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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.
Umnäs SFF har en möjlighet att vara en viktig aktör för besöksnäringen inom kommunen genom sitt
unika fiske i Umnässjön samt i området kring fiskodlingen i Slussfors och även intressant fiske i de två
sjöarna Holmträsket och Stenträsket. Sportfisket i området riktar sig främst till besökare som vill ha
goda fångstmöjligheter på storväxt röding, öring, kanadaröding och sik i Umeälvssystemet eller goda
fångstmöjligheter till abborre och gädda i Holmträsket och Stenträsket. Genom denna fiskevårdsplan
är förhoppningen att en aktiv förvaltning av området genom fisketillsyn, informationstavlor, P-platser
och exempelvis sophantering kommer igång för att dessa fiskevatten ska synliggöras för sportfiske.

GEOGRAFI OCH FÖRVALTNING AV O MRÅDET
Byn Umnäs på den södra stranden av Umnässjön. Denna ligger i sin tur nedströms regeringsmagasinet
Gardiken och sitter ihop med den nedströms liggande sjön Storuman. Både Umnässjön och Storuman
är reglerade och har en gemensam dämningsgräns på 352 m.ö.h. En tröskel i Umnässjöns utlopp
medför att regleringsamplituden endast är fem meter i denna sjö istället sju meter som i Storuman.
Umnäs SFF förvaltar tre skiftesområden områden längs den södra delen av Umnässjön vilka även
sträcker sig i sydsydvästlig riktning och därmed även innefattar delar av Stenträsket samt nästan hela
dess utloppsbäck, Holmträskbäcken och delar av Holmträsket (figur 1).
Området är lättillgängligt och Umnässjön passeras av E12an samt av Umnäsvägen. Även Dikanäsvägen
går genom området och det finns ytterligare ett antal mindre vägar, fyrhjulingsvägar och leder som
underlättar framkomligheten till vattnen. Fisket i området bedrivs som spö- och nätfiske även om
nätfisket i Holmträsket, Stenträsket och Kroksjön har minskat väsentligt under det senaste decenniet. I
Umnässjön fiskas det dock året runt och det finns omkring sex personer i området som lägger ut nät
under stora delar av året inklusive ett relativt aktivt vinterfiske.

Figur 1. Karta över Umnäs SFF.
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REGLERING AV VATTENDRAG
Hela Umeälvens huvudfåra är utbyggd för vattenkraft och Umnässjön tillsammans med Storuman
utgör det nedersta av årsregleringsmagasinen i älven. Den nedre delen av magasinet har en
regleringsamplitud på sju meter varav överdämningen i samband med uppfyllnaden av magasinet
bland annat medförde att strömsträckorna mellan Storuman och Umnässjön försvann och båda
sjöarna numera utgör delar av samma vattenmagasin. Dessa strömsträckor tillsammans med
strömsträckor nedan Slussfors samt sjöns naturliga utlopp utgjorde tidigare de viktigaste
reproduktionsområdena för Umnässjöns storväxta öringbestånd. När dessa försvann blev sjöns
biflöden de enda kvarvarande reproduktionsområdena för öringen varför dessa numera är helt
livsviktiga för sjön strömlekande arter.
Den årliga tömningen av magasinet medför dock två problem. Dels kan den låga vattennivån förhindra
eller försvåra uppvandring i biflödena under framförallt våren, exempelvis under harrleken. Dels
medför den årliga torrläggningen och infrysningen av den reglerade zonen att den bentiska
produktionen minskat eller helt försvunnit. Detta medför ett minskat födounderlag till fisken,
framförallt öringen, som till stor del lever av bottenlevande insekter. Förutom detta minskar även
näringshalten i vattnet på grund av regleringen då sedimentationen ökar samtidigt som det
näringsrikare bottenvattnet strömmar ut ur sjön via kraftverken under vintern. Den totala
fiskproduktionen minskar därför i reglerade magasin jämfört med innan regleringen.

BESKRIVNING AV OMRÅDETS VATTENFÖREKOMSTER/SJÖAR
UMNÄSSJÖN
Den centrala delen av Umnäs SFF fiskeområde är Umnässjön, vilken de dock endast äger fiskerätten i
delar av. Sjön är 1277 ha till ytan, har ett maxdjup på 50 meter, ett medeldjup på 16,7 meter och ett
inflöde på 121,8 m3/s vilket ökar till 126,9 m3/s vid utloppet till Storuman. Sjön sitter dock genom
vattenkraftsreglering och överdämning ihop med Storuman via ett smalt sund uppströms Forsnacken.
Det finns även en tröskel i sundet som medför att regleringsamplituden i Umnässjön dämpas något
jämfört med i Storuman och endast uppgår till fem meter jämfört med Storumans sju meters
amplitud. Strömsträckorna nedan Umnässjön var innan regleringen mycket bra reproduktionslokaler
för strömlekande arter så som öring mm. Genom överdämningen har dessa strömmar och forsar dock
försvunnit och därmed även lekområdena. Till Umnässjön rinner fyra namngivna vattendrag varav
Holmträskbäcken är det största. De övriga är Stenträskbäcken, Ryfjällsbäcken och Kobäcken. Ingen del
av Ryfjällsbäcken ingår inom Umnäs SFF och redovisas därför inte separat här nedan. Den har dock ett
avrinningsområde på 44 km2 och ett beräknat medelvattenflöde på cirka 0,9 m3/s. Det finns även två
elfisken genomförda i bäcken som redovisas i tabell 1 och 2. I Umnässjön planterades år 1966 110 000
stycken pungräkor (Mysis relicta) in från Jansjön i Jämtland. Syftet med detta var att återskapa bättre
födotillgång för fisken efter vattenkraftsregleringen och de negativa effekter som regleringen medfört.
Fem år senare planterades även ett annat glacialrelikt kräftdjur ut, taggmärlan Pallaseopsis
quadrispinosa ut i ett flertal sjöar uppströms. Då dessa ganska snart började spridas nedströms längs
älven återfinns även detta kräftdjur i sjön.
Statusklassning: Umnässjön är på grund av vattenkraftsregleringen endast klassad till
Otillfredsställande ekologisk potential (figur 2). Ingen kemisk statusklassificering är däremot
genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet.
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Figur 2. Klassificeringar av ekologisk status i området av Umnäs SFF.

Vattenkemi: Vattenkemiska prover har endast tagits vid tre tillfällen i Umnässjön. Dessa visar dock på
ett nära neutralt pH, en god till mycket god buffertförmåga och ett svagt till obetydligt färgat vatten,
d.v.s. mycket goda vattenkemiska förhållanden.
Fiskbestånd: I Umnässjön finns samma fiskarter som i Storuman, vilken den
sitter ihop med. Det innebär att fiskbeståndet sannolikt består av sik, abborre,
gers, lake, röding, öring, elritsa, harr, gädda, kanadaröding och möjligen även
några förrymda regnbågar. Rödingen i Storuman finns i två varianter,
storröding (figur 3) vilken lokalt benämns svartröding och som lever djupt, samt
fjällröding (lokalt kallad ljusröding). I Umnässjön fångas rödingen djupt under
sommaren och grundare under vintern. Kanadarödingen har under senare år
ökat i antal och uppnår ofta vikter på ett flertal kilon. Den äter mindre fiskar,
liksom öringen i sjön. Det finns även relativt gott om sik i sjön även om den
storväxta sik, som under de senaste tio åren blivit frekvent förekommande i
både Storuman och Umnässjön, numera nästan helt har försvunnit från sjön.
Fisket i Umnässjön har dock totalt sett förbättrats under senare år enligt fe som
fiskar.
Figur 3. Storröding
från Umnässjön.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Ett önskemål om att unna skapa ett gemensamt fiskkort och/eller en enhetlig förvaltning mellan de
olika fiskerättsområdena i sjön finns inom Umnäs SFF. Detta har dock inte kunnat genomföras men
skulle underlätta och förbättra förvaltningen av fiskbestånden i sjön.
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HOLMTRÄSKET
Umnäs SFF förvaltar delar av sjön Holmträsket vilken är 85,4 km2 till ytan och har ett beräknat
vattenflöde på ca 1,7 m3/s vid utloppet. Till sjön rinner tre större vattendrag varav två rinner ihop
precis innan utloppet i Holmträsket. I den västra delen av sjön mynnar Storbäcken och dess östra del
mynnar Fjällbäcken och dess stora biflöde Krokbäcken. Utloppsbäcken från sjön heter
Holmträskbäcken och mynnar i Umnässjön i byn Umnäs.
Statusklassning: Holmträsket och dess utloppsbäck än endast klassade till Måttlig ekologisk status på
grund av bedömd förekomst av vandringshinder (figur 2). Inga vandringshinder föreligger dock i
Holmträskbäcken och det vandringshinder som tidigare funnits vid den gamla flottningsdammen vid
sjöns utlopp är åtgärdat under 2016. Ingen kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom
de ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet.
Vattenkemi: De vattenkemiska prover som tagits i Holmträsket visar på ett nära neutralt pH (dock
svagt surt vid ett provtagningstillfälle under vårvintern 1985), en god till mycket god buffertförmåga
och ett svagt till obetydligt färgat vatten, d.v.s. mycket goda vattenkemiska förhållanden.
Fiskbestånd: I Holmträsket finns abborre, sik, harr, öring, lake, gädda och sannolikt elritsa.
Harrbeståndet var enligt uppgift från SFF bättre tidigare då det numera sällan fångas några harrar.
Både abborr- och sikbestånden är däremot bra enligt samma uppgiftskälla och det finns även gott om
gäddor.

HOLMTRÄSKBÄCKEN
Holmträskbäckens totala avrinningsområde omfattar 88,1 km2 och det beräknade medelvattenflödet i
bäckens utlopp uppgår till cirka 1,8 m3/s. Hela bäcken flottledsrestaurerades 2008 av Aquanord AB och
en justering av dammen i sjöns utlopp genomfördes 2016 av Aquanord AB tillsammans med Umnäs
SFF för att säkerställa fiskvandring då sättarna lämnats kvar i dammen för att säkerställa sjönivån. I
samband med flottledsrestaureringen infördes även totalt nätfiskeförbud i bäckens mynning för att
garantera fiskvandring mellan bäcken och Umnässjön.
Vattenkemi: De vattenkemiska prover som har tagits i Holmträskbäcken visar, bortsett från två
tillfällen, på ett nära neutralt pH. I maj 1985 uppvisade proverna dock vid ett tillfälle vardera svagt sura
respektive måttligt sura förhållanden. Buffertförmågan har dock varit god till mycket god vid samtliga
tillfällen och vattnet har varit måttligt färgat då de flesta prover tagits under våren. De två prover som
tagits under sommar samt före snösmältningen visar på ett svagt till obetydligt färgat vatten. Totalt är
de vattenkemiska förhållandena goda i Holmträskbäcken.

Elfiske: Ett flertal elfisken har genomförts i
bäcken under åren och öringbestånden har
sedan restaureringen ökat i de två lokaler som
elfiskats under 2000-talet (figur 4 och tabell 1
och 2).

Antal/100m2

Fiskbestånd: I bäcken finns öring, elritsa, lake och gädda. Öringbeståndet har ökat väsentligt genom de
åtgärder som genomförts i bäcken (tabell 1 och 2).
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Figur 4. Täthet av öring i Holmträskbäcken vid
genomförda elfisken. Ljusa staplar visar årsyngel och
mörka staplar visar äldre öring.
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Tabell 1. Antal fångade individer vid elfisken i vattendrag som mynnar i Umnässjön. X i tabellen betyder att arten
är fångad, men antalet individer är okänt.
Datum
1989-08-31
1990-10-03
1989-08-31
Järvsjöbäcken Mynningen
1992-09-02
1990-10-11
Storbäcken Uppströms vägtrumma
2007-09-27
Fjällbäcken, Fjällmyran
1992-09-24
Fjällbäcken, Fjällbäcken
2007-09-27
Fjällbäcken, Höger vid vägböjen
1992-09-24
1990-10-13
Holmträskbäcken 100 m nedan delningen
1987-10-01
Holmträskbäcken huvudfåran upp n bro
1987-10-01
Holmträskbäcken L:a fåran upp kanal
1987-09-30
Holmträskbäcken 200 m ned nedre bro
1987-09-30
Holmträskbäcken 300 m uppströms vägen/ Grillplats 2011-08-04
2009-08-14
2007-09-27
1990-10-13
Holmträskbäcken Vägen
1990-10-11
1987-09-15
1986-08-20
Holmträskbäcken Nedan bron
2011-08-04
2009-08-14
2008-08-06
Holmträskbäcken utloppet
2008-08-06
Stenträskbäcken vägskylt
2007-09-27
Stenträskbäcken vägen
1990-10-11
Ryfjällsbäcken ovan bron
Ryfjällsbäcken nedan bron

Öring 0+
8
2
10

5
3
7
2
11
20
9
19
12
88
17
8
02
21
74
102
156
41
27
5
3

Öring >0+ Röding >0+ Elritsa Gädda
9
3
19
15
3
5
3
15
12
36
16
1
20
14
X
2
6
28
3
80
1
49
9
2
12
15
24
31
41
31
2

X
36
19
21

Lake

2
X
X
X
1
2
1
X

1
1

X

2

Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m i biflöden till Umnässjön. Lokalerna är sorterade i flödesriktningen.
Siffror inom parentes är beräknade av Micael Hedlund och saknas på elfiskeregistret alternativt stämmer inte
mot elfiskeregistrets tätheter (dubbla täthetsberäkningar).
Datum
Ryfjällsbäcken nedan bron

1990-10-03
1989-08-31
Järvsjöbäcken Mynningen
1992-09-02
1990-10-11
Storbäcken Uppströms vägtrumma
2007-09-27
Fjällbäcken, Fjällmyran
1992-09-24
Fjällbäcken, Fjällbäcken
2007-09-27
Fjällbäcken, Höger vid vägböjen
1992-09-24
1990-10-13
Holmträskbäcken 100 m nedan delningen
1987-10-01
Holmträskbäcken huvudfåran upp n bro
1987-10-01
Holmträskbäcken L:a fåran upp kanal
1987-09-30
Holmträskbäcken 200 m ned nedre bro
1987-09-30
Holmträskbäcken 300 m uppströms vägen/ Grillplats 2011-08-04
2009-08-14
2007-09-27
1990-10-13
Holmträskbäcken Vägen
1990-10-11
1987-09-15
1986-08-20
Holmträskbäcken Nedan bron
2011-08-04
2009-08-14
2008-08-06
Holmträskbäcken utloppet
2008-08-06
Stenträskbäcken vägskylt
2007-09-27
Stenträskbäcken vägen
1990-10-11

Öring 0+ Öring >0+
1,6

5,3
1,8
2,2
0,9
3,6
5,5
3,8
6,5
3,4
16,6
4,1
2,2
0,8
7,9
43
21,9
35
16,2
15,8
2,1
2

Röding Elritsa
>0+

Gädda

Lake

8,9
3,9
2,3
10,8
13,7
23,6
6
0,4
9,7
2,6
0,4
2,6
10,8
16,5
13,3
1,9
0,8
5,5
4,2
6,3
11,2
26,5
13,8
1,2

0,7

0,7
0,2
0,5
0,9

0,7
0,9
0,2

0,2
0,5
0,4

1,5
7,6
3,5
6,2

0,7
0,3
0,4

1,3
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STORBÄCKEN
Storbäcken mynnar i den västra delen av Holmträsket, har ett avrinningsområde på totalt 22,4 km2
och en beräknad medelvattenföring på cirka 0,45 m3/s. Bäcken har flera förgreningar och de två
största fårorna av bäcken inventerades 2008 från vägen och ner till utloppet i Holmträsket. Samtidigt
inventerades även samtliga vägtrummor under vägen i dess olika grenar. Bäcken är inte
flottningsrensad och den nedersta delen är mycket lugnflytande och består av selområden. Längre
upp blir den mer storblockig och strömmande. I den södra huvudfåran påträffades emellertid ett
vandringshinder strax uppströms den västra gränsen till Brattikens naturreservat, vilket bestod av
stockar som fastnat mot ett antal block i fåran som därefter hade tätats med finare material som förts
med nedströms.
Hela elva trummor återfanns i Storbäcken vid inventeringen. Sex av dem var bra anlagda och utgjorde
inte vandringshinder för fisk, medan fem stycken var felaktigt eller dåligt anlagda och hindrade fiskar
från att vandra uppströms. De bra trummorna återfanns i bäckens nedersta del i huvudfåran samt i
det lilla nordligaste biflödet som rinner genom Holmträsk, men även i bäckens sydligaste biflöde.
Statusklassning: Storbäcken har olika statusklassificeringar i olika delar av bäcken. Den nedre delen av
huvudfåran är endast klassad till Måttlig ekologisk status från utloppet i Holmträsket och upp till en bit
inne i Brattikens naturreservat på grund av bedömningen att det föreligger vandringshinder för fisk
inom området (figur 2). Detta stämmer dock inte då de felaktigt lagda trummorna återfinns uppströms
denna punkt. Samma fåra är uppströms detta klassad till God ekologisk status medan den södra fåran
börjar vid Gumtiken som mynnar i huvudfåran strax uppströms vägen är klassad till Hög ekologisk
status. Ingen kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom de ämnen som överskrider
gränsvärdena över hela landet.
Fiskbestånd: Öring.
Elfiske: Ett elfiske är genomfört i bäcken vilket visade på en normal förekomst av äldre öring i bäcken
men däremot inga årsyngel (tabell 1 och 2). Tidigare bäckmetade ungdomarna i byn öring i bäcken,
men detta har nog helt eller nästan helt upphört enligt uppgift från SFF.

FJÄLLBÄCKEN OCH KROKSJÖBÄCKEN
Fjällbäckens avrinningsområde omfattar 25,5 km2, och Kroksjöbäckens avrinningsområde omfattar
ytterligare 23,7 km2 till ytan. Den sammanlagda vattenföringen i mynningen i Holmträsket uppgår till
cirka 0,98 m3/s. Fjällbäcken är inventerad 2008, liksom dammen i Kroksjön. Dammen var vid
inventeringen i dåligt skick och utgjorde totalt vandringshinder för fisk med sin fallhöjd på cirka 1,1
meter. Uppe på dammen har det dock anlagts en skoterbro som används vid passage av bäcken.
Liksom Storbäcken inventerades Fjällbäckens huvudfåra från utloppet och upp till den väg som
passerar genom området. Dessutom inventerades samtliga trummor under vägen. Den nedersta delen
av Fjällbäcken och även Krokbäcken består av lugna myr-selområden. Cirka 800 meter uppströms
Krokbäcken övergår bäcken dock till att bli mycket storblockig och strömmande vilket varvas med
kortare och längre selpartier. Totalt inventerades fyra vägtrummor i Fjällbäcken varav tre var bra lagda
men den nordligaste trumman utgjorde vandringshinder för fisk.
Statusklassning: Fjällbäcken är endast klassificerad till Måttlig ekologisk status från utloppet i
Holmträsket och upp till mitten av passagen genom Brattikens naturreservat. Uppströms denna punkt
är de fåror som är statusklassificerade bedömda till God ekologisk status (figur 2). Detta är liksom i
Storbäcken en felaktig bedömning då det enda vandringshinder som återfinns i bäcken ligger
uppströms reservatet. Ingen kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom de ämnen
som överskrider gränsvärdena över hela landet.
De delar av Krokbäcken som är statusklassificerade är endast klassificerade till Måttlig ekologisk
status, vilket utgörs av passagen genom Kroksjön och en liten bit uppströms denna. Klassificeringen är
baserad på det vandringshinder och övriga effekter som dammen vid Kroksjöns utlopp medför. Ingen
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kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena
över hela landet.
Vattenkemi: Vattenkemiska prover har tagits vid tre tillfällen i Fjällbäcken. Dessa visade på ett nära
neutralt till svagt surt vatten, en god till mycket god buffertförmåga och ett måttligt färgat vatten
eftersom proverna tagits i samband med vårfloden. Även i Kroksjön visar de vattenkemiska proverna
på ett nära neutralt tillsvagt surt vatten, en god till mycket god buffertförmåga men ett måttligt färgat
vatten till betydligt färgat vatten under snösmältningsperioden. De vattenkemiska förhållandena i
Fjällbäcken och i Kroksjön är därmed mycket goda respektive goda trots de omfattande myrområdena
i omgivningen.
Fisk: Öring i Fjällbäcken samt abborre och gädda i Kroksjön. Kroksjöbäcken är dock mycket djup då den
rinner genom mjuka myrområden och hyser ingen eller endast lite fisk.
Elfiske: De elfiskeundersökningar som genomförts i Fjällbäcken visar på normala bestånd av årsyngel
samt normala till goda bestånd av äldre öringar. Tidigare har det även bäckmetats en del i bäcken med
goda fångster som följd vilket visar att bäcken hyser ett relativt bra bestånd av större öring.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER HOLMTRÄSKET MED BIFLÖDEN
Enligt uppgift från samfällighetsföreningen har fisket minskat väsentligt i Holmträsket under senare år,
framförallt uttaget via nätfiske. Bestånden av framförallt abborre och sik uppvisar bra storlek både i
antal och i vikt, men storleken på fisken har enligt samma uppgiftskälla dock minskat sedan
fisketrycket minskade. Tidigare har det även funnits gott om harr i sjön men denna fångas allt mer
sällan, däremot är gäddbeståndet bra. Inga åtgärder föreslås i själva Holmträsket eller i dess
utloppsbäck. Däremot bör vandringshindren i dess tillflöden åtgärdas för att återskapa fria
vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer.

STENTRÄSKET
Stenträsket ligger sydost om Holmträsket och har en yta av 114 ha. Båda sjöarna rinner i nordlig
riktning ut i Umnässjön i dess sydöstra del. I Stenträsket genomfördes en misslyckad
rotenonbehandling för cirka 50-60 år sedan då de oönskade arterna inte helt försvann från sjön utan
dessa bestånd därefter återhämtade sig. Vid höga vattenflöden i området kunde gäddan dessutom
vandra tillbaka till sjön från de kringliggande tjärnarna. I samband med rotenonbehandlingen
planterades röding från Bastansjön in, vilken är småvuxen i Bastansjön men har uppvisat god
tillväxthastighet när den planterats in i andra vatten. Rödingen finns dock sannolikt inte längre finns
kvar i Stenträsket.
Statusklassning: Stenträsket och Stenträskbäcken är klassade till God ekologisk status (figur 2). Ingen
kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena
över hela landet.
Vattenkemi: Vattenkemiska prover har endast tagits vid två tillfällen i Stenträsket. Dessa visade dock
på ett nära neutralt pH, en god till mycket god buffertförmåga och ett svagt till obetydligt färgat
vatten, d.v.s. mycket goda vattenkemiska förhållanden.
Fiskbestånd: Fiskbeståndet i Stenträsket utgörs av sik, abborre, öring och gädda. Bestånden av abborre
och sik är relativt goda.

STENTRÄSKBÄCKEN
Stenträskbäckens avrinningsområde uppgår till 22,4 km2 och medelvattenföringen beräknas till cirka
0,45 m3/s.
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Stenträskbäcken inventerades 2008. Den är inte flottledsrensad och är i sin nedersta del mycket
grund, småblockig och strömmande. Från Umnäsvägen och uppströms mot Dikanäsvägen är bäcken
däremot mycket meandrande och lugnflytande. Ovanför detta är den strömmande, blockrik och
lämplig för öring och har även inslag av mindre selområden och små tjärnar. Längs delar av bäcken
har dock kalhyggen anlagts hela vägen ner till bäcken utan att någon skyddsbård alls sparats.
Vattenkemi: De vattenkemiska prover som har tagits i Stenträskbäcken visade huvudsakligen på ett
svagt surt vatten (ett tillfälle med nära neutralt pH), en mycket god till god buffertförmåga och ett
måttligt till betydligt färgat vatten. De vattenkemiska förhållandena i bäcken var därmed goda.
Elfiske: Två elfisken är genomförda i Stenträskbäcken varav det senaste visade på normala tätheter av
öring medan det tidigare elfisket visade på lägre tätheter (tabell 1 och 2).

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fiskeförbättrande åtgärder bedöms vara nödvändiga i Stenträskbäcken. Däremot måste
skyddande vegetation lämnas mot bäcken vid skogsbruk vilket dels bidrar med föda genom
nedfallande blad och insekter men även skuggar bäcken och bidrar med skydd till fisken.

KOBÄCKEN
Kobäcken är namnet på utloppsbäcken ur Gårdmyrtjärnen. Den har ett avrinningsområde på 4,45 km2
och ett beräknat medelvattenflöde på cirka 0,09 m3/s. Den nedersta delen av bäcken ingår i Umnäs
SFF. Bäcken torkar dock ut under vissa somrar och bedöms för liten för att hysa något stationärt
bestånd av fisk.
Statusklassning: Kobäcken är endast klassificerad till Måttlig ekologisk status (figur 2). Ingen kemisk
statusklassificering är däremot genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena över
hela landet.

STORUMAN
Umnäs SFF omfattar även ett litet område i sjön Storuman, längst upp mot Umnässjön. Storumansjön
redovisas dock utförligt i den aktuella fiskevårdsplanen för Ankarsund och då Umnäs SFFs andel av
sjön är mycket liten återges därför ingen detaljerad redovisning i denna plan. Storumans magasin har
en yta av 17 072 ha, en volym av 4185 km3 och ett maxdjup på hela 148 meter. Det är därmed
Sveriges 13:e största sjö till ytan och landets tredje djupaste sjö. Liksom i Umnässjön planterades
Mysis relicta ut i Storuman 1966. Totalt sattes 122 000 individer från Jansjön ut. Dessa har etablerat
täta bestånd i sjön och återfanns vid provfiske i området runt Ankarsund i många av fiskmagarna. Till
Storuman har även taggmärlan, Pallaseopsis quadrispinosa spritt sig. Dessa påträffades däremot inte i
fiskmagarna vid det provfiske som genomfördes i anslutning till Ankarsund under 2016, även om de
påträffats i andra områden. Provfisket visade en nedgång i sikbeståndet och en ökning av arter som
söker föda längs botten så som lake, gers och storröding jämfört med det provfiske som genomfördes
på 1990-talet. Detta är ett steg i riktning mot de förhållanden som fanns i sjön innan regleringen
jämfört med hur ekosystemet har fungerat sedan dess. Även om det är en förändring i rätt riktning så
innebär de förändringar som skett i sjön att lekområdena för de arter som lekte i älven strömsträckor
samt de arter som lekte på grunda områden i sjön är och förblir helt försvunna eller kraftigt påverkade
av regleringen. Utplanteringarna av de glacialrelikta kräftdjuren medför även att fiskarna till stor del
går djupare i sjön än tidigare. Vid provfisket i Ankarsund hade dock abborr- och gersbestånden ökat
markant i de grundare områdena av sjön jämfört med tidigare.
Den del av Storuman som omfattas av Umnäs SFF ligger mycket nära fiskodlingen i Slussfors som odlar
röding, vilket med största sannolikhet påverkar fiskbestånden inom området genom eventuella
rymlingar samt att foderspill och den ökade primärproduktionen i området lockar till sig vilda fiskar.
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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 minskat sedan lång tid tillbaks 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. Det 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 kvicksilver i fisk i gädda på grund av att det är en toppredator, dvs den står högst
i näringskedjan, i många sjöar och reglerade älvar. 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 flertal sjöar. Efter Tjernobylolyckan genomfördes provtagning av
cesium i fisk i et fåtal individer inom Umnäs SFF. Dessa visade i flera fall på höga halter av cesium
under den följande hösten.
Den senaste provtagningen i Storumans kommun utfördes inom ett omfattande projekt som
Västerbottens länsstyrelse genomförde gällande halter av kvicksilver och cesium i konsumtionsfisk
under 2010-2013. I detta projekt provtogs drygt 20 sjöar inom Storumans kommun och samtliga av
dessa låg under gällande gränsvärden för båda ämnena, inklusive de sjöar som tidigare uppvisat höga
halter av cesium. (Två enskilda abborrar i Pauträsket överskred dock gränsvärdet för kvicksilver, dessa
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var dock större än det storleksintervall som eftersöktes). Resultaten från denna undersökning finns
även tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida.
Varken cesium eller kvicksilver utgör ett problem för fisken inom Umnäs SFF och utgör inte heller ett
hinder mot att konsumera dessa (tabell 3).
Tabell 3. Sammanställning av aktuella cesium- och kvicksilveranalyser i fisk.
Datum
Sjö
Art
1986-08-04
Holmträskbäcken
Öring
1986-08-04
Holmträsket
Abborre
1986-10-22
Holmträsket
Öring
1986-12-12
Umnässjön
Sik

Cesium 137Bq/kg
2370
308
1927
1270

FISKETURISM
Enligt den senaste undersökning (för år 2016) kring intresset för sport- och fritidsfiske i Sverige är det
1,6 miljoner svenskar mellan 16-80 år som årligen fiskar. Det roliga är att även andelen kvinnliga
utövare har ökat sedan den senaste undersökningen år 2013. Utöver detta är det ca 500 000 barn och
ungdomar under 16 år och ca 800 000 utländska fiskegäster som årligen fiskar i Sverige. 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 och Umnäs 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 är sedan mitten på 1990-talet gjorts en hel del insatser i Västerbottens län för att främja
utvecklingen av fisketurismen.
Många tror att fisketurismen i Sverige endast handlar om fiske efter laxartade fiskar såsom lax, öring,
röding och harr. Kanske beror detta att det är så djupt rotat hos oss boende i norra Sverige att ”prickig
fisk” är fin fisk och även är mycket populär hos de lokala fiskarna. Däremot så visar undersökningar att
70-80 % av alla internationella sportfiskare som kommer till Sverige kommer för att fiska gädda! På
många håll, framförallt i norra Sverige, ses gäddan fortfarande som en skräpfisk och genom sin plats
som toppredator, ett hot mot annat liv i sjön. Det är dock de riktigt stora gäddorna som är mest
värdefulla, både som troféfiskar och för att upprätthålla den ekologiska balansen i sjön. För många
utländska gäddfiskare ses en gädda över två kilo som en ”bra” fisk och gäddor över 100 cm räknas som
en riktig troféfisk.
För att underlätta för besökarna är det viktigt att det finns tydliga regler för vem som får bedriva fisket
och hur fisket får bedrivas. Men det är minst lika viktigt att det är tydligt var man får parkera och
slänga skräp. En förutsättning för att detta ska fungera är att informationen finns tillgänglig, gärna på
flera språk, och att det sker regelbunden tillsyn i området.
Umnäs SFF har goda förutsättningar att förvalta ett attraktivt fiskevatten med inriktning på sportfiske
efter röding och sik i anslutning till fiskodlingen. Det finns gott om röding och stor sik som är intressant
ur flera aspekter. Ett rödingfiske av god kvalité lockar främst sportfiskare från närområdet, men även
från kusten kan det komma fiskare som vill fiska ha goda fångstmöjligheter vid sitt fiske. Sikfisket är
däremot attraktivt även i ett internationellt perspektiv och då i många öststater. Att ha ett bra och
lättillgängligt sikfiske är även en produkt som är enkel att paketera för fisketurismföretagare.
Utöver fiske i anslutning till fiskodlingen finns ett attraktivt fiske i både Holmträsket och Stenträsket
som Umnäs SFF förvaltar delar av. Stor abborre har under senare år blivit allt populära för sportfiskare,
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vilket finns i Holmträsket. Däremot är fisketrycket med nät i Umnässjön alltför stort för att vara
intressant för besökande fiskegäster.

FISKET IDAG OCH I FRAMTIDEN
Det är idag många sportfiskare som drömmer om att fånga sin drömfisk vid ett fantastiskt vatten
någonstans i världen. För många sportfiskare är det en röding på över 3 kg, öring på 5 kg eller en harr
på över 1 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 10 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.
Idag sker ett omfattande fiske med nät i Umnässjön vilket kan vara svårt att kombinera med en
framtida utveckling av fisketurism i detta vatten. Däremot fiskas det mycket sparsamt i Holmträsket
och Stenträsket, både med nät och med spö. Här finns det däremot förutsättningar att arbeta vidare
för att skapa attraktiva fiskeupplevelser i framtiden. Abborre och gädda finns det gott om i dessa
vatten, men även bra bestånd av öring som genom alla vattendrag i området har goda förutsättningar
till stabila bestånd. Fortsatt fiskevård och bra hållbara fiskeregler kan tillsammans med trevliga
rastplatser och stigar (infrastruktur) leda till ett ökat sportfiske i området.
Många sportfiskare återutsätter även all den fisk de fångar, vilket medför att de inte påverkar
beståndet av fisk i vattnen 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 är lätt för besökarna att hitta till fiskevattnet och till de parkeringsplatser som
finns för besökare inom området. Vid dessa parkeringar är det även strategiskt att sätta upp
informationstavlor om fiskevattnen och gällande fiskeregler (på flera språk). Stigar, vindskydd eller
lämpliga lokala fisketips för era vatten får gärna finnas med på kartor över området för att underlätta
för 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. Att ta fram olika paketlösningar är mer
en fråga för turismentreprenörer som idag är verksamma inom ert område, eller har för avsikt att
nyttja era vatten i framtiden. Umnäs SFF ser genom god fiskevård och hållbart fiske till att fiskevattnen
är attraktiva att komma och besöka.
För att underlätta för besökare att köpa fiskekort när de kommer till området bör Umnäs 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 tex iFisk, www.fiskekort.nu eller liknande portaler. Det är dock samtidigt varje
fiskares skyldighet att känna till vilka regler som gäller för de fiskevatten man fiskar i.
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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.

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.

NUVARANDE FISKEREGLER
För fiske inom Umnäs SFF ska alla besökare ha löst fiskekort som finns för området. Fiskekort säljs av
lokala säljare inom området.
Tabell 4. Priser inom Umnäs SFF from 1 juli 2017.
Fiskekort, båt eller guidning
Dagkort
3-dygns kort
7-dygnskort
Årskort krokfiske fast boende och stugägare inom Umnäs
(fastighetsbeteckning ”Umnäs X: X”).
Årskort krok +nätfiske fast boende och stugägare inom
Umnäs (fastighetsbeteckning ”Umnäs X: X”).
Årskort krokfiske för make/maka, sambo och barn till
delaägare i SFF

Pris
100 kr
250 kr
400 kr
500 kr
1000 kr
300 kr

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





Fiskekort ska alltid medföras vid fiske. Allt fiske utan fiskekort är förbjudet.
Fiskerättsägare har dock rätt att fiska med maximalt 5 nät per dygn i Umnässjön.
Minimimått för ädelfisk uppgår till 25 cm vid krokfiske.
Maximalt 10 fiskar/ dygn och kort vid krokfiske.
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FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR AV FISKEREGLER



Lösande av krokfiskekort inom Umnäs SFF gäller endast för spöfiske. d.v.s. det är förbjudet att
fiska med nät, mjärde, ryssja, utter eller andra mängdfångande redskap.
Minimi- och maximimått för fiske inom Umnäs SFF (tabell 5).

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







Maximimått
55 cm
80 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
Fiskeförbud efter öring under perioden för lek, d.v.s. sept-okt
Fiskeförbud på harr under lek, d.v.s. maj
Nätfiskeförbud under rödingens och sikens lekperiod.
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