-'\YRHAR.k: 
0 

Fig. 3. 23 Jordarter inom Kalix alvs avrinningsomrade. 

(Atlas over Sverige blad 15) 



lsiilvsavlagringar ar fiitaliga speciellt under H. K. och iisstriiken av-
o 

viker ofta friin nuvarande draneringsstriik. Asarna under H.K. har 

huvudsakligen NV -SO riktning och antas avsatta under den sista vast

ostliga isrorelsen. Overkalixiisen och Morjarvsiisen ar de storsta 1\s

striiken. 

[salvsavlagringarna ar talrikare vid H.K.och strax ovanfor och har vid 

Tarendo gett upphov till ett delta som utbildades vid H. K. Langre upp 

i alvsystemet ar isalvsavlagringarna maktigare och isalvsstriik fore

kommer liings ovre delen av Kalix och Kaitum alvar. 

3.37 

_E::_,i.!i:::_~."_c!_i.'_!l~'._lct_ ar mer finkornigt material friin isalvar som avsatts pi\ 

lugnt vatten under H. K. De har vanligen en maktighet av mellan 1-10 m 

och underlagras av moran. De ar svarta och sulfidrika och forekommer 

framst i nedre delen av avrinningsomriidet och har i vissa fall avsatts 

under en tid av upp till 6. 000 ar. 

~.!YE'JE!::0Jl:~S~~~-e_E!:._ bildades nar alvmynningen flyttade nedstroms i 

alvdalen och alven skar signed i de egna sedimenten och avlagrade det 

bottentransporterade materialet vid den nya alvmynningen. Alvmynnings

sediment kan bast iakttagas vid Narkiins mynning och langs Lansiin och 

Angesiin. Sedimenterat bottentransporterat material har avsatts i over

kalixomriidet och vid alvens inflode i sjon Raktjarv. 

Alvsediment har transporterats och sedimenterat i rinnande vatten me

dan alvmynningssediment har avsatts i lugnt vatten. Alvsediment kan 

bast iakttagas vid Raktjarvdeltat, nedre Angesan och Nybydeltat, samtliga 

belagna i trakten av Overkalix. Under H. K.bestiir .!_a_g.".r:f.Qljc!_e_E underst 

av moran eller fast berggrund overlagrat av isalvsavlagringar i form av 

sand och grus och finkornigt fjardsediment, oftast mjala-lera. Pii delta 

foljer ofta alvmynningssediment eller alvsediment av sandigt, moigt 

material. I kalixalvsystemet saknas dock ofta isalvsavlagringar och alv

mynningssediment i lagerfoljden. 



3. 11. 2 ~EC_r_g_g~u!_l_c!EC_n_ 

Berggrunden kan huvudsakligen uppdelas i urbergsomradet och fjall

kedjan. En berggrundskarta visas i fig. 3. 24. 

Urbergsomradet 

3.38 

Urberget harstammar fran den svioniska och den karelska cykeln varav 

den forra med en alder av ungefar 2 miljarder ar ar aldst. Till de 

~'0.':l.0~~-~i.!._c!!_l.!:_n_g~~n_!i hanfors de jarnmalmsfOrande porfyr och leptit

formationerna i Gallivare-Malmberget-omradet. 

_!S:~~e_l~k_!'_b_iJj!_l:~_g~r_avslutades for ungefar 1 miljard ar sedan och be

star framst av sedimentara bergarter och vulkaniter sam bl a kan 

aterfinnas vid mynningsomradet under namnet kalixserien. Haparanda

graniter ar yngre karelska bildningar kring nedre delen av alven. De 

ar av mycket varierande beskaffenhet. Linagraniter ar yngst av de ka

relska bildningarna. De kom till vid en intensiv djupbergartsbildning 

fOljd av migmatisering. De utmarks av forklyftning och bankning och 

ar till fargen vanligast rod eller rodgra samt rika pa kvarts. Linagra

niten ar den dominerande bergarten inom avrinningsomradet och ar 

huvudsakligen koncentrerad till Lina alv-Angesan. Migmatiter och gnej

ser aterfinns framst mellan Tarendo och mynningen i spridda ornraden 

oster om alven. 

Fjallkedjan 

Fjallkedjan \ltgor endast en mindre del av avrinningsomradet och ater

finns i de ovre delarna av Kalix och Kaitum alvar. Skandinaviska fjall

kedjan bildades vid den _!S:~~_c!'2_n_i:~k_!'_V_'O~I£_nJ:l_l_g_'O!_l: fOr ungefar 300 miljo

ner ar sedan. Den utmarks av overskjutningar fran vaster mot oster 

av ofta starkt omvandlade bergarter. I fig. 3. 24 har en overskjutnings

grans markerats. Hogfjallszonen med kebnekaisemassivet bestar av 

metamorfa skiffrar och amfiboliter. 
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Bild 2 

3.40 

Bild 1 Vistasjokk. 

Kalixalvsgrenens norra 

kallflOde 

bverkalixdeltat oversvammat vid varflod 6. 6. 1973 

Bild 3 bversvamning av 

laglant akerareal i 

Vastannas, 4 mil upp 

stroms mynningen. 



Bild 5 Vy soderut mot 

Svartbyn fran Lappberget, 

bverkalix, sedd i niva med 

hogsta kustlinjen, 207m 6 h 

3.41 

Bild 4 Raktforsen, 5 mil 

uppstroms mynningen. 

Sprangningarna 1953-55 

markerade med pilar 

Bild 6 Linafallet, vid 

Linaalvs utflode i Angesan, 

har stOrsta fria fallhojden 

(16 m) i Kalixalvssyste

met. 



4. 1 

4. NARINGSGEOGRAFISKA FORHALLANDEN 

4. 1 Befolkning 

4. 1. 1 Allman! 

Redogiirelsen fiir folkmangden inom avrinningsomradet ar base rad pa 

kartor och tabeller fran Lansstyrelsen i Lul•oa. Tatorter och l[lesbygd 

har raknats, dar med tatort avses bebyggelsE med minst 200 pe rsoner. 

En liten osakerhet finns nar det galler att fcrdela befolkningsmangden 

vid avrinningsomradets grans. 

4. 1. 2 

Kalix alvs avrinningsomrade hade ar 1965 en mantalsskriven bdolkning 
0 

av ungefar 51000 personer d. v. s. 20 % av Nc rrbottens befolkni1g. Ar 

1970 var motsvarande folkmangd ungefar 480 )0 personer, vilkEl ar en 

minskning med 6% jamfiirt med 1965. 

Befolkningsfiirdelningen i hela avrinningsom 1 adet ar 19 65 och 197 0 fram

gar av fig. 4. 1. De stiirsta befolkningskonce 1trationerna finns i Gallivare

Malmberget, bverkalix och Kalixomradet. l pp till Tiirendii har alvdalen 

relativt tat befolkning m edan befolkningstiith·=len ar lag i alvda: en ovan 

Parakka. Befolkningsfiirde1ningen mellan ko nmunerna ar 1965 framgar 

av tab ell 4. 1. 

Tabell 4. 1 Folkmangd ar 1965 fiirdelat pa kommuner 

Kommun Antal personer % 

Kalix * 12350 24 

bverkalix 7100 14 

Pajala 5280 10 

Giillivare 25580 50 

Kiruna 1016 2 

Summa 51326 00 

tiitorterna Ytterbyn och Karlsborg inga1 
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4,3 

Tatort och glesbygd 

I tabell 4. 2 redovisas befolkningen iir 1965 och 1970 fordelat p:'i tat

orter och glesbygd. Tatorterna har uppdelats i sti:irre, mindre och smii 

tatorter for att lattare kunna sarskilja utvecklingen i varje grupp. I 

tab ellen redovisas ocksii utvecklingen mellan :'ir 19 65 och 197 0 for tat

orterna och glesbygden. 

Tabell 4. 2 Befolkningsfordelning tatort- glesbygd 

Indelning 
1965 1970 Utveckling 19 65-7 0 

Antalpe "/o 1\.ntal pe % Antal pers. "/o 

Tatort > 1500 22 124 43 24 627 51 +2503 +11,2 

Tatort 1500-1000 3 897 8 3 537 7 - 360 - 9, 2 

Tatort 1000-200 9 350 18 7 935 17 -1415 -13' 2 

Glesbygd ('< 200) 15 955 31 11 919 25 -403 6 -26, 2 

Totalt 51 326 100 48 018 10.0 -3308 -6,4 

4. 1. 3 _!3~~:!._k2_l~n_g~~:':~c_!<:_l:!-!!_g_l_~6J?.:.~9_:7Q 

Av tabellen framgiir att avrinningsomr:'idet i sin helhet har minskat silt 

befolkningstal. De sti:irre tatorterna har okat sin befolkning medan dar

emot smii tatorter och glesbygden kraftigt minskat. Denna utveckling 

kanns ocksii igen fr:'in ovriga landet. I tabell 4. 3 redovisas folkmangds

utvecklingen i tatorter 1960-70 ide olika kommunerna. 

4. 1. 4 _!3~~:!._k2_l~n_g~~_9.[12_0~_f~:.::_!:.::__!_~8_Q_ 

Orsakerna till utflyttningen f:'ir sokas i vikande sysselsattning. Under 

19 60- talet och borjan av 197 0 -tale! har den sti:irsta flyttningsstrommen 

sokt sig till sodra Sverige medan den under slutet av 1970-talet forvan

tas g:'i till luleiiomradet. 

Utflyttningsutvecklingen ar mer positiv nu an under perioden 1965-1972, 

framst i kustomradet dar utflyttningen har minskat. I lansstyrelsens 

planeringsunderlag till "Lansplanering 197 4" har en befolkningsprognos 

for iir 1980 lamnats. 



Lanet sorn helhet fi:irvantas i:ika sin befolkning frarn till 1980, medan 

dare mot avrinningsomradet rninskar sin rned 3-4000 personer och 

darrned far en folkrnangd pa 44-45000 ar 1980. 

Tabell 4. 3 Folkrnangd i tatorter ar 1960, 1965 och 1970 

Kornrnun 1960 19 65 1970 
Tatort 

Kalix 

4.4 

Bredviken 284 27 6 284 x) utgar sorn 
Kalix 4234 4997 6539 tatort 1970 
Karls borg 1332 1299 1171 
Morjarv 656 561 501 
Risi:igrund 731 634 586 
Rolfs 294 471 448 
Ytterbyn 1232 1141 1048 

bverkalix 

Grelsbyn 228 200 181x 
Gyljen 27 6 27 6 231 
Jokk 298 282 240 
Lansjarv 203 273 248 
Svartbyn 533 52 6 407 
Tallvik 298 37 6 384 
yannasberget 316 291 238 
Overkalix 559 688 700 

Pajala 
Korpilombolo 750 776 8 61 
Teurajarvi 274 248 193x 
Tarendi:i 614 642 660 

Gallivare 

Gallivare 6325 6834 7773 
Hakkas 7 64 654 537 
Koskuskulle 1601 145 6 1318 
Malmberget 9053 10593 10315 
Markitta 251 196x 
Nilivaara 389 388 276 
Skaulo 181 174 213 
Ullatti 426 380 303 
Vettasjarvi 340 240 

Kiruna 

Masugnsbyn 228 206 148x 



4.2 N aringslivet 

4. 2. 1 

Forvarvsfrekvensen (andelen av den vuxna befolkningen sam forvarvs

arbetar} i kommunerna inorn avrinningsomradet liksom i Norrbotten 

sam helhet ar lag jamford rned landet i ovrigt, vilket frarngar av 

tabell 4. 4, dar forvarvsfrekvensen i hela landet salts ~ 100, 

Uppgifterna avser hela komrnunerna och inte enbart de delar sorn 

ligger inom avrinningsornradet. bverensstamrnelsen tarde vara god 

fOr Kalix, bverkalix och Gallivare komrnuner rnedan daremot Pajala 

4.5 

och speciellt Kiruna kornrnuns befolkning endast till rnindre del aterfinns 

inorn avrinningsornradet. 

Tabell4.4 

Komrnun 

Kalix 

Overkalix 

Gallivare 

Pajala 

Kiruna 

Lanet 

Forvarvsfrekvens 

Hela landet ~ 100 

Man 

1965 1970 

89 90 

85 89 

70 91 

85 77 

96 97 

93 92 

Kvinnor Bada konen 

19 65 1970 1965 1970 

67 72 82 84 

61 56 78 78 

71 75 84 86 

74 51 82 69 

73 73 88 89 

78 78 88 88 

Lagsta fOrvarvsfrekvensen visar bverkalix komrnun medan stOrsta minsk

ningen skett i Pajala komrnun. Denna rninskning har troligen sin forklaring 

i det stora beroendet av jord och skogsbruk dar avgangen varit star och inte 

rnotsvarats av okad sysselsattning i ovriga naringar. Kalix komrnun i kust

omradet och Gallivare komrnun med tatorterna Gallivare och Malmberget 

har okat forviirvsfrekvensen nagot. 



4. 2. 2 Antal forvarvsarbetande 1970-1990 kommunvis 

Lansstyrelsen har gjort en prognos fram till 1990 for antalet fi:irvarvs

a rbetande i kommunerna uppdelat pi\ olika naringsgrenar. Detta il.ter

ges i tabell 4. 5. Hela kommunerna redovisas, inte enbart delar inom 

avrinningsomriidet. Pajala och Kiruna kommuner ligger bara delvis 

inom omriidet. 

Tabell 4. 5 Antal forvarvsarbetande 197 0-19 90 

Handel Forv. .hrd 0 ~ Industri Bygg. 
Kommun 

1970 1990 1970 1990 1970 1990 1970 1990 1970 1990 

Kalix 17 50 1500 1400 2200 650 300 2000 2000 800 500 

Overkalix 450 300 300 350 500 300 150 300 150 300 

Gallivare 2750 2400 1850 3200 650 300 2750 3000 1600 600 

Pajala 7 50 450 550 550 950 350 200 300 400 150 

Kiruna 3600 3400 2100 2750 400 250 5200 5700 1000' 700 

Totalt 9300 8050 6100 9050 3150 1500 11300 11300 3950 2250 

Lanet 28300 31300 22950 39500 9350 4150 23000 36800 llfDJ 9250 

Inom de berorda kommunerna sker en halvering av antalet sysselsatta 

inom j_o_E~::_,<?,t::_h_~k_9_g~b_I~~ fram till 1990. ,!J;y}I_g.E~t!s~~::_~~'E~~~l]_ drab

bas av en kraftig minskning, dock procentuellt inte lika star som for 

jord- och skogsbruket. 

4.6 

lnj~~Ei.:' okar obetydligt i antal sysselsatta medan_h~nt!e!_n_minskar med 

i start sett motsvarande siffror. 

Antalet sysselsatta inom _fi!_r,::r~l_!l2_i!:':g_ okar betydligt i Kalix och Gallivare 

kommuner. 

Vid en jamforelse mellan antalet sysselsatta i varje naringsgren for ii 

ena sidan de har redovisade kommunerna tillsammans och ii andra sidan 

hela lanet (tabell 4. 5) sil. minskar kommunerna sin procentandel i for

hiillande till lanet fram till 1990. Detta galler alla naringsgrenarna 

utom jord- och skogsbruk. Den procentuella minskningen beror pi\ att 

de flesta nya arbetstillfallena kommer att skapas i de sti:irre tatortsom

ril.dena Luleii, Piteil. och Boden. 
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4.2.3 9~~gi~~~~0~~~~~~~~~~~~g~~~~YI_~~~ 

I stora drag ii.r nii.ringslivets geografiska fordelning fOljande: 

_:!~_c:l.:._9£l:!_~~o~~~.E~ ii.r i huvudsak koncentrerat till kalixii.lvdalen friln 

mynningen till Tii.rendo samt korpilomboloomr/ldet. 

9.£~V__:_0.£~1l!_e_E.!_n_ci:::~t.E:~ ii.r enbart forlagd till Gii.llivare-Malmberget. 

_!?y~~~~s~~!:_k1l~IE~~t. _!:I~~~!:, E_'~!:_V1l-!!E:0l?: ii.r spridda over hela om

rildet nedan lappmarksgrii.nsen med koncentration till tii.torter. 

4.3 Renna ring 

4. 3. 1 

Renbetesmarkerna ii.r uppdelade i betesomr/lden for olika samebyar. 

I Norrbottens lii.n finns femton fjii.llsamebyar, nio skogssamebyar ovan

for lappmarksgrii.nsen och sex byar inom s k koncessionsomrilden nedan-
' for lappmarksgrii.nsen. 

Fjii.llrenarna vistas sommartid huvudsakligen i hogfjii.llen samt v/lr och 

host i lilgfjii.llen. Skogsrenarlna har sina sommarbeten i skogsomr/ldena 

nii.rmast aster om fjii.llregionen. S/lvii.l fjii.llrenar ·sam skogsrenar hillles 

p/1 vinterbete i lavrika skogsomrilden i inlandet och kustbygden. Skogs

renarna inom koncessionsomr/ldet h/llles ii.ven sommartid p/1 bete ii.nda 

nere vid Bottenvikskusten. 

Enligt renbeteslagen ska fjii.llrenarna i Lappland under maj-september 

vara ovanfor odlingsgrii.nsen. Skogsrenarna i Lappland ska under samma 

tid vara ovanfor lappmarksgrii.nsen. Ovrig tid filr ·s/lvii.l fjii.llrenar som 

skogsrenar fOras p/1 bete ii.ven nedanfor lappmarksgrii.nsen. Inom kon

cessionsomrildena skall renarna aret om hilllas inom grii.nsbestii.mda 

betesomrilden (se fig 4. 2). 

!_'j_ii.l~~IE~~1l-E inom avrinningsomrildet ii.r Norrkaitum, Kaalasvuoma 

(Laevas) och Mellanbyn. Norrkaitum ii.r belii.gen mellan Kalix och Kaitum 

ii.lvar och strii.cker sig med sommar- och vinterbetesmarker friln norska 

grii.nsen till sammanflodet Lina ii.lv-Angesiln. Lika langstrii.ckta ii.r Mellan

byn soder om Kaitum ii.lv och Kaalasvuomu norr om Kalix ii.lv. Ingen av 

byarna ligger i s.in helhet i avrinningsomradet. 



§.~o~~~a_EJ_e_E;y: ar en bart Gallivare sorn bara del vis ligger i avrinnings

ornradet. 

~£'2_C~~~£~J:_l;y:<l:_r ar Kalix och Tarendi:i till sti:irre del inorn avrinnings

ornradet och Sangis sorn bara rnarginellt ingar. Vid vandring rnellan 

somrnar- och vinterbeten har rned tiden vissa renflyttningsleder utbil

dats. Flyttningsledernas strackning ar en kanslig fraga och fa kartor 

har upprattats. Flyttningslederna i fig 4. 2 har harntats ur Atlas i:iver 

Sverige 1953. 
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Fig 4. 2 Om radesindelning och flyttleder 
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4. 3. 2 Renbetesmarker och renantal 

Totala renbetesarealen i Sverige ar drygt 150 000 km 2 vilket motsvarar 

1/3 av Sveriges yta. I Norrbottens lan finns ungefiir 100 000 km2 . 

Det storsta renantalet i Norrbotten och hela Sverige fanns pa 1930-talet 

med 225 000 respektive 280 000. Ar 1965 fanns i Norrbotten ungefiir 

150 000 renar. Renbetesareal och renantal ide samebyar och koncessions

byar som ingar i avrinningsomradet redovisas i tabell 4. 6. Det genom

snittliga antalet renar for perioden 1946-60 och for aren 1964-65 har an

givits. Nettoarealen avser den areal som kan utnyttjas till renbete. 

Tabell 4 6 Renbetesareal och renantal 

Brutto Nettoareal km 2 Renantal 
Foreslaget Same by areal (genomsnitt) 

km 2 Vinterbete Sommarbete 1946-60 19 64- 65 renantal 

Fjallsameby 

Kaalasvuoma 4540 1666 1331 6 500 3 950 6 000 

Norrkaitum 5404 2687 1892 12 500 7 800 10 000 

Mellanbyn 3075 1209 1327 5 500 4 100 6 000 

Skogssameby 

Gallivare 5889 2230 3426 8 000 9 420 8 000 

Koncessionsby 

Tarendo 1711 1 733 1 735 

Kalix 3054 2 046 2 288 

Sangis 27 63 2 024 1 814 

Det bor noteras att siffrorna avser byarna i dess helhet. En uppdelning pa 

avrinningsomradet vore utan mening. Variationerna i renantal ar inte sa 

stora ar fran ar, men en tydlig minskning i fjallsamebyarnas renantal kan 

noteras vid jamforelse mellan perioden 1946-50 och 1964-65. 
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4. 4 Kommunikationer 

Landsvagsnatet inom omril.det ar av normal omfattning i jamforelse 

med Norrbotten i ·ovrigt. Jarnvagsnatet domineras av Malmbanan som 

passerar genom Gallivare kommun och vidare upp mot Kiruna. Flyg

plats for inrikesflyget finns endast i Gallivare. Vagnat, jarnvagsnat och 

flygplatser redovisas i fig 4. 3. 

4. 4. 1 _y~gp.I_ 

Vagforbindelserna ar genomgaende av god kvalitet. Fig 4. 3 visar europa

vag, riksvag, lansvagar och en del mindre vagar inom avrinningsomra

det. 

Den stora trafikleden ar vag 98 som utgil.r fran Tore och via bverkalix 

och Gallivare nar Kiruna. Vagen ar asfalterad och tillaten hastighet ar 

till stor del 110 km/tim. Vag 397 utgar fran bverkalix och foljer Kalix 

alv upp till Tarendo, dar den efter Tarendo anknyter till vag 395 mot 

Kiruna eller Pajala. Vag 390 fran Kalix till bverkalix i kombination 

med vag 397 utgor en omtyckt turistled med goda mojligheter till fiske 

och vackra vyer. Fjallomradet nas lattast med vag 870 fran Kiruna till 

Pirttivuopio och enskild vag vidare till Nikkaluokta. Europavag 4 passe

rar genom Kalix och foljer alvdalen ett 20-tal km at nordvast. Vagverkets 

farjor finns i Djuptrasket vid bverkalix, Rodupp 15 km norr om bver

kalix och Manniko 15 km nordvast om Tarendo. 

En uppskattning av trafikintensiteten pa vagarna inom omradet har gjorts 

utgaende fran Vagverkets trafikflodeskartor. Resultatet redovisas i fig. 

4. 3 i form av en siffergrupp t ex ( 20~ 0 ). Det undre vardet ar del skattade 
0 

arsmedeldygnsvardet (AMD) for ar 1972 i den aktuella raknepunkten. 

Det ovre talet i exemplet 6 ar ett matt pa osakerheten i det skattade 
0 

AMD-vardet p g a att rakningarna utforts under 7 korta tidsperioder. 

Talet 6 ska tolkas pa foljande salt: 
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0 

Med 95 % sakerhet inneslutes det sanna AMD-vardet i raknepunkten av 
0 

intervallet 2000 + 6 %. AMD-vardena anges i axelpar varvid ett axel-

par inte direkt kan omraknas i en bil. eftersom last! ilar kan ha fler an 

ett axel par. 

4. 4. 2 _!fi!'~viig_a_£ 

Jarnvagsnatet anges pa fig. 4. 3. 

Malmbanan med strackning Lulea-Narvik anknyter till stambanan i Boden. 

Denna stracka som ar en av SJ:s lonsammaste utnyttjas aven for timmer

transporter. Banan har stor betydelse fOr langvaga persontransporter 

till fjallomradet. Den passerar genom avrinningsomradet pa en stracka 

av ungefar 9 mil fran Gallivare upp till Kalixfors. Gallivare ar utgangs

punkt fOr inlandsbanan vilken via Arvidsjaur och Jorn star i ftirbindel

se med stambanan. Karlsborgsverken vid alvmynningen kan transportera 

gods ut pa stambanan i Boden via jarnvag Kalix-Morjarv-Boden. Delen 

Karlsborgsverken-Morjarv byggdes sa sent som i borjan pa 1960-talet. 

_:!a_E~v_!!:g~t.!'~~ _ 

Under februari 1972, som ar en lagtrafikmanad, utfordes en undersok

ning over resandeantalet pa Malmbanan. Under en vecka passerade 2000 

personer fran Gallivare mot Kiruna och 1800 fran Kiruna mot Gallivare. 

Persontrafiken pa inlandsbanan fran Gallivare mot Arvidsjaur ar huvud

sakligen av lokal karaktar. 

4.4.3 _!!,y_g_ 

I Norrbottens lan finns tre flygplatser pa vilka yrkesmassig luftfart i 

linjet.rafik bedrivs, se fig. 4. 3. Dessa ar belagna i Lulea (Kallax), 

Kiruna och Gallivare. Gallivare har propellerdrivet anslutningsflyg 

till Lulea. Flygplatsen i Gallivare handhas av kommunen och ar ftirutom 

linjetrafik ocksa avsedd for allmanflyg. I Kalixfors 12 km soder om 

Kiruna och i Kalix finns flygplatser som kan utnyttjas av privatflyget 

men saknar servicemojligheter. 

if ran flygftirbindelse finns bl. a. 

vid Kaitumsjoarna. 

Bas for Taxiflyg finns i Gallivare, var

till Tjirtjam och Tjuonajokk fiskecamp 
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!'lJ'[t~a!_i~ 

Flygtiden fr3.n Arlanda till Gii.llivare ii.r 2 tim. 25 min. Under 3.r 1971 

uppgick antalet av- och p&stigande inrikesUygande passagerare i Gii.lli

vare till 9000. 



5. VATTENRESURSUTNYTTJANDE 

5. 1 Flottning 

5. 1.1 Allmant 

Flottningens tillkomstar ar svart att ange exakt, men flottning i 

storre skala i Sverige anses ha uppkommit i samband med gruvdrif

ten pa 1300- och 1400-talen. Pa 1740-talet forekom flottning sa hogt 
0 

upp i Norrland som i Angermanalven. Det finns inga sakra uppgifter 

om flottningens tillkomstar i 'Kalix alv, men sannolikt har alven flat

tats sedan forra halften av 1800-talet. Forst i slutet av 1800-talet 

blev flottningen battre reglerad, da Kalix alvs flottningsforening bil

dades ar 1891. I flottningens barndom bedrevs flottning mest sam 

buntflottning for att sedan overga till losflottning. Tjarflottning har 

ocksa forekommit i Kalix alv. 

Flottningen har minskat kraftigt under den sista 10-arsperioden. 

Flottgodsmangden har minskat franca 450.000 m 3 virke till ca 

200. 000 m 3 . Samtidigt har den anvanda flottledslangden minskat fran 

ca 1200 km till ca 300 km och ar 1974 flottades endast huvudalven 

fran Junosuando till mynningen. 

Flottningen i Kalix alv har ombesorjts av en flottningsforening -

Kalix alvs flottningsforening - medan det i manga andra alvar har 

funnits flera flottningsforeningar. Exempelvis hade Indalsalven 32 st 

flottningsforeningar ar 1944. Det maximal a antalet flottningsfiireningar 

naddes i Sverige totalt ar 1930 med 179 st och har sedan successivt 

gatt ned till 132 st ar 1950 och till endast 10 st kvarvarande ar 1972. 

Kalix alvs enda forening har inneburit en organisatorisk fordel och 

kostnaderna har darmed kunnat hallas pa ett minimum. 

Kalix alvs flottningsforening, som bildades ar 18 91, har till uppgift att 

administrera och praktiskt utfora flottningen. Foreningens kontor har 

legal i Kalix fram tillar 1968, da det overflyttades till Haparanda och 

5. 1 
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bildade gemensam fi:irvaltning med Torne alvs flottningsfi:irening 

(nedlagd from ar 1972). I maj 1974 i:iverfi:irdes all bokfi:iring till 

Pite alvs flottningsfi:irenings kontor i Pitea. Dar handhas numera 

all bokfi:iring fi:ir saval virkesmiitningen som fi:ir Pite, Lule och 

Kalix alvars flottningsfi:ireningars gi:iromal. 

Flottningschefsfi:ireningen, nuvarande Svenska flottledsfi:irbundet, bil

dades ar 1902, fi:ir som det hette "att genom anordnande af arligtmi:ite 

bereda medlemmarne tillfalle att i:ifverlagga om alla fragor som kunna 

vara af allmiint intresse fi:ir flottlederna, dels i i:ifrigt framja kunska

pen om flottning". I denna fi:irening invaldes Kalix alvs flottningsfi:ire

ning ar 1913, som den 12:e i ordningen. 

Alla som flottar inom flottningsfi:ireningens omrade ar medlemmar i 

fi:ireningen. Medlems ri:istetal ar direkt proportionellt mot av honom 

erlagda flottningsavgifter. I fig. 5. 1 ses medlemsutvecklingen under 

perioden 1904-1973. Antalet medlemmar = antalet flottande i Kalix 

~.2 

alvs flottningsfi:irening har fran 1904, da de var 10 st, i:ikat till och fran 

fi:ir attar 1937-38 na sitt maximum med 38 st flottande. Darefter har 

antalet flottande minskat, speciellt kraftigt i bi:irjan av 1950-talet, och 

de var endast 4 star 1973. Dessa intressenter ar Domanverket, SCA, 

ASSI och Mo och Domsji:i. 
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Fig. 5. 1 Antalet flottande i Kalix alvs flottningsfi:irening 

under perioden 1904-1 97 3. 
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5. 1. 3 Ql!:_k!l: !_lEe!'~':'... f:!:o_l:t~i~g_ 

Man skiljer tekniskt sett palos- och buntflottning samt pa gemensam 

flottning och separatflottning. Vid losflottning flottas stockarna var for 

sig, till skillnad fran buntflottning, da stockarna buntas ihop innan de 

flottas. Flottningen har i modern tid bedrivits som losflottning och fast 

eller buntflottning har varit sallsynt. Losflottning blev tillaten ar 1903 

i Kalix alvs samtliga vattendrag. 

Skillnaden mellan gemensam flottning och separatflottning ar den att vid 

gemensam flottning blandas de olika virkesagarnas flottgods med var

andra, for att vid ett gemensamt sorteringsverk skiljas ut. Vid separat

flottning blandas daremot inte flottgods ihop, utan varje virkesagare flottar 

var for sig. Separatflottningen i Kalix alv har varit av liten omfattning. 

Regelbunden separatflottning har pa 1950- och 1960-talet endast bedrivits 

av Tvarans sagforening. 

Pa 1800-talet och anda till borjan av 1930-talet forekom s. k. tjarflottning. 

Man fors1ade tjara i tunnor om ca. 1.50 liter pa en flotte, som kunde taga 

100-150 tunnor. Forbi de stOrreJorsarna drags tunnorna med hjalp av 

enkla dragano rdningar. 

5.1.4 Flottleder 

Under forra halften av 1900-talet skulle flottlederna vara sa rikt fOrgre

nade och fria fran hinder som mojligt. Det senare pastaendet star natur

ligtvis fortfarande kvar medan det forsta har forsvagats mer och mer allt

eftersom lastbilstransporterna blivit konkurrenskraftigare och skogsbil

vagarna byggts ut. Att forgreningens betydelse bar spelat ut sin roll kan 

forstas, om man studerar antalet flottade flottleder i fig. 5. 2. 

Flottlederna indelas i utflottningsdistrikt med olika langd, for att kunna 

fordela utflottningskostnaderna. Distriktsindelningen gjordes om ar 1965 

och man tog da bart de nedlagda perifera flottlederna. Distrikten m.mre

rades fran utflodet och uppat istallet for som fOrut uppifran och nedat ut

flodet och samtidigt justerades distriktsgranserna med hansyn till de 

radande flottningsforhallandena. Fig. 5. 2 visar schematiskt Kalixalvens 

flottledssystem. 
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Fig. 5. 2 Schematisk karta over Kalix alvs flottleder. ar 1965. 

En langdmatning av flottledsdistrikten fore togs aren 192 9-30 och den 

to tala flottledslangden var da 187 5 km. Innan langdmatningen genomfor

des ar uppgifter om total och trafikerad flottledslangd nagot osakra. Den 

totala flottledslangden har sedan 1940 varit 1894 km fram t. 0. m. ar 1971. 
0 

Ar 1972 och 1973 var den 537 km. Alla flottleder har dock inte flottats 

varje ar och darfi:ir arden trafikerade flottledslangden ej lika med den 

to tala langden. Ur tab. 5. 1 sid. 5. 9 fas den trafikerade flottledslangden. 

Man kan se att utnyttjandegraden bar minskat fran borjan av 1950-talet 

till foljd av att oli:insamma flottleder lagts ned. Fig. 5. 3 visar den tra

fikerade flottledslangden under perioden 19 50- 197 3. 
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Fig. 5. 3 Trafikerad flottledsliingd under perioden 1950-1973. 

Som jiimfi:irelse kan niimnas att den trafikerade flottledsliingden totalt i 

Sverige som mest var 30480 km ar 1949. Liingsta trafikerade liingden 

hade da Daliilven och Angermaniilven med vardera ca. 3 600 km. Ar 1972 

trafikerades i hela riket ca. 4000 km och sti:irst var da Angermaniilven 

med 1230 trafikerade km. 

Antalet trafikerade ej separatflottade utflottningsdistrikt i Kalix iilv har 

minskat i motsvarande takt som den trafikerade liingden sjunkit. Fran 

sitt maximala antal, 122 st, har antalet flottade distrikt sjunkit till 93 st 

ar 1952, 55 star 1960, 35 star 1965, 20 star 1973 och 13 star 1974. 

Den stora relativa nedgangen sista aret beror pa att Angesan flottades 

sista gangen ar 1973 och diirmed aterstar endast huvudiilven fran Junosuan

do till mynningen. Ur fig. 5. 4 framgar de trafikerade flottlederna i Kalix 

iilv under aren 1960, 1965 resp. 1974. Man skall miirka att antalet trafi

kerade distrikt inte iir lika med virkestillsliippande utan de senare iir fiirre. 

Exempelvis v~·~ ar 1973 13 distrikt av 20 virkestillsliippande. 
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Trafikerade flottleder aren 1960, 1965 och 

1974. Separatflottade leder har ejmedtagits. 
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5. 1. 5 Flottnin_gsforhallanden ----- ------ ---

M eteorologiska forhallanden 

Forutsii.ttningarna for flottningen grundHiggs till stor del redan under 

vintern. De norrlandska alvarnas vattenforing ar i start sett gynnsam 

for flottning, men de meteorologiska forhallandena orsakar stora skill

nader mellan olika ar. Om nederborden ar lit en under vintern ar risken 

stor att vattentillgangen i flottlederna blir otillracklig eller sa liten att 

flottningen forsvaras. 

Snosmaltningens forlopp ar av storsta betydelse, likasa om marken ar 

tjalad eller inte. Om snosmaltningen gar langsamt, med avbrott orsakade 

av koldperioder' kan varfloden bli alltfor svag for a tt flottning i backar 

och mindre vattendrag skall ga utan sti:irre hinder. Situationen forvarras 

ytterligare om kvarliggande is hindrar flottningens borjan, da vattnet 

i vattendrag som saknar dammar avrinner till ingen nytta. Ar marken 

tjala:d sker avrinningen snabbt och en stor varflod kan vantas. Ar dess

utom snotacket tjockare an normal! och snosmaltningen sker snabbt, 

kan varfloden och isgangen bli exceptionellt stark, sa som varen 1934. 

Kommer det dessutom nederbord i samband med avsmaltningen kan det 

bli en verkligt kraftig varflod, som ar 193 5. Det kom da kraftig neder

bord i samband med fjallfloden. Floden kulminerade den 18/6 och vatten

foringen var da 2890 m 3 /s vid Kalix alvs mynning. Om a andra sidan 

fjallfloden uteblir forsvaras slutrensningen, om den inte kompenseras 

av nederbord under sommaren. 

Islossningen och de stora vattenforingsfluktuationerna orsakar de sti:irsta 

olagenheterna for flottningen. 

Alvens langdprofil 

Kalix alvs (huvudfaran) medelfallhojd ar ca 1, 3 m/km och enligt Winberg, 

1944, ar delta gynnsamt for flottning. Han uppger att medelfallhojden i 

Sveriges flottleder ar 0, 9- 2,1 m/km. Forsarna i Kalix alv fororsakar 

inga stora problem for flottningen. Den sti:irsta koncentrerade fallhojden 

(9 m) i huvudfaran ar Jockfallet. Dar har inga speciella atgarder behovt 

goras fi:ir att fa virket forbi fallet. 
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Sjoar 

En vasentlig faktor for flottningsforhallandena ar sjorikedomeno Det 

negativa med sjoarna ar att man maste bogsera virket over lugnvatten 

och detta medfor okade kostnader for flottningo Positivt ar att sjoar 

utjamnar vattenforingen i flottledernao Bjoar och sel fungerar som 

vattenmagasin och mojliggor diirigenom flottning i mindre vattendrago 
; 

Kalix alv har 3 % sjoar, den klart lagsta sjoprocenten av de stora 

norrlandska alvarna, som har medeltalet 7, 1 %0 Sjoprocenten i nagra 

av Kalix alvs stOrre bivattendrag: 

Tarendo alv 

Lina alv 

Lina alv- Angesan 

2, 5% 

2,4% 

1, 8% 

Nuvarande flottningsforhallanden 

Skrovan 

Bonalven 

Vassara alv 

2, 1 % 
2, 6% 

4, 7 % 

Under ar 1974 flottas endast huvudfaran fran Junosuando till mynningen, 

en stracka pa 250 kmo bvre delen av Kalix alvs flottled utgors till stor 

del av forsar, lugnflytande strackor och kortare selstrackoro Pa den 

nedre 65 km langa strackan fran bverkalix breder flottleden ut sig och 

bildar stOrre lugnvattenomraden bland annat Riiktjarv, Morjarvs- och 

Kamlungetrasketo 

Virkesavlaggningen sker i huvudsak pa is och pa for isgang skyddade 

platser, sasom i vikar och nedanfor holmaro Pa strackan nedanfor Kam

lungetrasket anvands inte isavlagg, da risk foreligger att virket kan dri

va till havs 0 

I Junosuando finns Sveriges storsta isavlaggo 1972 fanns dar 1300 000 m 3f 

eller 45% av den totala virkestillslappningen i Kalix alvo 1973 var mot

svarande mangd 1100 000m 3f resp 58 %0 Tidigt kort virke som fordrar 

langre torktid avlagges pa strandplan eller pa iordningstallda avlaggs

platsero Tillslappning av virke sker ocksa via 5-6 biltippbryggor (Bild 7, 

sido 50 59) fran Nybyn i soder till Tarendo i norro Denna tillslappning 

sker under flottningssasongen o 
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Flottningen borjar efter islossningen, som i regel intraffar i slutet 

av maj och gar vid lamplig vattenmangd (tabell 5. 1) snabbt och tamli

gen oberoende av vind. Kalix alv ar i sin ovre del relativt bred och 

utan egentligt markerad djupfara och ar av den anledningen svarflottad, 

nar vattenforingen underskrider vissa varden. 

Tab. 5. 1 Vattenforingens inverkan pa flottningen i Kalix alv 

Alv och distrikt Forhallanden for flottning vid Q m 3 /s 

Hogst Lagst Medel Goda vid Kritiska vid Q 
ca ca ca Q over ca omkring 

Kalix alv 1-3 2000 130 670 500 160 

Kalix alv 9-10 1000 110 350 350 180 

Tarendo alv 1 500 60 160 300 200 

Stora olagenheter orsakas av vattenforingsfluktuationerna i samband 

med hem- och fjallflod, samt av lag a vattenforingar under slutflott

ningen. Vattenstandet kan under flottningssasongen vid Morjarv variera 

3, 5 - 4 m mot normalt 2-3 m. Brotbildningar (Bild 8, sid. 5. 59) fOre

kommer sparsamt i huvudalven. I vissa forsar kan det dock uppsta broten. 

Omedelbart efter isgi'mgen tas det av isgangen upplagda virket av fran 

stranderna. Avtar hemfloden hastigt kan arbetet bli omfattande. Man 

kan inte invanta fjallfloden for detta skulle forsena flottningen. Fjall

floden brukar heller inte bli lika stor som hemfloden. Virke som driver 

med isen uppsamlas i Raktjarv, dar islossningen sker senare an pa alv

strackan i ovrigt. Dessa virkesmangder kan vissa ar bli stora som t ex 

ar 1956 da 2 miljoner stockar uppsamlades efter en synnerligen haftig 

islossning i Kalix alv och Angesan. 



5. 10 

I ii.lvda1ens nedre del ii.r flottningen beroende av vindfi:irhallanden i Djup

trii.sket och Grundtrii.sket samt Rii.ktjii.rv, Morjii.rv- och Kamlungetrii.sket. 

Over Kamlungetrii.sket dras virket i ringbommar efter batar (varpas). 

I normala fall ii.r vattenhastigheten pa selen sa stor att virkets framfly

tande endast fi:irhindras i mindre grad av mattlig motvind. 

Virkesmagasinen ii.r belii.gna i ii.lvens nedre del vid Rii.ktjii.rv, Mor

jii.rvs- och Kamlungetrii.sket samt uppstri:ims sorteringen. Rii.ktjii.rvs

magasinet ligger 45 km uppstri:ims virkessorteringen och rymmer ca 

1, 0 milj stockar. Detta magasin anvii.nds innan Morjii.rvs- och Kam

lungemagasinen iordningstii.llts, samt om de senare blivit fullbelagda. 

Morjii.rvs- och Kamlungemagasinet ii.r belii.gna 42 km resp 35 km upp

stri:ims sorteringen. Magasinet i Morjii.rv - Trangamagasinet - rymmer 

ca 2, 5 milj stockar vid hi:igvatten och 1, 5 milj vid lagvatten, I Kam

lungetrii.skets uppstri:imsii.nde magasineras numera virket endast i det 

vii.stra magasinet, som rymmer ca 1, 5 milj. stockar. Det astra maga

sinet har nedmonterats. 

Fran Kamlungemagasinet varpas virket over Kamlungetrii.sk och dii.r

med anpassas samtidigt virkestillfi:irseln till sorteringsmagasinet, som 

ligger strax uppstri:ims sorteringen och rymmer ca 1, 5 milj stockar. 

De otillrii.ckliga magasineringsmi:ijligheterna uppstri:ims sorteringen gi:ir 

att fran Kamlungemagasinet flottas virke till sorteringen praktiskt taget 

tills sorteringen avslutats, dvs 1' 5 - 2 man efter det att slutrensningen 

natt Kamlungemagasinet. Flottningsfi:irhallandena pa den 2 5 km lang a 

alvstrii.ckan nedanfi:ir Kamlungetrii.sk kan bli ogynnsamma vid laga vat

tenfi:iringar pa hi:isten (se tab. 5. 1 sid. 5. 9). 

Sorteringen ar belii.gen mellan Vassholmen och i:istra stranden av Kalix

ii.lvens utlopp vid Kalix. Sorteringen ii.r av stri:imskiljetyp och be:3tar av 

tva buntkanaler och tre buntverk. Sorteringen ii.r fi:irankrad med wire i 

fii.llbara dykdalber. Pa grund av den kraftiga isgangen maste varje ar 

hela sorteringen nedmonteras och transporteras till skyddade vikar och 

omraden. Efter islossningen lyfts dykdalberna upp och sorteringsverket 

monteras upp snarast mi:ijligt. 
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Sorteringsarbetet ar beroende av dels vattenforingen och dels havsytans 

variation. Gynnsammaste vattenforing for sortering ar 500-600 m 3 /s 

vid lugna vindforhallanden och medelvattenyta i havet. Vid lagre vatten

f6ringar, okas vattenhastigheten i sorteringskanalen med hjalp av strom

sprutor. 

Vid vattenforingar franca 700-800 m 3 /s och uppat forsamras sorterings

kapaciteten s.uccessivt. Vid vattenforingen over 1500 m 3 /s blir vatten

hastigheten sa hog att avbrott kan intraffa som exempelvis i augusti 

1954, da sorteringen avbrots nar q = 1900 m 3 /s. 

Sorteringskapaciteten (tab 5. 2) ar beroende av ovan namnda faktorer och 

dessutom av virkets sammansattning, antal sorteringsgrupper och om 

samsortering utfors. 

Tab. 5.2 Sorteringskapaciteten stockar /man · tim under 

perioden 19 63-1973 

0 

Ar 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

an tal stockar 64 70 74 114 121 124 136 143 143 137 135 man· tim 

Sorteringen har paborjats resp avslutats i medeltal for aren 1963-1972 

den 17/6 resp 17/9. Antalet dagsverken uppgar till 4000-5000 st/ar for 

narvarande. 
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5. 1. 61 Allmant 

Flottningen har under den senaste 10- arsperioden gatt tillbaka kraf-
0 

tigt i Kalix alv, liksom i Sverige i ovrigt. Ar 19 62 flottades totalt i 

Sverige 11.300.000 m 3f virke, medan det ar 1972 flottades endast 
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3. 300.000 m 3f pa 8 st alvar. Arets (1974) flottgodsmangd ar ungefar 

som 1972-ars och alvarna ar desamma ocksa. Motsvarande flottgods

mangder var i Kalix alv 540.000 m 3 ar 1962 och ca 200.000 m 2 ar 1973. 

Under ar 1974 flottades foljande a1var: Kalix, Lule, Pite, Ume och 
•• 0 

Ore alvar, samt Angermanalven, Klaralven och Norsalven. En jamfo-

relse av flottningens omfattning under perioden 1968-1972, mellan de 

atta kvarvarande alvarna gars i tab. 5. 3. 

Tabell 5. 3 Tillslappt flottgods i de ar 197 4 kvarvarande alva rna 

under perioden 1968-1972 

Alv Tillslii.ppt flottgods, 1000 m 3 f ub1l 
0 

1968 1969 1970 1971 1972 Arsmedeltal 
1968/72 

Kalixalven 292 225 201 233 293 249 

Lulealven 302 246 180 208 17 6 223 

Pitealven 249 228 234 280 2 65 251 

Umealven 742 696 609 650 63 6 667 

Orealven 137 127 132 116 102 123 
0 

Angermanalven 1241 1138 1097 1049 1191 1143 

Klaralven 73 5 742 548 614 547 637 

Norsalven 40 35 180 16 32 42 

1) m 3f ub ~ kubikmeter i fast matt, under bark 

Flottgodsets andel, i procent av beraknad total avverkning av timmer 

och massaved, har i Sverige till foljd av lastbilstransporternas okade 

konkurrens minskat fran 28% till 7 %under perioden 1963-1972. 
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5, 1. 62 Flottgodsmii.ngden 

Officiell flottningsstatistik finns i Sverige fr o m ar 1921. Under aren 

1921-19 61 publicerades denna statistik av Kungliga Komm erskollegium. 

Efter ar 1961 har Statistiska Centralbyran publicerat denna statistik. 

Under arens lopp har statistikens innehall ii.ndrats och tillagg gjorts. 

Uppgifterna som redovisas i tab. 5. 4 ii.r darfor ej kompletta for hela 

perioden, Innan den officiella statistikens tillkomst firms flottgodsupp

gifter rorande Kalix alv att tillga i Kalix alvs flottningsforenings For

valtnings- och Revisionsberattelser from 1904. For tidigare ar ar det 

knappast mojligt att erhalla tillforlitliga uppgifter. Sa mycket ar dock 

klart, att flottningarna under 1800-talet var av begrii.nsad omfattning. 

Tab. 5. 4 visar uppgifter om under aret tillslii.ppt flottgods, redovisat 

flottgods till ii.garna. I kolumn 3 har utrii.knats andelen massaved av den 

totalt redovisade mangden. Resterande flottgodsmangd utgors av sag

timmer. Den i kol. 4 utrii.knade medelkubiken ii.r baserad pa den to tala 

redovisade mii.ngden, dvs massaved plus sil.gtimmer. Dessutom harden 

trafikerade flottledslii.ngden medtagits. 

Den daliga overensstii.mmelsen ar for ar, mellan under aret tillslii.ppt 

och redovisat flottgods, forklaras av att under flottningssasongen kan 

flottgods bli kvar i flottlederna. Detta gods kan da inte flottas ner till 

skiljet forran nii.sta sii.song. Vissa ar kan den kvarliggande flottgodsmang-
o 0 3 

den bli mycket stor. Aren 1947, 48, 49 lag det kvar 209,000 m f, 120,000 

m 3f resp 214.000 m 3f i flottlederna. Normalt ii.r det endast mindre kvan

titeter som blir kvar och under perioden 1960-1973 har detta hii.nt 6 ar, 

med toppvardet 82 000 m 3 jf ar 1966, Anledningen till detta var att hog

vattenforingen i Angesan och Kalix alv var alltfor kort for att slutrens

ningsarbetet skulle kunna fullfiiljas. 

En ytterligare orsak till glappet mellan tillslii.ppt och redovisad kvanti

tet ii.r, att en del av virket sjunker under flottningen. En utredning pa 

1940- talet visade att 1. 3 % av to tala flottgodsmii.ngden blev sjunkvirke 

i Kalix ii.lv. 

I tab. 5, 4 angiven flottgodsmangd, avlii.mnat till agarna, ger ett kvanti

tativt uttryck for resultatet av arets flottning. 
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Tab 5. 4 Flottgodsmangden, dess medelkubik och trafikerad flott-

ledslangd i Kalix alv under period en 1904-197 3. 

0 

Under aret 1) Redovisat2) Andel 3) Mede1kubik4l Ar Trafikerad 
tillslappt flottgods mas saved pa redovisat flottleds 
flottgods Avlamnat flottgods langd 

t. agarna 

Volym 5 Volym 3 1000 m 3fub 1000 m 3f ub % m /stock km 

1904 216 0.267 1:1.30 
1905 153 0.266 1220 
1906 172 0.250 1230 
1907 206 0.237 137 5 
1908 177 0.250 1370 
1909 174 0.228 1250 
1910 138 0.218 1310 
1911 223 0.215 1340 
1912 223 0. 197 137 5 
1913 189 0. 188 1240 
1914 261 0. 167 1490 
1915 318 0. 155 1410 
1916 384 0. 160 1440 
1917 437 0. 150 1445 
1918 229 0. 145 1300 
1919 382 0.139 1590 
1920 341 0. 162 1545 
1921 488 0.135 1440 
1922 204 0.156 1120 
1923 335 334 0. 156 1480 
1924 379 376 0. 129 1435 
1925 346 3 51 0 . .128 1485 
192 6 392 382 0.134 1560 
1927 429 442 0.135 1555 
1928 499 481 26 0. 140 1552 
1929 489 505 36 0. 128 1590 
1930 522 534 42 0.124 1615 
1931 456 451 40 0. 128 1610 
1932 313 317 45 0.127 1205 
1933 338 340 34 0. 155 1144 
1934 528 439 41 0. 127 1532 
193 5 467 548 42 0. 125 1658 
193 6 374 377 47 0. 118 1680 
1937 620 617 52 0. 112 1692 
1938 620 622 56 0. 108 1707 
1939 422 425 47 0. 115 1711 
1940 352 304 56 o. 107 1596 
1941 310 344 55 0. 107 1562 
1942 3 67 356 56 0.106 17 60 
1943 500 518 66 0. 102 1673 
1944 43 6 433 65 0.098 1687 
1945 329 337 64 0. 102 1716 
1946 559 481 70 0.086 1705 
1947 634 510 74 0.077 1824 
1948 464 555 77 o. 07 5 17 89 
1949 67 8 586 76 0.070 17 99 
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Tab 5. 4 Flottgodsrnangden, dess rnedelkubik ocb trafikerad flott-

ledslangd i Kalix alv under perioden 1904-1973. 

0 

Under aret 1) Redovisat2 ) Andel 3l Medelkubik4) Ar Trafikerad 
tillslappt flottgods mas saved pa redovisat flottleds 
flottgods Avlarnnat flottgods langd 

t. agarna 

Volyrn 5 Volyrn 
rn3 /stock 1000 rn 3fub 1000 rn3f ub % krn 

1950 324 510 64 0.079 1679 
1951 563 511 67 0.073 1783 
1952 486 523 72 0.068 1774 
1953 466 467 63 0.073 1717 
1954 572 541 64 0.068 1510 
1955 483 496 66 0. 067 1503 
1956 529 559 67. 0. 069 1503 
1957 552 454 73 0. 062 1452 
1958 556 556 73 0. 069 1403 
1959 391 387 70 o. 07 6 1196 
1960 453 451 68 0.083 1189 
1961 608 576 73 0.081 1144 
1962 543 542 73 0.082 1036 
1963 483 465 73 0.084 943 
1964 408 405 72 0.081 946 
1965 304 302 70 0.081 793 
1966 352 2 67 70 0.082 667 
1967 291 356 69 0.085 578 
1968 292 273 70 0.081 609 
1969 225 224 73 0,080 541 
1970 201 195 75 0.082 541 
1971 233 189 77 0 .. 082 450 
1972 293 316 80 427 
1973 196 189 86 328 

1) Tillslappt flottgodsrnangd redovisades ej fore ar 1923. 

2) I tab. bar fore 1921 redovisats den utsorterade kvantiteten, sorn ej 
ar lika rned den till agarna avlarnnade 

3) Andelen rnassaved redovisas av Kornrnerskollegiurn fr. o. rn. ar 1928 

4) Medelkubiken ar utraknad for den totala flottgodsrnangden (sagtirnrner 
ocb rnassaved) 

5) Volyrnen ar ang~ven i rn 3 f ~ = kubikrneter fast matt, 
[en kubikfot (1 f)= 0.028 rn ). 

under bark. 

Antalet flottande virkesagare bar rninskat kraftigt (se fig. 5. 1 sid. 5. 2) 

sedan 1950 ocb de tre storsta (resp. den storsta) intressenternas (intressen

tens) andel bar dar for okat successivt fran ar 1950. Den storsta intressentens 

(Dornanverket) andel av flottgodsrnangden var ca. 70 % ar 1974. Se fig. 5. 5. 
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1970 

Flottgodsmangden har som framgar av fig. 5. 6 varierat kraftigt. I bar

jan av 1900-talet var flottningen av ungefar samma omfattning som den 

nuvarande. Fram till ar 1930 steg flottgodsmangden i stort med undantag 

av ett par kraftiga nedgangar ar 1918, 1922. Efter ar 1930 arden ftiljan-
o 

de ekonomiska varldsdepressionen starkt markerad. Aren 1932 och 1933 

' ' 
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nadde lagkonjunkturen batten med 300 000 m 3f flottat virke. Kort dar

efter aren 1937' 1938 nas den hittills storsta flottgodsmangden under 

flottningens historia med 620 000 m 3f redovisat flottgods. Under krigs

aren 1940-1945 radde svara forhallanden och flottgodsmangden var lag, 
0 

dock med en topp ar 1943. Aren 1946 - 1963 kannetecknas av synnerligen 

jamn och aven hog niva pa flottgodsmangden, vilket medforde ett gott 

utnyttjande av flottningsorganisationen. Den nedatgaende trenden fr. o. m. 

ar 1961 tycks ha planat ut pa flottgodsmangd€m 200 000 m 3f eller ca. 2, 5 

miljoner stockar. 

Flottgodsets sammansattning 

Flottgodsets sammansattning har under arens ldpp genomgatt betydande 

forandringar. I borjan av 1900-talet flottades till overvagande del grovt 

timmer, som anvandes till sagtimmer. I slutet av 1920-talet utgjorde 

sagtimret ca. 3/4 av den totala flottgodsmangden. Andel en sagtimmer 

sjonk darefter kraftigt till ca. 30-3 5 % i borjan av 1940 -talet och har se

dan dess hallit sig paden nivan tills slutet av 1960-talet. 1973 flottades 

saledes endast 14 % sagtimmer och 86% massaved. Eftersom sagtimret 

har hogre medelkubik an massaved, har medelkubiken for flottat virke 

sjunkit i takt med okad andel massaved. Medelkubiken for allt flottat 

virke har efter ar 1945 hallit sig konstant pa ca. 0. 070 - 0. 080 m
3
f/stock. 

En sadan stock kan ha dimensionen rp 15 em langd 4-4,5 m. 

Under seklets f6rsta tjugo ar sjonk medelkubiken mycket kraftigt, fran 

o. 25 m 3fjstock till 0.13 m 3fjstock. Orsaken till detta ar att sedan den 

ii.ldre grovre skogen avverkats, soker man vinna storre hektar skordar 

genom att anpassa skogens omloppstid for optimal virkestillvaxt. Detta 

resulterar i klenare dimensioner, da yngre skog har storre virkestill

vaxt an aldre. 

Medelflottningslangden 

Den langd som stockarna i medeltal flottas kallas medelflottningslii.ngden. 

Den har varierat mellan 130 - 165 km fram till 1970, men har under 

forsta aren pa 197 0- talet okat och var 17 5 km ar 1972. Anledningen till 

detta ii.r att den overvagande delen av virket tillslapp vid Junosuando, 

250 km fran mynningen. I och med att Angesan lades ner kommer medel

flottningslangden att aka ytterligare. 
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5. 1. 63 Flottningskostnader 

Allmiint 

De totala flottningskostnaderna uppdelas pa tre huvudgrupper: Utflottnings

kostnader, Sorterings- och buntningskostnader, Forvaltningskostnader 

och Separatkostnader. Separatkostnaderna drabbar inte allt virke utan 

de utgor kostnader for virkesmiitning, maskinbarkning, avlaggsarbeten, 

separatflottning, virkesbiirgning m. m. och bars av enskild flottande. 

Utflottnings- och sorteringskostnaderna uppdelas pa undergrupperna. 

Amortering, underhall, inventarie, flottningsskador och direkta arbets

kostnader. Forvaltningskostnaderna redovisas inte fr. o. m. ar 1967 i 

statistiken utan dessa fordelas pa de ovriga tre kostnadsposterna. 

Tab. 5. 5 redovisar de totala flottningskostnaderna uppdelade pa Utflott

ningskostnader och Sorterings- och Buntningskostnader. Aven de tva 

senares andel av totalkostnaden har utriiknats. 

Tab. 5. 5 De totala flottningskostnaderna, flottningskostnader per m 3, 

Utflottningskostnader, Sorterings- och buntningskostnader 

under perioden 1904 - 1973. 

0 1) Utflottnings- 2) Sorterings~)och Ar To tala Flottnings- Flottnings-
flottnings- kostnader pr

3 
kostnader pr

3 
kostnader buntningskostn. 

kostnader redovisad m redovisad m /andel av /an del a v total-
i 1972 ars tot. kostn. kostn. 
penningviirde 

1000 kr kr/m 
3 kr/m 

3 1000 kr / % 1000 kr / % 

1904 344 1. 59 
1905 236 1. 55 
1906 228 1. 33 
1907 278 1. 35 
1908 263 1. 48 
1909 232 1. 33 
1910 247 1. 79 
1911 346 1. 55 
1912 321 1. 44 
1913 296 1. 57 
1914 453 1. 7 3 11. 92 
1915 535 1. 68 10.06 
1916 661 1. 7 2 9. 12 
1917 1021 2.34 9.83 
1918 821 3.58 10. 63 
1919 152 5 3.99 10.25 
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Flottnings- 1) Utflottnings- 2 ) Sorterings- 3 )och Ar To tala Flottnings-
flottnings- kostnader pr kostnader pr kostnader buntningskostn. 
kostnader redovisad m3 redovisad m3 landel av landel av total-

i 1972 ars tot. kostn. kostn. 
Jlenningvarde 

1000 kr krlm 
3 

krlm 
3 

1000 kr I% 1000 kr I % 

1920 1631 4.78 12.24 
1921 1664 3.41 10. 16 
1922 874 4.28 15.75 
1923 1072 3.21 12. 71 
1924 1217 3.24 12.83 
1925 1112 3. 17 12.33 
1926 1120 2. 93 11. 80 
1927 1182 2. 67 10.89 
1928 1384 2.88 11. 66 977 

j 
71 225 I 16 

1929 1199 2.37 9. 72 837 70 222 

j 
19 

1930 1221 2.29 9. 69 87 6 72 230 19 
1931 1070 2.37 10.33 7 57 71 17 9 17 
1932 650 2.05 9. 12 418 64 114 18 
1933 566 1. 66 7. 57 37 8 I 67 94 17 
1934 1119 2. 55 11. 55 912 1 82 121 I 11 
1935 1049 1. 91 8.50 781 1 74 167 I 16 
193 6 712 1. 89 8.30 514 1 72 116 1 16 
1937 1167 1. 89 8. 10 841 1 72 2o4 1 17 
1938 1198 1. 93 8.07 870 1 73 215 1 18 
1939 937 2.20 8.98 692 1 74 13 9 1 15 
1940 879 2. 89 10.49 67 5 1 77 115 1 13 
1941 1013 2. 94 9.41 764 1 75 14o ; 14 
1942 1319 3. 71 11. 02 1o32 1 78 156 1 12 
1943 1547 2. 99 8. 7 6 117 8 1 76 23o 1 15 
1944 1560 3. 60 10.58 1198 I 77 213 1 14 
1945 12 96 3.85 11. 40 96o 1 74 179 1 14 
1946 2019 4.20 12. 3 5 1532 1 76 301 1 15 
1947 2953 5. 79 16. 61 2324 1 79 397 1 13 
1948 3111 5. 61 15.32 2314 1 74 496 1 16 
1949 3928 6. 70 18.02 2946 1 75 652 1 17 
1950 2472 4,85 12.90 1619 1 65 5o6 1 20 
1951 3868 7. 57 17.41 2879 1 74 695 1 18 
1952 3 691 7.06 15.04 2312 1 63 1o62 1 29 
1953 3 600 7. 71 16. 19 2352 1 65 881 1 24 
1954 4158 7. 69 16.07 2807 1 68 1035 / 25 
1955 4041 8. 15 16. 54 277 6 1 69 978 1 24 
1956 4162 7.45 14.45 2687 1 65 1o43 1 25 
1957 4499 9. 91 18.33 3027 1 67 1o81 1 24 
1958 4643 8.35 14.86 2985 1 64 12o5 1 26 
1959 4309 11. 13 19. 60 23o2 1 65 1136 1 26 
1960 3684 8.17 13.81 2381 1 65 93 6 I 25 
1961 4517 7.84 13.01 2719 1 60 1433 1 32 
1962 4615 8.51 13.45 2888 1 63 1318 1 29 
1963 4425 9. 52 14.57 2789 1 63 1197 1 27 
1964 4492 11. 09 16. 52 2949 1 66 1133 I 25 
19 65 3926 13.00 18.46 2568 1 65 911 / 23 
1966 4184 15. 67 20.84 2893 ; 69 823 1 20 
1967 3890 10.93 13. 99 2771 1 71 99o I 25 
1968 3841 14.07 17. 59 2877 I 75 918 I 24 
1969 3 521 15. 67 19. 12 2435 1 69 855 I 24 

1970 3392 17. 3 9 19.82 243o 1 72 8o6 1 24 

1971 3812 20. 17 21. 38 2583 1 68 794 I 21 

197 2 4225 13.37 13.37 2582 1 61 1380 / 33 

1973 4004 21. 19 19.54 27 6o 1 69 97 6 I 24 

l ) Omrakningen till 1972-ars penningvarde har baserats pa levnadskostnadsindex utan 
skatter och sociala fi:irmaner, fran ar 1954 framskriven med konsumentprisindex 
(index finns fr 0 mar 1914) 

2) De totala flottningskostnaderna uppdelade pa utflottnings- och sorteringskostnader 
finns endast fr 0 m ar 1928. 
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Kostnadernas fordelning 

Den stOrsta kostnadsposten ar utflottningskostnaderna, som utgor 65-7 5 % 

av de totala flottningskostnaderna. Eftersom huvuddelen eller ca. 70 % 

av utflottningskostnaderna ar arbetskostnader, paverkas de forstnamnda 

i hog grad av flottningsforhallandena. Forut nar man flottade mindre och 

mer svarflottade vattendrag kunde utflottningskostnaderna bli mycket sto

ra under svarflottade ar. Numera da endast huvudalven flottas ar proble

men mindre och utflottningskostnader blir mindre kansliga. 

Sorterings och buntningskostnaderna utgor ca. 25% av de totala flottnings

kostnaderna och och overvagande delen eller ca. 80% ar arbetskostnader. 

Fig. 5. 7 visar antal gjorda dagsverken av arbetarpersonal vid utflott

nings- och skiljningsarbete. Ur tab. 5. 2 sid. 5. 11 framgar att man be

hovde dubbelt sa manga man for att skilja ut en viss flottgodsmangd ar 

19 63 som ar 197 3. Den stOrre effektiviteten har natts genom rationali

sering av sorteringen, dar man borjat med samsortering av massaved 

och dessutom minskat antalet sorteringsgrupper. 

Samsortering innebar att den tillslappta massaveden sorteras utan hansyn 

till agare. Intressenten far detta virke i proportion till den mangd han 

\ 
v ~~ ' -

' ................ , \ ~ ' 
\ 

....... -- .... -- ...... -: ... ·... ' ...... ---- -------

60 

40 

20 . •. .. .... . .. . ... .. ... . .. .. . . .. . ....... '~- ................... --. ..................... . .. .. . ........ 
--' 

1952. \95'5 
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Antal dagsverken gjorda av arbetarpersonal vid utflottnings

och sorteringsarbete. 
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tillslappt. Sorteringsgrupperna ar indelningen i sortiment och virkes

marken. Ju farre grupper desto effektivare sortering. Under ar 1974 

har sorteringsgrupperna ytterligare minskats och dessutom har sorterings

verkets langd forkortats. 

Kostnadsutveckling 

A ;\ 

" w\ ltv-- /\A I \( 
20 

10 

L._ ) ..._/ • 
"'-. r-/ N ~ I\ /\/ 
~ 

"\/ ..__/ v 

1914 1920 1930 1'340 i950 1%0 1'370 

Fig. 5. 8. Totala flottningskostnader (kr) per redovisad kubikmeter 

aren 1914-1972 enl. 19'72 ars penningvarde. 

Eftersom de fasta kostnaderna utgor huvudparten av de totala flottnings

kostnaderna ar kostnaden per m 3 starkt beroende av flottgodsmangden. 

Liten flottgodsmangd ger i regel hogre styckepris, men de allmanna 

flottningsforhallandena (isgang, vattenforing etc.) spelar en mycket stor 

roll. Man kan allts!i inte satta likhetstecken mellan liten flottgodsmangd 

och hogt styckepris annat an vid normala flottningsforhallanden. 

5. 1. 64 Flottning kontra lastbilstransport 

Flottningen har kostnadsmassigt nagra negativa sidor gentemot lastbils

transporter. Dels orsakas forluster genom sjunkning och storre rot

skador, dels kraver flottningsalternativet stora lagringsutrymmen och 

dels blir det stora rantekostnader p. g. a. att fabriken maste ta emot ett 

helt ars forbrukning av ravara under nligra fli sommar- och hostmanader. 

Flottningens positiva sidor ar svlira att vardera ur samhalls-ekonomisk 

synpunkt. Emellertid kan laggas miljomassiga aspekter i form av mindre 

' 
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vagtrafik och darav foljande mindre vagslitage och energiatgang, ur 

sysselsattningsaspekter, dar flottningsarbetet utgor binaring och ferie

arbeten at manga utmed alven. 

For att kunna dra sakra slutsatser om flottningens framtid kontra last

bilstransporternas, fordras en omfattande transportekonomisk utredning, 

dar de reella kostnaderna for landsvagstransporterna bor inga. 

0 

5. 1. 7 ~!:_e_::s_!_a_!l~nj':'_1!:_V _n~dla_gc!_a _f~~~;l~~~ 

5. 1. 71 Allmant 

N ar flottningen nedlagges i ett vat tend rag kan delta avlysas sasom flottled. 

Vattendomstolen beslutar, efter ansokan fran flottningsforeningen, vad 

som ska ske med de fasta flottningsanordningarna i vattendraget. De ror

liga anordningarna tas upp varje ar och handlaggs inte av domstolen. 

Vattendrag som avlysts t. o. m. 1971 framgar av fi!l:~Jl..·. 
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Fig. 5. 9 Avlysta flottleder i Kalix alv t. o. m. ar 1971 
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Arbetsmarknadsstyrelsen i Lulea borjade ar 1969 planeringen av fiske-
o 

och naturvardsfriimjande atgarder i Kalix alvs da avlysta flottleder. Ater-

stiillandet av flottlederna skulle ske som beredskapsarbeten. 

5. 1. 7 2 Inverkan av flottningen. 

Onskemalet vid flottningen har varit att fa en jamn och hog vattenforing i 

vattendraget under en begransad .tid av aret och dessutom en fara 

langt mojligt ar fri fran hinder och forgreningar. 

0 som sa 

Regleringen av vattenforingen med flottningsdammar har ibland medfort 

oregelbundna vattenstand i sjoar och stromstrackor, vilket pa ett ofor

delaktigt siitt paverkat fiskens lek och vandring. Flottningsdammarna ut

gor ett vandringshinder for fisken mellan sjo och strom i samband med 

lek och niiringssok. Totalrensningar av stromstriickor har medfort att 

uppehallsplatser for fisken minskat i antal och omfang och att botten

faunan utarmats. Pa strackor som traktorrensats har i regel selen av

sankts och vissa av dem har gjorts odugliga som vinteruppehallsplatser 

for fisken. Ledarmar har pa vissa stiillen byggts for att stiinga grenar 

av iilven. Avstiingningen av sidogrenar har reducerat den fiskeprodukti-

va arean. 

0 

5. 1. 73 Atgiirdsplan 

Man har vid aterstiillandet av en flottled haft malsiittningen att 

1) fa en naturligare vattenforing 

2) forbiittra biotoper och underliitta fiskens vandring 

3) friimja turism och friluftsliv 

Den preliminara tidsplanen for vattendragen framgar av tab. 5. 6. 



Tab. 5. 6 . Tidplan och kostnadsplan for aterstii.llandet av 

nedlagda flottleder. 

Vattendrag Inrattades Flottades Avlyst Kostnader 
som allman t. o. m. 0 0 ar ar 
flottled ar 0 aterst. (kr.) ar 

Skrovan, Arrojoki,) - - 1968 280.000 
Kattan, Vasteran, ) 
Risan, B6n8.n ) 

Pilkan 1918 1963 1968 95.000 

Vettasjoki 1890 1964 - ) 

Hartijoki 1890 1968 1968l 

Tolkijoki 1956 1963 19 68) 
54:l.OOO 

Kutjasjoki 1890 1960 19 68l 

Leipobacken 1890 1962 1968) 

Vassara iilv 1939 1959 1968 115.000 

Aihamajoki 1890 1958 19 68 100.000 

Lina alv (distr. 4 o. 5) 1890 1966 1971 107.000 

Narkan 1956 1966 1968 218.000 

Tid for 
atgarder 

1969-70 

1971-73 

1971-73 

1972-74 

1972-74 

1973-75 

1973-75 

Efterjustering 
fram till 

1976 

197 6 

197 6 

197 6 

1977 

1977 

"' .., 
""" 
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For att fa en forhojning av vattenstandet erfordras att bottennivan hojes 

pa lampliga platser. Detta astadkommes genom att antingen lagga ut 

tvartrosklar av natursten over hela eller del av vattendraget eller ocksa 

genom utplacering av sti:irre ensstenar. 

Vandringshindrande dammar tas bort och slussgolven, som hindrar fisk 

vandringen, rivs bort. Eventuella ledarmar tas bort och stenmassor 

aterfi:ires till rensade avsnitt. 

Fig. 5. 10 visar en principskiss av en aterstalld forsstracka och Bild 9 

(sid. 5 .. 59) visar hur en aterstalld stracka kan ta sig uti verkligheten. 

Fig. 5. 10 Principskiss over en aterstalld forsstracka. 

Genom atgarderna skapas uppehallsplatser for yngel och aldre fisk. Man 

nedbringar vattenhastigheten och okar vattendjupet sa att fisken battre kan 

utnyttja mindre naringsorganismer som foljer med vattenstrommen. I de 

skapade holjorna forvantas en okad sedimentation med fi:irhojd produktion 

av naringsorganismer for fisken som foljd. 
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5. 2 Fiske 

5. 2. 1 Allrnant 

Fisket i Kalixalvsysternet. ar av stor ornfattning. Ortsbefolkningens 

fiske har huvudsakligen karaktar av husbehovsfiske men aven yrkes- och 

binaringsfiske forekornmer. Fritidsfiske efter lax, laxoring och harr be

drives pa stromstrackor. I alvsystemet fangas lax, laxoring, sik, abborre, 

gadda, lake och harr. Reding fiskas i Kaitumsjoarna och sikloja i myn

ningsornradet. 

Nedstroms Jokkfallet dominerar fisket efter de havsvandrande fiskslagen 

lax, laxoring och sik som fangas foretradesvis pa forsstrackor. Pa lugn

vattenavsnittet Kamlungetrasket - Raktjarvtrasket bedrives ett omfattande 

husbehovsfiske efter stationara fiskslag, framst gadda och abborre. Ovan

for Jokkfallet ar husbehovsfisket av mindre omfattning. Fritidsfiske be

drivs langs i stort sett hela al ven. 

5. 2. 2 _!I.>::s_Eo::_h<::v~-:_, _b~n~rJ:n~~-_o~h_y_!~e~f~s~e__: 

En fiskeinventering i slutet av 1950-talet ornfattande c:a 900 uppgifts

lamnare angav ortsbefolkningens fiskefangst i vattensysternet till 205 ton 

per ar. Av denna fangst togs i Kalix alv nedstroms bifurkat'ionen 110 ton 

och uppstroms bifurkationen 37 ton samt i Kaitum alv 38 ton och Angesan 

6 ton. I mindre bifloden och sjoar fangades 14 ton. Fig. 5. 11 anger me

delfangsten per ar uppdelat pa alvsystemet och fig. 5. 12 medelfangsten 

uppdelad pa fiskearter. 

1\0 

KALix JiJ.Y KN..ix hLV !<AiTI.>M il<..v 
"'eo.<>.~J ~ 
Sl'IJ"'-i<ATiOWEIU t>i~TIOI:el) 

SJCI>.R CCH 
M i tJt::OtE 
131~11.) 

Fig. 5. 11 Medelfangsten i ton per ar 1954-58 i Kalixalvsystemet. 
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Fig. 5. 12 Medelffingsten i ton per ar 1954-58 uppdelat pa fiskarter. 

Pa strii.ckan fran Jokkfall till mynningen fangades 80% av totala laxfangsten 

och 50% av laxoringfangsten. Kaitum ii.lv svarade for 2 5% av laxoring och 

30% av harrfangsten. 

Fiskeinventeringar har ii.ven utforts ar 1967 och 1973 men omfattar da en

clast ett ar. Fangstsiffrorna 1967 ligger genomgaende under arsmedeltalet 

1954-58, me dan 1973 ars siffror ii.nn~ inte hunnit bearbetas. En jii.mforel

se mellan enstaka ar saknar vii.rde nlir det gii.ller att bedoma fisktillgang

ens variationer. 

5. 2. 21 Lax och laxoring 

De ekonomiskt vii.rdefuliaste och ur fiskesynpunkt attraktivaste fiskarterna 

ii.r lax och laxoring. Fiske i Kalixii.lven efter lax har bedrivits under lang 
0 

tid. Ar 1541 omnii.mns laxfisket i Kalix ii.lv (Kengisfors d. v. s. nuvarande 

Jokkfall) for forsta gangen i kii.llmaterial. 

Laxen var i saltad form en viktig handelsvara med sodra Sverige och 

inbringade Staten betydande skatteinkomster. 

Lek 

Laxen tillbringar storre delen av sitt liv i havet men vandrar fran varflo

den i juni och fram till juli manad upp i moderii.lven for att leka. Under 

samma tid vandrar 2-3 ariga laxungar (smolt) nedfor ii.lven och ut i havet. 

Laxen lekvandrar sii.llan mer ii.n 2 ganger i sitt liv, men ibland har dock 

4 lekvandringar konstaterats. Laxen vii.gleds vid uppvandringen av en 

speciell lukt som moderii.lven avger. Laxen leker under september och 

oktober manad pa grus eller stenbotten pa ett djup av 0, 5-3 m. Laxen 

ii.ter under sin vandring upp i ii.lven ingenting och ii.r nii.r den atervii.nder 

till havet i mycket dalig kondition. Instinkten att vandra mot strommen ii.r 

mycket stark och ii.ven om det 9 m hoga Jokkfallet (bild 10) 5 mil norr om 

bverkalix ar ett mycket svart hinder, finns det lax som vid gynnsamt 
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vattenstand passerar ocksa delta. Uppgifter finns ocksa att enstaka laxar 

fangats ovan Killingilinkka i Kaitumii.lven, vilket av manga anses vara ett 

ooverkomligt hinder. 

Lax och laxoringsfangst. 

Fordelningen av fangsten mellan lax och laxoring ovanfor och nedanfor 

Jokkfallet framgar av fig. 5. 13. Den laga laxoringfangsten ar 1962-64 

beror pa att laxoring vid statistikinsamlandet da fordes upp som smalax. 

Figuren visar tydligt att laxfangsten dominerar nedstroms Jokkfallet med 

i genomsnitt 87% av fangsten mellan 1962-1971. Ovan Jokkfallet fangades 

t9(,2 1%3 t'lft 1%5 mt 1%7 1'lb8 1%'3 1970 1'371 

01 
~%2 19b3 1%4 19(,5 1';)(,(, 1%7 1%8 1%'l 1970 \'371 

:<'ig. 5. 13 Fangs! av lax och laxoring i ton 1962-1971. 
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i genomsnitt lika mycket lax och laxoring mellan aren 1962 och 1971. 

Laxoringens stOrre andel ovan Jokkfall beror pa att det finns stationara 

former av laxoring som inte behover foreta den besvarliga vandringen 

uppfor Jokkfallet utan standigt finns i omradet ovanfor fallet. Laxen ar 

daremot inte stationar och maste alltsa varje ar forcera det svara fallet 

fOr att na omraden dar ovanfor. 

Av lax en fan gas 80% pa strackan alvmynningen till Jokkfall, l O% ovan 

Jokkfall och 10% i Angesan. Laxen fangas huvudsakligen i fasta laxfiske

byggnader (karsinapator eller forspator), laxryssjor och nat. Endast en 

mycket liten del fangas vid sportfiske. Fasta anordningar har under olika 

perioder anvants av ett flertal skifteslag i nedre delen av alven. Under de 

senaste aren verkar fasta anordningar ha anvants endast i Kamlunge och 

Jokkfall. 

Laxfangststatistik finns fran aren 1914-1972 med undantag av aren 1925-

1933. Utbyggnadsplaner, statistikomlaggning 1958, felregistreringar av 

lax och 1axoring 19 62-64 m. m. har paverkat statistiken pa sa satt att fel

marginalen har okat, men i stora drag ar fangstsiffrorna riktiga. 

For att kunna studera va'riationer i laxtillgang bor man ha en langre sta

tistik fran ett fangststalle. Laxfangstens utveckling jamfors sedan bast i 

5-arsperioder. En mycket lang statistik fran ett fangststalle saknas i 

Kalix alv och vid redovisningen av laxfangsten har heller inte nagot 5-ars 

medeltal for alvens totala fangst framraknats vilket bor observeras. 

Fig. 5. 14 ger endast en antydan om laxfangstens storlek. 

Tab ell 5. 7 anger laxfangsten i Kalix alv 1914-72. Laxfangsten i Kalix 

kustfiske har ocksa noterats for vissa ar, da ocksa en jamforelse mellan 

alv- och kustfisket gjorts. Det visar sig da att alvfisket och kustfisket 

ar i stort sett av samma omfattning i genomsnitt for de ar en jamforelse 

kunnat ske. 

Fig. 5. 14 aterger laxfangsten i Kalix alvfiske i diagramform och da fram

gar att ett mycket gott laxfiske forekom aren 1943-50. En jamforelse med 

de viktigaste laxforande alvarna i Sverige 1951-1963 har gjorts i fig. 5. 15. 

Ett genomsnittsvarde av fangsten 1951-1963 i ton visar att Kalix alv lag 

pa 7:e plats medan vid en liknande jamforelse aren 1966-71 Kalix alv lag 

pa 4:e plats. 
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Tabell 5, 7 Laxf.1mgst i Kalix iilv och kustfiske 1914-7 2. 

0 

Alvfiske Alvfiske 
0 

Alvfiske Ar Kustfiske Ar Kustfiske Alvfiske 
1000 kg 1000 kg % av kust- 1000 kg 1000 kg % av kust-

fiske fiske 

1914 11. 3 1944 21. 3 34. 5 62 
1915 4,2 8.0 52 1945 47.8 77.8 61 
1916 7.9 4.8 160 1946 42.2 41,3 102 
1917 13.3 12. 3 110 1947 37.4 22.9 163 
1918 5. 6 1948 30. 6 33.0 93 
1919 25. 1 1949 31. 1 27.4 113 
1920 19,4 2 6. 2 74 1950 28,5 2 5. 1 114 
1921 17. 7 42,4 42 1951 9.4 23.3 40 
1922 15. 9 24.9 64 1952 25,4 18.7 140 
1923 12. 6 10. 5 120 1953 12. 6 9.5 132 
1924 13.0 14.0 85 1954 4.9 7.5 65 
192 5 5. 9 1955 5.3 5.3 100 
1926 3. 8 1956 9.0 8,5 105 
1927 10. 6 1957 8,3 7.2 115 
1928 10.8 19 53"* 10.8 4.3 251 
1929 7.3 1959 6. 3 4.5 140 
1930 9. 6 1960 7,6 13. 7 55 
1931 14.3 1961 2 6. 2 7. 1 3 69 
1932 11. 6 1962 12. 1 5.4 224 
1933 11. 2 1963 7 . 6 9. 1 84 
1934 15.7 2 6. 7 57 1964 9.7 5.4 17 9 
193 5 10. 2 34.3 30 1965 9.3 6 55 
193 6 15,2 9.3 163 1966 8, 1 
1937 4.6 9.2 50 1967 6, 1 
1938 4,4 10. 1 44 1968 9.0 
193 9 4.8 14. 6 33 1969 12. 2 
1940 4.2 7. 9 53 1970 4. 1 
1941 10. 2 13.4 76 1971 4, 5 
1942 19. 0 12.4 150 1972 7.0 
1943 35. 6 45,4 78 

* Omliiggning av statistik fr o m 1958. 

Mi:irrumsan och Daliilven saknas i fig. 5. 15, men de hade genomsnittligt 

liigre laxfangst an Kalix iilv. 

Vid en jiimfi:irelse av laxkurvorna for 12 svenska iilvar 1880 - 1950 fas en 

mycket god overensstiimmelse ii1varna emellan. Jiimfi:irelsen iir gjord 

som 5- ars medeltal och visar att den ojamfi:irligt sti:irsta tappen naddes 

pa 1940-talet. Under 1880-talet var laxfangsten ocksa mycket stor men 
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Fig. 5. 14 Laxfangsten i toni Kalix och Kaitum alvar 1914-72 
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Fig. 5. 15 Laxfangsten i ton i svenska alvar 1951-63 
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men dock inte alls som under 1940-talet. Pa 1920-talet naddes en mindre 

topp medan aren i borjan pa 1900-talet och omkring 1930-talet var mycket 

daliga laxar i jamforelse med perioden 1880-1950 som helhet. 

Laxkurvorna visar ocksa att ungefar 5 ar efter det att en alv byggs ut 

faller den ur ramen vid jamforelse med de ovriga alvarna. Detta beror pa 

att inverkan av forlorade reproduktionsom raden da slagit igenom. 

Laxfangstens varde i Kalix alv var 1972 146 000 kronor och laxoringfangsten 

varderades till 23 000 kronor. I tabell 5. 9 bilaga 5. 1 ges en sammanstall

ning over fiskpriserna i Norrbotten 1974 och de stOrsta uppmatta fiskstor

lekarna och fiskvikterna i Sverige. 

Lax rep roduktion 

Laxen leker som tidigare namnts pa grus eller stenbotten pa ett djup av 

0, 5-3 meter. Av de lilmpliga reproduktionsomradena 20-25 milligger 

15-20 mil d. v. s. nastan 80o/o ovan Jokkfallet. Aven vid beaktande av att 

naringsmangden (bottenfaunan) ar fattigare pa strackan ovanfOr Jokkfallet 

sa beraknas produktionskapaciteten dar anda vara atminstone 7 ganger 

stOrre an pa strackan Jokkfallet till mynningen. En star del av produk

tionskapaciteten ovanfor Jokkfallet ar dock outnyttjad, eftersom fallet 

utgor ett mycket svart vandringshinder for laxen. 

De lilmpligaste laxreproduktionsomradena i Kalix och Kaitum alvar redo

visas i fig. 5. 16. Ett av de allra basta omradena finns i Mustisuando. 

0 'SO 

Fig. 5. 16 Lampligaste laxreproduktionsomraden. 
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pa strackan Saarikoski-Parakka. Bild 11 visar laxreproduktionsomraden 

i Mustisuando. Laxsmoltreproduktionen i Kalix alv ar i storleksordning

en 250 000 laxsmolt per ar vilket motsvarar 5% av bstersjons totala re

produktion. Motsvarande siffra for laxoring ar 30-40 000 smoltenheter. 

Fiskerikonsulent Osten Karlstrom i Lulea har vid elfiske i Kalix alv med 

bifloden bestamt den procentuella fOrdelningen av lax och oringungar vil

ket redovisas i tabell 5. 8. 

Tabell 5. 8 Procentuell fordelning mellan lax- och oringungar 

Alv 

Kalix alv 
Mynningen - Jokkfall 
Jokkfall-Tarendo alvsinflode 
Tarendo-Parakurkkio 
Parakurkkio-Kaitum alvs 
inflode 
Uppstroms Kaitum alvs 
inflode 

Kaitum alv 
Mynningen- Killingilinkka 
Uppstroms Killingilinkka 

Tarendo alv 

)\ngesan 
Mynningen- Vettasjoki 
Vettasjoki, Hartijoki 
Lina alv 

Antal per 
lax 

4, 4 
0' 2 5 
2,8 
4, 9 

1, 4 

3' 9 
0 

1' 0 

2' 1 
0, 22 
0 

100 m 2 Procent 
a ring lax oring 

0' 12 97,3 2' 7 
0,49 33,8 66,2 
0,83 77' 1 2 2' 9 
0, 79 8 6, 1 13' 9 

1' 7 45, 2 54,8 

2' 1 65,0 35, 0 
5,9 0' 0 100,0 

1' 3 40,0 60,0 

0,24 89,7 10' 3 
6, 3 3,4 96, 6 
1, 3 0,0 100.0 

Elfisket har genomforts under senare de len av 19 60- talet. Inga laxungar 

i Kaitum alv uppstroms Killingilinkka eller i Lina alv har konstaterats vid 

elfisket. 

5.2.22 bvriga fiskarter 

Till gruppen ovriga fiskarter hanfors har framst sik, harr, ri:iding, 

gadda, abborre och lake. Mindre fangster av bl. a. brax och gas forekom

mer ocksa. Sikloja inbringar betydande inkomster vid fi:irsaljning av loj

rom men fangas endast i mycket sma mangder i sjalva a1ven. Fig. 5. 12 

sid. 5. 26 visar medelfangsten i ton per ar 1954-58 av sik, harr, roding, 

gadda, abborre och lake. Statistiken ar mycket osaker eftersom en stor 

del av fangsten aldrig registreras, speciellt vad galler gadda och abborre. 



Figuren visar att fangsten av sik dominerar. 

Roding 

Rodingen trivs i kallt, rent syrerikt vatten pa stora djup och fangas 

nastan uteslutande i kaitumsjoarna. 

Harr och sik 

5.34 

Harr och sik forekommer i bade sjoar och rinnande vatten. Forekomsten 

kan vara bade stationar eller stromvandrande. Bada fiskarterna utgor 

viktig husbehovsfisk. Sik ar en betydelsefull avsalufisk och harren ar 

omtyckt av sportfiskare. Kalix alv ar ett mycket viktigt reproduktions

omrade for alvlekande kustsik. Den vandrar som hogst upp till Kamlunge

forsen. 

Gadda, abborre, lake 

Dessa fiskarter forekommer huvudsakligen i lugnvattenomraden och utgor 

viktig husbehovsfisk. Laken fangades 1967 till 70% pa strackan bverkalix-
• 

mynningen. Fangsten av abborre och gadda togs 1967 till 50% pa strackan 

bverkalix-mynningen. Kaitumalv svarade for 10% av abborrfangsten, 5% 

av gaddfangsten och 2% av lakfangsten ar 1967. 

5. 2. 3 Fritidsfiske 

5.2. 31 Allmant 

Fritidsfiske definieras som ett fiske bedrivet som sport eller rekreation 

oftast uti:ivat med handredskap. Laginkomstutredningen uppger att ar 19 68 

bedrevs fritidsfiske av 2.1 miljoner svenskar i aldern 15-75 ar. Av dessa 

uppger sig 600 000 ha fiskat ofta. 

En sammanfattande statistik over antalet fritidsfiskare och antalet forsalda 

fiskekort i Kalix-alvomradet saknas, varfor nagon sadan statistik ej kan 

anges har. Kalixalven ar mycket attraktiv ur fritidsfiskesynpunkt. Or

sakerna ar framst forekomsten av lax, laxoring och harr och alvens latt

tillganglighet. Alven kan latt nas fran vagen pa strackan alvmynningen 

till Tarendo. Rinnande vatten ar dessutom attraktivt for fritidsfiskare. 
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5. 2. 32 Fiskekortsomrliden. 

Fritidsfisket i mynningsomrlidet ar fritt men kraver i stort sett i hela 

alvsystemet i ovrigt nligon form av uppllitelse for att fli utovas. Den van

ligaste uppllitelseformen ar fiskekortet. Fiskekortet innebar en tilllitelse 

att mot ersattning utnyttja ett visst omrlide for fiske. Elide staten och 

enskilda ager fiskekortsomrliden i Kalixalven. I fig. 5. 17 redovisas 

blide privata och statliga fiskekortsomrliden i Kalixalvsystemet. En nar

mare forklaring ges i fi:irteckningen pli sid. 5. 35. Uppgifter- har sam

manstallts ur "Fiske 7 4 11
• 
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CD 
® 
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G KAUX 
BD 19.4 

BO 18.1 

Fig. 5. 17 Fiskekortsomrliden i Kalixalven 1974. 



BD·2.7 LAPPEASUANDO kfo, Giillivare revlr: 
Kallx iilv sOdra strand fr Odl!ngsgr t Mo!losen.~ 
saari, 20 km I; norra stranden fr od!ingsgr t 
Ronassaarl, 10 km I. I omr IngAr kronoparkerna 
Klvijok.~ (del), Vettasjokl sk I o 11 (del) pA iii· 
vena sodra slda o pA norra sldan krp Parakka 
sk Ill {del).· Omr lnneh aven ett start antal 
sjOar o tjiirnar, ett femtontal vatten rotenon· 
behandl. 500 ha. Top 29 KSV. 29 km SV Vlttangl 
(tV 99 t Moskojiirvi-Skaulo-Kalix iilv o Svap
P.~v~ara, skogsbilviig Lappeasuando-Vaikko
J~rVl gAr gm omr). Lax, 6rlng, harr I iilven. 
Urlng, bfickrOdlng, r6dlng, harr i rotenonbe
handl vatten. Abborre, g8.dda, sik i sjOarna 10 
kr/d (giiller f fiske I samtl vatten e! I roten'on
behandl vatten), 10 ·kr/3 d, -20 kr/4 v 50 kr/ll.r 

t(g81Jer ej f fiske I rotenonbehandl valten\ 

BD 2.13 KALIX -XLV lr Saarlsuando t Palttas
llirvl m undantag f 'striiokan KaalasjSrvl-Rak
lkorikoskl •. -2. km. Top 29 J. 25-40 km S Klruna. 
tJrlng, g8dda, slk, harr, lax. Ang fiskekort etc 
se BD 2.12. FlskefOrbud: 1/9--15/10; 10/5-16/6 
pA harrens lekpl. 

BD 2.28 KALIX XLV v NurmasiJilndo. 8. km !, 
75-100 m br. Gen 15. 46 km SO Vlttangl -Mig 
395 t Masugnsbyn; vag t Nurmasuando el• vlig 
394 t Dokkas; viig Nurmasuando). Oring, harr, 
lax; g_iidda. 3 kr/d, 7 kr/3 d (weekendkort). 

BD 5.1 PAHAKU-RKKIO {»den svAra forsan») 
klo, Pajala revlr. Kallx 1Uv fr sockengr G8lli· 
vare-T8rend0 nedstrOms, sOdra stranden 18 
km, norra stranden 8 km; Tirend6 illv, sOdra 
stranden 2 km m bOrjan nedstrOms Lautakoskl. 

.~•• km backar o 33 ha rotenonbehandl sloar. 
~en 15, 16. 25 km-"NV nrend6 (v!ig 397 t n.
rendO-Masugnsbrn: ensk vligar t valtnen). 
Lax, 6rlng harr ii.lvarna. Orlng, haR' I biic
karna. 1P kr/d, 20 kr/v, 60 kr/Ar Flskekorten 
glUier ti.v f BD 3.1. · 

BD 5.2 TltRENDO BYASKIFTESLAG: KALIX o 
T.RENDD ~LVAR. Gen 76. 33 km SV Pajale 
(rv 98 t Overkallx, viig 397). Orlng, harr, giidda, 
abbornt. slk. lake. 2-3 kr/d, 5-7:50/v, 15-20 
kr/Ar.. ~ 

'BD 8.1 NORRKAITUM SAMEBY kfo. Top 30 H, 
29 G H I J K, 28 J. I omrAdet Ingar bl a 
Kallumsjtiarna o del av Kalll.lmiilven frAn 
Wolep Kaltumjaures utfiOde samt Sllasjaure. 
Orlng, rOdlng, harr. De uppJAtna sjOarna 1 
Norrkaltum utgOr 6 300 ha. utnvtt]ade under 
2-500 flske.dvan 197;i. 

BD 8.2 MELLANBYN. ·sAMEBY kfo. Top 30 H, 
29 G H 1 J, 28 1 J K, SjOar och jokkar S 
Kaltumii.lven med Oring, rOdlng och harr. 1 
·omrlldet IngAr bl a Sltaslaure, Kaltums)Barna 
ooh Ulla. De inom Mel anbyn upp!Atna s]O~ 
18-rna utgOr 7100 ha. utnvttlade under 2 600 
fl&kedvan. 1973 

BP &.4 KAITU'M Jti.V: Kllllngl byavatten, 18 
km 1. FJ 2. 38 km NV Malmberget (tv 98 t Skau
·lol·. viig t Killing! 43 km). lax, Hrlng, harr. 10 
kr d, 25 'kr/3 d.. 30 kr/v, 50 kr/Ar.' 

so· 8.5 KIVIJOKI rn 8ri1AsJBilr tr. KurKkllombolo 
httd6t. 11 km 1. Gen 15. 47 km SV Vlttangl {tv 
IQ8 t Skaulo; viig Skaulo-Soutojii.tvl; fotvand~ 
:ring el bAt). Oring, harr, lax. 10 kr/3 d, 2/J kr/ 
1Ar, 25 kr/ll.r {3 st_ n8t). (Korten giiller even BO 
'8.6 0 8,26). 

-so 8.9 VASARATRXSK: $JEKATRXSK, HARR· 
TRXSK, SIEKABXCKEN, TORRISBXCKEN, LEI~ 
·POBXCKEN o VASARA ~LV. 575 ha. Gen 14, 
1$. V o 11 km S GAIIIvare (tv 97 o 98 ,1 Galli~ 
vt~.re). tiring, ha~r, rOding inpl I backarne-. 
Abborr~1 gAdda·, slk I sjOarna. ROding, Orlng 
inpl I narrtril.sk. Oring_, ~arr i Vasara Alv. 10 

BD 8.12 MALMBERGETS JAKT~ o F-Vf, omkr 
.o N Giilllvare (tv 97 o 98 t Giilllvare; vag I 
Malmberget), Gen "14, 15. Giidda, abborre, 
harr, rlSdlng, &ring, laxartade flskar· lnpl i vis
sa sjOar. Vattnen nedom odl~gransen 15 kr/2 
:d, 20 kr/Ar (+ medl~avg 20 kr), vattnen ovan\ 
k)dl-gransen 12 kr/Ar ~+ med!-avg 20 kr). 

80 8.14 BONTRXSK. 630 ha. Gen 22. 45 km 
NV Overkallx (rv 98 t Edefors; viig 385 1 BOn~ 
triisk el tv 98 t Ytt Lansj8tv; vag 385 t BOn
triisk avtagsva!il . mot samhli!!et). Gadda, ab
borre, harr, Ormg, braxen, id. 5 kr/d, 10 kr/v 
20 kr/Ar. 10 kr/nat (1/5-30/9). ' 

BD 8.17 TABMOK (Ma!mbergets Jakt~ o Fvf). 
130 ha. Gen 14. 36 km NV Giillivare (rv 97 el 
98. t GiiLJi~are; iY. t Harn~ .• 8 km fotvandr). 
Ormg, rodmg, gadda, s!k. Ang kortfOrs se 
BD 6.12. Oppen koia finns, men tiiltutrustn 
bOr medt: 

BD 8.10 TORASJ)I;RVI o NITSAJ)I;RVI. 300 ha. 
Gen 22. 66 km NV Overkallx (rv 98 t ca 20 km 
n~.rdvast L~nsjiirv; vag t Torasjiirvi/. G.iidda, 
mort, braxe~. 3 ~r~2 d, 10 kr/mAn mete), 15 
kr/2 v fsaxfl-ske tiA ttiiddal. · 

BD 8.21 KOSKULLSKULLE JAKT- o. FVF ned
om odlingsgriinsen: SalmiJ!rvl, BllndsjlSn' m. fl 
sm8sj0ar, Kutjasb.cken o. ett IJertal mlndr~ 
biickar. Omr. begriinsas av viigen Ga!llvare
Svappavaara-odl_!ngsgriinsen-Lina ii.lv. Gen 
15. 11 km NO Gallivare (rv 97 o. 98 t. Giilli
vare; vag Giillivare-Malmberget-Tjautjas el. 
-rv 98 .. t Soutojiirvl: vag t Neltlsuando). RO· 
ding, orlng, harr. B kr/2 d., 35 kr/8r (alt. Ars
kort 17 kr+medl.-kort 12 kr). Ovan odlings
griinsen: Kaitumlilven (del), Akkabiicken Ak
kajiirvl, ~aukljlirvl, StorsJOn (Sarvesjaur) 0. ett 
ll.~r!al mmdre ~iick~r, SJ0ar o. tjarnar. Orlng, 
rodmg, harr, s1k, gadda, abborre. 5 kr/d 20 
kr/Ar+medl.~avg. 12 kr. ., 

BD 8.22 TJAUTJASJOKI, HIRVASJOKI, VEIKI
G-1WKEN, KUTJASJOKI, TJEIKASB74CKEN, 
TORASB~CKEN o RAUSTOBX.CKEN. Geh 14, 
15 .. 30 km NO Giilllvare (vaganvisn se BD 8.21). 
Urmg, harr, glidda, abborre. 3 kr/d, :10 kr/Ar 
fOr de de!ar av biickarna, som Jigger· pA bya
mark; 2 kr/d f de delar av biickarna, som liJ:J-
ger pA arrenderad kronomark. · 

BD 8.24 LEIPOJ7iRVI-KESKIJ~RVI o lEIPO· 
BJ(CKEN. 125 ha resp 3 km. Gen 15. 24 km SO 
Giilllvare (rv 98 t Leipojiirvi; vag t Keskijiirvi).' 
Harr, giidda, abborre, lake, sik. 1 kr/d, 2 kr/2 
d. 5 ,kr/v. 10 kr/Ar. 

BD 8.26 M.OSKAJOKI o KAITUMJ~;LVEN fr 
Neitisuandos byagriins t infiOdet I Kalix alv. 
Gen 15. 35 km NO Glllllvare (rv 98 t Skaulo· 
viig Skaulo-Neitlsuando1 fotvandr), Orlng' 
giidda, abborre. 10 kr/3 · d, 20 kr/Ar (korterl 
giiller iiven BD 8.5 o 8.6). ~ 

BD 14.1 UVEFtKALIX kfo lnom KorpllonibOio o 
Kalix revlr. Oelar av Kallx Alv m Mestosllnka, 
Nark6n, Llna iilv v Llna fallet o angr del av 
7ingea61'1

1 
del norr o syd Qranholm, striickor 

av lansan o B6n1ilven; Turpasblicken, ·BjOrk
An, Tjeugerblicken, MuggAn m fl; ell 30-tal SjjlS· 
ar bl a Vallsjlirv Slskotrliskel o Muggtr.llsket, 
Furutrlisket, M.llrkbergstjiirn, Lilla TiilmtrBskel 
o lntllllggande lj.Urn, de 4 slstoiimnda rotenon
behaodl. G~n 16, 23, 30 (tv 96 mot Lansjarv
Hakkas; vag Hakkas-Satter--Linafallet; vag 
Lansj§.rv-AngesA; viig 393, 392 1 Korpllombo!o; 
vag 397 t Narken; fr rv 98 v Tv§n\n gAr 6n viig 
via LAnliJforssel liings .):'llngesAns Ostra strand). 
Lax, Onng, herr, abborre, glldda I 81varna. 
Orlng, harr i bii.ckarna. Abborre, g1idda i.,sjO
arna, slk 1 Vallsjarv. 5 kr/2 d, 15 kr/v, 50 krl# 
Orlng, amerlkansk b8ckradln~, rtidrng 1 rot~
nonbehandl vatten. 10 kr/d (gi:Uier aven i oQe
handl vatten samma tid). 

BD 14.4 KALIX XLV v Jokklall, 3 km I, 150--200 
m br. Gen 23. 40 km N O:verkallx {Vlig 397 t 
Jokkfa11). Lax, 6rlng, harr, giidda, abborre. 15 
kr/d, 35 kr/v, 65 kr/Ar. Kiosken, Jokkfall. Fis
kefOrbud: lax o Oring 15/9-15/11, harr 10/5-
10/6 pA harrlekpl; alit fiske J strOmvatten 
10/1Q--15/11. 

BD 14.S KALIX XLV: Ansvars kfo 1 5 km !. 
200 m br, 2 km nedstrOms Jokktau. 'Gen 33. 
30 km N tlverkallx (viig 397 el 392 t Ansvar) 
Lax, havsOrlng, harr, 15 kr/v, Jokkfalf: F Lars: 
.so(l. Ansva.r. FiskefOrbud:. lax- o 11avs0ring 
15/9--15/1"1; alit fiske 1 strOmvat!en 10/1o-
15/il1: oA harrens lekpl 10/5-10/6. 

BD 14.6 DJUPTR~SKET (del) o STORA GRUND
TR)I;~.K. 1 400 ha. Gen 30. Vld Overkallx (rv 
98; va_g 397 e! 391 t tJvef~alix). Giidda, abbor
re, gOs, s!k. a ~r/d, 6 kr/v,. 15- kr/Ar. 
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BD 14.7 KALIX ALV v ROdupp, 8 Km I, 400 
m br. Omv8xlande sel o forsar. Gen 23, 30. 
20 km N Overkallx (viig 397 t ROdupp). Lax, 
havsOrlng, harr, g!!dda. 5 kr/3 d, 25 kr/sasong. 
ROdupp. (0926): A Henriksson*, tel 220 06. Fls
kefOrbud: lax o Oring 15/9-15/11, pA harrlekol 
10/5-10/6, alit-<. trSke 10/10--15/11. 

BD 14.8 KALIX ~LV: MJOian. 4 km I. -Gen 30., 
1,5 km S O:verkallx (rv 98 o vag 397 t Over
lsalix). Lax, havsOr!ng, harr. Ang fiskekort se 
EiQ ,14.6. FiskefOrbud: lax cr havs6ring 15/9--
15111, .pa harrlekpl 10/5-10/6, alit fiske 10/10-::-
1~11. . 

BD 14.11 KALIX ~LV:""LIIISelet. 9 km 1,' 200 m 
br. Gen 23. 28 .~~ N Overkallx (vi:i.g 397 t Lilt~ 
sel). Lax, havsormg, harr. 5 kr'/d, 15 kr /V. R6d· 
upp {0926): F Larsson., Kalix-Lillsel, tel 22058 
F1skefOrbud: lax o havsOring 15/9--15/11 hari-
10/5--1Q/6 pA harrensdekpl, alit fiske i'o/10--
15/1_1. 

BD 14.13 KALIX ALV: Polclrke!Qirdehs to. 
Gen 23. 25 km N Uverkallx (vag 397 t MjOia~ 
sk<l..tan). Lax, Orlng, harr. 5 kr/d 10 ~1'/V 20 
kr/mitn. ' ' 

BD 14.14 KALIX Jli.LV, 6 km nedstr6ms Jokkfafl 
{Ansvar 1 :20). Gen 23. 32 km N Overkallx (E4 
t TOre; tv 98 t Overka!ix· viig 397 t Ailsvar) 
l:C!_X, harr, sik, Oring. 5 kr'ld, 10 kr/v, 25 kr/Ar: 
Rl:idupp (0926): L V Johansson, Ansvar tel 
610 45; .. Polcirkelgllrden, ¥J01askatan, tel z!o 51. 
F1skeforbud: lax o havsOrlng 15/9-15/11 harr 
10/5-10/6 pA harrens lekpl, alit fiske 1ot10-
15/i1. 

-sb -fiJ.~'·KALlX iCLv' v GammelsjArden. 5 km 1. 
200-300 ·m br. Gen 37. 4 km NV Kallx (E4 t 
Kalix, vlig 390 t GammelgArden). Lax, Orlng, 
harr, g!idda. 3 kr/d, 5 kr/2 d, 15 kr/4 v, 30 kr/ 
AT. Gammelgllrden {0923): 0 Jonsson, tal 
250 12; 0 Johnsson, tel 250 74, Kallx (0923): N 
StrOmbiick, KOpmang 19, tel 101 49, FiskefOr
bud: lax o Oring, 15/9-15/11 p!\ harrens 
!ekpl 10/5-10/6. totalt flskeffirbud 10/10-
15/11. 

BD 19.1 Rl:lKTFORSEN-BERGNXSUDDENS 
kfo, KaJix revir. Riktforsen I KallxAiven, vastra 
slranden, 3 km I, 40 m br del av _ aJiin Rl!kt~ 
jftrv. Gen 30. 38 km NV Kallx (tv 98 t FUikt~ 
tors). Ka:mlungetrlsket, BergnilstJBrnarna, 16 
ha. V Kamlunge. 25 km NV Kallx (E4 t 5 km 
ost TOre, vag 1 Kamlunge el viig 390 1 Kam~ 
lunge-Bergniisudden). Lax, Orlng, harr j Rti.kt
forsen, Orlng, bilckr6dlng I Bergn8stjatnarna, 
abborre, g.lidda, slk gOs I Riiktl&rv o ·Kam~ 
lun.getrii.sket. 10 kr/dygn, 25 krlv, 75 kr/Ar. 

BD 19.2 KALtX ~LV v Bonderabyn. Norra sldan 
6,5 km, sOdra sldan 8,5 km. Gen 37. 13 km NV· 
Kallx 9E4; av1agsv ca 5 km ost TOre, 6 km 1 
vattnet . Lax, Oriog, harr, gadda, abt1orre. 
5 kr/ . 50 kr/Ar, 

BD 19.3 KALIX :.:LV: Kamlungeloraen. 4 ktn I, 
200-300 m br. Gen 37. 25 km NO Kallx (E4 t 
ca 5 km ost TOre; vag t Kamlunge el vAg 390 
t Kamlunge). Herr, havsOrlng, lax, gi:i.dda, ab· 
borre, slk. 10 kr/dygn, 25 kr/v, 40 kr/mAn, 100 
kr/Ar: 50 krlmAn 150 kr/Ar (fami!lekortl. · 

90 19.4 KALIX ){LV v 86rlelsbyn. 3 km I, 150 
-200 m br. Gen 37. 10 kfft NV Kallx (vti.g 390 
t BOrjelsbyn). Herr, havsl!rlrtg, lax. 5 kr/d, 25 
kr/Ar. 

BD 19.5 KALIX XLV v IYlarleberg. 3 km I, 250 
m br, fr o m Neupola t strax ovanfOr Salko~t
holmen. Gen 37. 17 km NY Kallx (vilg 390 t 
Marieberg). Harr, havsiillng, lax. 5 kr/d, 50 kr/ .,. 
BD 19.~ KALIX ALV ~ .. OvermorJlirv, arlt flske
vatten mom OvermorJatvs sklftesi'Elgs grS.nser. 
Gen 30. 32 km NV Kallx (rv !18 o vag 356 t 
Morjarv; vag .t tlvermorj8rv; nybruten vag fr 

•Akeranget liings efter fiskevattnet, Ostra sid av 
Kalix 8.lv), •Lax, havsOrlng harr, slk gAdda 
abborre i sjOarna. 5 kr/v, -io kr/4 v ls'emester~ 
kort), 15 kr/Ar. 



5. 2. 4 Fiskevard 

5. 2. 41 Allmii.nt 

Fiskevardande atgii.rder utfors frii.mst for att forbii.ttra fiskfangstens 

kvalitet dvs oka andelen lax, laxoring och roding pa bekostnad av t. ex. 

gii.dda och aborre. 

I Kalixii.lvsystemet ii.r smoltutsii.ttning, aterstii.llning av nedlagda flott

leder och byggande av en laxtrappa i Lina ii.lv de huvudsakliga atgii.rder 

som hittills utf6rts i fiskevardande syfte. Rotenonbehandling och in

plantering av oring och roding i en del mindre sjoar och tjii.rnar har 

ocksa provats. 

En laxtrappa i .Jokkfall 5 mil uppstroms Overkalix ii.r planerad och 

ii.rendet provas for nii.rvarande av Vattenoverdomstolen. 

5. 2. 42 Smoltutsii.ttning 

Utsii.ttning av lax eller laxoringssmolt ii.r nagot som ofta tillii.mpas vid 

reglering av en ii.lv for att ersii.tta den smoltmii.ngd som forloras nii.r 

naturliga reproduktionsomraden forstores. 
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Kalix ii.lv ii.r ej reglerad men utsii.ttning av laxsmolt i ii.lvsystemet ovan 

.Jokkfall kan teoretiskt vara ett sii.tt att bii.ttre ta till vara de outnyttjade 

reproduktionsomradena dar. Metoden ii.r dyrbar men har provats ar 

1955 vid en utsii.ttning av 25 000 laxsmolt ovan Jokkfall. Under somrar

na 1961 och 1962 gjordes utsii.ttning av 337 avelslaxar som transporte

rats forbi Jokkfallet, till en kostnad av 27 .ooo kronor i 1962 ars penning

vii.rde. Fran ar 1968 och framat har varje ar en utsii.ttning av laxoring 

och harr gjorts i Kalix och Tii.rendo ii.lv i nii.rheten av Tii.rendo. Utsii.tt

ningarna som tillsammans ii.r av storleksordningen 5000 st arligen kom

mer i huvudsak omradet kring Tii.rendo till gagn, eftersom endast sta

tionii.ra former av harr och laxoring utsii.ttes. 



5. 2. 43 Aterstallande av flottleder 

Aterstallandet av flottleder behandlas narmare under punkt 5. 17 

flottning. Avsikten med aterstallandet av flottleder ar bl. a. att for

soka aterskapa liimpliga biotoper for fisken. 
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Vid utbyggandet av flottleder har vid torrlaggning och rensningar av 

vattendraget manga lampliga fiskbiotoper forstorts. Totalrensningar 

av stromstrackor har medfort att uppehallsplatser for fisken minskat 

i antal och omfang och att bottenfaunan utarmats. Pa vissa traktor

rensade strackor har selen avsankts och vinteruppehallsplatser for 

fisken har forstorts. I vissa vattendrag har flottningsdammar utforts 

vilka skapat ooverkomliga vandringshinder. Vid aterstallandet efter

stravas en varierande miljo. Stentrosklar och stromkoncentratorer 

anlagges och darvid skapas omvii:xlande sel och strommar vilket ger 

mojlighet till en differentierad fauna och naturliga uppehallsplatser. 

0 

Aterstallandet ger mojlighet att aterfa stromvandrande fisk i form av 

harr, laxoring eller t. o. m. lax till vattendraget. Endast bifloden 

har varit eller ar foremal for aterstallande, och av de storre marks 

Lina alv, Vassara alv och Skrovan. 

En fiskevardande atgard med manga ganger bra resultat ar inrattandet 

av laxtrappor vid naturliga vandringshinder. Vid det 16m hoga Lina

fallet i sammanflodet Lina alv-Angesan inrattades ar 1959 en laxtrappa 

av overfallstyp med 40 steg. Laxtrappan byggdes for att de 15 milen 

i Lina alv skulle kunna utnyttjas som reproduktionsomrade for lax och 

havslaxoring. Under de senaste aren har ingen lax passerat laxtrappan 

och en undersokning sommaren 1973 visade att endast nagra fa havs

laxoringar passerade. Denna laxtrappa har inte haft avsedd verkan. 

En laxtrappa ar planerad i det 9 m hoga och for de flesta laxar svar

passerade Jokkfallet vilket skulle ge mojlighet att utnyttja de lagbe

satta lekomradet i alvsystemet ovan Jokkfall. 
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Fiskeriintendent Setter berg i Lulea beraknade 197 0 att laxreproduk

tionskapaciteten i Kalixalvsystemet skulle aka med lagt raknat 100 000 

laxsmolt genom denna laxtrappa. Med 15 % aterfangst av natursmolt 

och 4 kg:s styckevikt i medeltal okar fangstmangden med 60 ton. Brutto

vardet i 1971 ars penningvarde skulle da bli 900 000 kronor varav half

ten skulle tillforas det svenska fisket. Arendet angaende laxtrappan i 

Jokkfall ligger for narvarande hos Vattendomstolen fOr provning. 

5. 3 Vattenforsorjning 

Kalix alv med bifloden utnyttjas inte for kommunal vattenforsorjning, 

Industrin utnyttjar i sina processer vatten fran alvsystemet i nagra fall. 

ASSI Karlsborgsverken. Sulfatmassafabrik i Kalix alvs mynningsvik 

tar sitt sotvatten fran en punkt i Kalix alv c:a 10 km uppstroms industrin. 

Enligt vattendom far hogst 115 000 m 3 jdygn (80m3 /min.) avledas fran 

Kalix alv. 

LKAB Vitafors. Malmforadlingsanlaggning 4 km nordost om Malm

bergets samhalle har tillstand enligt vattendom 1965 att ur Lina alv 

avleda i medeltal hogst 28, 5 m 3 /min. eller som absolut maximum 

31,5 m 3 /min. 

Boliden AB Aitik. Malmforadlingsanlaggning 15 km sydost Gallivare 

har tillstand att avleda hogst 12 m 3 /min. fran Vassara alv. 



Tabell 5. 9 

Fiskart 
vikt, kg. 

Lax 

1 
1-2 
2-3 
3-5 
5-7 

7 

Laxoring 

Sik 
0' 15 

0,15-0,3 
0,3 -0,5 

0,5 

Abborre 

Gadda 

Lake 

Harr 

Roding 

Sikloja 

Lojrom 

Stromming 

Fiskpriser i Norrbotten 6. 6. 1974; maximal fisk

storlek i Sverige. 

Partihandel Detaljhandel Langd Vikt 
kr/kg kr/kg em kg 

135 36 

13 18 
15 22 
17 25 
25 33 
28 39 
30 45 

X 
20 110 14 

60 4 
2,25 4,50 
4 6 
6 9,80 
7 11 

3, 50 5, 80 50 4 

3 4,80 120 2 6, 5 

3 4, 50 68 2 

salufors ej 60 3 

15 22 70 10 

3 4.80 40 1 

42 65 

3 4.80 

x havslaxoring 

5.40 
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5. 4 Recipientforhallanden 

5. 4. 1 Allmant 

De fororenare som belastar alvsystemet ar framst kommunala avlopps

reningsverk och de tre stora industrierna ASSI i Karlsborgsverken, LKAB 

i Vitafors nara Malmberget och Boliden AB i Aitik. 

Kalixalvsystemet ar bristfalligt undersokt ur recipientsynpunkt. Omfattande 

provtagningar har tidigare enbart skett i anslutning till de tidigare namnda 

stora industrierna. Bakteriologisk provtagning har gjorts av halsovards

namnder i anslutning till kommunala badplatser. Varen 1974 har lans

styrelsens naturvardsenhet paborjat en provtagningsserie som omfattar 

storre delen av alvsystemet. 

5, 4, 2 Kommuner ------

5, 4. 21 Avloppsreningsverk 

Storre delen av befolkningen inom avrinningsomradet ar ansluten till nagon 

form av kommunal rening. Reningstypen varierar fran avancerad meka

nisk-kemisk rening till enkel slamavskiljning med trekammarbrunn. 

Nya reningsverk ar under byggnad eller planering i nagra av de storre tat

orterna bl. a. bverkalix, Tarendo och Gallivare. Tabell 5. 10 ger en sam

manstallning av reningsforhallanden inom Kalix alvs avrinningsomrade i 

borjan av ar 1974. I statistiken ingar endast tatorter storre an 200 personer. 

Det mest anmarkningsvarda ar att tatortsomradet Gallivare-Malmberget med 

20 000 personer endast har mekanisk rening. Langre gaende rening ar dock 

planerad. Kalix kommun ligger bast till i reningshanseende. 

5. 4. 3 Indus trier 

De industrier som utnyttjar alvsystemet ur recipientsynpunkt ar huvudsak

ligen de tre stora industrierna ASSI i Karlsborgsverken, LKAB i Vitafors 

och Boliden AB i Aitik. Utslapp fran LKAB i Kiruna soker sig vid vissa 



Tabell 5.10 Kommunala avloppsreningsverk 

Dim. Berakn. Berakn. 
Antal person- renings- renings-
anslutna ekviva- effekt effekt 

Kommun/tatort personer lenter Typ BS7 jP Typ BS7 jP Tas i bruk Recipient 

Kalix 

Kalix m.fL 8300 14000 mek"kem. 70/90 Kalix alv 

Karlsborg m. fl. 2100 :;ooo bioL rening 60/20 mek-kem 60/90 31.12.75 " 
Morjarv 645 800 mek-kem. 70/90 " - -

Ytterbyn-Nyborg 1070 1000 biodamm 40/20 Langre gaende ren. 31.12.77 " 

bverkalix 

bverkalix jTull vik 1525 1650 biodamm 40/20 Langre gaende ren. 31. 12.77 Kalix alv 

Gyljen 278 400 mekanisk 30/15 Angesan 

Jokk 170 450 mekanisk 30/15 Kalix alv 

Lansjarv 370 260 mekanisk 30/15 Lansjarv (sjo) 

Svartbyn 280 500 mekanisk 30/15 Kalix alv 

Vannasberget 250 400 mekanisk 30/15 Angesan 

Pajala 

Tarendo 375 145 mekanisk 30/15 mek-kem 60/90 1. 1. 76 Kalix alv 

Korpilombolo 800 1300 biodamm 40/20 Korpilombolo sjo 

Gallivare 

Gallivare, Malmb. 20000 23000 mekanisk 30/15 mek-kem. 60/90 1. 7. 76 Kavajoki, Lina 
Koskullskulle alv 

Hakkas 400 750 mekanisk 30/15 Dike till Skrovan 

Niilivaara 313 440 mekanisk 30/15 Vettasjoki 

Ullatti 380 645 mekanisk 30/15 Angesan 
''" 

Skaulo 200 220 mekanisk 30/15 Suoloj arvi ( sjo) ... 
"' 



tillfallen via backar och sm~ sjoar 

ned i alvsystemet. Fig. 5. 18 visar 

industriernas belagenhet i alvsystemet. 

En narmare presentation av dessa in

dustrier fOljer nedan. 

5. 4. 31 ASSI i Karlsborgsverken. 

• kiRUW, 

Fig. 5. 18 Industrianlaggningar 

Anliiggningarna ar en sulfatmassafabrik och ett s~gverk belagna i Kalix

alvens mynningsvik. En sulfatmassafabrik startade p~ 1910-talet men 
0 
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lades ner 1918. Ar 1928 startade fabriken efter· ombyggnad och har sedan 
0 

byggts om flera g~nger fram till idag. Arsproduktionen ar idag 90 000 ton 

blekt avsalumassa, 80 000 ton kraftpapper och 8 000 ton kemiska produk

ter. S~gverket har en produktion p~ 120 000 m 3 virke. Pappersmassa

produktionen ar av svensk genomsnittsstorlek medan pappersproduktio

nen ar liten vid svensk jamforelse. 

Sulfatmassafabriken med pappersbruket har som recipientutnyttjare or

sakat ett flertal diskussioner bl. a. betraffande paverkan p~ bad och fiske. 

Sulfatmassafabriken presenteras har narmare. 

Vattenprovtagning 

Vattenprovtagning fr~ industriavlopp har utforts som stickprovskontroll 

fr~n ~r 1959 men dessa prov har inte kunnat ge nagon bild av recipient

fi:irhallanden i stort. 

P~ uppdrag av ASSI har Industrins Vatten- och Luftv~rd (IVL) under ~ren 

1971 och 197 2 gjort omfattande provtagningar uppstroms och nedstroms 

industrin i ett 15-tal punkter. Provtagningar har skett i april vid en vatten

foring av c:a 30-40 m 3 /s och i augusti-september vid en vattenfiiring av 

340-290 m 3 /s. En god bild av recipientforh~llanden i alven och mynnings

viken har erhallits. 

Vattenfororeningar 

Den to tala avloppsvattenmangden var ~r 197 2 

oreningar som fOrekommer ar bl. a. foljande: 

3 110 000 m /dygn. De for-
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1. §':~P~::~~:::~! _o!_g_§J.p.J~~! ?.:~!"::r:i.§J.}_ i form av fiber orsakar forand

ringa:r av bottnens struktur och biologiska status. UtsHlppet har 

som mest varit 10 ton fiber/dygn J 966-69, men har efter det att 

tvil. sedimentationsbassanger installerats 1971 gatt ned till 2-3 ton/ 

dygn. 

2. Lost organiskt material i form av lignin, alkoholer, or ganiska syror 
---------~~-----------

nedbryts snabbt under stor syreforbrukning. 

3. Lost oorganiskt mater.ial i form av t. ex. natrium, kalcium, syror 
---------------~----·---

och alkali. De paverkar ej recipienten annat an i mycket stora 

mangder, dil. aven vattnets pH kan forandras. 

4. 9.!-~t.!-~_l:tl!<!~::~~ -~~!;, !l?!~~~o_:r:l!:.r:t!:r:<:r:t!": subs tans i form av t. ex. 
svavelvate har tillfalligtvis kunnat orsaka smakforandringar pa fisk. 

Vattenanalys 

Vid vattenprovtagningen aren 197.1 och 1972 genom IVL gjordes analys pa 

pH, ledningsformaga, grumlighet, · farg, salthalt, permanganatforbrukning, 

syrehalt och biokemisk syrefOrbrukning (BS7 ). I fig. 5. 19 redovisas prov

tagningspunkter J 972 och desl;lutom fargvarden i ytvattnet I april J 972. 

Fig. 5. 20 visar syremattnadsgraden i april och augusti 1972. En samman

stallning av samtliga analysresultat ger foljande upplysningar: 

~e!.!:!-

Hela undersokningsomril.det var markant tathetsskiktat och sprangskiktet 

lag som regel pa 2-4 m djup. Saltvatteninblandningen i ytvattnet okade 

endast liingsamt med stigande avstand friin alvmynningen. Avloppsvattnet 

har i huvudsak spritt sig i saltvattens.kiktet. Starkast paver kat var vattnet 

pa 2 m djup .vid station 7 med en BS7 ~halt pil. 13 mg/1 och en permanganat

fOrbrukning pa 76 mg/1. Vid flertalet provpunkter har en tydlig syretaring 

skett i det paverkade salthaltiga vattenskiktet. Vid station 7 var syrematt

nadsgraden mycket lil.g; vattenforingen var endast 35-37 m 3js. 

~':_g~~i_ 

En tydlig tathetsskiktning endast i Kalixalvens mynning. Pataglig fOrore- . 

ningspil.verkan enda.st vid station 7 dar hogsta permanganat- och BS 7-

vardena var 54 mg/1 resp. 7, 4 mg/1. Ur syresynpunkt var situation en 

tillfredsstallande ( syremattnadsgrad 85 o/o) bortsett fran syrevardena pil. 

station 7. 
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. 
Fig. 5.19 Provtagningsstationer 1972 och fargvarden i april 1972. 

Den 5-7 CDrit 

10 12 14 16 
~" ' f.~ ~ ,, $) " " •• " Ol 

... ., ., .. 

Syre;-nC:ittnadsg:ad <SO % / / / 

Fig. 5. 20 Syremattnadsgrad i april och august 1972 i en langsgaende profil. 
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En liknande undersokning 1 971 under motsvarande tidpunkter visade under 

april o.cksil. dil en tydligt syretarande zon, medan forhilllandena vid den 

storre vattenforingen i september var battre an under april. Dessa under

sokningar visar bl. a. att syremattnadsgraden var lilg, ibland t o m mycket 

lil.g i en zon pil. 2-4 m djup som vid lilgvattenforing var lil.ngt utdragen i 

lang sled. 

5. 4. 32 LKAB i'· Vitil.fors 

LKAB bryter sedan sekelskiftet jarnmalm i gruvor i lVIalmberget. Malmen 

sovras, anrikas och sintras i foradlingsanlaggningar i Vitil.fors 4 km nord

est om Malmbergets samhalle . .A:ntalet sysselsatta uppgil.r till 2100 och 

il.rsproduktionen som beraknas omfOrandrad de narmaste il.ren ar fOrdelad 
0 pa: 

Kulsinter 

Grovslig 

Styckemalm och mull 

Totalt 

Recipient 

4 milj. ton 

4 

1 

II 

II 

9 milj. ton 

Fabrikationsvatten till anlaggningar tas ur Lina alv som i sydostlig riktning 

passerar anlaggningen. Avloppsvatten slapps efter rening ut i Lina alv som 

via Angesil.n stil.r i fOrbindelse med Kalixalven. Fril.gan om vattenbortledning 

fril.n och avloppsutslapp till Lina alv· har pro vats av vattendomstolen 1958 

och 1965 och av koncessionsnamnden 1 971 . Avloppsvattenmangden fran in

dustrin till Lina alv fil.r hogst uppga till 15 a 16 m 3 /min. vid medeltillrinning 

av nederbordsvatten. 

R eningsanordningar 

Reningsanordningar bestil.r fOr narvarande fOr industrivattnet av en avfalls

damm med en yta pa 1 km2, dar gril.b ergspartiklar sedimenterar. Avfalls

dammen begransas av jordvallar. Fril.n avfallsdammen leds vattnet till en 

flockningsstation och vidare till en eftersedimenteringsanlaggning (klar

ningsdammar) dar flockarna sedimenterar. 

Vid katastroftillfallen leds vatten till 11 lilla klarningsdammen 11 varifran det 

sedan pumpas till avfallsdammen. Fril.n 11lilla klarningsdammen 11 far en

ligt koncessionsnamnden utslapp ej ske. 



Det sanitara avloppsvattnet renas med biodamm s. k. "lil.ggradig rening" 

och slapps sedan ut i Lina alv. Belastningen p£ biodammen motsvarar 

300-400 personekvivalenter. 

Nar nuvarande avfallsdamm om nil.gra il.r ar uppfylld kommer ett nytt 

dammsystem med liknande reningsanordningar att tas i bruk. 

Vattenfi:iroreningar 
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Fororeningarna ar i forsta hand gril.bergspartiklar som orsakar hog slam

halt och grumlighet, men aven pil.verkan av sprangamnen i form av hog 

totalkvavehalt i Lina alv har konstaterats. Vattenprovtagning sker p£ ett 

20-tal punkter fi:irdelade uppstroms- och nedstroms utslappet. Forhojda 

grumlighetsvarden har i vissa fall kunnat konstateras anda ned till Dokkas 

35 km nedstroms utslappet. Lackage genom jorddammarna har ibland 

orsakat okad fororeningsmangd och i vis sa fall slambelaggning p£ alvbotten. 

Koncessionsnamnden konstaterar 1971 att forhil.llandena i Lina alv varit 

uppenbart otillfredsstallande il.ren efter 1965, att de vasentligt forbattra

des il.ren 1968-70 samt att den 1971 bedrivna recirkulationen av vatten 

fril.n stora klarningsdammen jamte okad tillsats av fallningskemikalie 

ytterligare forbattrar situationen. 

5. 4. 33 Bolidengruvan i Aitik 

Gruvan ar belagen 15 km sydost om Gallivare. Drift en i anrikningsverket 

pil.borjades i juni 1968. 

inget beslut foreligger 

ca. 210 personer. 

Recipient 

Produktionen ar 6 milj. ton malm per il.r och 

om utokad produktion. Vid anlaggningen arbetar 

Tillstil.nd finns att ur Vas sara alv bortleda 12 m 3 /min. och att till Ahma

joki utleda motsvarande mangd. 

Reningsanordningar 

Anrikningsvattnet innehil.llande ca 500 kg fast material per m 3 gil.r till ett 

sandmagasin dar huvuddelen sedimenterar i magasinets ovre del, medan 

resten renas i den del av magasinet som utgor klarningsmagasin. 
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Vattenfororening 

Anrikningsvatten och sanitart avloppsvatten renas i sandmagasin och klar

ningsdammar och klarningsvattnet utleds darefter till Ahmajoki och Leipo

backen, vilken via Vas sara alv och Lina alv star i forbindelse med Kalix alv. 

Ytvatten fran industriomradet avleds i oppna diken till utloppet fran sjon 

Sakajarvi och darifran till Lina alv. Vattenprovtagning och analyse ring 

sker i samrad med lansstyrelsen. 

5. 4. 34 LKAB i Kiruna 

I Kiruna ar 4000 personer anstallda och arsproduktionen ar: 

Kulsinter 

Styckemalm 

Mull 

Totalt 

2 milj. ton 

13 II 

4 II 

19 II 

Fran malmforadlingsverken i Kiruna soker sig avloppsvatten via backar 

och sma sjoar ned till Kalixalven. 

Reningsanordningar 

A vfallsvattnet fran malmf6radlingsverken uppsamlas i avfallsdammar. 
3 Efter naturlig sedimentation recirkuleras fOr narvarande 35 m /min. 

av totalt 40 m 3 /min. 

Vattenfororening 

Enligt LKAB har utslappen fram till 197 3 endast varit tillfalliga i sam band 

med snosmaltning. Under 197 3 har storningar intratt och utslapp har tid

vis fatt ske. Kontinuerliga utslapp har skett under 1974 med sam mest 

5m3 /min. men beraknas upphora i juli 1974 efter hojning av avfallsdammar

na. Provtagning har skett i 7 punkter varav 3 ar belagna i Kalixalven och 

4 aterfinns i backar och sjoar. Paverkan pa sjalva Kalixalven far anses 

vara av mindre omfattning och har bestatt i nagot forhojda grumlighets

varden, medan daremot de mindre sjoar och backar som leder vattnet till 

alven drabbas hardare av uppgrumling och slamavsattning. 

5.4.4 

En komplett recipientbild av hela alvsystemet har inte kunnat erhallas 

innan 1974. En vattenprovtagningsserie i Kalivalv- systemet har i april 
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1974 satts igang av lansstyrelsens naturvardsenhet. Generella slutsatser 

om fororeningssituationen i iilven med bifloden gar inte att dra fran en 

enda undersokningsserie men i stora drag kan en fororeningsbild erhallas. 

Fig. 5. 21 visar de provtagningspunkter som anvants och de kommunala 

badplatser dar bakteriologisk provtagning skett. 

Vattenanalys 

Vattenanalysen av provtagningsserien visar mycket start antal coliforma 

bakterier i Svartbyn (ka 50) 10 km nedstroms,6verkalix och i Lina alv 

(Li 30) nedstroms Gallivare med 2200 resp. 7900 coliforma bakterier 

(35°C) per 100 ml. I Svartbyn orsakades bakteriehalten av tillfalligt fel 

pa reningsanordningar och i Lina alv tarde det hoga bakterieantalet bero 

paden undermaliga reningen i Gallivare. 

Lina alv uppvisar hog totalkvavehalt (1000 ug N/1 ), vilket anges bero pa 

inflytande av sprangamnesrester fran Vitaforsgruvan i Malmberget. 

5. 5 Fritidsandamal 

5. 5. 1 Fritidshus 

Antalet fritidshus var i hela landet 400 000 ar 1970. Av dessa fanns 18 500 

i Non·bottens lan. Fritidsbebyggelsen har i Norrbottens lan fordubblats 

mellan aren 1965-70, medan den i landet i dess helhet okat med 40 o/o. 

Fritidsbebyggelsen ar i Norrbottens lan pa ett markant satt koncentrerat 

till alvdalarna. Inom Kalix alvs avrinningsomrade ar Kalixalv-grenen 

fran havet till Nikkaluokta det huvudsakliga bebyggelsestraket. Kaitum

alvgrenen saknar forutom omradet kring Killingi fritidsbebyggelse. 

Fig. 5. 22 redovisar fritidsbebyggelsen i Kalixalvomradet. 

5. 5. 2 Bad 

Kommunala badplatser redovisas pa fig. 5. 21 under punkt 5. 4. 4. In om av

rinningsomradet finns 2 kommunala badplatser i Kalix kommun, 8 i 6 ver

kalix, 9 i Gallivare, 2 i Pajala och ingen i Kiruna. 

Bulandet i 6verkalix kommun har vid ett flertal tillfallen bedomts som 

otjanlig vid bakteriologisk vattenprovtagning. Raktjarv och Svartbyn i 

6verkalix kommun och Mantyvaara, Lina alv camping och Lina alvsbron 

vid Vittangivagen i Gallivare ar badplatser som vid enstaka tillfallen be

domts med tvekan tjanliga ur hakteriologisk svnpunkt. 



0 Badplats 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1 2 
13 
14 
l 5 
l 6 
l 7 
18 
l 9 
20 
21 

Sandgrynnan 
bvermorjarv 
Raktjarv 
Djuptrasket 
Svartbyn 
Bulandet 
Vannasberget 
Gyljen 
Vallsjarv 
Sanningslandet 
Torasjarvi 
Mantyvaara 
Nyllyjoki, Ullatti 
Lina alv camping 
Sandvik en 
Stenbron, Vassara alv 
Lina alvsbron Vittangivagen 
Lina alv Tvarans sag 
Vettasjarvi 
Mestoslinkka 
Manniko by 

.'). 50 

Vattenprovtagning 

kalO 
ka20 
ka30 
ka40 
ka50 
ka60 
ka70 
ka80 
ka90 
kalOO 
kallO 
AalO 
Aa 20 
Aa 3o 
Aa 4o 
Li 10 
Li 20 
Li 30 
Li 40 
LalO 
La zo 
La 3o 

Kalix uppstroms bron 
Uppstroms Mansbyn 
Kamlunge uppstroms bron 
Vid Trangan 
Svartbyn nedstroms bron 
Nybyn uppstroms bron 
Nedstroms Jokk 
Uppstroms J okk 
Nedstroms Gustavsberg 
Nedstroms Tarendo vid Rovaniemi 
Uppstroms Pahakurkio 
Heden vid bron vag 391 

·Nedstroms Lilla Edet 
Vid bro i Tvaredet 
Uppstroms bron vid Angesa 
Satter vid Bron 
Dokkas uppstroms bron 
Bron pa vag 98 mot Kiruna 
Ovallfor Gallivare vid Linajokk 
Vid Amynnet 
Vid Kattan S. Skroven 
Hankivuoma S. Hakkas 

Fig. 5.21 Badplatser och vattenprovtagningspunkter. 



Fig. 5. 22 
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Fritidsbebyggelsens omfattning i Kalix alvs av

rinningsomd.de 1970. 

5. 6 Turism 

5. 6. 1 Allmant 

Turisterna i Norrbottens lan ar i forsta hand intresserade av vackra 

naturscenerier, fiske, midnattssol, samer och fjallvandring. Norr

botten kan erbjuda en fri och i stor utstrackning orord natur vilket ar 

unikt inte bara i Sverige utan i hela Vasteuropa. Kalixalvomradet som i 

sig rymmer kustregion, skogsregion och fjallregion ger en god bild av 

Norrbotten och turismen i Norrbotten. 

5. 51 

Kalix, Overkalix och Pajala kommuner har svart att fanga t\pp turismen, 

eftersom resmalet for de flesta turisterna ar malmfalten och fjallomradet, 

d v s omraden in om Gallivare och Kiruna kommuner. 



Utredningen "Bilturism i BD-Hi.n" uppskattar antalet turister som ar 

1971 med bil sokte sig till Norrbottens Hi.n till omkring 400 000. Till 

detta kommer sedan tag- och flygresenarer. Turisternas antal och tu

rismens ekonomiska betydelse i Kalixalvomradet ar svart att uppskatta 

utgaende fran de turistutredningar som nu finns. 

5. 6. 21 Presentation av omradet 

5. 52 

Fjallomradet ar det attraktivaste malet for turisterna inom Kalixalv

omradet. Kebnekajseomradet raknas till fjallturismens klassiska marker 

i norra Lappland. Med fjallomradet avses har omradet ovan odlings

gransen (se fig. 5. 23). 

Fjallkommunerna i Norrbotten ar Arjeplog, Jokkmokk, Kiruna ocb Gallivare 

varav Kiruna och Gallivare kommuner omfattar avrinningsomradets fjall

varld. 

Overnattningsanlaggningar, turistanlaggningar, vandringsleder och bat

leder presenteras i tabellform och i kart or. Uppgifter har ham tats ur 

"6versiktsplanering BD-lan". 

Fig. 5. 23 Fj allomradet. 

5. 6. 22 Overnattningsanlaggningar 

Endast anlaggningar avsedda fOr vandringsturism och rorligt friluftsliv 

som ar belagna i fjallomradet utan anknytning till vag ar upptagna. Storre 

fjallstugor presenteras i tab ell 5. 11 och mindre i tabell 5. 12 . Anlagg

ningar tillkomna fOr renskotseln ingar ej. "Storre fjallstugor'·' avser stu

gor eller stugkomplex med mer an 30 baddplatser. "Mindre fjallstugor" 

avser ovriga stugor avsedda for overnattning. Nummer i tabellerna re
fererar till fig. 5. 25. 



Fjallstugor 

Tabell 5. 1 1 Sti:irre fjallstugor ar 1972 

Antal Antal 
Kommun Nr Ort gast- besi:ik 

bad dar 

Kiruna 1 Vistas 30 803 

Kiruna 2 Salka 34 3760 

,Gallivare 3 Kaitumjaure 36 1636 

Gallivare 4 Singi 58 2626 

Summa 178 8825 

Tabell 5 12 Mindre fjallstugor ar 1972 

-
Antal Antal 

Kommun Nr Ort gast- besi:ik 
bad dar 

Kiruna 1 1 N:Hlo 20 762 

Kiruna 12 Unna Raita 4 238 

Kiruna 13 Kaskasavagge 4 318 

Kiruna 14 Tarfala 16 815 

Kiruna 15 Kebnekajse topp 4 738 

Summa 48 2871 

Anlaggningarna ovan svarade tillsammans for 27 % av samtliga besi:ik i 

sti:irre och mindre fjallstugor i Norrbotten. 
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Raststugor, kat or, och vindskydd ar 1972. 

Tabell 5 l 3 Raststugor kator och vindskydd 
' 

Kommun Nr Ort 
Antal % av total-
gast- antal gast-
bad dar baddar 

Kiruna 21 Tjaktjapasset -
Kiruna 22 Kouperjakkakatan 5 

Kiruna 23 Kouperjakka -
Kiruna 24 Kaskasavagge -

Kiruna 25 Ladtjojaurekatan 5 

Gallivare 26 Kaskatjakko -
Gallivare 27 Kaitumjaurekatan 5 

Summa 20 37 

Dar anlaggning angetts med antal gastbaddar ar overnattning mojlig, 

men under primitiva forhallanden. 

5. 6. 2 3 Turistanlaggningar 

I detta avsnitt redovisas befintliga overnattningsmojligheter och andra 

turistanlaggningar in om fj allomradet. 

Tab ell 5. 14 Turistanlaggningar ar 1972 

Kommun Ort 
Typ av an- Antal Antal 
laggning gast- over-

baddar nattn. 

Kiruna Kebnekajse Fjallstation 146 12054 '¥ 

Gallivare Killingi Semesterby 57 968 

Gallivare Killingi Campingplats 2 5 talt-
pl. 

Gallivare Nikkaluokta By 40 

Gallivare Nikkaluokta Stugby 40 1920 

Gallivare Tjuonajakk Fiskelager 32 1090 

Gallivare Tjirtjam Fiskelager 8 345 

823 

x/ ar 1971 
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T erminaler 

Med terminaler avses anHiggningar i anslutning till fjaJlvarlden som ar ut

gangspunkt for fjallvandringar och nas med allmanna kommunikationer. 

Nikkaluokta ar enda terminalen inom avrinningsomradet. 

5. 6. 24 Vandringsleder och fjallvandrare 

Vandringsledernas strackning 1971 inom denna del av fjallomradet framgar 

av fig. 5. 25. Pa fig. 5. 24 har angetts antalet overnattningar i fjallstugor, 

varvid hansyn ej tas till dubbelovernattningar som ar sallsynt fOrekomman

de. Kebnekaise fjallstation redovisas ej i statistiken har. Med hjalp av 

antal overnattningar kan antalet fjallvandrare uppskattas. STF och Doman

verket anger det totala antalet overnattningar till 20-30 o/o hogre an de redo

visade. Overnattningar i talt ar heller inte medraknade men ar enligt upp

skattning fran bl. a. lansstyrelsen av ungefar samma storleksordning som 

overnattningar i stuga. 

"Oversiktsplanering BD-lan" har for ar 1971 uppskattat antalet fjallvand

rare i Norrbotten till 15 000, vilket naturligtvis ar en osaker uppskattning. 

Utgaende fran den siffran kan minst 5 000 under ar 1971 beraknas ha vand

rat genom Kalixalvomradet. Av Norrbottens fjalleder ar Kungsledsavsnittet 

Abisko-Singi med anslutning till Kebnekajse det mest frekventerade, Lika

sa ar leden Singi- Vakkotavare popular. Bild 12 visar vandringsleden i 

Vistasdalen. 

5. 6. 25 Batleder 

Batleder utgor ofta en del av vandringsleden. Vissa batleder trafikeras 

ocksa regelbundet. 

Batled 

Ladtjojaure (nara Kebnekaise) 

Nikkaluokta- Vistasdalen 

Kaitumsjoarna 

Anm. 

Regelbunden trafik 

Reguljar nar vattenstand medger 

Bestallningstrafik 



0 
0 
0 

= 

7 62 

TERMiw-.1.-

srtit<.I<E I"~ El..UiR WRiS"I"NJ~i~ 

Led med mer an 3000 vandrare per ar 

Led med 500-1 000 vandrare per ar 

Led med mindre an 500 vandrare per ar 

Viktigare vandringsled dar talt maste 
medfOras. Mindre an 500 vandrare/ar 

Antal registrerade overnattningar 

Fig. 5. 24 Vandringsturismen 

5. 6. 3 :!'':::!isEl_n~~~ f";j_a_!l~~rJ.<!_e_l;_ 

5. 6. 31 Presentation av omradet 

1111 

0 

• 

-

T"S/MI~ 

TUR.i51"1-l01"£LL 

SlDRRE F-Au..snJ6A 

Mindre fjallstuga 
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Raststuga, ki'tta, vindskydd 

Fiskelager 

Vandringsled 

Vinterrosad led 

Regelbunden bil.ttrafik 

Bestallningstrafik med bat 

21 Refererar till nummer i 
tabeller 

Fig. 5. 25 Vandringsleder, turist

anlaggningar. 

Omril.det omfattar arealen nedan odlingsgransen och framgar av fig. 5. 26. 

Turismen ar har inte alls av samma omfattning som i fjallomradet. Det 

dominerande turistintresset i omradet ar fisket. Vackra vyer finns i bver

kalixtrakten, midnattssol fran polcirkeln och uppat och samer och renar 

finns bl. a. i Gallivaretrakten. En presentation av overnattningsmojligheter 

i omril.det foljer har. 
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5. 6. 32 bvernattningsanHiggningar. 

bvernattningsanlaggningar redovisas i fig. 5. 2 6 och tab ell 5. 1 5. 

CPLlfJG?~klS 

f} YA~PR.ARH£M 

0 5r\.JEtBY' 
l CAMPi~os 

7 NUMMt:.R i ,..A~LL. 0 so l<rn 

Fig. 5. 26 bvernattningsanlaggningar 
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Tab ell 5. 15 bvernattningsanlaggningar 

nr Kommun Mot ell Vandrarhem Stugby Campingplats 
Ort bad dar baddar bad dar taltplats er 

--1----------- ---

Kalix 
1 Kalix 82 16 20 50 

12 
bverkalix 
Vippabacken 48 

13 bverkalix 32 24 50 
14 Tvaran 24 
'5 Polcirkelgarden 40 X 

16 Ri:idupp 17 
17 Ansvar 24 
!8 Vallsjarv 15 
Is Jokkfall 30 
I Pajala 

I Tarendi:i 9 

' Korpilombo1o 35 
I 

I Gallivare 
9 Linafallet 12 
10- . 
11 Gallivare 

I 
161 64 104 J 00 

Malmberget 44 

Summa 363 80 328 230 

Nummer 12, 13 och 14 i fig. 5. 26 visar fiskecampen Tjirtjaur-Tjuonajokk 

resp. stugbyn i Nikkaluokta. De ligger ovan odlingsgransen. 

Totalt antal i:ivernattningsmojligheter inkl. taltplatser blir 1 500 dar i 

genomsnitt raknats tre personer per talt. Om man antar att genom

reseturisten i genomsnitt i:ivernattar 1. 1/2 natt och att belaggningen ar 

60 % racker i:ivernattningsmi:ijligheterna till ungefar 54 000 turist er un

der de tre sommarmanaderna. 

x Fiskecamp 

I 

I 

I 



Bild 8 Timmerbrote 

uppstroms bropelare 

vid Morjiirv. 
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Bild 7 Biltippbrygga 

vid Rodupp 20 km 

uppstroms bverkalix. 

Bild 9. Den tidigare 

rensade flottleden Skrov

an aterstiilld i ursprung

ligt skick. 
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Bild 10. Jockfallet, 

50 km uppstroms bver

kalix, utgor ett svart 

vandringshinder for lax. 

Fallhojd 9 m. 

Bild 11 Mustisuando pa 

strackan Tarendo-Parakka 

ar ett av de basta reproduk-
~~Jit·-~--·!.1::··- ,,._.~ ·~,~;;~~~~~~~~ tionsomradena for lax och , : ... --« _ .. --;,,_,,,._ :'-c--:-· •. >.~.-:o--- , .. : 

laxorin~ i Kalixalvss.:stemet ~~~~ :~:7-,;±.:::;~---:-;:-~---;::;,:;': 
(Foto: Osten Karlstrom) ,.,p=~~:.,c..;: ~.:::,,_.,7,~.: .. 4'"'·'·----·---

,:- ~~;i:lt"--:, ·: -~-
., . ---" '·"" 

Bild 12 Vandringsleden 

i Vistasdalen nara Kebne

kajse bjuder turisten 

storslagna vyer. 
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6. KULTUR- OCH NATURVARD. 

6. 1 Historik och kulturminnen 

6. 1 . 1 Historik 

6vre Norrland har i jamforelse med Sverige i ovrigt inte varit fOremal 

for samma omfattande fornfyndsforskning och fynden ar heller inte alls 

av samma antal som i ovriga. landet. 

6.1 

Till Kalixalvomradet sokte sig manniskor for forsta gangen for ungefiir 

5 000 ar sedan. De uppeholl sig da i det davarande kustomradet i 6ver

kalixtrakten (nu 70 km uppstroms alvmynningen) dar man pa stranderna 

av sjon Lansjarv gjort de aldsta fornfynden inom Kalixiilvomradet. 

6. 1. 11 Fornfynd 

Fynden i Lansjarv bestar av ett flertal boplatser och redskap. Redska

pen ar framforallt tillverkade av vulka.nisk gronsten, men aven redskap 

(skrapor) av kvarts har hittats. 

Boplatserna hanfOrs till en fangstkultur. Ur landhojningssynpunkt kan bo

platserna inte ha kommit till tidigare an 4 500 ar f. Kr. och sett ur red

skapens synpunkt i nte senare an aldre bronsalder. Nagon konsekvent 

uppdelning i de vedertagna tidsaldrarna ar svar att gora i Ovre Norrland. 

Fangstkulturen har blivit nastan densamma genom tidsaldrarna. De fOr

andringar som skett har berott pa .impulser utifran. Under bronsaldern 

fanns i davarande kustomradet verkligt utpriiglad bronsalderskultur som 

emellertid riitt snart avtynade. 500 ar f. Kr. borjar i Sverige j~:_-:_I!~<!~r:.~ 

dar aldsta jarnaldern karakteriseras av en minskad fyndforekomst, vil

ket liven galler Kalixalvomradet. En avlang bronsprydnad funnen vid 

Kaitum alv daterad ungefar till 500-talet e. Kr. ar troligen aldsta fyndet 

fran jarnaldern. 

Fynd fran ~~J:i?l5!1!~<!~~ har bl a gjorts i Svartbyn och Talludden i 6ver

kalix kommun och dateras till mellan slutet av 900-talet - borjan av 1100-

talet e. Kr. I Giillivare kommun finns fynd fran lapska offerplatser date

rade till 1000-1100 talet e. Kr. 
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6. 1 . 12 Kolonisation 

Under borjan av 1300-talet beraknas en bofast befolkning ha slagit sig ned i 

Kalixalvomril.det. Kolonisationen borjade i kustomril.det men spred sig upp

il.t langs alvdalen. I borjan av 1400-talet hade den nil.tt gransen fOr nuvaran

de Kalix kommun. 1543 :'l.rs jordebok visar bebyggelse i Rodupp 1 0 mil 

uppstroms alvmynningen och 1607 il.rs jordebok upptar sex byar i nuvaran

de Overkalix kommun, namligen Rodupp, Nybyn, Heden, Vannas, Grelsbyn 

och Svartbyn. Nuvarande tatorten Kalix namns i kallmaterial forsta gil.ngen 

il.r 1482. Kalix kommun hade il.r 1540 en befolkning pil. 1260 invil.nare. 

6. 1 . 1 3 Samer och renar. 

Det antas att tvil. olika vildrenstyper funnits i Norrbotten. Tundrarentypen 

fi:iljde den vikande iskanten fril.n sodra Sverige norrut, fril.n nordost kom 

skogsrentypen. De kom sedan att ingil. i lapparnas tamrenhjordar dar de 

blandades och fi:iretog sasongmassiga vandringar mellan fjall och skog, 

en for b:'l.da vildrentyperna konstlad flyttning. 

Forfaderna till samerna kom enligt skriftliga kallor fOr tvil.tusen :'l.r till

baka men arkeologiskt material pekar pil. att de funnits i Norrland i fem

tusen il.r. Det ant as att fil.ngstfolket ( skridfinnarna-lapparna) kom i vild

renens spil.r fril.n Ural via Ladogaomril.det, Karelen och Nordfinland till 

Norrbotten. 

6. 1 . 2 Kulturminnen 

Uppgifter om kulturminnen har sami:nanstallts fril.n Riksantikvarieambetets 

faltanteckningar. I fig. 6. 1 och tabell 6. 1 redovisas ett urval kulturminnen. 

Fil.ngstgropar, lapska offerplatser och sommargravar forklaras har nar-

mare. 

6. 2. 21 Fil.ngstgropar. 

Fil.ngstgropar finns spridda inom samernas hela utbredningsomril.de och ar 

resterna av en renjagarepok. Groparna anvandes i kombination med stang

sel vid jakt pil. vildren men kanske aven i viss mil.n alg. Groparna placera

des pil. stallen som vildrenarna passerade vid vandring ner fril.n fjallens 

sommarbete till skogslandets vinterbete. Vadstallen, myrkanter och fjall

ryggar var strategiska platser fOr gropar och gropsystem. 



Tabell 6. 1 Kulturminnen 

I Nr J F1iil1 gstgrop 

I 
4 Pes 

, 6 Str6 
' 8 Tvii. 

9 Pilk 
10 Stor 
11 Ora 
32 Skau 
38 Pal 

.trii.sk 
nsund 
· edet 
' lll 
)acken 
:jii.rv 
lo 
J.luokta 

Nr Offerplats 

28 Ullatti 
31 Liikavaara 
32 Skaulo 
34 Veiki 
35 Nikkaluokta 
37 Aila tis- Luopovare 
39 Voulep KajtumjaurE 
41 Suddesjaurs6 
42 Saivosj6n 

Nr 

3 
12 

4 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
34 

Ovriga fynd 
Sommargrav Nr Ort Objekt 

Kallmyrlandet 1 Karlsborgsverken Skeppssii.ttning 
Flakaberg 2 Kalix Ryssgraven 
B6ntrii.sk 4 Pesatrii.sk Tjii.rdalar 2 st 
Torasjii.rvi 5 Mjolan Avrii.ttningsplats 
Saikosjii.rv 6 Stromsund Stensii.ttning 
Puolamaajii.rvi 7 Overkalix Stenaldersboplats 
Suaningi 10 Storbii.cken Stenaldersboplats 
Nuokajii.rvi 11 Orasjii.rv Stenaldersboplats 
Kainulasjii.rvi 13 Ertsjii.rv Lappgrav 
Puornovaara 19 Korpilombolo Berg 
Nytorp 22 Tii.rend6 Hembygdsgard 
Aijii.vaara 23 Mii.ntykero Rosen, 2 st 
Satter 36 Larkimvare Helig lapsk plats 
Ullatti 40 Voulep Kaitumjaure Helig lapsk plats 
Samakko 43 Kalleluokta bvergivet lappviste 
Puruuvara 
Tjautisjaure 
Veiki 

0> 

"" 
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Fig.6.1 Kulturminnen. 



Groparna matte 2-3m i lii.ngd, 1-2m i bredd och ungefii.r 2m i djup och 

kunde kombineras till kilometerlanga system. Groparnas alder ar svar

bestii.mbar men vissa gropar har kunnat .datera sista anvii.ndningen till 

700-800 e.Kr. medan andra gropar t ex i Norge anvii.nts ii.ven vid slutet 

av 1600-talet. Huvuddelen av groparna finns i fjii.llomradet men manga 

finns ocksa i skogslandet och t o m i kustomradet. Inom Kalix ii.lvs av

rinningsomrade finns de flesta i Overkalix kommun i skogslandet. 

6. 1 . 22 Lapska offerplatser 

6.5 

I Sverige finns ett 500-tallapska offerplatser varav nagra aterfinns inom 

Kalixii.lvomradet. 

Fyndmaterialet ii.r med nagra fa undantag organiskt material i form av 

horn eller ben. Undantag ii.r en grupp av offerplatser sam alla innehaller 

metallfi:iremal. I Sverige finns 10 sadana offerplatser varav 8 aterfinns 

i Norrbottens lii.n och 3 dii.rav i Gii.llivare kommun. 

Metallfi:iremalen har i huvudsak varit smycken eller pengar av silver, 

brans, tenn eller legeringar men ii.ven bruksfi:iremal i form av pilspetsar, 

harpuner, knivar, las, nycklar, bagar och vikter har hittats hii.r. 

Metallfynden har i huvudsak daterats till 1 000-11 00 talet e. Kr. och upp

hi:irde pa 1300-talet, troligen till fi:iljd av myntens allt sti:irre vii.rde. Manga 

av fynden kommer fran Osteuropa och ger en antydan om en langvii.ga och 

intensiv handel under en begrii.nsad tid. Inom Kalixii.lvomradet aterfinns 

de flesta offerplatserna kring i:ivre delarna av Kalix- och Kaitum ii.lvar. 

6.1. 23 Sommargravar. 

Sommargravar har anvii.nts fram till bi:irjan av 1900-talet och tjii.nstgjort 

sam fi:irvaringsplats for den di:ide i vii.ntan pa vintern och bii.ttre transport

mi:ijligheter. Sa snart vintern kom fi:irdes den di:ide sedan ner till nii.r

maste kyrkogard. 

6. 2 Zoologi och botanik 

Uppgifter om zoologi och botanik har hii.mtats fran "Norrlandsii.lvarnas 

naturvii.rden" SNV 1969:13. 



6. 2.1 !li2_gE_":_<!j_u2:·lJ:~(daggdjur och faglar) 

6. 2. 11 Kalixalvgrenen 

Det fOreligger inte nagon ordentlig inventering av det hogre djurlivet i 

denna del av alven men foljande kan noteras. 

Ovre delen av Kalix alv - sammanflode Kaitum alv 

6.6 

De flesta fagelarter man kan vanta i ett nordlapplandskt omrade finns har, 

men de laglanta omraden som normalt har den rikaste fagelfaunan ar av 

begransad omfattning eftersom de ovre biflodenas dalar, Ladtjovagge och 

Vistasvagge ar tranga. 

Enstaka bjornar och jarvar finns och lodjur uppges ha ynglat inom omradet. 

Varg saknas normalt. Nara sammanflodet ligger Piilijarvi fagelskydds

omrade. 

~~:::~~.?!~<!. <!. ~t- ~~~ !l!.~_a_!. ::~::: :,x:o:,r:,r:,ip._g~p.-
Ytterst knapphandiga uppgifter finns fran detta omrade. Ett rikt fagelliv 

finns nara sjon Vettasjarvi liksom pa myrlanden kring Junusuando och 

Tarendo. 

Goda hackningslokaler fOr sjOfagel och vadare finns i omradet kring sam

manflodet Angesan-Kalixalven-Raktjarv. Simfaglar och vadare har ett 

bra omrade i trakten kring Morjarv. Kalixalvmynningen upp till Kamlunge 

utgor ett bra omrade fOr faglar som rastar under flyttning. 

Bjorn och lo finns i enstaka exemplar ned till Overkalix. 

6. 2.12 Kaitumalvgrenen 

Huvuddelen av Sjaunja-Kaitumomradet uppvisar en forbryllande mosaik 

av vatmarker i blandning med urskogsliknande dimensionsklena barr

skogsbestand med har och var uppstickande lagfjall, som tillsammans 

ger ett gott skydd ocksa fOr sarskilt skygga djurarter. Omradet ar svar

tillgangligt och inte sa attraktivt for turister vilket innebar att storning

arna pa djurlivet ar fa. Alg, baver, lo, jarv, mard och utter finns har. 

Enstaka exemplar av varg kan finnas ide lagre fjallomraden som omger 

Kaitumalven, exempelvis Tuipe, Kirkastjakko m. fl. 

Omradet ar mycket attraktivt for vadarfaglar med mycket god art- och 

individrikedom. Hogsta kvaliteten i Kaitumomradet med tillhorande 

del av Sjaunjaomradet galler emellertid rovfagelfaunan dar havsorn, 

kungsorn, jaktfalk och pilgrimsfalk upptrader som hackfaglar. Kaitum

omradet jamte tillhorande del av Sjaunja fagelskyddsomrade erbiuder en 

komplett lapplandsk fauna. 
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6. 2. 2 Botanik 

Uppgifter har hamtats fran "Norrlandsalvarnas naturvarden" SNV 1969:13. 

De botaniska vardena i alvdalen ar svarbedomda eftersom den botaniska in

venteringen ar bristfallig. Undersokningar har utforts i huvudsak av G. 

Lohammar och S. Pekkari. 

De mest ingaende undersokningarna som utfOrts har berort Kaitumsjoarna, 

vilka ocksa anses hade storsta botaniska naturvardena i a1vsystemet. Spe

ciellt Kaska Kaitumjaures sydostra del med intilliggande branter, rasmarker 

och lagland anses vardefullt. Paittasjarvi i Kalixalvgrenen, speciellt vast

andans deltaland och de dari mynnande Vistasvagge och Ladtjovagge, anses 

ocksa vardefullt, vilket troligen ocksa galler Holmajarvi och de stromom

flutna oarna aster darom. Sannolikt ar ocksa Kaitumalvens selstrackor 

skyddsvarda. 

6. 2. 21 Kai.tum alv 

Omradet vid Kaitumsjoarna har betydligt over 300 hogre vaxtarter. Flo ran 

som ar alpint praglad innehaller ett stort antal sallsynta fjallvaxter. Strackan 

fran Tjuonajokk till Lappesuanto ar bristfii.lligt inventerad men har har no

terats tjugotalet arter hogre vattenvaxter vid Killinge och Neitisuanto. 

6. 2. 22 Den forenade Kalixalven 

Vettasjarvi med omgivning har studerats av G. Lohammar som anser att 

Vettasjarvi med avseende pa vattenvegetationen ar den kanske markligaste 

sjon i Lapp land, savitt kant hittills. 

Selet vid nedre Parakka har ungefiir samma rika vattenvegetation som vid 

Neitisuanto. De nedre delarna av alven ar ur botanisk synpunkt relativt 

fattiga men intressant vegetation finns i genomstromnings- och lagunsjoar. 

6. 3 Skyddad natur 

Uppgifterna har hamtats ur Naturvardsverkets riksregister over skyddad 

natur i landet och galler t o m 1. 1. 1972. Skyddet ar uppdelat pa national

parker, naturreservat, naturminnen, djurskyddsomraden samt fredade 

vaxt- och djurarter. I tabell 6. 2 redovisas totala antalet av de olika na

turskyddsformerna i Norrbotten och landet i dess helhet. I tabell 6. 3 

redovisas de olika formerna av naturskydd inom Kalixalvens avrinnings

omrade. 
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Tabell 6. 2 Skyddad natur i BD-lan och hela landet. 

Naturreservat Naturminnen Djursk~Tddsomd.den Nationalparker 
an tal ·areal ha an tal an tal areal ha antal areal ha 

Norrbotten 24 14 563 15 24 336 784 7 606 750 

Hela landet 612 118 537 1368 201 343 387 1 6 614 794 

Tabell 6. 3 Skyddad natur inom Kalix alvs avrinningsomrade 

Naturskydd 
Kommun Namn Datum Landyta Anm. 

ha 
Naturreservat 

Kalix Eriksoren 7.9.44 4.9 Tillhor Kalix skar-
Kalix Svartholmen 7.9.44 3.7 gard men ej av-
Kalix Likskar 4.11.69 217 rinningsomradet 
Gallivare Dundret 13.5.70 5500 

I Gallivare Atnarova 3. 5. 71 94 

Naturminnen 

Gallivare Liikavare 14.12.43 
"Suptall" 

Kalix Gall bergs- 8.11.66 
trask 
"Ormtall" 

Djurskyddsomrade 

Kiruna Parakka 30.11. 65 65 
Kiruna Piilijarvi 17.2.67 320 
Gallivare Sjaunja 17.2.67 290 000 Endast delvis inom 

avrinningsomradet 
Gallivare Sakalombolo 31.10.68 11 
Gallivare Samakko 12.3.70 125 

-
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7. VATTENKRAFTUTBYGGNAD 

7.1 Allmant 

Redan ar 1908 fick Vattenfall i uppdrag att utreda mojligheterna att for 

industriellt bruk tillgodogora nagot av de Staten tillhoriga vattenfallen 

in om Torne, Kalix och Lule alvar, men enbart projekt i Torne och Lule 

alvar aterfanns senare i den fardiga utredningen. Kalix alv uppmarksam

mades aterigen som utbyggnadsobjekt i slutet pa 1950-talet, da tillsam

mans med Torne alv, och skall nu 1974 tillsammans med andra norrlands

alvar bli fOremal fOr en storre utredning tillsatt av regeringen. 

De naturliga forutsattningarna for en utbyggnad ar inte lika god som i de 

f lesta stora svenska alvar langre soderut framst beroende pa att sjopro

centen ar lag, alvdalen bred med flacka strander och att koncentrerade 

fall saknas pa ett par undantag nar. Av den i Vattenfalls planer ar 1974 

utbyggbara fallhojden 460 m (fran Kaalasjarvi till mynningen) kommer 

435 m att utnyttjas vid en fullstandig utbyggnad. 

Energiproduktionen blir vid en fullstandig utbyggnad 4060 GWh/ar mot

svarande ungefar 1 % av Sveriges nuvarande energikonsumtion och 1 /2 % 

ar 1990 med dagens 7-8% energikonsumtionsokning per ar. 

7. 2 Vattenfalls utbyggnadsplaner 

0 , 

Ar 1957 utsags en nordisk vattenkraftkommitte med representanter fran 

Norge, Finland och Sverige som fick i uppdrag att utreda en utbyggnad 

av vattenkraften i Torne och Kalix alvar. Kommitt~m enades om tre huvud

alternativ vilka senare noggrant kom att undersokas av den s k Nordkalott

utredningen. De tre huvudalternativen var: 

Alt. A. 

Alt. B. 

Alt. C. 

!cC_o_?_y_e!'!~<?.~~_li utbyggnad av Kalix och Torne alvar 

Overledning av vatten fran ovre delarna av Kalix alv 
fi1Fforiieii.lv och utbyggnad huvudsakligen av Torne alv 

Atlantprojektet med overledning av vatten fran Kalix och 
Yoiiie ii.lvars -6vre delar till Torne trask. FallhOjden 
345 m ned till Atlanten skulle sedan utnyttjas i en stor 
anlaggning. 



7.2 

Alternativ B skulle bl. a. inneburit att Tii.rendo ii.lv avstii.ngts varfor nagot 

vatten dii.rifran inte hade tillforts Kalix ii.lv. Tii.rendo alv fOrdubblar Kalix

alvens vattenfOring just vid inflodet. 

Alternativ C hade fOrvandlat Kalix alv till ett skogsvattendrag med tidigare 

varflod och relativt lagre sommar och vintervattenfOring sedan fjallvattnet 

overletts till Torne Trask. 

En halverad medelvattenforing i alvmynningen hade blivit resultatet av bade 

alternativ B och C. De fiesta kommunerna uttalade sig mot overlednings

alternativen medan nagra kunde tanka sig en konventionell utbyggnad. 

7. 2. 2 !:_9 2 o_ a_E~ E!-~n~r_ 

Utbyggnadsplanerna vilade fram till 1970 nar Vattenfall och regeringen fick 

uppdraget att inventera outnyttjade vattenkraftsobjekt i de storre norrlands

alvarna undantagna Torne alv, Pite alv och Vindelalven. I "1970-talets 

vattenkraftsutbyggnader i Norrland" presenterade Vattenfall tre utbyggnads

objekt i Kalix alv. 

Parakka kraftstation med Vettasjii.rvi reglering och Mestoslinkka kraft

station var konventionella utbyggnadsobjekt. Kaitums kraft station med 

Kaitumjaure reglering daremot innebar en overledning av vatten fran 

Kaitum ii.lv till Stora Lule alv. Kaitumprojektet med ingrepp i zoologiskt 

och botaniskt vardefulla omraden vii.ckte stark kritik pa manga hall. 

Energikrisen vintern 1973-74 aktualiserade an en gang Kalixii.lvens utbygg

nad trots riksdagsbeslut ett par ar tidigare att lii.mna alven outbyggd. 

Vattenfall fick i december 1973 regeringens uppdrag att utreda vattenkraft

tillgangar i Kalix alv. Overledning av Kaitumii.lvens vatten till Lule alv 

eller reglering av Kaitumsjoarna skulle dock inte fa goras. I februari 

1974 presenterade Vattenfall "Vattenkrafttillgangar i Kalix alv". Vatten

falls utredning innebar nu liksom 1970 bara en overarbetning av Nordiska 

VattenkraftkommittEms ar 1961 lamnade utbyggnadsforslag .. 

Vattenfall fOreslar en utbyggnad med totalt 11 kraftstationer fran Vuotna

koski drygt tre mil soder om Kiruna ned till Langfors 2 mil uppstroms 

ii.lvmynningen (se oversiktskarta fig. 7.1 sid. 7. 3). 



Utbyggnaden fOreslas ske i tre etapper varav i dagens lage endast den 

fOrsta ar lonsam enligt Vattenfalls forrantningskrav pa 8 %. Stigande 

oljepriser och stopp fOr karnkraftutbyggnad kan mojligen gora ocksa 

7.3 

etapp 2 och 3 lonsamma. Lonsamheten ar dock beraknad ur teknisk

ekonomisk synpunkt och nagon total samhallsekonomisk vardering har in-

te gjorts dar hansyn tagits till bl a rekreationsvardet. Kostnader for 

flottningens avvecklande har inte medtagits eftersom Vattenfall forutsatter 

att flottningen ar nedlagd vid forsta kraftstationens idrifttagande. Bygg

nadstiden beraknas till 10 ar for etapp 1 och till 20 ar for en totalutbyggnad. 

1974 ars planer presenteras narmare under avsnitt 7. 3. 

7. 3. Utbyggnadsprojekt i 1974 ars utredning 

En kortfattad beskrivning av de planerade kraftstationerna och reglerings

magasinen presenteras i detta avsnitt. Uppgifterna har hamtats ur Vatten

falls "Vattenkrafttillgangar i Kalix alv". 

En oversiktskarta over avrinningsomradet med de 11 kraftstationerna och 

de tva arsregleringsmagasinen redovisas i fig. 7. 1 och en langdprofil i 

fig. 7. 2. Verkningar av en utbyggnad tas upp i nasta avsnitt. 

0 I<RAF>SOA-riO\J 
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Fig. 7. 1 6versiktskarta over planerade anlaggningar i Kalix alv. 
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Vuotnakoski kraftstation med Vuotnajarvi reglering. 

Damningsgrans 

Sankningsgrans 

Magasinsvolym 

FallhOjd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 

Effekt 

l_(_o~'!!<:t!~~ -~~~~r_:i_yp.}~g-

463 m.o.h. 

453 m.o.h. 

800 milj. m 3 

83-93 m 

400 milj. kr. 

500 GWh/ar 

80-90 MW 

Ett vid damningsgransen 90 km 2 stort magasin skapas av ett stort flackt 

myromrade. Vatten till magasinet tas ur bade Kalix och Kaitum alvar 

vilka sparras av med dammar. Vid lagpartier i terrangen erfordras 

invallningar. Maskinstationen placeras i berg och far en 6 km lang till

loppstunnel och en 5 km lang avloppstunnel. 

Kaitum alv far pa en stracka av ungefar 35 km mellan dammen och sam

manflodet med Kalix alv mycket ringa vattenf6ring. Detsamma galler 

Kalix alv pa den 35 km langa strackan fran dammen till avloppstunnelns 

utlopp. 

Parakkakurkkio kraftstation med Vettasjarvi reglering 

Damningsgrans 

Sankningsgrans 

Magasinsvolym 

Fallhojd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 
Reglering av enbart 
Vettasjarvi 

Tillskott vid Vuotna
jarvi reglering 

Effekt 

356m.6.h. 

350m.6.h. 

600 milj. m 3 

185-191 m 

540 milj. kr. 

1110 GWh/ar 

140 11 

240-250 MW 
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~-o!!f~t!~~ _l;_o::_~~r:_iyp.}~!L 

Ett magasin med arean 120 km2 skapas genom overdamning av myr- och 

skogsomraden. Uppdamningen sker med en damm over Kalix alv ett par 

km uppstroms Parakka by. Maskinstationen placeras i berg och far en 

5 km lang tilloppstunnel och en 25 km lang avloppstunnel. Kalix alv far 

pa en stracka av 5 mil fran dammen till avloppstunnelns mynning endast 

lokal ti llrinning. (Bild 15 visar for sen Parakurkkio som torrlaggs i 

hand else av utbyggnad). 

Suarikurkkio kraftstation 

Damningsgrans 

Fallhojd 

Anlaggningskostnad 

Ener gipro9uktion 
Reglering enbart av 
Vettasjarvi 

Tillskott av Vuotna
jarvi reglering 

Effekt 

~.?!!f~t!~~ _l;,o::,~~r:.iyp._!.~g-

163 m.o.h. 

15m 

100 milj. kr. 

175 GWh/ar 

25 II 

37 MW 

En damm byggs over Kalixalven ca 12 km nedstroms Tarendo alvs in

flode. Anlaggningen blir av ovanjordstyp med intag och maskinstation 

i direkt anslutning till dammen. 

Mestoslinkka kraft station (se bild 14). 

Damningsgrans 

Fallhojd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 
Reglering enbart av 
Vettasj arvi 

Tillskott av Vuotna
jarvi reglering 

Effekt 

148m.o.h. 

49 m 

200 milj.kr. 

585 GWh/ar 

65 II 

120 MW 
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~-o:!!~t!~9 -~~f!.l:r:.i.Y!l.!-~~-

En damm byggs vid Mestoslinkka forsnacke nagra km uppstroms Narken 

by. Maskinstationen placeras i berg och far en 4 km lang avloppstunnrc1 

Narkenfors kraftstation 

Damningsgrans 

Fallhi:ijd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 
Reglering enbart 
Vettasjarvi 

Tillskott av Vuotna
jarvi reglering 

Effekt 

~-o!!!~t!~9 -~~~I:r:.i.Y!l.!-~~ 

99 m.o.h. 

18m 

115 milj. kr. 

230 GWh/ar 

30 II 

45 MW 

Dammen placeras langst ned i en forsstracka vid byn Narken. Pa av

loppssidan utfi:ires en kort kanal. 

J okkfallet kraft station 

Damningsgrans 

Fallhi:ijd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 

Effekt 

81 m.i:i. h. 

20m 

1 2 0 milj . kr . 

280 GWh/ar 

48 MW 

Dammen och intaget placeras i fallets nacke. Maskinstationen placeras i 

berg med en 2 km lang avloppstunnel. 



Orrfors kraftstation 

Damningsgrans 

Fallhiijd 

Anlaggningskostnad 

Ener giproduktion 

Effekt 

!,(,?!'~f~t~~~ -~e:~J:.r:_iy_:J.~::~-

61m.i.i.h. 

15m 

115 milj . kr. 

210 GWh/?ir 

37 MW 

Kraftstationen som placeras langst ned i en 1 mil l?ing forsstracka blir 

av ovanjordstyp. 

Holmfors kraftstation 

Damningsgrans 

Fallhiijd 

Anlaggningskostnad 

Ener giproduktion 

Effekt 

!_(_o!'~!~ t~~~ _ ~': ~ J:.r:.i.Y!l~::~ _ 

46 m.i.i,h. 

9m 

90 milj.kr. 

110 GWh/ar 

19 MW 

7.8 

Kraftstationen blir av ovanjordstyp. Pa avloppssidan utfi.ires en rensning 

i alvfaran pa en stracka av 2, 5 km 

Raktfors 

Damningsgrans 

Fallhi.ijd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 

Effekt 

!_(_o!'~!~t~~~ -~e:s_J:.r:_i,Y_:J.~::~ _ 

37 m.6. h. 

9, 5 m 

1 00 milj. kr. 

165 GWh/ar 

31 MW 

Kraftstationen blir av ovanjordstyp och placeras i Raktforsens nedre del. 

En kort kanal utfi.ires pa avloppssidan. 



Kamlungefors 

Dii.mningsgrans 

Fallhojd 

Anlaggningskostnad 

Energiproduktion 

Effekt 

!_(_O!!!~t!~~ -~~f!_~:r:_iyp_!-:;g_ 

27,5m.o.h. 

14,5 m 

12 5 milj . kr. 

250 GWh/ar 

48 MW 

7.9 

Kraftstationen blir av ovanjordstyp och placeras i nedre delen av Kam

lungeforsen. En mindre rensning sker pa nedstromssidan. Dii.mningen 

begrii.nsas till Kamlungetrii.skets niva. 

Langfors 

Dii.mningsgrii.ns 

Fallhojd 

Anlii.ggningskostnad 

Energiproduktion 

Effekt 

!.<.?!!!~t!~~-~E!.f!_~:r:_iyp_!-:;g_ 

13m.o.h. 

11m 

95 milj.kr. 

185 GWh/ar 

35 MW 

Kraftstationen blir av ovanjordstyp och placeras i Langforsens nedre del. 

En kort kanal utfores pa avloppssidan. 

Sammanfattande data 

En sammanstii.llning av viktigare uppgifter om anlii.ggningarna redovisas 

i tabell 7. 1. I de totala antalet sysselsatta som redovisas i tabellen in

gar fOrutom byggnadsarbetare ocksa skogsarbetare, arbetsledare och 

personal for elektriskt och mekaniskt montagearbete. Den indirekta 

sysselsii.ttningen t ex inom serviceyrken ii.r ej medrii.knad. Det bor obser

veras att av de i genomsnitt 670 sysselsatta under 20 ar ii.r huvuddelen 

Vattenfalls egen personal, varfOr ingen stOrre nyrekrytering kommer att 

ske i ii.lvdalskommunerna. Av tabellen framgar att Holmfors kraftstation 

ger minsta energin per investerad krona. 
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Tab ell 7. 1 Tekniska uppgifter om vattenkraftanlii.ggningar i Kalix alv . 

. 

Anliiggning Fallhi:ijd Effekt Energiproduk- lnvestering Sysselsi:ittning i 
arsverken m MW tion GWh/ar milj. kr 
Byggn. arb. Totalt 

ETAPP J. 
Parakkakurkkio} 185_191 
Vettasjiirvi 

Saarikurl~kio 15 

tvlestoslinka 49 

240-250 

37 

120 

1110 

175 

585 

Narkei1fors 18 45 230 
Sumrna~tcpp_l ~ 27_LJ_ 4~L ___ 2100 __ 

ETAPP 2 I I . 
Vuotnalwski I 83-93 80-90 500 } 

Vuotnajiirvi (till-] 260 J 
i etapp1) 

1 

540 2620 I 4400 

100 370 560 

200 980 1300 

115 500 1 710 
- 955_ --~0_Q_ . 6970_ 

400 2150 I 3300 

I 
skott fran anl. ·1: . 

I Jokkfcllet I 20 48 280 120 520 650 

; Orrfors 15 ! 37 210 115 480 600 
I I 
I Holmfors 

1 
9 ! 19 110 90 320 400 

1 sum __ r:Q.o.3!_CIPP_2 L 137_ .L194_ }- _1360 -· -t-- _725 __ ~470 _ ..!Jl50_

1

1 

i ETAPP 3 : ! . · · 
! ; .' 

I Ri:iktfors 1! 9J5 i 31 165 . 100 360 500 , 
I Kamlungefors ! 14J5 'I 48 1 250 125 500 610 I 
' I · I 
j Langfors 1 11 j 35 I 185 95 300 370 

\ Su~nJ~~t.~pp _l +- _]_ ~ T-ll_4_ t __ 60 0 _ -I- -~-Q _ 1- _]_160 _.J 4 8~ 
i suMr.JA FOR u 5 , . 

2 
.... 400 ' 

I HELA AlVEN ~ 44 : 760 l' 4060 I 000 9100 b I 
L__ I _ _ l 
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7. 4 Verkningar av en utbyggnad 

Detta avsnitt ska ta upp de inverkningar en utbyggnad kan fii pii olika om

riiden. Redogorelsen blir i vissa fall allmant hiillen i brist pii konkreta 

siffror, men ger i alla fall en bild av vad som hii.nder vid en fullstii.ndig 

utbyggnad. 

Vattenstiind och vattenforingar 

Vattenfalls forslag till utbyggnad med 11 konventionella kraftstationer och 

2 regleringsmagasin innebii.r att biide iirsreglering och korttidsreglering 

kommer att genomfOras. 
0 

~!_:J!~_gi<::JC~':.Ei innebii.r att vatten samlas i de tvii iirsmagasinen pii sommaren 

nii.r tillrinningen ii.r stor och energikonsumtionen liten och anvii.nds under 

december-april nii.r energikonsumtionen ii.r storre och tillrinningen liten. 

Det innebar fOr Kalixalvens del att storre delen av viirfloden kommer att 

hiillas inn e. och att sommarvattenfilringen minskar, me dan vintervatten

fOringen okar. 

~-o!~!i.93l!_e_gi<:::~r:.&: innebar att vatten magasineras vid kraftstationerna under 

nii.tter och helger nar kraftbehovet ar litet och att storre mii.ngder vatten 

slapps under dagtid vardagar nii.r kraftbehovet ar storre. Vattenstiinds

hojningar kommer att intraffa vid alla kraftstationer vid en utbyggnad. 

Damningsgransen (se avsnitt 7. 3) anger hogsta tilliitna vattenstiind. Vatten

stiindsandringar vid kraftstationerna uppkommer vid korttidsregleringen. 

De tvii iirsregleringsmagasinen kommer som mest att variera med 1 0 m 

(Vuotnajarvi) och 6 m (Vettasjarvi) i vattenstiind varvid lii.gsta vattenstiindet 

troligen blir i april miinad. 

Klimat och isar 

En _!<:I~rp.~~filrandring i stort intraffar inte vid en utbyggnad, men daremot 

kan otvivelaktigt en lokal och till vattendragens nii.rmaste omgivning be

gransad filrandring ske. En sadan forandring ar att nya sankmarker upp

sta vid iirsregleringsmagasin och kraftstationernas dii.mningsomriiden, 

vilket innebar att vattnets inverkan pa lokalklimatet ftirskjutes till nya om

raden. Vintertid bildas sjo- och alvrok vid isfria strackor och ofrusna 

stopomriiden. 

~~f_il!_?_iii~~r:,cl_~r:,~ piiverkas frii.mst av korttidsregleringar och avloppen friin 

kraftstationerna. Korttidsregleringen kan speciellt i borjan pii vintern ge 

upphov till stilpomriiden vid stranderna och issprickor i ovrigt. Vid Vuotna-
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jarvi- och Vettasjarvimagasinen kommer islossning och islaggning att 

fi:irsenas nagon vecka jamfort med nuvarande forhallanden i sjoarna 

Vuotnajarvi och Vettasjarvi. Nedstroms arsregleringsmagasinen kommer 

strackor med oppet vatten och svag is att bli pafallande. Vuotnamagasinets 

avloppstunnel orsakar osakra isforhallanden anda ned till Lappesuanto. 

Pa den avtrappade strackan mellan Tarendo och mynningen kommer ned

stroms varje kraftstation under hogvintern en stracka pa 1 till 3 km att 

ga oppen. Pa ytterligare nagon km blir isen f6rsvagad. Pa en J 0 km 

lang stracka nedstroms Holmfors som lamnas outbyggd kan isen bli re-

lativt tunn och ojamn i tjocklek, speciellt under fi:irvintern. Isen pa Raktjarv 

kommer sannolikt, speciellt under forvihtern att bli tunnare an nu, medan 

isforhallandena pa Djuptrasket och Kamlungetrasket inte antas bli paverka

de. Morjarvstraskets ovre del blir paverkad av Raktforsens kraftstation. 

Erosion och sedimentation 

? ~:J~r:>_e.?!!r:. <:r:, I'!. I!.~ r:t_ 
Materialtransporten till alvmynningarna domineras helt av transporten av 

lost material som vid provtagning under bron i Kalix utgjorde i medeltal 

80 o/o av den totala transporten aren 1967-69. Transport en av suspenderat 

oorganiskt material och suspenderat organiskt material utgjorde ungefar 

10 o/o vardera. Totala transporten till Kalixalvmynningen var under 

1967-69 6-700 000, 350 000 resp. 275 000 ton. 

0 

aren 

Sedimenttransporten okar med vattenforingen och nar maximum vid var

floden. Sedimentation sker till stor del inom mynningsomradet men ock

sa i sjoarna Raktjarv och Kamlungetrasket uppstroms mynningen. En ut

byggnad kommer att minska mangden suspenderat material som transpor

teras till mynningsomradet. I Umealven minskade transporten av suspen

derade amnen fran 130 000 till 13 000 ton/ar efter en utbyggnad. 

Erosion 

Erosionsangreppen ar framst av lokal omfattning. Erosion intraffar vid 

isgang, tjallossning, 

Narken och strackan 

varflod och vattenstandsandringar. Strackan Tarendo

strax uppstroms Rodupp ar nu utsatta for strand-

erosion. Djuperosion forekommer bl a i Nybydeltat uppstroms Overkalix. 

Vid en utbyggnad innebar en minskad hogvattenforing att stranderosion och 

djuperosion minskar. Stranderosionen in om damningsomraden kommer 

dock att oka till foljd av isens rorelse vintertid vid korttidsregleringen. 



! 

7. 13 

Grundvatten, alvvattnets kvalitet 

Jordarterna i omradet ar i stort sett att betrakta som genomslappliga. 

~:!'~.?_d_y_a!!':~nivan i strandomradena ar beroende av vattenytans vaxlingar 

i vattendragen. Nordiska Vattenkraftkommitten anger i sin slutrapport 

1961 att grundvattenytan kan paverkas inom ett 350 m brett omrade ut

med alvstranderna i genomsnitt. 

JiJvvattnets kvalitet kan fOrsamras pa sa satt att en naringsokning i vatt

net med okad planktonproduktion kan intraffa vid uppdamningar. Endast 

ASSI i Karlsborgsverken tar ytvatten ur huvudalven. Risk kan i vissa fall 

finnas fOr saltvattenintrangning i industrins sotvattenintag ungefar 8 km 

uppstroms mynningsviken, vid en utbyggnad. 

Markskador 

Skada pa mark uppkommer till fOljd av uppdamning vid kraftstationer och 

regleringsmagasin. Marken blir overdamd och darmed totalskadad eller 

ocksa paverkad av hogt grundvattenstand och erosion och bli skadad i be

gransad omfattning. Mark at gar vidare for anlaggningar som dam mar, 

kanaler, upplag av mass or, arbetsplatser etc. En sammanfattning av de 

mark- och fastighetsskador som enligt Vattenfall uppstar vid en utbyggnad 

redovisas i tabell 7. 2. 

Av totala markskadorna svarar Vuotnakoski och Parakkakurkkio tillsam

mans for drygt 80 %. Den skadade jordbruksmarken finns till 2/3 pa en 

stracka fran Holmfors ned till Langfors. 

Tabell 7. 2 Skador pa mark, hus och alv vid en fullstandig utbyggnad. 

6verdliJnd mark ha Skadade 1) Torrlagd 2) Uppdamd alv-
IAnlaggning Skog Aker 6vrig hus 8.lvstracka km stracka km 

Vuotnakoski 1400 20 7SOO 20 70 6 
Parakkakurkkio 5500 10 3500 20 50 20 
Saarikurkkio 350 so 200 20 -- 6 
Mestoslinkka 650 30 150 15 5 9 
Narkenfors 750 10 100 5 -- 14 
Jokkfall 60 20 50 10 2 1 
Orrfors so 40 10 15 -- 12 
Holmfors 80 100 40 20 -- 7 

1Raktfors 80 130 750 10 -- 3 
Kamlungefors 110 100 -- l 0 -- 3 
Langfors 60 40 30 15 -- 6 

Totalt 9120 580 12630 160 127 87 

1) Fastighet el. fritidshus som maste inli\sas eller flyttas (ung. uppgifter). 
2) Endast den lokala tillrinningen gar fram i alvfaran. 
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Vid byggandet av Vuotnajii.rvi och Vettasjii.rvimagasinen pa tillsammans 

1400 milj. m 3 kommer ungefii.r 180 km'2 mark att skadas. Suorvamagasinet 

pa 5900 milj. m 3 och 30 meters regleringshojd i Luleii.lvens vattensystem 

dii.mmer over 150 km2 mark vid fullt magasin. Suorvamagasinet ii.r till 

volymen nii.st storst i Sverige efter Vii.nern. 

Flottning. 

Vattenfall har i sina kostnadskalkyler fOrutsatt att flottningen ii.r nedlagd 

nii.r fOrsta kraftstationen tas i bruk. Skog- och flottningsfragorna har an

nars visat sig vara svarlosta och dyrbara problem. Ett bibehallande av 

flottningen krii.ver stora vattenmii.ngder och stort produktionsbort fall. 

F1ottning bedrives for nii.rvarande i Tii.rendo ii.lv fran Junusuando och i Kalix 

ii.lv fran Tii.rendo, men har upphort ovanfor Tii.rendo i huvudii.lven och i bi

flottlederna lii.ngs hela ii.lven. Under 1972 utfordes 22 000 dagsverken inom 

flottningen, motsvarande 94 arsarbetare eller 4-500 arbetare under som

marmanaderna. Nagot beslut om att flottningen i Kalix ii.lv skall upphora 

foreligger inte. 

Fiske 

Fisket i Kalixii.lven har stor betydelse fOr husbehovsfisket, men ii.ven yrkes

fiske och binii.ringsfiske fOrekommer. Fritidsfisket ii.r av stor omfattning 

pa vis sa ii.lvstrii.ckor. Laxsmoltreproduktionen ii.r av storleksordningen 

250 000 st per ar i ii.lvsystemet och havsoringsmoltreproduktionen 30-40 000 

st per ar. Kalix ii.lv ii.r ett viktigt reproduktionsomrade for ii.lvlekande 

kustsik. 

En utbyggnad medfOr en totalskada pa stromfiskbestanden av lax, oring, 

harr och ii.lvlekande kustsik men anses ej i storre utstrii.ckning skada de 

stationii.ra fiskslagen. Fritidsfiske efter lax, oring och harr kommer en

dast att kunna bedrivas nedstroms nedersta kraftstationen ungefii.r 20 km 

fran mynningen. 

En planerad laxtrappa vid Jokkfallet for att bii.ttre ta till vara lekomraden 

ovan J okkfallet blir vid en utbyggnad vii.rdelOs. 

Vatt enfall maste sii.tta ut ungefii.r 250 000 utvandringsfii.rdiga laxungar 

och en stor mii.ngd sikyngel varje ar for att ersii.tta de reproduktionsom

raden som forstores vid en utbyggnad. 
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Turism 

Utbyggnadens inverkan pa turismen ar svar att uppskatta men foljande 

faktorer paverkar turismen i negativ riktning. 

Kraftverk och regleringar fortar den karaktar av orord vild

mark som karakteriserar vissa delar av omradet. 

Landsk1psbilden forfulas av torrlagda alvstrackor och lagt 

vattenstand i vattenmagasinen. 

Fritidsfisket i huvudalven forlorar mycket i attraktivitet 

pa en total utbyggnad. 

Huvuddelen av turismen ar koncentrerad till fjallomradet som inte i 

sa stor utstrackning berores av en utbyggnad men utan tvekan bortfaller 

i bela avrinningsomradet en mycket stor turistattraktion, namligen den 

outbyggda Kalixalven. 

Renskotsel 

Enligt Vattenfall kommer 220 km2 mark som utnyttjas av Nevas och 

Norrkaitums fjallsamebyar att dammas over. Nedstroms lappmarks

gransen kommer vissa omraden som utnyttjas av koncessionsbyar ocksa 

att bli overdamda. Norrkaitums sameby, som far bade Vuotnajarvi- och 

Vettasjarvimagasinen inom sina vinterbetesland, drabbas hardast. Nya 

vattenvagar i form av kanaler kommer ocksa inom denna samebys om

rade. Utover betesskador uppkommer aven inverkan pa flyttleder. 

Skadan pa skogsrenskotseln ar ringa, medan daremot forlust av vinter

betesmark for Norrkaitums sameby ar av allvarligare art. Vinterbetes

landet ar ofta den begransande faktorn fi:ir renantalet och stora forluster 

av vinterbetesland kan medfora en betydande reducering av renantalet. 

Fram till 1966 hade 61 vattenbyggnadsforetag utforts inom Sveriges hela 

renskotselomrade medforande ett totalt bortfall pa ungefar 700 km 2 ren

betesmark, varfor ett bortfall pa 220 km2 i jamforelse med detta maste 

anses vara ett stort ingrepp. Inverkan pa flyttleder anses av Vattenfall 

kunna avhjalpas genom omlaggning av lederna. 
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Samfardsel 

Vagnatet kommer genom de fOrbattringar som maste genomfOras under 

byggnadstiden fOr den tyngre och okade trafiken att fa en viss standard

hojning. Hogre vattenstand inom damningsomradena vid Parakkakurkkio 

och Narken medfor hojning av en storre brooch omlaggning av 10 km vag. 

Jarnvagen maste laggas om pa en stracka av 3, 5 km mellan Kalixfors

Gaddmyr soder om Kiruna. 

Vid en inventering av SMHl 1960 konstaterades ett 200-tal isvagar pa alven 

fran gangvagar och skidvagar till bil vagar. Vid en utbyggnad beraknades 

ett 50-tal av isvagarna bli oanvandbara, daribland de tre isvagarna till 

Manniko, Rodupp och Djuptrasket vilka ar de enda som av Vagverket ar 

upplatna for allman biltrafik. Vagverket bekraftar 1974 att bedomningen 

ocksa i dagens lage ar den att de tre biltrafikvagarna over isen maste 

stangas av vid en utbyggnad. Farjtrafiken pa motsvarande platser sommar

tid kommer att forsvaras. 

Naturvard 

Ur _?;:>!~~~~~ !l.J.:l.P_:I?~ innebiir de tva stora arsregleringsmagasinen ode

laggelse av allt liv inom stora omraden. Torrlaggning av mycket langa 

ii.lvstrander, tidvis eller standigt, ar en annan svar foljd. I den nedre 

ii.lvstrackan skulle betydande skador vallas framst av uppdamningar. 

I "Norrlandsii.lvarnas naturvarden" SNV 1969:13 arden botaniska natur

vardens huvudyrkande att ingen utbyggnad alls bor ske i alvsystemet. 

Det bor dock noteras att Kaitumprojektet med overledning till Lule alv 

och reglering av Kaitumsjoarna ingick i utbyggnadsplanerna vid detta 

tillfii.lle. 

Det ~i?B'!:~ -~j_:I!'I~':.":_t_ drabbas av fOrsamrade existensmojligheter fOr vii.xt

atande djur som alg, hare, ripa m fl nii.r stora omd.den dams over. Fag

lar som hii.ckar i det under forsommaren till stor del torrlagda arsregle

ringsmagasinen dranks nar hogfloden kommer. VattenbyggnadsfOretagen 

medfor ocksa storningar under byggnadstiden, som speciellt drabbar de 

storvuxna djurarterna som ar kansligast for storningar. 
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Sysselsattning och skatter 

Den ur kommunernas synpunkt storsta fortjansten med en vattenkraft

utbyggnad ar de skatteinkomster och den sysselsattning sam fOrvantas 

komma kommunerna till del. En bedomning av en utbyggnad ur denna 

synpunkt ar har svar att gora eftersom detaljerade uppgifter fran Vatten

fall saknas och manga osakra faktorer ingar i en sadan berakning. 

Lansstyrelsen i Lulea beraknade 1970 att vid den da foreslagna utbygg

naden 10-20 personer skulle nyanstallas fran vardera av alvdalskommuner

na under en 10-ars period. Antalet arsverken var da 5090 under 10 ar 

d v s 509 arbetare i genomsnitt per ar och ar nu 13 400 arsverken d v s 

670 arbetare i genomsnitt per ar, varfor antalet nyanstallda fran kom

munerna kan vantas stiga nagot jamf6rt med ar 1970. 

0 

7. 5 Asikter i utbyggnadsfragan 

I 1970-ars utbyggnadsplaner ingick Kaitumprojektet med reglering av --------------------------
Kaitumsjoarna och overledning av vatten till Lule alvs vattensystem. 

Utbyggnadsplanerna vackte stark kritik pa manga hall och da speciellt 

Kaitumprojektet. En kommitte for Kalix och Kaitum alvar bildades med 

representanter for byalag i alvdalen. Moten halls och information i form 

av "Faktablad" gavs ut fOr att sprida upplysningar om utbyggnaden. 

Kalix och davarande Tarendo kommun motsatte sig alla former av ut

byggnad. Gallivare kommun tog bara stallning till Parakka kraftstation 

med Vettasjarvi reglering och var i denna fraga positiv till en utbyggnad. 

b verkalix kommun motsatte sig Kaitumoverledningen men var i ovrigt 

positiv till utbyggnad. Davarande Korpilombolo kommun tillstyrkte hela 

utbyggnadsprojektet. Lansstyrelsen var negativ till alla former av ut

byggnad och gav vidare Vattenfall en skarp reprimand fOr den mycket da

liga information sam lamnats betraffande skadeverkningar av en utbygg

nad. 

Stamningen har svangt pa manga half" 1974 ). Vid Vattenfalls informations

mote i slutet av februari 1974 i Lulea var kommunerna i Kalix, bverkalix, 

Pajala, Gallivare och Kiruna for en utbyggnad. I Pajala kommun ingar 

davarande Tarendo och Korpilombolo kommuner. Lansstyrelsen stallde 

sig ocksa positiv till en utbyggnad. "Kommitten for Kalix och Kaitum 

alvar" arbetar fortfarande mot en utbyggnad. 
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Den andrade instiillningen bland vissa kommuner men framfi:ir allt Liins

styrelsen beror bl a pa fi:iljande faktorer: 

Energikrisen vintern 1973-74 visade vattenkraftens forde1ar. 

Kraftbehovet i Norrbotten vantas oka kraftigt under 1970-80 talet 

bl a till foljd av byggandet av det nya stalverket i Lulea. 

I 1974 ars planer iir antal arsverken 13 400 mot 5090 ar 1970. 

Kaitumprojektet in gar inte i 1974 ars planer. 

En utbyggnad av Kalix alv kommer att medfora svara skadeverkningar. 

En omfattande samhiillsekonomi.sk viirdering maste goras dar hiinsyn tas 

till en orord iilvs betydelse idag och i framtiden. En utbyggnad iir nagot 

definitivt och ett kortsiktigt perspektiv maste undvikas' 

7. 6 AB Malmfiiltens kraftverk 

7. 6. 1 Allmant 

Staten iiger 80 o/o av fallhojden i Kalix iilv, vilket medfort att endast ett 

sti:irre utbyggnadsprojekt fran ovrigt hall varit aktuellt. Kraftintressenter 

var Giillivare kommun och Kiruna stad vilka sammanslutna i AB Malm

fiiltens kraftverk hade langt gaende planer pa en utbyggnad av en fallhojd 

pa 85 m vid Killingi i Kaitumalven. 

7. 6. 2 Historik 

Ett servitutsavtal slots~:~:!~~~ mellan Gallivare municipalsamhiille 

och fastigheter i Killinge by innebiirande att fallhojden vid Killingelinkka 

skulle upplatas for 448 000 kr i 1955 ars penningvarde. Gallivare kommun 

tog over municipalsamhiillet och den ! Q: ~:! ~~7 siinktes ersiittningen till 

300 000 kr troligen efter vetskap om att Vattenfall endast bjudit 200 000 kr 

for samma objekt. Kiruna stad kopte ! ? : ~:! ~~~ in sig hos Gii.llivare kom

mun och AB Malmfiiltens kraftverk bildades_1_._1_2_._1_~~~· 

Ansokan om utbyggnad liimnades in till Vattendomstolen och ar 1960 in

hiimtades yttranden fran berorda intressenter, Vattenfall hiivdar i ett 

yttrande _1.?~-7~-1~_6_0_ att Kronan iiger 63 o/o av fallhojden och diirmed har 

battre riitt till fallhi:ijden. Den 25. 4, 1961 forklarades malet vilande i 

vantan pa en avgorelse i biittre-riittsprocessen mellan Kronan och Malm-



7. 19 

0 

fii.ltens Kraftverksbolag. ~!-~~§§ pa hasten faststii.ller H. D. att Malm-

fii.ltens Kraftverk har bii.ttre rii.tt till str6mfallet. Malmfii.ltens Kraftverk 

aterkallar ~Z:!:~~z~ sin ansokan om utbyggnact. 

Vattenfalls agerande i denna fraga far bl a ses mot den bakgrunden att vid 

ett genomfOrande av d.et s k Atlantprojektet med overledning av ovre Kalix 

och Kaitum ii.lvar till Torne Trask sa hade en inlosen av fallhojden till mil

j onbelopp fatt ske. 

Foljande tekniska data gii.llde fOr den planerade anlii.ggningen: 

Fallhojd 

Dri vvattenmii.ngd 

Effekt 

Energi 

Skador: 

84,70 m 

80m
3 /s 

50 000 kW 

275 MKWh 

29 ha aker d v s 17 % av akerarealen i Killinge by, 620 ha skogs

mark och impediment bch 6 fastigheter skulle ha skadats. 

En avloppstunnel pa 7 km hade fatt byggas, mynnande strax nedstroms 

Killingeforsen. En 33 km lang alvstrii.cka hade dii.mts over. Kostnaden 

belopte sig ar 1964 till 68 milj. kr. 



Bild 14. Mestoslinkka 

ett av utbyggnadsobjekten 
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Bild 13 Det mer an mils

l:'inga Vistasdeltat vid 

Nikkaluokta viirderas 

mycket hogt av geologer. 

Hiir finns lagunsjoar och 

meanderbildningar. 

Bild 15 Parakurkkio, 

"den sv:'ira forsen", faller 

24 m p:'i 3 km . Forsen 

torrliiggs vid en eventu

ell utbyggnad. 
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