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Bakgrund och syfte
Ramsan är ett av de större biflödena till den nedre delen av Umeälven och mynnar i Harrselemagasinet (figur
1). Ån utgör även det enda lämpliga lekområdet för harr och öring i Harrselemagasinet. För att förbättra
förutsättningarna för de strömlevande arterna samt deras reproduktionsframgång restaurerades en sträcka i
Ramsan under 2017. Åtgärderna utfördes som en del av ”Umeälvsprojektet” (www.umealven.se) som syftar till
att inventera och åtgärda de vattenkraftsrelaterade problemen längs Umeälven. Åtgärderna utfördes av Robert
Hedman, grävmaskinist, Tina Hedlund, Aquanord AB, arbetsledare samt Jon Forsgren som fältarbetande
projektledare.
Sedan tidigare hade en större mängd block och grövre material återförts till Ramsan efter flottningen, varför
dessa åtgärder inriktades på att skapa lekbottnar, öppna sidofåror (delar av den ursprungliga fåran) samt
justera de tidigare åtgärderna. Flottledsrestaureringen genomfördes från strax uppströms fastighetsgränsen
mellan Ramsele 5:13 och Ramsele 4:17 ned till Ramsele 5:20 (figur 2) mellan 2017-07-15 och 2017-07-19.

Figur 1. Översiktskarta över Ramsan. Bakgrundskartorna i denna rapport är publicerade med medgivande från
Lantmäteriet, MEDGIV-2017-9-05595.

Figur 2. Fastighetskarta över den aktuella delen av Ramsan. Resterna av den gamla fåran är markerat i blått inom sträckan
som restaurerades.
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Restaurering
Restaureringen påbörjades strax väster om fastighetsgränsen mellan Ramsele 5:13 och Ramsele 4:17 och
larvvägen drogs så långt som möjligt längs rågången mellan skiftena. Nära ån var skiftesgränsen dock mycket
mjuk och blöt varför larvvägen drogs väster om gränsen. Längs denna larvväg fraktades även grus ned till ån för
att tillföra material till lämpliga lekbottnar för öring och harr i den övre delen av sträckan.

Figur 3. Karta över den restaurerade delen av Ramsan. Fotonumren som hänvisas till i figurtexterna är markerade med röda
punkter samt nummer i kartan.

Den översta delen av den inventerade sträckan utgjordes av en strömsträcka med gott om tidigare utlagt
material (figur 6 och 7). Inget ytterligare blockmaterial var därför nödvändigt att lägga ut men sträckan
kompletterades med elva lekbottnar (figur 3, 4, 8 och 9). Med hjälp av grävmaskinen placerades block i
hästskoform med öppningen uppströms för att utgöra
grunden i maskinanlagda ”Hartijokki-lekbottnar”. Samtidigt
grävdes en lagom djup grop ut i mitten av hästskon.
Blocken syftar till att hålla gruset på plats samtidigt som
genomströmning genom gruset möjliggörs. När grunden
anlagts fylldes groparna med det ditfraktade lekgruset. Två
bottnar längs den högra stranden anlades däremot endast
genom utläggning av lekgrus, varför gruset kan och
sannolikt kommer att omfördelas inom vattendraget vid
högflöden. Den ena av dessa bottnar var precis utanför den
ditfraktade grushögen och utgjordes av det grus som
grävaren inte kunde komma åt att lyfta upp, varför det
gärna får omfördelas framöver av vattnets egna krafter.
Figur 4. Lekbottnar i den översta delen av den
restaurerade sträckan.
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Vattenföringen var vid restaureringen
relativt normal för årstiden (figur 5).
Väderprognosen utlovade dock stora
nederbördsmängder efter
restaureringen och flödet steg
därefter även betydligt augusti.
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Figur 5. Medelvattenföring i Ramsan
(1999-2017). Vattenföringen vid
restaureringen är markerad med en punkt
i diagrammet.
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Figur 6. Uppströms vy, foto 2, före åtgärd.

Figur 7. Uppströms vy, foto 2, efter åtgärd.

Figur 8. Lekbottnar i övre delen av sträckan.

Figur 9. Lekbottnar i övre delen av sträckan.

Nedströms den initiala forssträckan breddades ån något samtidigt som vattenhastigheten minskade något.
Materialet längs stränderna placerades i fåran vilket ökade bredden ytterligare (figur 10 och 11). Något längre
ned öppnades den ursprungliga fåran ytterligare och inloppet till denna justerades för att underlätta
fiskvandring i båda riktningarna (figur 12-19). Vid inloppet till fåran placerades även två träd ut för att bidra
med skugga och död ved för de vattenlevande organismerna. Vid den gamla fårans utlopp i den kanaliserade
sträckan anlades även två lekbottnar med hjälp av befintligt material i botten då lekgruset inte spolats bort från
den orensade sträckan och därför fanns tillgängligt.

Figur 10. Nedströms vy, foto 3, före åtgärd.

Figur 11. Nedströms vy, foto 3,efter åtgärd.

3

Figur 12. Foto nr. 8 före åtgärd.

Figur 13. Foto nr. 8 efter åtgärd.

Figur 14. Foto nr. 12 före åtgärd, inlopp gamla fåran.

Figur 15. Foto nr. 12 efter åtgärd, inlopp gamla fåran.

Figur 16. Foto nr. 14 före åtgärd, vy över utlopp gamla fåran. Figur 17. Foto nr. 14 efter åtgärd, vy över utlopp gamla fåran.

Figur 18. Foto nr. 16 före åtgärd, utlopp gamla fåran.

Figur 19. Foto nr. 16 efter åtgärd, utlopp gamla fåran
inklusive anlagd lekbotten.

Mitt för den gamla fårans utlopp på den vänstra stranden fanns nästa inlopp till den gamla fåran på den högra
stranden (figur 20 och 21). Detta öppnades delvis upp, men på grund av storblockigt material i strandkanten
samt relativt stor fallhöjd ned till den ursprungliga fåran gjordes en noggrann avvägning för att inte riskera att
styra om en för stor del av vattenflödet till den mindre fåran.
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Figur 20. Foto nr. 18 före åtgärd, inlopp gamla fåran vänster Figur 21. Foto nr. 18 efter åtgärd, inlopp gamla fåran vänster
strand.
strand.

Det material som fanns att tillgå från båda stränderna placerades ut i Ramsans kanaliserade huvudfåra (figur 22
och 23). Ytterligare en liten bit längre ned meandrade den ursprungliga fåran återigen över till den vänstra
sidan om kanaliseringen (figur 24 och 25). Även detta inlopp öppnades upp och justerades för att underlätta
fiskvandring då de meandrande fårorna var orensade och utgjorde lämpliga habitat för mindre fiskar.

Figur 22. Foto nr. 22 före åtgärd, uppströms vy.

Figur 23. Foto nr. 22 efter åtgärd, uppströms vy.

Figur 24. Foto nr. 24 före åtgärd, inlopp ursprunglig fåra.

Figur 25. Foto nr. 24 efter åtgärd, inlopp ursprunglig fåra.

De tidigare åtgärderna i huvudfåran kompletterades och justerades även längre nedströms vilket gav en större
vattendragsbredd samt en större variation i vattendjup och storlek på bottensubstratet (figur 26-27).

Figur 26. Foto nr. 26 före (vid) åtgärd, vy nedströms.

Figur 27. Foto nr. 26 efter åtgärd, vy nedströms.
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Där lämpligt lekmaterial påträffades i vattendraget i samband med åtgärderna anlades även fler
Hartijokkibottnar med hjälp av grävmaskin och finjusterades manuellt, exempelvis strax uppströms bild 52
(figur 28 och 29). Från bild 52 och cirka 300 meter nedströms fanns den sista forsen i den restaurerade sträckan
i Ramsan. Denna breddades genom utläggningen av det tillgängliga materialet (figur 30 och 31). I den nedersta
delen av forssträckan anlades ytterligare cirka åtta lekbottnar då finare material hade ansamlats i detta område
där vattenhastigheten succesivt minskade och lekmaterial därför fanns tillgängligt (figur 32-35).

Figur 28. Foto nr. 52 före åtgärd.

Figur 29. Foto nr. 52 efter åtgärd (uppströms vy).

Figur 30. Foto nr. 58 före åtgärd.

Figur 31. Foto nr. 58 efter åtgärd.

Figur 32. Foto nr. 64 före åtgärd.

Figur 33. Foto nr. 64 efter åtgärd, område med lekbottnar.

Figur 34. Foto nr. 65 före åtgärd.

Figur 35. Foto nr. 65 efter åtgärd, område med lekbottnar.
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Strax uppströms slutet av den restaurerade sträckan bestod botten av finare grus, småsten och sand och bör
kunna utgöra ett lämpligt lekområde för harr. Det grövre material som fanns tillgängligt placerades ut i fåran
för att skapa variation i vattenströmmarna och därmed lite turbulens i strömsättningen av bottnarna (figur 36
och 37). Allra längst ned fanns en kort strömsträcka i området med finmaterial som restaurerades genom
utläggning av grövre material (figur 38 och 39). De block som tidigare placerats längs ytterkurvan på ån som
erosionsskydd lämnades dock orörda. Larvvägen från restaureringens slut och tillbaka till vägen följde i
huvudsak skiftesgränsen då den gamla timmervägen på kartan var för överväxt.

Figur 36. Foto nr. 73 före åtgärd.

Figur 37. Foto nr. 73 efter åtgärd, område med lekbottnar.

Figur 38. Foto nr. 72 före åtgärd.

Figur 39. Foto nr. 72 efter åtgärd.

Sammanfattning
Ramsan restaurerades under fyra dagar i juli 2017. Totalt öppnades sex delvis avsnörda sidorfåror upp med en
total längd av ca 490 meter, vilka huvudsakligen utgjordes av den ursprungliga meandrande fåran. Ett större
antal lekbottnar anlades dessutom inom sträckan. Sammantaget anlades elva lekbottnar i den översta delen
med hjälp av tillfört lekgrus, åtta lekbottnar anlades längst ner i den restaurerade sträckan, i området med
relativt gott om lekmaterial, och ytterligare ca fem lekbottnar anlades mellan dessa områden där tillgång till
lämpligt lekmaterial påträffades.
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