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INLEDNING
Förvaltare av fiske har idag en allt viktigare roll i utvecklingen av landsbygden då de genom sina
fiskevatten har möjlighet att erbjuda attraktiva fiskeupplevelser till närboende och besökare till orten.
En viktig del av landsbygdsutvecklingen är lokala entreprenörer som utvecklar nya intressanta
produkter inom exempelvis naturturism för tillresta turister. Turismen är idag den störst växande
näringen i Sverige och fiske och naturupplevelser är en stor del av detta.
Fiskerättsägarna inom Skarvsjöby SFF har genom sina sjöar Skarvsjön, Mejvansjön och Yttre
Verkansjön, med intressanta bestånd av abborre och gädda, goda möjligheter att vara del av en denna
utveckling. Förutom tillgång till boende och båtar är det viktigt att det finns fina välskötta rastplatser,
vindskydd och fiskestigar vid sjöarna. Självklart är ett attraktivt fiske grundstenen i att få nöjda
fiskegäster och ett första steg till att skapa attraktivt fiske är genom en hållbar förvaltning av resursen.
En del i detta är fiskeregler, fisketillsyn och information.
Fiskevårdsplanen är viktigt för att strukturera den kunskap som finns om sjöarna och vattendragen,
men även för att förvalta och utveckla fisket i området. Avsikten med denna fiskeplan är att klargöra
områdets potential som sportfiskevatten och tydliggöra områdets behov av fiskevårdande åtgärder
och framtida förvaltning.

GEOGRAFI

Figur 1. Karta över Skarvsjöby SFF.

FÖRVALTNING AV SKARVSJÖBY SFF
Skarvsjöby SFF förvaltar området runt Skarvsjöby, vilket inkluderar Skarvsjön, Mejvansjön, Yttre
Verkansjön, delar av Storbäcken och ett flertal mindre tjärnar (figur 1). Samfällighetens område
omfattar även delar av Noansberget och en liten del av Umeälven strax nedströms Stensele kraftverk. I
dagsläget saknas generella fiskeregler eller storleksbegränsningar inom området och alla som fiskar
har möjlighet att även lösa ett nätkort som omfattar sex nät per natt och en maskstorlek om minst 33
mm (knut till knut).
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BESKRIVNING AV VATTENFÖREKOMSTER/SJÖAR
SKARVSJÖN
Skarvsjön ligger i norra änden av Skarvmyrskomplexet och rinner via två utlopp ner i Storbäcken. Det
södra utloppet är det ursprungliga medan det norra utloppet är handgrävt för att kunna flytta
kvarnanläggningen närmare byn. I detta utlopp har därefter även ett vattenkraftverk anlagts 1920,
vilket däremot numera är utrivet. Båda utloppsbäckarna benämns Kvarnbäcken.
Skarvsjön är 866 ha till ytan och det maximala djupet uppgår till 40 meter. Sjöns avrinningsområde
uppgår till 48,7 km2 och den totala vattenföringen genom båda utloppen uppgår sammanlagt till 0,61
m3/s varav huvuddelen rinner norrut.
Den inre delen av en vik som ligger nära det norra utloppet kallas Hednästjärn och var tidigare en egen
tjärn på 5,8 ha, vilken sedermera öppnats upp mot Skarvsjön. Tjärnen har tidigare rotenonbehandlats
och öring utplanterats, men behandlingen misslyckades sannolikt då rotenonet inte spreds in under de
flyttuvor och överhäng som kanterna på tjärnen utgjordes av. Efter detta öppnades tjärnen upp mot
Skarvsjön med hjälp av grävmaskin.
Statusklassning: Skarvsjön och den norra Kvarnbäcken uppvisar måttlig ekologisk status p.g.a.
vandringshinder i sjöns utlopp samt i anslutning till en vägtrumma under Tallbergsvägen (figur 2).
Dessa åtgärdades dock genom tröskling i Kvarnbäcken under 2014, varför statusklassificeringen bör
förbättras. Enligt statusklassificeringen anges även passagen under E45 som ett vandringshinder, vilket
det dock inte är.

Figur 2. Ekologisk statusklassificering i området runt Skarvsjöby SFF.
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Vattenkemi: De vattenkemiska prover som tagits i Skarvsjön visar på bättre vattenkemiska värden än i
de övriga sjöarna och vattendragen i området. Vattnet är nära neutralt till svagt surt och
buffertkapaciteten är svag till god. Vattnet är något mindre färgat än i andra vattenförekomster i
området och uppgår vanligen till måttligt färgat vatten med ett tillfälle med svagt färgat vatten.
Fiskarter: I dagläget finns öring, abborre, mört, gädda, sik, lake och eventuellt även harr. Ursprungligen
(1671) fanns endast gädda, abborre, mört och harr i sjön1. År 1903 planterades 26 stycken sikar in i
sjön vilka sedan bildade bestånd. Detta medförde även att mörtbeståndet minskade i sjön2. Öring har
tidigare planterats ut i sjön genom förträckningsutsättningar i en damm invid Skarvsjöns norra
utloppsbäck där den odlats upp från ensomrig öring till cirka ett kilo innan den släppts ut i sjön. De
senaste åren har tvåsomring öring planterats ut direkt i sjön samtidigt som ett flertal riktigt stora
öringar fångats i Skarvsjön, varav en på nio kilo. Vid en beskrivning av sjön och dess fiskarter från 1959
omnämns inte öringen eller harren överhuvudtaget, varför dessa arter kan ha tillkommit genom
inplanteringar efter detta datum. Öringen och harren har på senare tid dock minskat i mängd. En
möjlig orsak är bristen på lämpliga vattendrag för reproduktion. Då vandringshindren i den norra
Kvarnbäcken numera är undanröjda bör förutsättningarna för öringbeståndet dock ha förbättras.
Bäcken är emellertid inte stor nog att ensam kunna producera tillräckligt med öringyngel för att
upprätthålla ett intensivt fiske efter öring i sjön.
Provfiske: Inget standardiserat provfiske har genomförts i Skarvsjön. Däremot har Umeå universitet vid
två tillfällen fiskat efter sik för att genomföra forskning på denna i sjön inplanterade art. Resultat från
dessa fisken, inklusive bifångster av andra arter har därför sammanställts i figur 3-6.
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Figur 3. Fångster (bifångster) vid provfiske efter sik 2011.

Figur 4. Fångster (bifångster) vid provfiske efter sik 2014.

Resultaten visade på ett storvuxet abborrbestånd vid fisket 2011 som därefter minskat något.
Abborrbestånd kan dock gå i cykler och variera i storlek. Även beståndet vid fisket 2014 visade på en
relativt bra storlek på abborren. Även mörten var ovanligt storvuxen 2011 i Skarvsjön. Bifångsterna av
mört hade dock minskat väsentligt vid fisket 2014. Både 2011 och 2014 fångades dessutom ett fåtal
gäddor. Sikbeståndet varierade något mellan åren och medelstorleken hos siken var något högre 2011
än 2014.
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Figur 5. Jämförelse av storlek på abborre 2011 och 2014.
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Figur 6. Jämförelse av storlek på sik 2011 och 2014.

Norstedt, G. 2011. Lappskattelanden på Geddas karta. Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början. Thalassa förlag. 224 s.
Filipsson, O. 1994. Nya fiskbestånd genom inplanteringar eller spridning av fisk. Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. Nr. 2. S 1-65.
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KVARNBÄCKEN
I den norra av de två utloppsbäckarna från Skarvsjön har två vandringshinder åtgärdats under 2014.
Detta har genomförts med hjälp av anläggande av trösklar. Det övre vandringshindret bestod av
resterna av den vattenkraftverksfördämning som tidigare funnits i bäcken (figur 7) och det nedre
vandringshindret utgjordes av en fellagd vägtrumma (figur 8).

Figur 7. Det övre vandringshindret, stålspontningen, före respektive efter åtgärd.

Figur 8. Nedre delen av vägtrumman under Tallbergsvägen före respektive efter åtgärd.

Statusklassning: Statusen i bäcken uppgår endast till Måttlig ekologisk status på grund av de
vandringshinder som nu är åtgärdade. Enligt VISS anges även passagen under E45 som ett
vandringshinder, vilket det dock är felaktigt.
Elfiske: Åtgärderna som genomförts i bäcken har följts upp under 2016 med hjälp av
elfiskeundersökning (tabell 1 och 2). Tätheten av årsyngel var trots vandringshindren hög innan
trösklingarna varför denna hade minskat något vid uppföljningen, troligen p.g.a. naturliga
mellanårsvariationer.
Tabell 1. Antal individer fångade vid elfisken i Storbäcken med biflöden. Lokalerna är sorterade i strömriktningen.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Abborre Elritsa Gädda
Storbäcken Kvarnbränna stn 1
1990-09-27
14
1989-07-18 1
25
>1000 1
1986-07-26 3
22
1
>300 5
1986-07-24 5
30
Verkanbäcken Ovan Rågång
2009-07-17 35
30
32
Namonsbäcken Ned Näsvattnet
1990-09-28
1
Namonsbäcken 200m ovan bron
2009-07-17 32
4
4
77
Namonsbäcken 75m ned bron
1990-09-28 3
3
Storbäcken Sv Namonsbäcken stn 2 1989-07-19
7
>300 2
1986-07-22 1
6
165
Storbäcken stn 3 Nybygget
1989-07-20 1
2
1
4
>200
1988-07-27 10
2
5
>30
1986-07-22 5
5
4
Storbäcken stn 4 Norrby
1989-07-20 2
14
6
>100
1988-07-28 1
1
1
>200

Lake Mört
2
12
9
10
1

3
3
4

1

4
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Lokalnamn
Kvarnbäcken
Storbäcken Nedan bron stn 5

Storbäcken stn 6

Datum
1986-07-24
2016-08-17
2014-10-16
2008-09-11
1990-09-27
1989-07-19
1988-07-27
1986-07-23
1989-07-18
1986-07-22

Öring 0+
8
10
50

2
3
5
1
3

Öring >0+ Harr 0+
9
9
8
13
1
2
5
5
3
18
3
4
5
6

Harr >0+ Abborre Elritsa Gädda Lake Mört
3

1

1
2
1

90
>100 1
92
X
186

2
2
7

1

1

5

2

2

Tabell 2. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Storbäcken med biflöden. Lokalerna är sorterade i strömriktningen.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Elritsa Gädda Lake
Verkanbäcken Ovan Rågång
2009-07-17 17,6
14,2
16,8
0,4
Namonsbäcken Ned Näsvattnet
1990-09-28
0,9
Namonsbäcken 200m ovan bron
2009-07-17 13,2
1,3
1,3
30,1
Namonsbäcken 75m ned bron
1990-09-28 0,5
0,5
2,5
Kvarnbäcken
2016-08-17 15,9
11,3
2014-10-16 64,2
14,3
1,5
Storbäcken Kvarnbränna
1990-09-27
7,5
1,3
Storbäcken Nedan bron
2008-09-11
2,5
2,8
2,2
4,7
1997-08-15
1,1
X
X
X
1990-09-27
2,1
1

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER SKARVSJÖN OCH KVARNBÄCKEN
Samfällighetsföreningen vill få tillbaka ett bra öringbestånd i sjön och att säkerställa dess livskraft. Om
möjligt vill de även förbättra harrbeståndet som i dagsläget har minskat väsentligt och nästan helt är
borta. Tidigare har en damm vid sjöns norra utlopp använts till förträckning av öring innan de släpps ut
i sjön. Dammen är cirka tre meter djup och bottenfryser därför inte. En viss del av det utgående
vattnet från sjön leds via dammen innan det fortsätter ner längs Kvarnbäcken. Öring har tidigare
odlats upp till en storlek om cirka ett kilo innan de släpps ut i sjön. De senaste åren har istället
tvåsomring öring planterats ut direkt i sjön samtidigt som ett flertal riktigt stora öringar fångats i
Skarvsjön, varav en på nio kilo. Dessa större öringar kan mycket väl härröra från den
försträckningsverksamhet som bedrivits i dammen. Två öringar från Skarvsjön har åldersbestämts av
Aquanord AB, varv den mindre av dessa två antagligen är självreproducerad då dess vikt med god
marginal understeg ett kilo trots sin ålder. Den större öringen härrörde däremot troligen från
försträckningsverksamheten.
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Figur 9. Jämförelse mellan åldersbestämda öringar i Skarvsjön
samt övriga av Aquanord AB åldersbestämda öringar inom
Storuman och Vilhelmina kommuner.

Nätfisket har minskat väsentligt inom området sedan Tjernobylolyckan då området drabbades kraftigt
av det radioaktiva nedfallet och många av fiskarna överskred gällande gränsvärden för cesium-137
strax efter olyckan (tabell 3). Numera sker det nätfiske som bedrivs inom området framförallt i
Skarvsjön. Det kommer att vara svårt att både fortsätta erbjuda de generösa nätfiskereglerna som
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finns idag och samtidigt skapa ett bra öring- och/eller harrbestånd i sjön. Nätfiskerätten bör därför
begränsas till fiskerättsägarna och antalet nät per natt bör minskas (se förslag till fiskeregler längre ner
i dokumentet). Även sportfisket bör regleras på så sätt att uttaget per fiskare och dag begränsas och
att ett fönsteruttag sker (uttag sker endast mellan ett bestämt minimi- och maximimått) (tabell 5).
De åtgärder som genomfördes i Kvarnbäcken under 2014 bör följas upp med ytterligare ett elfiske
under 2018 på samma lokal som tidigare för att få en bättre bild av effekterna av dessa.

MEJVANSJÖN
Mejvansjön är en stor och grund sjö som ligger i det relativt flacka Skarvmyrkomplexet. Den är 151 ha
till ytan men har ett maximalt djup på endast två till tre meter. Avrinningsområdet uppgår till endast
14,3 km2 och vattenföringen genom sjön är blygsamma 0,18 m3/s. Sjön är på grund av dess ringa djup
förhållandevis näringsrik och har enligt uppgift
450
från fiskevårdsområdet en relativt god
400
produktion av abborre och gädda.

Statusklassning: Mejvansjön har bedömts till God
ekologisk status då ingen känd påverkan finns i
området.
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Den är tidigare provfiskad och tillväxtanalyserna
från detta återfinns i figur 10. Det fiske som sker
idag i sjön är spöfiske efter stor abborre. Tidigare
bedrevs även yrkesfiske efter abborre i sjön
genom att den arrenderades ut av SFF till en
person som fiskade för försäljning.
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Figur 10. Tillväxt hos abborre i Mejvansjön samt Skarvsjön
jämfört med abborrar åldersbestämda av Aquanord AB i
Västerbottens inland (grå linje).

Vattenkemi: De vattenkemiska prover som tagits i Mejvansjön och den intilliggande Lillmejvan visar på
ett svagt surt till surt vatten och en buffertkapacitet som varierar mellan mycket god och svag. Vattnet
i sjön är måttligt färgat till starkt färgat.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MEJVANSJÖN
Inga biologiska åtgärder för att förbättra fiskbestånden i Mejvansjön föreslås, däremot bör sjön kunna
utnyttjas mer för sportfiske efter abborre och gädda enligt föreslagna fiskeregler i tabell 5.

YTTRE VERKANSSJÖN
Yttre Verkansjön ligger nedströms Inre Verkansjön, varav den senare dock inte ligger inom Skarvsjöby
SFFs område. Vattendraget mellan sjöarna benämns Inrebäcken och byter namn till Verkanbäcken vid
Yttre Verkansjöns utlopp. Sjöns avrinningsområde är 39 km2 till ytan och vattenföringen i dess utlopp
uppgår till cirka 0,48 m3/s. Utloppsbäcken mynnar i sin tur i Namnonsbäcken utanför samfällighetens
område men Namonsbäcken mynnar i Storbäcken strax uppströms gränsen till Skarvsjöby SFFs
område (figur 1). Yttre Verkansjön är 61,2 ha till ytan och uppges ha ett maximalt djup på cirka åtta till
tolv meter.
I sjön anges öring, gädda, abborre, harr och ett fåtal stora sikar finnas. I Inre Verkansjön finns även
lake, varför även denna art sannolikt finns i Yttre Verkansjön och vid elfisket nedan utloppet
påträffades dessutom elritsa, som sannolikt även återfinns i sjön. Till sjön mynnar även Nymyrbäcken i
dess södra del i vilken storvuxen öring anges finnas. Fisket i sjön bedrivs huvudsakligen som nätfiske
men fisketrycket bedöms inte vara speciellt högt.
Utloppsbäcken har tidigare inventerats av Aquanord AB och resultatet visade att det fanns gott om
lämpliga lek- och uppväxtlokaler för öring, framförallt i de övre delarna av bäcken. De nedre delarna av
bäcken är däremot lugnflytande och utgörs till stor del av selområden. I den övre delen av bäcken
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påträffades ett fåtal flottledsrensningar men den gamla flottningsdammen hade ersatts av en tröskel
varför det inte kvarstod något vandringshinder vid sjöns utlopp.
Vid inventeringen bedömdes inte rensningarna
vara prioriterade att åtgärda men öringbeståndet
skulle dock sannolikt gynnas av att de översta
700 meterna i bäcken flottledsåterställdes. Den
elfiskeundersökning som genomfördes i samband
med
inventeringen
visade
trots
flottledsresningen på höga tätheter av både
årsyngel och äldre öringar i det rensade området
nedströms sjöutloppet (tabell 1 och 2).
Statusklassning: Ingen statusklassificering är
genomförd i Yttre Verkansjön men både inloppsoch utloppsbäcken är klassificerade till God
ekologisk status.
Figur 11. Tröskel i Yttre Verkansjöns utlopp.

Vattenkemi: De vattenkemiska proverna i Yttre verkansjön har varierat mellan ett nära neutralt vatten
och ett surt vatten. Alkaliniteten visar vanligen på en svag buffertkapacitet men denna har även
uppgått till god buffertkapacitet vid ett tillfälle. Färgtalet visar på ett måttligt färgat vatten i sjön (ett
tillfälle med betydligt färgat vatten).
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER YTTRE VERKANSJÖN
Samfällighetsföreningen vill förbättra harrbeståndet i sjön och skapa ett bra sportfiske i sjön. Ingen
harr påträffades emellertid vid elfisket i utloppsbäcken men tillgången på öringyngel var god i den
elfiskade lokalen. Enligt samfällighetsföreningen så sker bäckmete i bäcken, vilket vanligen kan
påverka öringrekryteringen väsentligt. En begränsning av bäckmetet eller ett förbud mot detta i de
översta strömmande partierna skulle därmed kunna förbättra tillskottet av öring till sjön.
Samfällighetsföreningen har även övervägt att införa nätfiskeförbud i sjön för att gynna fiskbestånden
och därmed även sportfisket. En flottledsrestaurering av de översta 700 meterna i Verkanbäcken, ett
förbud mot bäckmete i samma sträcka och ett nätfiskeförbud i sjön skulle kunna ge ett mycket bra
underlag för ett bra sportfiske efter öring i sjön som även skulle kunna locka till sig turister till
området. I samband med restaureringen av sträckan bör lekbottnar för både öring och harr anläggas
om tillgången till material i rätt dimension finns.
För att undersöka tillgången på föda för storvuxen öring kan samfällighetsförningen lägga ett
finmaskigt nät för att se om även mindre sik finns i sjön då endast större sikar anges påträffas i sjön.
Det bör även finnas små sikar i sjön om inte sikbeståndet har stora problem med reproduktionen och
rekryteringen och därmed håller på att slås ut.

STORBÄCKEN
Storbäcken är ett av Storumans kommuns största vattendrag med en medelvattenföring vid utloppet
på 7,9 m3/s, varav Namnonsbäcken bidrar med knappt 37% av vattenföringen. Avrinningsområdet
omfattar hela 638 km2. Storbäcken är flottningsrensad och har inventerats vid två tillfällen, dels 1997
av Micael Hedlund och dels 2008 av Aquanord AB. Förutom flottledsrensningar har bäcken även
påverkats av justeringar av trösklar i selens utlopp för att öka genomströmningen genom dessa. Inga
vandringshinder finns däremot längs Storbäcken. Inom avrinningsområdet bedrivs även
torvtäktsverksamhet vilket tillsammans med de stora myrområdena ger bäcken ett färgat vatten.
Bäcken har även utgjort referensområde för den gruvverksamhet som bedrivs utanför Pauträsk invid
Paubäcken varför bottenfauna har provtagits i bäcken under senare år.
Statusklassning: God ekologisk status ned till sammanflödet med Namnonsbäcken och därefter måttlig
ekologisk status. Den försämrade statusklassificeringen i den nedre delen av bäcken beror på
flottledsrensningen av bäcken.
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Vattenkemi: Resultatet från de vattenkemiska proverna i Storbäcken varierar kraftigt mellan ett nära
neuralt vatten och ett surt vatten och mellan en god buffertkapacitet och mycket svag
buffterkapacitet. Färgtalet varierar mellan måttligt färgat och starkt färgat vatten.
Fiskbestånd: Fiskbeståndet i Storbäcken består av öring, harr, elritsa och en del lake i de strömmande
partierna samt abborre, gädda och mört i selområdena. Undersökningar av dokument i
flottningsarkiven visar att Storbäcken aldrig har varit en utpräglad ”öringbäck” ens innan
flottningsrensningarna, utan huvudsakligen har varit ett harrvattendrag.
Elfiske: De elfiskeundersökningar som genomförts under åren i Storbäcken (tabell 1 och 2) visar på i de
flesta lokaler på låga tätheter av öring. Vid de få tillfällen som harr har fångats vid elfiskena är dessa
tätheter däremot normala eller till och med höga. Stora mängder elritsa har däremot fångats på de
flesta lokalerna och även om täthetsberäkningar saknas i de flesta fall så bör dessa uppgå till mycket
höga tätheter. Även tätheterna av gädda och abborre är i flera fall höga där dessa arter påträffats i
bäcken.
Bottenfauna: Bottenfaunaproverna som togs 2007 och 2009 visade på ett högt antal arter även om
antalet individer var lågt, sannolikt p.g.a. provtagningssvårigheter orsakade av det höga vattenflödet
vid provtagningstillfället. Resultaten visade att lokalen har en renvattenkrävande fauna och att
Storbäcken därmed inte är påverkad av organiska föroreningar. Storbäcken är inte heller påverkad av
försurning.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER STORBÄCKEN
Storbäcken skulle sannolikt gynnas av en flottledsrestaurering där det upplagda materialet återförs till
fåran och ger ett mer heterogent habitat för strömlevande arter. Beståndet av harr och öring kommer
då sannolikt att öka samtidigt som bestånden av elritsa möjligen närmar sig lägre och mer normala
nivåer.

UMEÄLVEN
Skarvsjöby SFFs område omfattar även en liten del av Stenselemagasinet i dess sydöstra hörn samt
den södra sidan av Umeälven nedströms Stensele kraftstation (figur 1).
Statusklassning: På grund av den kraftiga regleringen av Umeälvens huvudfåra uppnår dessa delar av
älven endast Otillfredsställande ekologisk potential. Umeälvsprojektet www.umealven.se arbetar dock
för att älven framöver skall uppnå God ekologisk potential.
Fiskbeståndet i den aktuella delen av Umeälven består av sik, abborre, gädda, harr, öring, lake, elritsa
och gers.

ÖVRIGA TJÄRNAR
MÖRTTRÄSKET
I Mörtträsket som är 74,2 ha till ytan, planterades sik ut för mer än 40 år sedan av dåvarande
Sötvattenslaboratoriet på Fiskeriverket. Utplanteringen skedde under ledning av Gunnar Svärdson och
gjordes som ett försök för att se om storsik och aspsik hybridiserade. En medhjälpare till Olof Filipsson
på Sötvattenslaboratoriet provfiskade sjön 1966 och fick då endast en sik. Däremot fångades stora
mängder med gädda och mört samt normala mängder med abborre.
Vattenkemi: De vattenkemiska prover som tagits i Mörtträsket och i det intilliggande Lill-Mörtträsket
visar på ett måttligt surt vatten (ett tillfälle med nära neutralt vatten och ett tillfälle med surt vatten)
med en buffertkapacitet som varierar mellan mycket god och mycket svag. Vattnet är även betydligt
färgat i sjön.
HÄLLTJÄRN
Hälltjärn har tidigare rotenonbehandlats, varefter amerikansk bäckröding och regnbåge utplanterades.
Dessa har dock inte klarat sig och rotenonbehandlingen var inte heller lyckad varför fiskbeståndet
återigen består av abborre och gädda.
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Vattenkemi: De vattenkemiska prover som tagits i Hälltjärn visar på ett vatten som varierar mellan
nära neutralt och surt och en alkalinitet som varierar mellan mycket god och svag buffertkapacitet.
Vattenfärgen varierar mellan svagt färgat och starkt färgat vid de olika provtagningstillfällena.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER ÖVRIGA TJÄRNAR
Inga biologiska åtgärder för att förbättra fiskbestånden i de mindre tjärnarna i området föreslås,
däremot bör dessa kunna utnyttjas mer för sportfiske samtidigt som föreslagna fiskeregler i tabell 5
följs.

KVICKSILVER OCH CESIUM I FISK
KVICKSILVER
Kvicksilver (Hg) är något som finns naturligt i marken men det är även något som tillförts markerna sen
lång tid tillbaka av utsläpp. De luftburna utsläppen har visserligen minskat sedan lång tid tillbaka men
långväga utsläpp, genom lufttransport, förekommer fortfarande. Idag är en av de större källorna av
kvicksilver till vattendragen de markskador som uppkommer i samband med skogsbruket. Detta är en
av anledningarna till att det är viktigt att lämna skyddszoner längs med vattnen och anlägga slamfällor
i skogsdiken.
Kvicksilver är ett ämne som ansamlas hos fisk vilket medför att fisk med höga halter kvicksilver är
olämpliga att äta för framförallt barn och gravida. Vanligtvis mäter man kvicksilverhalten i fisk hos
gäddan på grund av att det är en toppredator, d.v.s. att den står högst i näringskedjan och därmed
samlar på sig de högsta halterna. Man samlar då in fem gäddor från den sjö man önskar provta, där
gäddans vikt ska vara ca 1 kg för att få ett representativt resultat.
Livsmedelsverket svartlistade fram till 1991 sjöar med höga kvicksilverhalter i fisk vilket innebar att fisk
från dessa sjöar inte fick säljas eller ges bort. Sedan 2001 gäller istället gränsvärden som är gemsamma
och framtagna av EU. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 mg/kg men vissa fiskarter, exempelvis
gädda, har ett högre gränsvärde på 1 mg/kg.

CESIUM
Radioaktivt cesium hamnade i våra marker och vattendrag och därmed i livsmedel i samband med
Tjernobylolyckan 1986. Sedan dess har även fler olyckor vid kärnkraftverk inträffat, dock inte lika
närliggande eller med mindre effekt i Sverige än Tjernobylolyckan. Nedfallet från Tjernobyl var dock
mycket ojämnt fördelat över landet och även över Västerbottens län. Under de första åren efter
olyckan undersöktes innehållet av radioaktiva ämnen i livsmedel från jorden och skogen och förhöjda
halter av cesium-137 hittades främst i insjöfisk, vilda bär och svamp samt i kött av ren, älg, rådjur och
får.
I samband med Tjernobylolyckan sattes en gräns för hur mycket cesium som är acceptabelt att få i sig
under ett år från baslivsmedel köpta i butik. Normalt får vi i oss ungefär 0,3 % av den mängden per
person och år och endast en procent av stråldosen beräknas komma från Tjernobylolyckan. De som till
stor del lever på självhushåll genom jakt, fiske och bärplockning får däremot ofta i sig mer cesium än
andra svenskar. De nationella gränsvärden som Livsmedelsverket har fastställt för cesium-137 i
livsmedel är 1 500 bequerel per kilo kött från ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter
och 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

PROVTAGNING
Inom Storumans kommun har man genomfört provtagning av kvicksilver och cesium vid flera tillfällen
från 1980-talet och framåt i ett antal sjöar, bland annat i Skarvsjön. Strax efter Tjernobylolyckan var
cesiumhalterna i fisk i området högre än gränsvärdet för insjöfisk, men halterna har därefter minskat
till att underskrida gränsvärdet. Den senaste provtagningen i Storumans kommun var inom ett
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omfattande projekt som Västerbottens länsstyrelse genomförde gällande halter av kvicksilver och
cesium i konsumtionsfisk under 2010-2013. Vid dessa provtagningar var både kvickilverhalten och
cesiumhalten under gällande gränsvärden (tabell 3).
Tabell 3. Sammanställning av kvicksilvergällande gränsvärden
Datum
Sjö
1986-08-13
Mejvansjön
1986-08-24
Skarvsjön
1986-09-17
Skarvsjön
1986-11-11
Skarvsjön
1986-11-11
Skarvsjön
februari 1992
Skarvsjön
februari 1992
Skarvsjön
juli 1992
Skarvsjön
juli 1992
Skarvsjön
juli 1992
Skarvsjön
juni 2011
Skarvsjön
juni 2011
Skarvsjön
juni 2011
Skarvsjön

och cesiumanalyser i fisk inom Skarvsjöby SFF. Rödmarkerade värden överskrider
Art
Abborre
Abborre
Sik
Gädda
Sik
Gädda
Gädda
Gädda
Gädda
Gädda
Abborre
Abborre
Abborre

Storlek cm

Storlek g

Kvicksilver mg/kg

56
53
52
47,5
44
31
29
23,5

1490
1410
1151
970
680
310
207
217

0,21
0,32
0,38
0,12
0,16
0,18
0,09
0,12

Cesium 137 Bq/kg
2408
1722
1716
3109
1124

407
1116
663

FISKETURISM
Sportfiske en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar med mer än en miljon utövare enligt
Sportfiskarnas riksförbund. Motsvarande siffror från USA och Storbritannien är 34 respektive 4
miljoner. I många delar av världen omsätter sportfisket stora pengar och det är dessa sportfiskares jakt
efter nya spännande resmål med bra fiske som gör Storumans kommun intressant. Bara i Norden
omsätter fritidsfisket miljardtals kronor och genererar stora samhällsekonomiska värden genom
sysselsättning och vinster i företagande.
Fisketurism är till skillnad från fritidsfiske något som innefattar ett resande, d.v.s. att man reser till
platsen för att bedriva sitt sportfiske. Förutsättningen för en fungerande fisketurism är att det finns
livskraftiga fiskbestånd, att vattnen har en bra förvaltning och ofta att det finns ett intresse från
allmänheten för fritidsfiske i området. Fisketurism har förekommit i Sverige och övriga världen under
lång tid. Det har sedan mitten på 1990-talet gjorts en hel del insatser i Västerbottens län för att främja
utvecklingen av fisketurismen.
Många av alla tidigare projekt har haft fokus på laxartad fisk såsom lax, öring, röding och harr och
tonvikten har varit på strömmande vatten. Många av de marknadsföringsinsatser som gjordes för 1520 år sedan har idag spelat ut sin roll. Potentiella fisketurister använder sig idag mer och mer av olika
fiskeforum, nätverk etc. för att finna nya spännande destinationer. Det är därför viktigt att det finns
informativa och bra hemsidor som beskriver fisket på destinationen. Minst lika viktigt är att de
entreprenörer och guider som finns inom området har bra paketerade upplevelser och goda kontakter
med återförsäljare i utlandet som säljer produkterna. Men viktigast av allt är att man kan leva upp till
det man erbjuder, så att gästerna pratar gott om företaget och upplevelsen på olika fiskeforum på
nätet.
För att lyckas som sportfiskedestination är det viktigt att fiskerättsägarna, kommunen och
entreprenörer arbetar mot samma mål för att en satsning ska lyckas. Resursen (fisken) finns till stor
del redan idag vilket gör att det är möjligt att sätta ihop attraktiva fiskeupplevelser där fiske inom
Skarvsjöby SFF är en del upplevelsen. Möjligheten att ta fram attraktiva fiskepaket med boende,
guidning och fiske i Skarvsjöby SFF är finns det goda förutsättningar att göra redan idag. Det finns bra
fiske i sjön och boende i Storuman, det som dock saknas idag är en entreprenör som är verksam inom
områden.
Det som är viktigt för att lyckas som fiskedestination är ett gott värdskap och en väl fungerande
mottagningsapparat. Information och servicefunktioner längs vattnen tillsammans med professionella
fiskeguider är även viktigt för att uppfylla de krav som internationella gäster har på en destination.
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FISKET IDAG OCH I FRAMTIDEN
Det är många sportfiskare som drömmer om att en dag fånga sin drömfisk vid ett fantastiskt vatten
någonstans i världen. För många sportfiskare är det en röding på över tre kg, öring på fem kg eller en
harr på över ett kg. Detta är fullt möjligt att fånga på flera platser i Sverige och även inom Storumans
kommun. Andra sportfiskare, så kallade predatorfiskare, kommer med sina båtar fullt utrustade med
fiskeutrustning i sin jakt på drömgäddan. En magisk gräns i dessa sammanhang är tio kg, men gärna
större än så. Detta fiske är på uppgång även lokalt i Storumans kommun, där det finns många bra
fiskevatten i östra delarna av kommunen för detta fiske. Ett problem i dessa sammanhang kan vara att
lokalbefolkningen inte uppfattat att gädda och gäddfiske är en stor resurs för landsbygdsutvecklingen
och att ett alltför omfattande nätfiske bedrivs i sjöarna.
Många sportfiskare återutsätter däremot all den fisk de fångar, vilket medför att de inte påverkar
beståndet av fisk i sjön negativt. Vissa besökare ser dock gärna att det finns möjlighet att ta upp någon
fisk för att tillreda och äta direkt vid vattnet eller vid stugan efter dagens fiskeäventyr.
Det är viktigt att det finns skyltning till de parkeringsplatser som finns för besökare inom området och
där bör det även sättas upp informationstavlor om fiskevatten och gällande fiskeregler (på flera språk).
Stigar, vindskydd eller lämpliga lokala fisketips för sjön får gärna finnas med på kartor över området
för att serva tillresta besökare.
För att fisket ska utvecklas och bli en del i bygdens utveckling är det viktigt att det sker på ett hållbart
sätt. För att locka till sig besökare från boendeanläggningarna i omgivningen är det viktigt att olika
fiskepaket tas fram för att attrahera besökarna. Paketen kan innehålla alltifrån guidning och
fiskeutrustning till ett familjepris på fiskekort och en säck ved.
För att underlätta för besökare att köpa fiskekort när de kommer till området bör Skarvsjöby SFF
överväga att komplettera försäljningen av fiskekort med att även erbjuda fiskekort digitalt.

FISKEREGLER
En stor del av förvaltningen av fisket utgörs av att ha tydliga fiskeregler för alla som bedriver fiske
inom området. Det är därför även viktigt att fiskereglerna är lättillgängliga för besökarna och delas ut i
samband med lösandet av fiskekort. Det är dessutom en fördel om området har en hemsida, eller kan
sprida informationen på t.ex. iFiske, www.fiskekort.nu eller liknande portaler. Det är dock samtidigt
varje fiskares skyldighet att veta vilka regler som gäller för de fiskevatten man fiskar i.
Efterfrågan ökar alltmer på digitala fiskekort som går att lösa hemifrån via datorn eller genom
SMS/kortbetalning direkt ute vid vattnet. Detta ökar även attraktiviteten för områdena och leder ofta
till ökade intäkter på lite längre sikt. Många fiskare är idag dessutom mycket intresserade av
fångststatistik, vilket för många fiskerättsägare kan kännas som något besvärligt. Men genom digitala
fiskekort är det ofta möjligt att få in fångstuppgifter utan att fiskevårdsområdet behöver göra några
större arbetsinsatser.
För att bibehålla ett attraktivt fiske är det mycket viktigt att man förvaltar fisket på ett hållbart sätt. Att
man begränsar mängdfångande redskap och att det införs regler för att begränsa uttaget av fisk i sjön.
Det vanliga är att begränsa antalet nät som respektive fiskerättsägare får lägga per natt, om nätfiske
ska vara tillåtet. Om man tillåter nätfiske bör det begränsas till att enbart gälla fiskerättsägare.
Ofta finns det även begränsningar för att inte ta upp fisk som inte hunnit växa till sig. Detta är i
grunden bra, men för att få till ett attraktivt sportfiske bör även maximimått införas i sjön. Detta ska
även gälla predatorfiskar som gädda, som idag är en av de populäraste arterna för tillresta
internationella fisketurister.
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FISKETILLSYN
Det är viktigt med en väl fungerande fisketillsyn i ett område där fiske upplåts till allmänheten genom
fiskekortförsäljning. Detta både för att fiskerättsägarna ska se att det fungerar vid vattnet och även att
många av sportfiskarna vid vattnet vill ha en bra förvaltning av fisket. En tillsyningsman kan även
fungera som en god värd för samfälligheten men även för hela Storumans kommun. Det har under
senaste åren genomförs fisketillsynsutbildning vart annat år, som en del i det arbete som bedrivits av
Storumans kommuns fiskesamordnare.

FÖRESLAGNA FISKEREGLER
För fiske inom Skarvsjöby SFF ska alla besökare ha löst fiskekort som finns för området. Barn under 15
år fiskar gratis i sällskap med person som löst fiskekort. Fiskekort säljs av lokala säljare inom området.
Tabell 4. Förslag på Priser inom Skarvsjöby SFF år 2017
Fiskekort, båt eller guidning
Dagkort
Veckokort
Årskort
Hyra av båt inkl motor och bensin/dygn
Fiskerättsägarbevis
Ortskort (boende i byarna inom fiskeområdet)

Pris
100 kr
500 kr
1000 kr
300 kr
100 kr
300 kr

Följande fiskeregler gäller inom samtliga av Skarvsjöby SFF vatten med förbehåll för specifika undantag
nedan.






Fiskekort ska alltid medföras vid fiske. Allt fiske utan fiskekort är förbjudet.
Inom Skarvsjöby SFF är endast spöfiske tillåtet
Fiskerättsägare har dock rätt att fiska med maximalt 3 nät per dygn.
För nätfiske inom Skarvsjöby SFF ska näten vara minst 33 mm från knut till knut.
Fisk som tas upp måste följa minimi- och maximimått för fiske inom Skarvsjöby SFF.

Tabell 5. Minimi- och maximimått inom området.
Art
Minimimått
Öring
35 cm
Harr
35 cm
Gädda
50 cm




Maximimått
55 cm
55 cm
85 cm

Max 3 laxartade fiskar per dag och kort, vilka även skall innefattas av måtten i tabell 5.
Max 3 gäddor fiskar per dag och kort, vilka även ska innefattas av måtten i tabell 5
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