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Bakgrund och syfte
Juktån är näst efter Vindelälven det största biflödet till Umeälven med en total längd om 17,7 mil. Längs dess
sträckning finns tre större sjöar, Överstjuktan, Fjosoken samt Storjuktan varav den sistnämnda har omvandlats
till ett regleringsmagasin för vattenkraft och med överledning av vatten till sjön Storuman, en dalgång längre
söderut samt i Umeälvens huvudfåra. Även den nedre delen av Juktån är direkt påverkad av
vattenkraftsreglering genom att de nedersta cirka 10 km, mellan byn Gunnarn och ned till byn Åskilje där
Juktån rinner samman med Umeälvens huvudfåra, är överdämda och bildar en del av det vidsträckta
Rusforsmagasinet. Juktån har reglerats vid två tillfällen. 1961 blev Storjuktan regleringsmagasin vilket ändrade
vattenföringen nedströms Storjuktan till höga flöden vintertid och låga sommarflöden. Från och med 1978 leds
huvuddelen av flödet över till Storuman via Juktans kraftstation och endast minimitappning släpps i Juktån.
Gränserna för minitappningen fastställdes emellertid inte slutligen förrän 1991, fram till dess släpptes en
3
minimitappning om 5 m /s under hela året.
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Den ursprungliga vattenföringen i Juktån uppgick till 39,6 m /s vid utloppet i Umeälven, varav 29,5m /s kom
från Storjuktan och resten utgjordes av lokal tillrinning nedströms Storjuktan. Den nuvarande överledningen
3
3
omfattar 24 m /s i medeltal över året, vilket medför en minimivattenföring på 5,4 m /s i medeltal under året.
3
Minimitappningen varierar dock mellan 3-5 m /s, med ett något högre flöde under sommaren än under vintern
3
samt ett kortvarigt förhöjt flöde till 6 m /s under den sista veckan i april (tabell 1). Sammantaget medför detta
att det är små säsongsvariationer i flödet under året.
Tabell 1. Enligt vattendom fastställda minimitappningar i Juktån från Storjuktan.
Period
Minimitappning
1 maj – 1 jun
3,0
2 jun – 15 okt
5,0
16 okt – 22 apr
3,0
23 apr – 30 apr
6,0

Lickotgrenen är Juktåns största sidogren med en längd på cirka 13 km. Längs dess sträckning förgrenar
Lickotgrenen sig ytterligare ett antal gånger vilket ökar den totala längden på vattendraget. Flödet i
3
Lickotgrenen bedöms ha uppgått till 20-30% av flödet i Juktån innan regleringen, d.v.s. cirka 9 m /s i medeltal
under året. Vid Lickotgrenens inlopp har dock en trumma placerats som styr flödet i enlighet med domen A303
192 från 1991. Trumman har en diameter om 80 centimeter men flödet uppskattas endas till cirka 0,30 m /s.
Lickotgrenen har i övrigt endast ett större biflöde som mynnar inom sträckan, Lagbäcken som bidrar till
vattenföringen i grenen. Denna mynnar mitten i övre delen av Per-Ols selet, ungefär i mitten av Lickotgrenens
sträckning och bidrar med halva vattenföringen i grenens nedre delar. Den totala vattenföringen i nedre delen
3
av Lickotgrenen uppgår numera till cirka 0,81 m /s i medeltal under året. Genom anläggandet av trumman i
grenens inlopp har vattenflödet därmed minskats till endast 9 % av det beräknade naturliga flödet vid
Lickotgrenens utlopp (tabell 2).
Tabell 2. Lokal naturlig vattenföring i Lickotgrenen, nuvarande flöde inklusive minimitappning via trumman samt beräknat
ursprungligt flöde (baserat på modelleringar vid sammanflödet med Gunnarbäcken).
Lickotgrenen lokal Lagbäcken naturlig Total lokal
Vattenföring inklusive Beräknat naturligt flöde i
tillrinning
vattenföring
vattenföring
min-tappning
Lickotgrenen (25 % av Juktån)
Januari
0,03
0,10
0,13
0,44
3,0
Februari
0,02
0,06
0,07
0,37
2,3
Mars
0,04
0,12
0,15
0,45
1,8
April
0,20
0,76
0,96
1,26
1,7
Maj
0,27
1,38
1,64
1,94
16,3
Juni
0,10
0,42
0,51
0,81
30,7
Juli
0,10
0,40
0,49
0,79
13,3
Augusti
0,12
0,48
0,60
0,90
10,6
September 0,11
0,45
0,56
0,86
9,5
Oktober
0,09
0,38
0,47
0,77
8,9
November 0,07
0,27
0,34
0,64
6,2
December 0,04
0,13
0,17
0,47
4,1
Medel
0,10
0,41
0,51
0,81
9,0

I figur 1 visas Lickotgrenens nuvarande flöde i jämförelse med andra närliggande men oreglerade vattendrag i
området. Den övre delen av Lickotgrenen har därmed fått ett onaturligt jämnt flöde under året medan
årstidsvariationerna är något större i den nedre delen av grenen. Inte i någon del av grenen återfinns däremot
högflödesperioder och en naturlig storlek på exempelvis vårfloden. Vårfloden är viktig för de biologiska och
kemiska processerna i vattendrag genom sin genomspolningseffekt. Vårfloden för även med sig näringsämnen
och biologiskt material från omgivande stränder som bidrar till produktionen i vattendraget.
2
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Figur 1. Beräknad vattenföring i Lickotgrenen uppströms Lagbäcken (Lickotgrenen övre trumma) samt inklusive Lagbäcken
(Lickotgrenen nedre trumma) jämfört mot tre oreglerade vattendrag i området (referenser).

Storjuktan

Juktåns nedre del har en lägre fallhöjd än den övre halvan och rinner bland annat genom
området Lycksamyren, där den även delar upp sig i ett antal förgreningar. De två
största grenarna är Lickotgrenen följt av Dammgrenen (figur 2).

Juktån

Mellan 1992 och 1994 genomfördes biotopåtgärder i ån för att återställa
ån efter flottningen samt höja vattennivån efter överledningen av
vatten till Storuman. Totalt åtgärdades ett 50-tal delsträckor
inom ett 62 km långt område. Det var i samband med dessa
åtgärder som överfallströskeln i Lickotgrenens inlopp
ersattes med en trumma.
1992 påbörjades även utsättningar av öring i ån
för att stärka bestånden.

Juktån
Lickotgrenen
Dammgrenen

Figur 2. Översiktskarta över Juktån från
Storjuktan och ned till Rusforsmagasinet. För
tydighetens skull har Gunnarbäckens och
Tjickuträskets avrinningsområden uteslutits.
Båda dessa mynnar strax uppströms
Rusforsmagasinet.

Juktån/Rusfors
magasinet
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Inventering
Under 2013 inventerade Aquanord AB Juktåns förgrening Lickotgrenen på uppdrag av Gunnarbäcken-Juktåns
Nedre FVO. Syftet var att åskådliggöra vandringshinder samt utvärdera behovet av restaurering av
vattendraget till ett mer naturligt skick. Resultatet från inventeringen har sedan valts att användas i
Umeälvsprojektet som en del av kunskapsunderlaget för Juktån och dess behov av åtgärder.
Inventeringarna av Lickotgrenen utfördes 2013-06-11, 2013-06-12 och 2013-06-21 längs grenens huvudfåra
från inloppet vid Tjangarforsen till mynningen vid Fristad och Långsele (figur 3). Sidofårorna mellan
Lickotgrenen och Juktån uppströms Bredselet inventerades därefter 2013-07-26.

Båthussselet
Sockengränsholmen

Brattforsen

Per-Ols stryckan

Grenskiljet

Figur 3. Översiktskarta över förgreningarna vid Lycksamyren.
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Samtliga flottledsobjekt och rester av flottledsobjekt i form av rensningar, stenkistor, dammvallar etc. som
påträffades vid inventeringen fotodokumenterades och protokollfördes. Även de av Vattenfall skapade
trösklarna har inventerats och protokollförts. Totalt påträffades 172 objekt inom en total sträcka om ca 19 km
(figur 4). Objekten utgjordes huvudsakligen av trösklar och stenrensningar, vilka bör åtgärdas för att underlätta
fiskvandring, återskapa lämpliga öringbiotoper samt återföra vattendraget till ett naturligare tillstånd. I
samband med dessa åtgärder bör även fåran anpassas efter den rådande minimitappningen. Varje objekt
beskrevs utifrån typ av objekt, start- och stoppkoordinater (RT90), längd, bredd och höjd, ingående material
(storlek och typ) samt funktion och skick. För varje objekt antecknades även en allmän beskrivning av objektet,
eventuell historik samt en värdering på plats angående om och hur objektet borde åtgärdas (bilaga 1).

Figur 4. Karta över inventerade objekt längs Lickotgrenen. Objekt som noterats vid inventeringen har färgkodats och
angivits objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå linjer = rensningar, gröna linjer = schaktningar, svarta linjer = trösklar,
bruna linjer visar torrlagda områden och orangea markeringar anger övriga objekt.
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Sträckan mellan Tjangarforsen och Båthusselet
Utanför Lickotgrenens inlopp (figur 5) har en stor och
lång stenkista (objekt 1h, figur 6 -8) anlagts för att styra
timret förbi förgreningen vid flottningen. Stenkistan styr
dock även bort vattnet från grenen och minskar därför
vattengenomströmningen i området utanför inloppet.
Det nuvarande inloppet till Lickotgrenen består endast av
en trumma med en munk (objekt 3v, figur 10-12) inlagd i
den stora dammvall (2h, figur 9) som spärrar av grenens
översta del. Dammvallen var delvis lagd i glacis och till
stora delar helt övervuxen.
Figur 5. Karta över den översta delen av Lickotgrenen från Tjangarforsen ned till strax nedan Båthusselet. Objekt som
noterats vid inventeringen har färgkodats och angivits objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, gröna linjer = schaktningar,
bruna linjer visar torrlagda områden och orangea markeringar anger övriga objekt.

Det fanns dock även en torrlagd öppning, eller en
överfallströskel i vallen, till höger om trumman,
genom vilken vatten endast kan flöda vid högvatten i
ån (figur 13-15). Trumman hade vid
inventeringstillfället dock satts igen av trämaterial
tätat med torvtuvor (figur 12). Om detta skett vid
högvattentillfällen i ån som medfört transport av
bråte som fastnat i trumman, eller om bävrar i
område bidragit med att täta trumman var dock inte
möjligt att avgöra. Effekten var emellertid att flödet
genom trumman hade minskat väsentligt.
Figur 6. Den långa stenkistan 1h, vilken styr bort flödet i
huvudfåran från Lickotgrenens inlopp.

Figur 7. Vy över stenkistan, objekt 1h från Lickotgrenens
inlopp, övre delen.

Figur 8. Vy över stenkistan, objekt 1h från Lickotgrenens
inlopp, nedre delen med ett älgtorn ytterst.

Figur 9. Objekt 2h, dammvall. Delar av vallen var byggd av
kilstenar.

Figur 10. Utloppsdelen från trumman genom dammvallen,
objekt 2h.
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Figur 11. Inloppet till Lickotgrenen, 3v.

Figur 12. Munk vid inloppet till Lickotgrenen, 3v, som satts
igen av bråte och torv.

Figur 13. Överfallströskel i dammvallen nära trumman, övre Figur 14. Överfallströskel i dammvallen nära trumman, vy
delen.
över nedre delen.

Nedströms trumman hade en kanalisering anlagts ned till Båthusselet (figur 18), liggande parallellt med den
ursprungliga fåran (figur 16 och 17), vilken låg nedströms överfallströskeln i vallen. I nedre delen av
överfallströskeln fanns även ett skibord (figur 15), varför det kan antas att en flottningsdamm tidigare varit
placerad i öppningen. Båthusselet är ett relativt stort sel men en mycket liten genomströmning efter att Juktån
reglerades och trumman sattes in i Lickotgrenens inlopp (figur 19 och 20).

Figur 15. Skibord i överfallströskelns nedersta del.

Figur 16. Vy över den naturliga fåran nedan tröskeln.
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Figur 17. Vy över den nedersta delen av den naturliga fåran
nedan tröskeln.

Figur 18. Kanalisering nedan trumma.

Figur 19. Vy över övre delen av Båthusselet.

Figur 20. Vy över Båthusselet.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Inom sträckan bör åtgärder genomföras för att ersätta inflödet av vatten genom trumman i dammvallen med
en väl genomförd avvägning av överfallströskeln för att tillhandahålla ett mer naturligt samt ett ökat
vattenflöde till Lickotgrenen under hela året. Detta kommer även att medföra att vattnet återförs till den
ursprungliga och orensade fåran mellan dammvallen och Båthusselet. Flödet bör även ökas i Lickotgrenen
jämfört med det nuvarande flödet för att säkerställa livsutrymmet för de strömlevande arterna.
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Sträckan mellan Båthusselet och Sockengränsholmen
Nedströms Båthusselet ligger Björkholmen mitt i
Lickotgrenen och väster om den stora holmen Nyslåttholmen
som separerar Lickotgrenen och huvudfåran i Juktån (figur
21). Väster om Björkholmen fanns en liten torrlagd sidofåra
(objekt 5, figur 22). Nedan Björkholmen delade fåran upp sig
runt ett antal mindre holmar samtidigt som
vattenhastigheten minskade till nästan stillastående (figur
23).
Figur 21. Karta över Lickotgrenen från Båthusselets nedre del till
nedströms Sockengränsholmen. Objekt som noterats vid
inventeringen har färgkodats och angivits objektsnummer. Blå linjer
= rensningar, bruna linjer visar torrlagda områden och orangea
markeringar anger övriga objekt.

Figur 22. Torrlagd fåra nedströms Båthusselet (objekt 5).

Figur 23. Förgreningar med nästan stillastående vatten nedan
Nyslåttholmen.

Nedan selet samt holmarna påträffades en kortare kanalisering med en rensning och torrläggning (7h) på dess
högra sida (figur 24 -26) samt en mindre rensning längs dess vänstra sida (8v, figur 24). En liten bit längre ned
hade även en tröskel (objekt 9) anlagts i fåran för att höja vattenståndet något (figur 27).

Figur 24. Nedre delen av selet ovan 7h och 8v.

Figur 25. Rensningen/torrläggningen 7h.

Figur 26. Den torrlagda förgreningen 6h bakom rensningen
7h.

Figur 27. Tröskeln objekt 9.
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Strax nedanför tröskeln påträffades rensningar på
vardera sidan om fåran (10h och 11v, figur 28), följt
av ett område med torrlagda kvillfåror och mindre
holmar (figur 29 och 30). Det senare orsakat av det
minskade vattenflödet i grenen jämfört med de
oreglerade förhållandena i ån. Längs den högra
stranden fanns storblockiga rensningar sedan
flottningen i dess övre del som utgjordes av glesare
men större block (13h) och därefter övergick i en
tätare rensning (14h) (figur 31 och 32).

Figur 28. Rensningarna 10h och 11v på vardera sidan om ån.

Figur 29. Område med torrlagda kvillfåror och mindre
holmar, 12h.

Figur 30. Område med torrlagda kvillfåror och mindre
holmar, 12h.

Figur 31. Storblockiga rensningar 13h i anslutning till 12h.

Figur 32. Storblockiga rensningar, 14h.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Inom sträckan bör fåran framförallt anpassas till den rådande minimitappningen och det nuvarande flödet i
Lickotgrenen (alternativt det ökade, om än fortsatt låga flödet förutsatt att överfallströskeln justeras och
ersätter den nuvarande trumman) samtidigt som det bortrensade materialet så långt som möjligt återförs till
fåran. Vattenståndet inom sträckan bör huvudsakligen upprätthållas genom det material som placeras ut på ett
naturligt sätt i fåran istället för genom trösklingar.
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Sträckan Sockengränsholmen till Svanhalsen
Nedströms objekt 14h återfinns tre holmar i
grenens fåra innan nästkommande
avsmalning av fåran (figur 33) med
rensningar (15h och 16v, figur 34) på vardera
sidan om grenen. Hela området bestod dock
av selområden, även i de avsmalnade
delarna. Nedströms avsmalningen fanns även
ytterligare en mindre holme i fåran samtidigt
som selet slingrade sig vidare (figur 35).

Figur 33. Karta över Lickotgrenen från
Sockengränsholmen ned till strax nedan
Svanhalsen. Objekt som noterats vid
inventeringen har färgkodats och angivits
objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå linjer
= rensningar, bruna linjer visar torrlagda områden
och orangea markeringar anger övriga objekt.

De nästkommande flottningsobjekten återfanns på
den nordvästra sidan om en större holme, vars östra
sida utgjordes av förgreningar som innan regleringen
runnit direkt ner till Juktåns huvudfåra strax
uppströms Bredselet och som inventerades under
den sista dagen.

Figur 34. Rensningarna 15v och 16h på vardera sidan om fåran.

Figur 35. Selområde nedan 16h.

Figur 36. Dammvall som stänger av övre delen av
förgrening, objekt 172.

Förgreningarna hade flera inlopp, varav det mittersta var avstängt med en övervuxen dammvall (objekt 172,
figur 36). Förgreningarna var emellertid helt eller nästan helt torrlagda och endast vissa grundare pölar
påträffades längs dess sträckningar. Ytterligare en liten bit nedströms den större holmen fanns ännu en
förgrening ned till övre delen av Bredselet (figur 37), vilken dessutom var avstängd med stenkista i dess
nedersta del (objekt 170, figur 38).
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Figur 37. Dammvall som stänger av övre delen Figur 38. Stenkista som stänger av nedre delen av förgrening, objekt 170.
av förgrening, objekt 171.

På den nordvästra sidan om den större holmen återfanns rensningar på vardera sidan om fåran (17v och 19h)
med en tröskel emellan (objekt 18) för att upprätthålla vattenståndet, figur 39 och 40. Strax nedströms
rensningen 19v påträffades även en torrlagd sidofåra på den högra sidan om Lickotgrenen (figur 41) med
ytterligare en rensning (20h) strax utanför (figur 42). Nedanför dessa objekt fortsatte selområdena utan några
tydliga rensningar längs stränderna i cirka 700 meter (figur 43) innan en kortare forssträcka tog vid (figur 44).

Figur 39. Rensningen 17v samt tröskeln objekt 18.

Figur 40. Rensningen 19h samt tröskeln objekt 18.

Figur 41. Torrlagd sidofåra nedströms objekt 19v på högra
sidan Lickotgrenen.

Figur 42. Rensningen 20h närmast i bild.

Den korta forssträckan hade rensningar längs båda stränderna (21h och 22v, figur 44) och följdes av ett kortare
selområde innan nästa något längre forssträcka började. Även längs efter denna fanns rensningar på båda
sidorna om fåran (23h och 24v, figur 45). Därefter följde återigen ett kortare sel och ytterligare ett forsparti
med rensningar (25h och 26v) längs båda stränderna (figur 46).
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Figur 43. Selområde nedströms objekt 20h.

Figur 44. Rensningarna 21h och 22v på vardera sidan om en
kort forssträcka.

Figur 45. Rensningarna 23h och 24v på vardera sidan om en Figur 46. Rensningarna 25h och 26v på vardera sidan om en
forssträcka.
något längre forssträcka.

Denna forssträcka var dock något längre och innehöll även en gammal dammvall (objekt 27) som tidigare hade
sträckt sig tvärs över den övre delen av forsen (figur 47). I den nedre delen av forssträckan fanns ytterligare en
rensning på den högra sidan (28h, figur 48). Delar av materialet från dammvallen och rensningen hade sedan
tidigare återförts till i fåran, även om stora mängder material låg kvar längs stränderna.

Figur 47. Gammal dammvall i övre delen av
forssträckan vid 25h och 26v.

Figur 48. Vy över restaurerade delar av forssträckan vid 25h till 28h.

Nedanför den längre forssträckan tog ytterligare ett sel vid, vilket avslutades med en forssträcka med en stor
lång och böjd stenkista som styrde bort vattnet från en större ava. Den övre delen av stenkistan utgjordes av
blockrensningar (objekt 29v, figur 49) vilket övergick i en vällagd svängd kista, lagd i glacis (objekt 30v, figur 50
och 51).
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Figur 49. Rensningen 29v som övergår i stenkistan 30v.

Figur 50. Stenkistan 30v.

Lickotgrenen blev därefter återigen lugnflytande och hyste i de vidare partierna ett område med stora block
(figur 52) innan fåran återigen smalnade av något i området som benämns Svanhalsen. Strax nedströms
Svanhalsen fanns en kortare fors med rensningar på dess vänstra sida (31v, figur 53) innan selen återigen tog
vid (figur 54).

Figur 51. Nedersta delen av stenkistan 30v som styr bort
timret från en större ava.

Figur 52. Storblockigt selområde nedströms 30v.

Figur 53. Rensningen 31v i kortare forssträcka.

Figur 54. Selområden nedan 31v.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Denna del av Lickotgrenen bör vara det område som är svårast att restaurera på grund av sin stora andel
selområden omgivna av myrmarker samt relativt långa avstånd till väg. Då flottledslämningarna ligger glesare
än i övriga delar bör detta område därför ha en lägre prioritering än övriga delar av grenen. De åtgärder som i
förekommande fall bör genomföras är att återföra block och sten till de forssträckor som finns i området för att
öka mängden lämpliga habitat och ståndplatser för de strömlevande arterna.
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Sträckan från nedströms Svanhalsen till Brattforsen
Nedströms Svanhalsen och rensningen 31v fortsatte selområdena ytterligare knappt 500 meter. Därefter blev
Lickotgrenen allt mer strömmande och forsande och i fåran hade ett stort antal trösklar anlagts. Dessa
tvärgående trösklar medför att fåran på flygbilder liknar en
stege, med tätt mellan stegpinnarna (figur 55). De första
trösklarna, objekt 32, 33 och 34 var förhållandevis låga och
vattenhastigheten var i denna övre del av sträckan relativt låg
(figur 56 till 58). Mellan trösklarna påträffades partier med
förhållandevis lugnt vatten (figur 59)
Figur 55. Karta över Lickotgrenen från nedan Svanhalsen ned till
Brattforsens nedersta del. Objekt som noterats vid inventeringen har
färgkodats och angivits objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå
linjer = rensningar, svarta linjer = trösklar och bruna linjer visar
torrlagda områden.

Figur 56. Tröskel, objekt 32.

Figur 57. Tröskel, objekt 33.

Figur 58. Tröskel, objekt 34.

Figur 59. Vy nedan objekt 34.

Nedströms figur 59 blev trösklarna högre och tätare och utgjorde antagligen nästan vandringshinder för fisk vid
låga vattenflöden i ån. Eftersom trösklarna blev högre längre ner längs strömsträckan blev även stora delar av
trösklarna torrlagda, vilket medför att en stor andel av det utlagda materialet inte medför någon positiv effekt i
fåran eftersom det ligger ovan vattenytan (t.ex. tröskeln 35 och 36, figur 60 till 63).

Figur 60. Tröskel, objekt 35.

Figur 61. Tröskel, objekt 35.
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Figur 62. Tröskel, objekt 36.

Figur 63. Vy nedan objekt 36.

Nedströms tröskeln, objekt 36 fanns även en hel del torrlagda block
längs stranden trots trösklingarna av fåran (figur 64). Flera av de
följande trösklarna, 37, 39 och 40, (figur 65, 66, 69 och 70)
utgjordes av halvtrösklar som inte sträckte sig över hela fårans
bredd medan trösklarna objekt 38 och 41 räckte över hela fåran
med lägre anlagda partier där vattnet strömmade över i mitten av
tröskeln (figur 67, 68 och 71).

Figur 64. Torrlagd stenstrand
nedströms objekt 36.

Figur 65. Tröskel, objekt 37, vänstra delen.

Figur 66. Tröskel, objekt 37, högra delen.
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Figur 67. Tröskel, objekt 38.

Figur 69. Tröskel, objekt 39.

Figur 68. Tröskel, objekt 38 från sidan.

Figur 70. Tröskel, objekt 40.

I anslutning till tröskeln objekt 41 fanns även en torrlagd och orensad sidofåra längs den högra stranden (figur
72). Utanför sidofåran, i Lickotgrenen, fortsatte trösklarna med de stora trösklarna objekt 43 och 45 (figur 73,
74 och 76) samt halvtrösklarna 44 och 46 (figur 75 och
77). Under vintern när vattenföringen minskar något
blir flera av trösklarna nästan helt torrlagda och utgör
därför vandringshinder för fisk (figur 74).

Figur 71. Tröskel, objekt 41.

Figur 72. Torrlagd sidofåra, objekt 42.

Figur 73. Tröskel, objekt 43.

Figur 74. Tröskel, objekt 43 i oktober 2012.
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Figur 75. Tröskel, objekt 44.

Figur 76. Tröskel, objekt 45.

Tröskeln objekt 47 var däremot en lång, tredelad och
S-formad tröskel där två små holmar utnyttjats som
fästpunkter för deltrösklarna (figur 78). Därefter
följde ett kortade selområde i Lickotgrenen innan
Brattforsen tog vid.
I översta delen av Brattforsen fanns en mindre tröskel
(objekt 48) som huvudsakligen var torrlagd längs den
vänstra stranden (figur 79). Därefter påträffades
rensningar längs båda stränderna (49v och 50 h, figur
80 och 81) med en tröskel, objekt 51, emellan (figur
82).

Figur 77. Tröskel, objekt 46.

Figur 78. Tröskel, objekt 47.

Figur 79. Tröskel, objekt 48.

Figur 80. Rensning längs den vänstra stranden, objekt 49v.
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Figur 81. Rensning längs den högra stranden, Figur 82. Tröskel, objekt 51.
objekt 50h.

Därefter följde ytterligare fyra storblockiga trösklar i Brattforsen (objekt 52, 54, 55 och 56) (figur 83, samt 8587). Längs efter nästan hela Brattforsen fanns även en lång och stor stenkista lagd i glacis (objekt 53h), vilken
svängde svagt åt vänster och styrde bort timret från ytterkanten på avan nedan forsen (figur 84 och 89). Bakom
denna stenkista fanns även en torrlagd och orensad sidofåra (figur 88).

Figur 83. Tröskel, objekt 52.

Figur 84. Lång, stor stenkista lagd i glacis, objekt 53h.

Figur 85. Gles blocktröskel, objekt 54.

Figur 86. Tröskel, objekt 55.
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Figur 87. Tröskel, objekt 56.

Figur 88. Torrlagd fåra bakom objekt 53h.

Figur 89. Uppströms vy av stenkistan 53h och strömsträckan utanför.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Inom denna sträcka behöver samtliga trösklar justeras. Trösklarna skapar pooler med endast korta intensiva
strömsträckor över själva trösklarna. Om blocken istället placeras ut mer ostrukturerat och naturligt kommer
samma effekt, med en ökad vattennivå, att uppnås samtidigt som ståndplatser för strömlevande fiskarter (t.ex.
öring) skapas, ett naturligare och mer heterogent habitat anläggs med varierande vattendjup, varierande
strömförhållanden och möjligheter för fler arter att trivas. Inom sträckan kan även lekbottnar anläggas och
uppväxtområden för fisk skapas. Åtgärderna skall även genomföras så att fåran anpassas efter det framtida
flödet i Lickotgrenen. Förutom materialet i trösklarna, vilket i sig utgörs av tidigare utrivna rensningar, fanns
gott om material kvar längs stränderna i kvarvarande rensningar och/eller torrlagda strandkanter som vid
behov kan nyttjas vid åtgärderna.

20

Sträckan från nedan Brattforsen till Per-Olsstyckan
Nedanför Brattforsen (figur 90) påträffades ett mindre
selområde från vilket den stora stenkistan 53h styrde bort
virket under flottningen. Nedanför detta sel ändrade
Lickotgrenen karaktär till att bli flackare, mer lugnflytande
om än fortfarande strömmande, samt att materialet i fåran
bestod av mindre block och runda grövre stenar. Det
bortrensade materialet bestod därför av en blandning av
rensningar och schaktningar där avgränsningen mellan dessa
två typer av flottledsrensningar inte alltid var helt självklar vid
inventeringen.
Figur 90. Karta över Lickotgrenen från Brattforsen ned till PerOlsstryckan. Objekt som noterats vid inventeringen har färgkodats
och angivits objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå linjer =
rensningar, gröna linjer = schaktningar och svarta linjer = trösklar.

Direkt nedan selet återfanns en mindre tröskel av block (objekt 57, figur 91) med en rensning längs den vänstra
stranden (58v, figur 92). Trösklen var dock för gles för att ha någon praktisk funktion.

Figur 91. Tröskel, objekt 57.

Figur 92. Rensning 58v.

Mitt för den nedre delen av resningen 58v fanns ytterligare en tröskel, av större sten, vilken såg ut att utgöra
en del av en schaktning (objekt 59, figur 93). En liten bit längre nedströms påträffades ännu en rensning längs
den vänstra stranden (60v, figur 94) innan ett selområde tog vid (figur 95 och 96).

Figur 93. Tröskel, objekt 59.

Figur 94. Rensning 60v.

I selområdets nedre del fanns en stenkista, 61v (figur 96), längs den vänstra sidan av grenen och selet
avslutades med en halvtröskel (objekt 62, figur 96 och 97). Därefter följde en schaktning (63v, figur 98) som
fortsättning på stenkistan längs den vänstra stranden samtidigt som en hel del material låg torrlagt längs den
högra stranden (figur 97). Mitt för schaktningen 63v fanns en stor och hög halvtröskel i fåran (objekt 64h, figur
99), vilken därefter följdes av ytterligare två trösklar (objekt 66, figur 102 samt onumrerad tröskel figur 103)
samtidigt som en stor och lång schaktning började längs den högra stranden (65h, figur 100). Den nedre delen
av schaktningen övergick till att mer likna en stenkista med släntad bakkant av stora block (figur 101). Den kan
ursprungligen ha anlagts som en stenkista som därefter kompletterats men en schaktning i dess övre delar.
Schaktningen/stenkistan 65h avslutades vid en häll vid Lagbäckens utlopp i Lickotgrenen (figur 104). Därefter
följde ett selområde, Per-Ols selet, innan nästkommande trösklingar tog vid (figur 105).
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Figur 95. Vy nedströms 60v.

Figur 96. Stenkista, 61v samt halvtröskeln 62h.

Figur 97. Torrlagd strand nedströms 62h.

Figur 98. Schaktning 63v.

Figur 99. Halvtröskel 64h.

Figur 100. Schaktning 65h.

Figur 101. Schaktning 65h med släntad bakkant.

Figur 102. Tröskel, objekt 66.
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Figur 103. Grund onumrerad tröskel nedan
tröskel 66, mitt för schaktningen 65h.

Figur 104. Vy över hälla i nederkant av objekt 65h.

Nedan Per-Olsselet började Per-Olsstyckan. Denna
inleddes med fem trösklar, objekt 67 till och med 71
(figur 106 till 110) följt av en stenkista (objekt 72v,
figur 111) längs den vänstra stranden som styrde bort
vattnet från en agga. Mitt emot stenkistan fanns även
onumrerade rensningar längs den högra stranden
samt en rastbua (figur 112). Stryckan avslutades med
ytterligare en tröskel, objekt 73 (figur 113).

Figur 105. Vy från hälla i nederkant av objekt 65h,
Lagbäckens utlopp till höger utanför bild.

Figur 106. Tröskel, objekt 67.

Figur 107. Tröskel, objekt 68.

Figur 108. Tröskel, objekt 69.

Figur 109. Tröskel, objekt 70.
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Figur 110. Tröskel, objekt 71.

Figur 111. Stenkista, objekt 72v.

Figur 112. Rensningar mitt emot objekt 72v.

Figur 113. Tröskel, objekt 73.

En liten bit nedströms Per-Olsstryckan och det sel som fanns
nedanför påträffades en kort sträcka med blockrensningar på
vardera sidan om bäcken (74h och 75v, figur 114 och 115). Detta
följdes av ännu ett selområde (figur 116).

Lämpliga åtgärder inom sträckan
De trösklar som var anlagda inom sträckan behöver justeras för att
både se mer naturliga ut och för att ge bättre ekologisk effekt med
större ytor med strömmande vatten, fler ståndplatser och mer
varierat djup. Materialet i de stenkistor och rensningar som fanns
upplagda längs sträckan, likväl som trösklarna, bör återföras till
fåran för att ge ännu mer variation i vattendraget då sträckan har
förhållandevis slät och homogen botten.

Figur 114. Stenrensning, objekt 74h.

Figur 115. Stenrensning, objekt 75v.

Figur 116. Vy nedan objekt 75v.
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Sträckan Edmansforsen till Grenskiljet
Nedströms selområdet i figur 116 ökade återigen
vattenhastigheten i Lickotgrenen långsamt för att sedermera
övergå i Edmansforsen (figur 117). Överst i denna sträcka
påträffades en rensning längs den vänstra stranden, objekt 76v
(figur 118). Något längre nedströms fanns ytterligare en rensning
längs den högra stranden (77h, figur 119) samtidigt som en
mindre enkelledare, (stenkista) 78v, påträffades vid den vänstra
stranden (figur 120). Rensningen 77h ökade i omfång i dess nedre
delar och numrerades då som rensning 79h (figur 121).
Figur 117. Karta över Lickotgrenen från strax ovan Edmansforsen till Grenskiljet. Objekt som noterats vid inventeringen har
färgkodats och angivits objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå linjer = rensningar och svarta linjer = trösklar.

Figur 118. Stenrensning, objekt 76v.

Figur 119. Vy över objekt 77h.

Figur 120. Stenkista, objekt 78v.

Figur 121. Stenrensning, objekt 79h.

Utanför rensningen 79h fanns en stor tröskel, objekt 80, (figur 122) som tätt därefter följdes av ännu en tröskel
(81, figur 123).

Figur 122. Tröskel, objekt 80.

Figur 123. Tröskel, objekt 81.
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Nedströms de två trösklarna fanns grovblockiga rensningar på båda sidor om fåran, 82v och 83h (figur 124 och
125). Den högra rensningen var längre än den vänstra, vilken
däremot följdes av ytterligare en rensning, objekt 86v (figur 128).
Mellan dessa tre rensningar återfanns även tre trösklar tvärs över
fåran (objekt 84, 85 och 87, figur 126, 127 och 129).

Figur 124. Stenrensning, objekt 82v (fotograferat snett
uppströms).

Figur 125. Stenrensning, objekt 83h.

Figur 126. Tröskel, objekt 84.

Figur 127. Tröskel, objekt 85.

Figur 128. Stenrensning, objekt 86v.

Figur 129. Tröskel, objekt 87.

Vid en överblick av grenen från nedströms tröskeln objekt 87 och uppåt ser fåran grovblockig ut (figur 130).
Blocken är dock alla samlade i mer eller mindre raka trösklar som skapar pooler med mycket korta fall eller
strömsträckor. Edmansforsen fortsatte därefter med en större grovblockig stenrensning längs den högra
stranden (88h, figur 131) samt ytterligare åtta trösklar; objekt 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98 och 99 (figur 132, 134,
135, 137 samt 139-142). Den största och mest iögonfallande flottledslämningen längs Edmansforsen var dock
den enorma stenkistan 90v som sträckte sig hela 175 meter i längd och avslutades på en stor häll (figur 133).
Längs efter denna sträcka fanns även två rensningar längs efter den högra stranden, 93h och 95h (figur 136 och
138). Stenkistan 90v utgjorde dock tillsammans med tröskeln 98 ett totalt vandringshinder för fisk (figur 141).
Tröskeln var så högt och tätt anlagd att inget vatten kunde passera denna vid den vattenföring som förelåg vid
inventeringstillfället och som för övrigt var förhållandevis normal för fåran. Vattnet pressades istället genom
den nedre delen av stenkistan och förhindrade på så sätt effektivt all fiskvandring längs efter Lickotgrenen.
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Figur 130. Uppströmsvy nedan objekt 87.

Figur 131. Stenrensning, objekt 88h.

Figur 132. Tröskel, objekt 89.

Stenkista, objekt 90v samt trösklarna 96-98 till vänster i bild.

Figur 133. Tröskel, objekt 91.

Figur 134. Tröskel, objekt 92.

Figur 135. Stenrensning, objekt 93h.

Figur 136. Tröskel, objekt 94.
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Figur 137. Stenrensning, objekt 95h.

Figur 139. Tröskel, objekt 97.

Figur 138. Tröskel, objekt 96.

Figur 140. Tröskel, objekt 98. Tröskeln var helt torrlagd och
vattnet styrdes genom stenkistan i övre vänstra delen av
bilden.

Nedanför hällen där stenkistan 90v slutade började nästkommande lika stora stenkista, 100v (figur 142 och
143). Denna stenkista var dock helt intakt, till skillnad
från 90v där en del material plockats ut och naggats i
kanten för att anlägga trösklarna längs sträckan.
Stenkistan 100v var lagd i glacis mot huvudfåran men
med en rak bakkant (figur 143). Den var 180 meter
lång och stängde även av en stor förgrening av
Lickotgrenen, även kallad ”Grenskiljet” där den västra
(högra) förgreningen benämns Långselgren då denna
mynnar vid Långsele och den östra (vänstra) orensade
och kortare förgreningen, vilken stängs av kistan
(figur 144), benämns Lickotgrenen. Mitt emot
stenkistan, längs den högra stranden, fanns även en
nästan lika lång stenrensning, 101h (figur 145).
Figur 141. Tröskel, objekt 99.

28

Figur 142. Stenkista, objekt 100v.

Figur 143. Baksidan av stenkistan, objekt 100v.

Figur 144. Den orensade östra grenen, Lickotgrenen, bakom Figur 145. Stenrensning, objekt 101h.
objekt 100v.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Edmansforsen är i mycket stort behov av flottledsrestaurering och betydande justeringar av det material som
lagts ut i form av trösklar i fåran. Det finns mycket stora mängder material som kan och bör återföras till fåran.
Sannolikt har dock ett antal hällområden sprängts varför en del av materialet består av sprängsten och kan vara
svårt att återföra så att fåran får ett naturligt utseende. Då forsen har relativt stor fallhöjd kan stora mängder
material dock återföras samtidigt som fåran breddas utan att vattnet blir stillastående. Däremot är det
sannolikt svårt att anlägga lekbottnar inom sträckan på grund av den höga andelen hällområden.
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Den östra grenen från Grenskiljet till huvudfåran - Lickotgrenen
Den östra grenen, benämnd Lickotgrenen, var mindre rensad än resten av
fåran. Trots detta fanns det ett antal rensningar längs stränderna (figur 146).
Överst i grenen fanns en äldre stenkista (102v, figur 147) som stängde av fåran
och som med största sannolikhet hade anlagts innan den stora stenkistan 100v
hade placerats utanför. Något längre ned fanns storblockiga rensningar av
runda block längs båda stränderna (objekt 103h, 104v, 105v och 106h, figur
148-151). Delar av sträckan såg även kanaliserad ut (figur 151).
Figur 146. Karta över den östra genen ”Lickotgrenen” från Grenskiljet till utloppet i
Juktåns huvudfåra. Objekt som noterats vid inventeringen har färgkodats och angivits
objektsnummer. Röda linjer = stenkistor och blå linjer = rensningar.

Figur 147. Stenkista, objekt 102v.

Figur 148. Stenrensning, objekt 103h.

Figur 149. Stenrensning, objekt 104v.

Figur 150. Stenrensning, objekt 105v.

Rensningarna fortsatte även därefter med 107h,
108v, 109v, 110h, 111v och 112h (figur 152-155),
även om det fortfarande fanns en del block kvar i
fåran vilket gjorde att grenen såg förhållandevis
orensad ut.
Rensningen 113v var däremot placerad i ett bredare
och flackare parti av grenen (figur 156) och var den
sista tydliga rensningen som påträffades innan
grenens utlopp i Juktåns huvudfåra (figur 159). Innan
dess passerade fåran dock även den nordöstra bron
längs Bredselevägen (figur 157 och 158).

Figur 151. Stenrensning, objekt 106h.
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Figur 152. Stenrensningar, objekt 107h och 108v.

Figur 153. Stenrensningar, 109v och 110h.

Figur 154. Stenrensning, objekt 111v.

Figur 155. Stenrensning, objekt 112h.

Figur 156. Stenrensning, objekt 113v.

Figur 157. Bro över den östra fåran längs Bredselevägen.

Figur 158. Vy nedströms bron.

Figur 159. Vy över utloppet av den östra fåran i Juktån.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Det material som är bortrensat från fåran kan återföras för att skapa ett mer heterogent habitat. Då blocken
inte är sprängda utan rundade kan de även relativt enkelt placeras ut på ett till utseendet naturligt sätt.
Sannolikt finns även förutsättningar att anlägga lekbottnar inom fåran då denna gren är inte är lika hårt rensad
som övriga delar av Lickotgrenen och därför troligen innehåller mer lekgrus under de kvarvarande blocken i
fåran.
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Långselgren från Grenskiljet till Bredselevägen
Nedanför den långa stenkistan 102v och rensningen 101h längs den högra
stranden återfanns ett stort antal trösklar längs sträckan ned till
Bredselevägen i Långselgrenen samt ett antal flottledsrensningar (figur 160).
Direkt nedströms förgreningen fanns två rensningar 114h och 115v, på
vardera sidan om fåran (figur 161 och 162). Därefter följde en delvis utriven
stenkista på den vänstra stranden (116v, figur 163) vars material använts till
att skapa trösklarna 117 och 118h (figur 163 och 164).
Figur 160. Karta över den västra grenen ”Långselgren” från Grenskiljet till utloppet i
Juktåns huvudfåra. Objekt som noterats vid inventeringen har färgkodats och angivits
objektsnummer. Röda linjer = stenkistor, blå linjer = rensningar och svarta linjer =
trösklar.

Figur 161. Rensning, objekt 114h.

Figur 162. Rensning, objekt 115v.

Figur 163. Delvis utriven stenkista, objekt 116v samt tröskel, Figur 164. Halvtröskel, objekt 118h.
objekt 117 i förgrunden.

Vid tröskeln 118h började även stenkistan 119h längs den högra stranden (figur 165), utanför vilken det fanns
ytterligare åtta trösklar (120-127, figur 166 till 174).

Figur 165. Stenkista, objekt 119h.

Figur 166. Halvtröskel, objekt 120h.
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Figur 167. Halvtrösklarna 121v och 122h.

Figur 168. Tröskel, objekt 123.

Figur 169. Tröskel, objekt 124.

Figur 170. Vy uppströms objekt 124.

Figur 171. Vy nedströms objekt 124.

Figur 172. Tröskel, objekt 125.

De två sistnämnda trösklarna 126 och 127 fanns vid överkanten av en rensning, 128h, (figur 175) som i sin tur
avslutades med ytterligare en tröskel (129, figur 176). Långselgrenen av Lickotgrenen hade vid det här laget
planat ut och fått en lägre vattenhastighet samtidigt som bottensubstratet var av rullstensås-karaktär varför
flottledsrensningarna som gjorts huvudsakligen bestod av schaktningar vars material återförts i form av trösklar
till fåran för att upprätthålla vattenståndet. En liten bit längre nedströms inventerades därför tolv på varandra
följande trösklar, varav de två första hade något längre avstånd till de övriga. Dessa trösklar var objekt 130-139
samt 141-142 (figur 177 till 189 samt 191-192). Mellan trösklarna 139 och 141 fanns även en mindre
schaktning, 140v (figur 190). Detta område av ån har elfiskats vid ett antal tillfällen med höga tätheter av elritsa
och stensimpa i fångsterna. Trösklarna ger upphov till mycket korta strömsträckor över själva trösklarna, d.v.s.
2-5 meter i längd, följt av långa djupare höljor där endast elritsa, simpa och gäddor trivs, vilket återspeglas i
resultaten (se stycket elfiske längre ned i rapporten). Nedanför dessa trösklar tog därefter ett lugnt selområde
vid (figur 193).
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Figur 173. Tröskel, objekt 126.

Figur 174. Tröskel, objekt 127.

Figur 175. Stenrensning, objekt 128h.

Figur 176. Tröskel, objekt 129.

Figur 177. Vy nedströms objekt 130.

Figur 178. Tröskel, objekt 130.

Figur 179. Tröskel, objekt 131.
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Figur 180. Vy nedströms objekt 131.

Figur 182. Tröskel, objekt 133.

Figur 184. Tröskel, objekt 135v.

Figur 181. Tröskel, objekt 132.

Figur 183. Halvtröskel, objekt 134h.

Figur 185. Halvtröskel, objekt 136h.
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Figur 186. Tröskel, objekt 137.

Figur 187. Tröskel, objekt 138.

Figur 188. Vy från objekt 138 och nedströms.

Figur 189. Tröskel, objekt 139.

Figur 190. Rensning/schaktning 140v.

Figur 191. Halvtröskel, objekt 141h.

Figur 192. Tröskel, objekt 142.

Figur 193. Vy av selområden nedströms objekt 142.

Nedströms objekt 142 fanns en längre sträcka med lugnflytande sel som endast avbröts av en lägre tröskel
(143, figur 194). Ytterligare en liten bit längre nedströms fanns ännu en tröskel, objekt 144 (figur 195), vilken
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var placerad i överkanten av en schaktning längs höger strand (145h, figur 196). Denna följdes av en mindre
schaktning längs vänster strand, 146v (figur 197), vilken i sin tur följdes av ytterligare en schaktning längs höger
strand (147h, figur 198). Den sistnämnda medförde en avsmalning av fåran med stillastående vatten bakom
schaktningen. Trots avsmalningen var fåran förhållandevis lugnflytande i detta område då fåran hade en
mycket homogen botten och var relativt bred. Området bedöms vara mer lämpat för elritsa, gädda och
möjligen harr, än för öring. Nedanför objekt 147 delade grenen även upp sig i två fåror, en på vardera sidan om
en långsmal holme (figur 199). Vattendraget blev därmed ännu bredare och mer lugnflytande i detta område.

Figur 194. Tröskel, objekt 143.

Figur 195. Tröskel, objekt 144.

Figur 196. Schaktning/rensning, objekt 145h.

Figur 197. Schaktning/rensning, objekt 146v.

Figur 198. Schaktning/rensning, objekt 147h.

Figur 199. Vy av den högra fåran nedan objekt 147h.
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Nedanför holmen svängde grenen skarpt åt höger samtidigt som två större trösklar 148 och 149 hade anlagts i
fåran (figur 200 och 201). Dessa följdes av ytterligare två trösklar (150 och 151, figur 202 och 203) samt ett
område med mer spridda block (figur 204) innan Långselgrenen passerade Bredselevägen vid den sydvästra
bron (figur 205 och 206).

Figur 200. Tröskel, objekt 148.

Figur 201. Tröskel, objekt 149.

Figur 202. Tröskel, objekt 150.

Figur 203. Vy nedan objekt 150.

Figur 204. Gles tröskel, objekt 151.

Figur 205. Vy från objekt 151 och ned till den södra bron
längs Bredselevägen.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Det stora antalet trösklar som endast skapar biotoper
för gädda och elritsa längs sträckan är i stort behov av
justeringar för att förbättra förutsättningarna för
strömlevande arter. Svårigheten är dock bristen på
grövre block längs stora delar av sträckan. Fåran
behöver även anpassas efter de rådande flödena i
grenen för att en högre vattenhastighet skall kunna
upprätthållas. De rensningar och stenkistor som finns
kvar i området bör läggas ut för att öka mängden
block i fåran och det bör även finns möjligheter att
anlägga lekbottnar inom området.
Figur 206. Uppströmsvy från den södra bron längs Bredselevägen.
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Sträckan Långselgren från Bredselevägen ned till utloppet vid Långsele
Nedströms Bredselevägen (figur 207) fanns ett lugnt sel med en
mindre tröskel, 152 (figur 208). Detta följdes av tre trösklar i relativt tät
följd (objekt 153-155, figur 209-213), samt ytterligare två trösklar (156
och 157, figur 214 och 215) strax uppströms en rensning, objekt 158h.
Intill tröskeln 154 fanns även en liten vattenförande sidofåra (figur 212)
som kan vara lämplig för mindre öring, men dock även för elritsor. Intill
tröskel 156 fanns ännu en sidofåra, men denna var däremot helt
torrlagd (figur 216). Sidofåran indikerade däremot att det sannolikt
finns gott om lämpligt lekmaterial i området under bottensubstratet i
fåran.

Figur 207. Karta över Långselgren från Bredselevägen och ner till utloppet i
Juktåns huvudfåra vid Långsele. Objekt som noterats vid inventeringen har
färgkodats och angivits objektsnummer. Blå linjer = rensningar och svarta linjer
= trösklar.

Figur 208. Nedströmsvy från den södra bron längs
Bredselevägen samt objekt 152, tröskel.

Figur 209. Tröskel, objekt 153.

Figur 210. Trösklar, objekt 154 samt 155.

Figur 211. Tröskel, objekt 154.

Figur 212. Sidofåra nedströms objekt 154.
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Figur 213. Tröskel, objekt 155.

Figur 215. Tröskel, objekt 157.

Figur 214. Tröskel, objekt 156.

Figur 216. Torrlagd liten sidofåra invid objekt 157.

Nedan objekt 157 fanns en stenrensning och/eller schaktning (objekt 158, figur 217 och 218) som fortsatte ut
på en mindre udde i fåran. Denna avslutades med ytterligare en tröskel (159, figur 219) innan ett långt
lugnflytande selområde tog vid (figur 220 och 221). Cirka 560 meter längre nedströms påträffades
nästkommande mindre tröskel (objekt 160, figur 222). Denna följdes av tre trösklar till (161-163, figur 223-226)
innan det långsmala selet vidgades och blev än mer lugnflytande (figur 227).

Figur 217. Stenresning/schaktning, objekt
158h.

Figur 218. Stenresning/schaktning, objekt 158h.
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Figur 219. Tröskel, objekt 159.

Figur 220. Vy nedan objekt 159, sel med många små holmar.

Figur 221. Vy nedan objekt 159, långsmalt sel.

Figur 222. Tröskel, objekt 160.

Figur 223. Tröskel, objekt 161.

Figur 224. Tröskel, objekt 162.

Figur 225. Vy från tröskeln 162 och ned mot objekt 163.

Figur 226. Tröskel, objekt 163.
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Figur 227. Vy nedan objekt 163.

Nedströms det större selet påträffades återigen en tröskel, objekt 164, som skapade en tio meter lång sträcka
med högre vattenhastighet än i de kringliggande områdena (figur 228). Denna var omgiven av sel på vardera
sidan och följdes av en längre sträcka med ett långsmalt kanalliknande selområde (figur 229). Det långsmala
selet sträckte sig i princip hela vägen ner till utloppet i Juktåns huvudfåra. Strax uppströms utloppet fanns dock
de sista fyra trösklarna i Lickotgrenen samt en schaktning. De fyra trösklarna 165-168 följde relativt tätt inpå
varandra.

Figur 228. Tröskel, objekt 164.

Figur 229. Kanallikt sel nedan objekt 164.

De tre översta av dessa var relativt låga och plana trösklar medan den sista var något högre och stack upp
ovanför vattnet (figur 230-233). Efter inventeringen har ett bäverpar även utnyttjat tröskeln 165 som bas för en
nybyggd bäverdamm som spärrar av fåran helt, dämmer upp grenen samt medför vandringshinder för fisk.
Invid grenens utlopp i huvudfåran påträffades även en kombinerad schaktning (objekt 169) och torrläggning av
strandzonen på grund av minimitappningen. Schaktningen låg huvudsakligen längs efter huvudfårans riktning
(figur 235 och 236) och området utanför var till största delen torrlagd (figur 237).

Figur 230. Tröskel, objekt 165.

Figur 231. Tröskel, objekt 166.
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Figur 232. Tröskel, objekt 167.

Figur 233. Tröskel, objekt 168.

Figur 234. Vy från objekt 168 och nedströms.

Figur 235. Schaktning, objekt 169.

Figur 236. Schaktning, objekt 169.

Figur 237. Schaktning, objekt 169, Lickotgrenens nedre utlopp
i Juktåns huvudfåra.

Lämpliga åtgärder inom sträckan
Trösklarna i den översta delen av sträckan skulle behöva åtgärdas för att skapa mer lämpade habitat för
strömlevande arter samtidigt som vattenståndet bibehålls genom att blocken omfördelas och läggs under
vattenytan. I området finns även goda förutsättningar att anlägga lekområden för exempelvis öring då
bottensubstratet innehåller rätt storleksfraktioner av sten och grus. I det mittersta partiet av sträckan bör
åtgärder vara lägre prioriterade då det finns lite material att omfördela. Detta område skulle däremot gynnas
av ett ökat flöde i Lickotgrenen och de åtgärder som bör göras längst upp i grenen för att ge en ökad
vattenföring. Trösklarna i den nedersta delen av grenen samt bäverdammen som efter inventeringen har
anlagts bör justeras för att förbättra förutsättningarna för de strömlevande arterna samt återskapa
vandringsmöjligheter för fisk.
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Elfiske
Fiskbestånden i Juktån har påverkats negativt av både flottningen med framförallt av vattenkraftsregleringen
och minimitappningen. Under 1990-talet genomfördes restaureringsarbeten i ån efter att minimitappningen
fastställts. I samband med detta genomfördes även utsättningar av öring för att förstärka bestånden i ån. Dessa
utsättningar påbörjades 1992 och nådde full omfattning 1994 men upphörde
ett fåtal år senare efter att restaureringen var färdigställd.

I Juktåns huvudfåra genomförs däremot årliga
”regleringsutsättningar” av öring som kompensation
för det minskade fisket i ån. Dessa öringar fiskas till
stor del upp relativt snart efter att fiske tillåts från och
med midsommarafton, åtminstone i den nedre delen
av ån och bidrar därför lite eller ingenting till det
stationära öringbeståndet.
De genomförda elfiskeundersökningarna (figur 238240) visar att tätheterna av öring generellt är låga i
Juktån inom de elfiskade lokalerna samtidigt som
tätheterna av elritsa och stensimpa är höga. I tabell 3
återges tätheterna av fisk i de elfiskade lokalerna och i
figur 241-244 illustreras fångsterna i fyra av lokalerna,
vilka elfiskats vid ett flertal tillfällen.
Figur 238. Karta över all elfiskelokaler i Juktån.
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Figur 239. Elfiskelokaler i övre delen av Juktån, nedan Storjuktan.

Figur 240. Elfiskelokaler i Juktån från Lickotgrenens inlopp och nedströms.
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2

7242800-1573300 Långfors fräkenv övr

7242800-1573400 Långforsen mellersta
7242650-1573450 Hällforsen
7242500-1573600 Långforsen festplats

7241200-1574900 Hällforsen
7238200-1579700 Uppstr långselet

7230100-1591300 Lomforsdammen
7223100-1594200 Lillbredselefors övr
7222900-1594100 Lillbredselefors ned
7220916-1594559 Bredselfors nacken
7220700-1594600 Storbredselefors öve

7220700-1594500 Storbredselefors övr
7220700-1594400 Storbredselefors mel

7220700-1594300 Storbredselefors ned

7221000-1592300 Bredselsforsen nedre
7224300-1591800 Lickotgrenen långfor
7224100-1591600 Lickotgren långforse

7223400-1591400 Lickotgrenen stn 5
7223300-1591400 Skravelbäckens utlopp
7221800-1591700 Stn 6 edmansforsen
7221600-1591800 Likottgren 2 upp bro
7221300-1591900 Likottgren 1 ovan br

1,3
2
2,2
25,5
0,5

0

0,2
1,1

0,2
0

0,5

36,6
0,5
2,9

0,2
0,4
0,2
0,5
0,4

1,1
1,7
0,5
0,4

0
0

0

0,2

0,3

0

1,8

5,6
1,8
4,5
19,3
3,9

0,2

0,8

0,9
1,7

0,6
1,4
0,4
0,3
1,1
1,6
0,4
0,8
0,7
2,1
3,6
2,2
1,9
1,4

0,4
0,5
2,8

1,5
0,9
3,8
1
0,6

0,2

1,5
0,5
1,8

1,3

1,1

0

2,2

1

2,1
0,5
1,6
1

0,8
1,7

0,5

4,5

0,1
3,3
3
10,9
1,2

0,5

0,4
0,4
0,5
1,5

0,4

0,2
0

0,3
0,6
0,1
0,5

1,6

10
18,9
4,4
15,4
4,7
6,7
42,5
12,6
24,5
X
18,2
18,3
31,7
39,3
8,8
29,6
20,7
4,9
37
11,7
18,1
29,2
4,5
7,2
12,1
43,1
6,2
23,6
14,4
36,7
14,4
148,1
58,3
17,9
46,7
1,6
2
11,7
77,4
39,7
11,7
14,8
29
92,5
9,7
12,5
22,2
28,6
33,3
37
5,4
21,3

Öring >0+

Öring 0+

Stensimpa

Mört

Lake

Harr >0+

Harr 0+

Gädda

Datum
1999-09-22
1997-09-27
1999-09-22
1982-08-21
1994-09-26
1995-08-29
1997-09-27
1999-09-19
1995-08-29
1991-08-30
1989-08-29
1994-09-26
1996-09-17
1997-09-26
1999-09-19
1989-08-29
1997-09-30
1982-08-17
1989-09-12
1994-09-19
1995-08-29
1997-09-30
1982-08-21
1997-09-30
1989-10-04
1997-08-23
1989-10-04
1997-08-23
2013-08-28
1982-08-19
1986-08-26
1989-09-13
1995-08-23
1996-08-25
1997-08-21
1999-09-21
1995-08-28
1995-08-28
1996-09-16
1997-08-21
1999-09-21
1995-08-28
1996-09-16
1997-08-21
1999-09-21
1989-08-28
1998-08-15
1995-08-27
1996-09-16
1997-08-20
1989-08-31
1999-09-19
1989-09-12
1990-09-17
1990-09-17
1994-09-15
1995-08-26
1996-08-25
1997-08-19
1998-08-13

Gers

Lokal
7244550-1572500 Höghällsforsen övre
7244500-1572600 Höghällsforsen melle
7244400-1572600 Höghällsforsen nedre
7243800-1573000 Tjomptforsen

Elritsa

Tabell 3. Täthet av fisk vid elfiske i Juktån inklusive och Lickotgrenen (antal/100m ). De elfiskelokaler som är placerade inom
den inventerade sträckan i denna rapport är skuggade i ljusblått.

0,6
2,4
1,4
0,7
1,5
2,9
2,9
0
3,1
0
1,1
1,9
2
0,6
1,7
0,2
1,4
0,6
0,9
0
0,3

0
0,4
0,6
0,6
3,2
0,4
2,9
1,6
2,1
1,1
0
0,7
0,9
0,5
0,6
0
3,2
0
0,2
0,3
0,3
0,2

2,8
0
0,5
2,6
0,4
0,7
0
0

0
0,6
0
0
1,9
3,2
1,3
0,6
7,3
0,6

0,9
1,5
1,5
0
2,6

0,4
10,8
5,1
6
3,8

0
12,8
1,7
3,7
3,6
0,5
3,6
333,3 0
111,1
16,6 6,2
19,7 1,3
9,6
0
21,2 0,8
16,8

1,7
1,5
0,7
0,5
0
0,8
3,1
3,6
0,3
1,1
1,1
0,3
0,7
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7221046-1592109 Lickotgren
7221000-1592200 V:a likottgr ned bro

7221700-1591650 4:e från bron
7221600-1591600 Stn 5 ned edmansfors
7221500-1591650 Stn 7 obs! ny stn
7221400-1591650 Likottgren upp bäcke

7221280-1591450 Lickotgrenen ovan bu
7220900-1591750 H:a likottgren upp b

7219300-1592300 Likottgren fristads
7216600-1592000 Långseleforsen längs

7216450-1591800 Långseleforsen
7216500-1591800 Långseleforsen

0,9
3,6
0,8
5,8
0,3

0,4

0,8
0

0,6
5,5
0,8
5,8
1,2
0,6

0
0,2
0,2

0,1

0

0,5

0

0

0,5

0,4
0,4
1
1,4
0,5
0,6
0,2
0,3

3,3
12
11,4
7
39,7
79,4
22,6
24,6
21,6
13,6
21
9,2

1,2
0,3
1,6
27,6
2,7
27,6
3
3,6
145
3,8

0,3
0,5

0,4

0,2

0,3
0,9
0

2,6
11,9
29,6
10,5
18,9
3,2
1,9

0,3

0,8
0,4

0,5
0
0,5
0,5

0
0,2
0
0

0,3

0,4

5,1
0,4
43,7
3,4
6
3,4
17,1

0
2,5
1,4
0,8

1,5

Öring >0+

0

0,6

3
1
0,2
0,5
6,3
0,2
0,4
0
0
0
4,2
1,5
2,9
0,3
9,2
2,1

0,3

0
1,2
0,4
0
0,5
0,2
1
0,2
0,2
0,2
0,9
0
2,5
0,3
1,9
2,3
4,1
2,1
1,3
0,4
4,5
0

7,4

1,5

0

0,9
0,4
0,8
0,4
0
1,9

0,2
0,5
0,5

0,2
0,5
0,5

0,2

4,9
17,4
20
23,6
13,9
22,7
21,5
17,8
14,7

Öring 0+

Stensimpa

Mört

Lake

Harr >0+

Harr 0+

Gädda

Gers

Datum
1999-08-17
2013-08-28
1982-08-22
1986-08-26
1989-09-12
1990-09-17
1994-09-13
1995-08-23
1996-08-24
1997-08-19
1998-08-13
1999-08-17
1990-09-18
1990-09-18
1989-08-31
1990-09-18
1994-09-15
1995-08-26
1996-08-27
1997-08-20
1998-08-14
1999-08-16
2010-10-05
1982-08-28
1989-09-12
1990-09-18
1994-09-12
1995-08-24
1995-08-25
1996-08-25
1997-08-20
1998-08-13
1999-08-15
1996-09-16
1982-08-22
1989-09-13
1997-08-22
1995-08-22
1995-08-22
1996-08-24
1997-08-22

Elritsa

Lokal

58,7
8,3
16,7
36,7
35
18,2
12,5
34,7
6,6
7,2
44,2
6,7
43
104,4
55,6

0
0
1,2
2,2

1,5
1,4
1,4

1,2
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Tätheterna av stensimpa och elritsa är höga medan tätheterna av öring är mycket låga. Efter att utsättningarna
av öring upphörde sjönk fångsterna av öring drastiskt, framförallt av årsyngel i Lickotgrenen, vilka nästintill helt
försvunnit ur fångsterna.
40

1989-08-29
1994-09-26
1996-09-17
1997-09-26
1999-09-19

Långforsen festplats
35

Antal/100m2

30
25
20
15
10
5
0
Elritsa

Harr 0+

Harr >0+

Lake

Stensimpa

Öring 0+

Öring >0+

Figur 241. Tätheter av fisk vid elfiske i Långforsen, cirka fem kilometer nedan Storjuktan.
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1982-08-19
1986-08-26
1989-09-13
1995-08-23
1996-08-25
1997-08-21

Storbredseleforsen övre
140
120

Antal/100m2

100
80
60
40
20
0
Elritsa

Gers

Gädda

Lake

Stensimpa

Öring 0+

Öring >0+

Figur 242. Tätheter av fisk vid elfiske i Storbredseleforsen strax nedan Bredselet.
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1990-09-18
1994-09-15
1995-08-26
1996-08-27
1997-08-20
1998-08-14
1999-08-16
2010-10-05

Lickotgrenen upp bäcken
140
120
Antal /100m2

100
80
60
40
20
0
Elritsa

Gädda

Harr 0+

Harr >0+

Lake

Stensimpa

Öring 0+

Öring >0+

Figur 243. Tätheter av fisk vid elfiske i Lickotgrenen i lokalen strax ovan tröskel 130.
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80

1982-08-22
1986-08-26
1989-09-12
1990-09-17
1994-09-13
1995-08-23
1996-08-24
1997-08-19
1998-08-13
1999-08-17
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Figur 244. Tätheter av fisk vid elfiske i lokalen nedan Bredselevägen i den nordösta fåran.

Sammanfattning
Lickotgrenen är mycket kraftigt påverkad av dels det minskade vattenflödet genom både minimitappningen i
Juktån och den trumma som anlagts vid grenens inlopp och vars öppning täpps igen av bråte. Grenen är
förutom detta även kraftigt påverkad av flottledsrensningar samt av de trösklingar som skapades på 1990-talet
för att upprätthåla vattenspegelen i grenen. Trösklarna medföra att vattnet blir ännu mer stillastående än
nödvändigt och bidrar endast med lämpliga habitat för elritsor, gäddor och stensimpor.
Totalt finns 7100 meter flottningsrensningar, stenkistor och konstruerade trösklar längs Lickotgrenen fördelat
på 172 inventerade objekt inom en 19 km lång sträcka. Det minskade vattenflödet har minskat vattendragets
våta bredd och i vissa områden medfört omfattande torrlagda strandzoner förutom de mer stillastående
selområdena. Stenkistorna och rensningarna längs stränderna förhindrar även konnektiviteten mellan fåran
och strandzonerna. Lickotgrenens fåra skulle därför dels behöva anpassas efter den aktuella vattenföringen
samtidigt som de flottledslämningar som finns upplagda längs stränderna placeras ut i fåran och eventuella
kvarvarande delar justeras så att konnektivitet återskapas mellan stränderna och vattnet. Samtidigt som fåran
anpassas efter flödena bör fåran flottledsåterställas med avseende på block, höljor, varierade
strömförhållanden och varierat vattendjup. Vissa mer otillgängliga delar av Lickotgrenen med glesare mellan
flottningslämningarna bör dock kunna prioriteras lägre med avseende på åtgärder. I samband med
flottledsåterställningen bör lekbottnar även återskapas där så är möjligt, framförallt genom att utnyttja det
material som finns tillgängligt under blocken i fåran men även längs de torrlagda stränderna.
Tätheterna av de strömlevande arterna öring och harr är låga i både Juktån och Lickotgrenen varav tätheterna
av de förstnämnda huvudsakligen upprätthölls av de stödutsättningar av öring som gjordes i grenen under
1990-talet i samband med restaureringen. I Juktåns huvudfåra sker dock fortfarande årliga
”regleringsutsättningar” av öring som en del av vattendomen.
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