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INLEDNING
Fiskevårdsområden har en allt viktigare roll i utvecklingen av landsbygden och kan med sina fiskevatten
serva både fiskerättsägare, lokalt boende men även tillresta besökare med attraktiva aktiviteter i form av
fiske. Joesjö FVO förvaltar ett flertal sjöar med bestånd av öring och röding samt en sträcka i Jovattsån
där man har specifika sträckor för flugfiske. Inom området finns det möjligheter att hyra boende och hyra
av båtar men även trevliga rastplatser, vindskydd och stigar som förgyller vistelsen längs vattnen.
Turismen är idag den störst växande näringen i Sverige och fiske och naturupplevelser utgör en stor del
av detta. Det är därför viktigt att Joesjö FVO har en långsiktig plan för hur de vill vara med och bidra till
landsbygdsutvecklingen i regionen i stort. Fiskeplanen är viktig för att strukturera den kunskap som finns
om sjöarna och vattendragen, men även för att förvalta och utveckla fisket i området. Dokumentet är
även av stor vikt för aktörer (företagare) som vill nyttja Joesjö FVOs vatten för sina tillresta kunder.
Inom området gäller olika regler för fisket i olika vatten, allt för att möjliggöra för olika typer av gäster att
hitta attraktivt fiske för just dem. Vissa vatten har mer restriktiva regler för att kunna erbjuda mer
exklusiva fiskeupplevelser efter troféfiskar och fiske i enskildhet. Andra vatten kommer att vara en del av
basfisket i området, som tilltalar den mer prismedvetne gästen. Idag finns mycket fina sportfiskevatten
av god kvalité med troféfisk av främst öring men det finns även fina bestånd av röding i området.
Avsikten med denna fiskeplan är att klargöra områdets potential som sportfiskevatten och tydliggöra
områdets behov av fiskevårdande åtgärder och framtida förvaltning.

GEOGRAFI OVH FÖRVALTNING AV JOESJÖ FVO
Joesjö FVO förvaltar ett flertal sjöar i Jovattsdalen längst Krutfjellsvägen; Övre Jovattnet, Kalven,
Skälvattnet och några mindre tjärnar på Lillfjället norr om Joesjö samt ett flertal vattendrag i anslutning
till dessa sjöar (figur 1). Den östra fiskegränsen för fiskevårdsområdet går vid Skälvattsbäckens utlopp i
Jovattsån. Den västra delen av området gränsar mot Norge. Fisket i området sker både sommar och
vintertid efter röding och öring. Nätfisket inom området uppskattas totalt till cirka 250-300 nätnätter per
år men minskar enligt uppgift från fiskevårdsområdet allt eftersom.
Det finns gott om vandringsleder och skoterleder inom området vilket gör det mycket tillgängligt för
besökare både vinter och sommartid.

Figur 1. Karta över Joesjö FVO.
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BESKRIVNING AV SJÖAR OCH VATTENDRAG
ÖVRE JOVATTNET
Övre Jovattnet är den största och den mest centrala sjön inom området. Den ligger mellan Södra
Storfjället och Jofjället i en av de översta förgreningarna av Umeälvens avrinningsområde. Övre
Jovattnets avrinningsområde ligger delvis i Norge runt Bukksvattnet, men återfinns huvudsakligen på
Södra Storfjällets norra sluttning. Jofjället avvattnas mestadels mot Jovattsån nedströms Övre Jovattnet
samt mot Skälvattnet, vars utloppsbäck mynnar nedströms Övre Jovattnet i Jovattsån. Övre Jovattnet är
483 ha till ytan och maxdjupet uppgår till cirka 40 meter. De största biflödena till sjön är Autjejukke,
Boxbäcken och Räutekejukke samt inflödet via sjön Kalven. I sjön tillåts fiske med sju nät per natt för
delägarfastigheter och endast delägaren har rätt att nyttja detta.
Statusklassning: Sjön uppvisar Hög ekologisk status då ingen känd påverkan finns på sjön som inverkar
negativt på statusklassificeringen. Ingen kemisk statusklassificering är däremot genomförd, förutom de
ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet. Sjön är vare sig försurad, påverkad av
näringsämnen eller hydromorfologiska förändringar så som vattenuttag, flottning och
vattenkraftsreglering.
Fiskarter: Öring och röding finns naturligt i sjön. Förutom detta kan röding från Elsvattnet i Norge ha
spridit sig till i sjön, vilken planterats in i en fiskdamm i Räutekejukke under slutet av 1990-talet. Det finns
även osäkra uppgifter om utsättningar av Hornavanröding i sjön under 1960-talet.
Vattenkemi: Övre Jovattnet är en typisk fjällsjö med ett obetydligt färgat vatten (svagt färgat i samband
med islossningen och vårfloden), ett pH-värde som visar ett nära neutralt till svagt surt vatten (ett
tillfälle) samt en god till en mycket god buffertkapacitet och låga halter av näringsämnen.
Provfiske: Provfisken har genomförts vid minst fyra tillfällen i Övre Jovattnet; 1998, 2005, 2013 och 2016
(tabell 1). Resultaten visade fram till 2013 på ett allt eftersom förbättrat bestånd av röding med en ökad
medellängd och en ökad medelvikt samtidigt som tätheten av röding ökade. Vid provfisket 2016 hade
dock både tätheten och storleken minskat extremt mycket och rödingbeståndet bestod endast av få och
små individer som även uppvisade en försämrad tillväxt (figur 2 och 3). Öringbeståndet hade däremot
under perioden 1998-2013 minskat betydligt i medellängd och medelvikt samtidigt som antalet individer
ökat. Därefter återfanns den motsatta effekten vid provfisket 2016 med färre men större öringar i
fångsten och de största öringarna uppvisade även en ökad tillväxt jämfört med vid tidigare
provfisketillfällen (figur 2 och 3).
Tabell 1. Resultat vid provfisken i Övre Jovattnet.
CPUE
CPUE
CPUE antal
Medellängd
Medelvikt
CPUE antal
Medellängd
Medelvikt
antal
vikt
röding
Röding
Röding
Öring
Öring
Öring
1998 3,25
414,5
2,5
148,9
48,9
0,75
318,3
389,7
2005 5,33
357,7
3,3
173,6
49,1
2
209,8
97,1
2013 5,6
1057,2 3,4
209,5
88,0
2,2
156,7
54
2016 1,7
289,6
1,1
132
17
0,6
301,2
451,5
6
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5

5

4

4
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2

2

1

1

0

0
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Öring -16
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Figur 2. Längdfrekvensdiagram för röding och öring i Övre Jovattnet.
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Figur 3. Tillväxt hos röding respektive öring i Övre Jovattnet. Jämförelse med andra åldersbestämda individer inom Storuman
och Vilhelmina kommuner (Aquanord AB).

Åldersbestämningen av fiskarna visade att både rödingen och öringen har en långsammare tillväxt än
medelvärdet för de av Aquanord AB åldersbestämda öringarna inom Storuman och Vilhelmina
kommuner (figur 3), med undantag för de två största öringarna som fångades 2016 samt en storvuxen
öring och en relativt stor röding som fångades 1998. Den förhållandevis dåliga tillväxten beror sannolikt
på att sjön är näringsfattig och att konkurrensen om födan därför blir stor. De fåtal individer som blir
stora nog att övergå till att bli predatoriska och leva av de mindre fiskarna i sjön får däremot en
väsentligt ökad tillväxt när de passerat den kritiska storleksgränsen för att kunna övergå till fiskdiet.
Zooplanktonprovtagning: Under hösten 2016 genomfördes en kvalitativ zooplanktonprovtagning från
stranden i Övre Jovattnet av Jens-Petter Nilssen, en norsk professor på zooplankton samt Tina Hedlund,
Aquanord AB. Resultaten visade på näringsfattiga förhållanden och en låg täthet av zooplankton. Trots
detta fanns det relativt gott om större och predationskänsliga hoppkräftor vilket visar att betestrycket
från de planktonätande pelagiska fiskarna (rödingen) var relativt lågt. Totalt nio arter påträffades i
provet, fyra arter av hoppkräftor, tre arter av hinnkräftor och två arter av rotatorier. Av dessa har fyra
arter preferens för kallare vatten och/eller större sjöar. Den allra vanligaste arten i provet var hinnkräftan
Bosmina longispina följt av hinnkräftan Daphnia galeata och rotatorien Kellicottia longispina.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER ÖVRE JOVATTNET
Provfiskeresultaten tyder på att produktionen i sjön är mycket låg och att konkurrensen om födan därför
blir stor. Detta medför att risken är mycket hög att försämra fiskbeståndet om fisketrycket blir för hårt,
framförallt på de storväxta fiskarna som har klarat av att övergå till fiskdiet. Dessa större fiskar gallrar
bland de mindre individerna, vilket minskar konkurrensen mellan de mindre storleksklasserna i sjön och i
förlängningen även ökar tillväxten hos de små öringarna och rödingarna. Om målsättningen med
fiskevårdsarbetet är att skapa ett storväxt fiskbestånd med ett antal troféfiskar i sjön bör nätfisket
begränsas och ett maximimått bör införas för att få upp medelstorleken i sjön. Om målsättningen istället
är att maximera uttaget av ”matfisk” från sjön så bör även i detta fall omfattningen av nätfisket ses över
och sannolikt även minskas. Ett förslag har även framkommit om att ersätta nätfisket, helt eller delvis,
med tinfiske där valda delar av fångsten kan släppas tillbaka oskadade. Detta kan även kombineras med
ett maximimått för att få upp medelstorleken på fisken. Vid det sista provfisket var dock den totala
fångsten lägre än vid något tidigare provfisketillfälle varför det viktigaste för att förbättra fiskbeståndet
är att minska det totala fisketrycket så att bestånden har möjlighet att återhämta sig.

KALVEN
Kalven är 83,8 ha till ytan och ligger i direkt anslutning till Övre Jovattnet via ett smalt, men inte speciellt
strömsatt sund. Det finns därmed fria vandringsvägar mellan sjöarna även om sundet är förhållandevis
grunt. Djupet i Kalven uppgår till som mest till åtta meter varav den inre delen är djupast och
medeldjupet uppskattas till endast tre meter. Provtagningar har visat att den inre djupare delen håller
sedimentationsbottnar och den yttre grundare delen består av transportbottnar. Sedimentationen i den
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inre delen bör härröra dels från sjön som helhet, men framförallt från material transporterat till sjön via
Greipbäcken som mynnar innerst i Kalven.
I anslutning till Kalven finns även planer att anlägga ett 17,3 ha stort fritidshusområde, varför ett
kontrollprogram för sjön upprättades 2011, men provtagningar har endast genomförts 2010.
Statusklassning: Ingen statusklassificering har genomförts i sjön.
Fiskarter: I Kalven fångas huvudsakligen öring, framförallt sommartid, då sjön är grund och därmed blir
för varm för rödingen. Fria vandringsvägar finns emellertid mellan Kalven och Övre Jovattnet varför båda
fiskarterna har möjlighet att vandra mellan sjöarna.
Provfiske: Provfisken har genomförts vid minst tre tillfällen i Kalven; 1998, 2005 och 2013 (tabell 2).
Resultaten visade att rödingbeståndet var svagt i antal räknat, beroende på sjöns bristande djup. De
rödingar som fångades hade dock en relativt hög medelvikt och även en förhållandevis bra tillväxt (figur
4 och 5). Öringbeståndet i Kalven var storvuxet vilket medförde att fångsterna per nät var höga.
Tillväxten var däremot något lägre än hos andra öringbestånd i Storumans och Vilhelmina kommuner
men bättre än hos övriga öringbestånd inom fiskevårdsområdet och även bättre än rödingen i Kalvens
tillväxt (figur 4 och 5).
Tabell 2. Resultat vid provfisken i Kalven.
CPUE
CPUE
CPUE antal
Medellängd
Medelvikt
antal
vikt
röding
Röding
Röding
1998 7
1080,5 3
228,3
132,7
4
2005 7,5
2015
0,5
252
150
7
2013 8
2048
8
5

CPUE antal
Öring

Medellängd
Medelvikt
Öring
Öring
247,5
170,6
294,7
296,2
256
213
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Figur 4. Längdfrekvensdiagram för röding och öring i Kalven.
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Sedimentprover: Provtagningarna 2010 visade på låga halter av fosfor och något högre halter av kväve,
men totalt sett relativt näringsfattiga förhållanden. Resultaten visade även att den yttre delen av Kalven
utgjordes av minerogena transportbottnar medan den inre delen utgjordes av sedimentationsbottnar.
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GREIPBÄCKEN
I den nordvästra änden av Kalven mynnar en Greipbäcken vars avrinningsområde uppgår till ca 14 km2
och vars medelvattenföring är cirka 0,5m3/s. Bäckens nedersta del, från den Norska gränsen och
nedströms, är mycket meandrande och lugnflytande och bör därför inte vara optimal som
reproduktionsområde för öring. Högre upp i bäcken har däremot ettårig fisk noterats och på den norska
sidan om gränsen finns en tjärn med utplanterad öring.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER KALVEN MED TILLFLÖDE
I Kalven finns goda möjligheter att skapa ett bra trofévatten för öring. Den största öringen som fångades
under sommaren 2015 vägde hela 5,4 kg. Tillväxten är relativt god men trots detta lägre än medelvärdet
för Storumans och Vilhelmina kommuner. Sjön behöver därför en uttagsbegränsning för att det
storvuxna öringbeståndet skall kunna bibehållas. Det finns idag en rekommenderad bag limit på tre
fiskar/dygn, vilket enligt uppgift sällan efterlevs. För att minimera motståndet mot striktare fiskeregler
kan dessa genomföras i två steg. Först införs ett maximimått på öring (förslagsvis 50 cm) och en bag limit
på maximalt tre fiskar. Därefter övergår man till Catch and release (C&R) efter några år.
Då Greipbäckens nedre del inte bedöms som ett lämpligt lekområde härrör sannolikt fisken i Kalven
ursprungligen från Övre Jovattnet och består av individer som utnyttjar Kalven som födosök. För att
säkerställa att fisk kan röra sig mellan sjöarna bör därför nätfiske förhindras i anslutning till sundet mellan
sjöarna.

BOXBÄCKEN
Boxbäcken är den västligaste av de tre större vattendrag som mynnar direkt i Övre Jovattnet. Den har
huvuddelen av sitt avrinningsområde på den norska sidan om Riksgränsen, runt sjön Bukksvatnet.
Avrinningsområdet är cirka 20 km2 till ytan och medelvattenföringen under året uppgår till 0,75 m3/s,
varav det högsta flödet sker under sommaren i samband med snösmältningen.
De nedersta 1,8 km av bäcken är kraftigt meandrande, sannolikt relativt lugnflytande och lämpar sig
därför inte som reproduktionsområde för öringen i sjön. Uppströms denna del av bäcken blir den
däremot strömmande och forsande och bör kunna hysa öring och möjligen även lekområden för öring.
Inga biologiska provtagningar eller undersökningar har dock genomförts i bäcken.
Statusklassning: Boxbäcken är inte statusklassificerad.
Vattenkemi: Under vårfloden 1988 när den antropogena försurningen hade upptäckts och ett stort antal
sjöar och vattendrag provtogs uppmättes pH till svagt surt och buffertförmågan var god till mycket god
samtidigt som färgtalet visade på ett svagt färgat vatten i Boxbäcken. Boxbäcken uppvisar därför
sammantaget en bra vattenkvalitet.

RÄUTEKEJUKKE
Räutekejukke är den mittersta av de tre större biflödena till Övre Jovattnet och mynnar i byn Boxfjäll,
relativt nära Boxbäcken, i sjöns västra ände. Avrinningsområdet ligger dock längre söderut än den
föregående bäckens och avvattnar cirka 11 km2 av Boxfjället samt Atofjället. Medelvattenföringen
uppgår till cirka 0,42 m3/s under året. Bäckens nedersta del är något mindre meandrande och därmed
sannolikt även mer strömsatt än Boxbäcken. I bäckens nedre del är dock ett vandringshinder anlagt
samtidigt som lekgrus har placerats ut nedströms detta i anslutning till en vägtrumma. Vandringshindret
utgörs av en fiskdamm som Tärna Vilt AB anlade i bäcken i anslutning till sitt verksamhetsområde på
slutet av 1990-talet, i vilken röding från Elsvattnet i Norge planterades in.
Statusklassning: Räutekejukke har klassificerats till Hög ekologisk status då ingen känd påverkan finns på
bäcken som inverkar negativt på statusklassificeringen. Ingen kemisk statusklassificering är däremot
genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet.
Vattenkemi: Mellan 1988 och 1992 när den antropogena försurningen hade upptäckts och ett stort antal
sjöar och vattendrag provtogs uppmättes pH till nära neutralt vid sju av åtta vårflodsprovtagningstillfällen
6

samtidigt som buffertförmågan var god till mycket god och färgtalet visade på ett svagt till måttligt färgat
vatten. Räutekejukke uppvisar därför sammantaget en mycket bra vattenkvalitet.
Elfiske: I bäcken finns två elfiskelokaler i vilka öring har fångats (tabell 3). I den nedre av de två lokalerna
har även relativt höga tätheter av årsyngel fångats vilket visar att området fungerar som
reproduktionsområde för öring samtidigt som tätheterna av äldre öring varit höga (tabell 4). I den övre
lokalen har däremot endast äldre öringar påträffats och i normala tätheter.
Tabell 3. Antal individer fångade vid elfisken i Räutekejukke.
Koordinater
Räutekejukke mynningen
7290700-1445300
1990-09-09
Räutekejukke övre
7288650-1444400
1990-09-09

Datum

Öring 0+
15
0

Öring >0+
28
4

2

Tabell 4. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Räutekejukke.
Koordinater
Räutekejukke mynningen
7290700-1445300
1990-09-09
Räutekejukke övre
7288650-1444400
1990-09-09

Datum

Öring 0+
10,9
0

Öring >0+
12,7
6,8

AUTJEJUKKE
Det tredje och största biflödet till Övre Jovattnet är Autjejukke med sitt avrinningsområde på ca 40 km2
och sin medelvattenföring på 1,52 m3/s. Bäcken avvattnar stora delar av Södra Storfjällets norra sluttning
och är strömsatt hela vägen ner till Övre Jovattnet. Inga biologiska undersökningar har emellertid
genomförts i bäcken varför fiskbeståndet är okänt men bäcken bedöms ha potential att hysa lämpliga
lekområden för öring.
Statusklassning: Liksom Räutekejukke uppvisar Autjejukke en Hög ekologisk status då ingen känd
påverkan finns på bäcken. Ingen kemisk statusklassificering har däremot genomförts, (förutom de ämnen
som överskrider gränsvärdena över hela landet).
Vattenkemi: Mellan 1985 och 1991 provtogs de två sjöarna Autjejaure och Autjejaurebliereke som
bäcken rinner genom, vid tre tillfällen vardera. pH uppmättes då till nära neutralt vid samtliga tillfällen
samtidigt som buffertförmågan var god till mycket god och färgtalet visade på ett obetydligt färgat
vatten. Vattenkvaliteten inom Autjejukkes avrinningsområde bedöms därför sammantaget vara mycket
bra.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER BIFLÖDEN TILL ÖVRE JOVATTNET
För att undersöka förekomsten av reproduktionslokaler för öring i anlutning till Övre Jovattnet bör
elfisken genomföras i Boxbäcken och i Autjejukke. Även i Räutekejukke bör ett elfiske genomföras i det
område där lekgrus tidigare placerats ut.

SKÄLVATTNET
Skälvattnet är ca 150 ha till ytan, ligger norr om Övre Jovattnet och avvattnas via Skälvattsbäcken ner till
Jovattsån cirka 2,5 km nedströms utloppet ur Övre Jovattnet. Sjön fiskas huvudsakligen med pimpelfiske
samt med nät av två fiskerättsägare.
Statusklassning: Skälvattnet har klassificerats till Hög ekologisk status då ingen känd påverkan finns på
sjön som inverkar negativt på statusklassificeringen. Ingen kemisk statusklassificering är däremot
genomförd, förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet. Sjön är vare sig försurad,
påverkad av näringsämnen eller hydromorfologiska förändringar så som vattenuttag, flottning,
vattenkraftsreglering och saknar även onaturliga vandringshinder.
Vattenkemi: Mellan 1985 och 1991 provtogs både Skälvattnet och den uppströms belägna LillSkälvattnet, vid fyra respektive tre tillfällen. pH uppmättes då till svagt surt till nära neutralt samtidigt
som buffertförmågan var god i den övre och mindre sjön samt mycket god i Skälvattnet. Färgtalet
uppmättes till ett obetydligt färgat vatten vid samtliga tillfällen. Vattenkvaliteten inom Skälvattnets
avrinningsområde bedöms därför sammantaget vara mycket bra.
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Fiskarter: Öring och röding har sedan tidigare varit kända i sjön och elritsa har tillkommit till sjön på
senare år.
Provfiske: Provfisken har genomförts 2005 och 2016 i Skälvattnet (tabell 5). Vid det senare tillfället
påträffades även en elritsa, vilket inte har varit känt i sjön sedan tidigare. Resultatet 2005 visade på ett
småvuxet bestånd av både öring och röding, vilket sannolikt delvis kan bero på ett hårt nätfisketryck då
tillväxten var relativt god, framförallt hos öringen (figur 6 och 7). Den fångade fisken var även yngre än
de som fångats vid provfisken i Övre Jovattnet och i Kalven, vilket återigen tyder på ett hårt nätfiske i sjön
och en dålig tillväxt. Vid provfisket 2016 hade antalet fiskar minskat i fångsterna, till största delen
beroende på att öringen nästan helt försvunnit. Den enda öring som fångades var dessutom mycket
magrare än de öringar som fångades 2005. Även rödingen hade minskat i storlek samtidigt som antalet
individer ökat marginellt. Tillväxten hade parallellt med detta försämrats något hos båda arterna (figur
7). Sammantaget tyder resultaten på ett fortsatt (för) högt fisketryck i sjön, vilket även sannolikt har
förvärrats sedan 2005 då öringbeståndet nästan helt försvunnit.
Tabell 5. Resultat vid provfisken i Kalven.
CPUE
CPUE
CPUE antal
Medellängd
Medelvikt
CPUE antal
Medellängd
Medelvikt
antal
vikt
röding
Röding
Röding
Öring
Öring
Öring
2005 6,4
492,4
2,4
196,2
66,7
4
178,6
83,1
2016 3,2
134,2
2,8
122
43,6
0,2
191
59
7
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5
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4
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3
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2

2

1

1

0

0

Längd mm

Längd mm

Figur 6. Längdfrekvensdiagram för röding och öring i Skälvattnet.
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Figur 7. Tillväxt hos röding respektive öring i Skälvattnet. Jämförelse med andra åldersbestämda individer inom Storuman och
Vilhelmina kommuner (Aquanord AB).

SKÄLVATTSBÄCKEN
Skälvattsbäckens totala avrinningsområde omfattar 31,6 km2, ligger inom den västra delen av Jofjället
och medelvattenföringen uppgår till 1,2 m3/s. Bäcken som är cirka 3 km lång, mynnar knappt 2,5 km
nedströms utloppet ur Övre Jovattnet. Ungefär en kilometer från utloppet i Jovattsån finns dock ett
naturligt vandringshinder för fisk varför fisk inte kan vandra mellan Jovattsån och Skälvattnet.
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Statusklassning: Skälvattsbäcken har klassificerats till God ekologisk status. Bäcken är visserligen vare sig
försurad eller påverkad av näringsämnen men på grund av förekomsten av brukad mark intill
vattendraget sänks klassificeringen från Hög till God ekologisk status. Ingen kemisk statusklassificering är
däremot genomförd, (förutom de ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet).
Vattenkemi: Mellan 1985 och 1992 provtogs bäcken vid tio tillfällen, huvudsakligen under
vårflodsförhållanden. pH uppmättes då till nära neutralt samtidigt som buffertförmågan var mycket god.
Färgtalet varierade samtidigt mellan obetydligt färgat och ett måttligt färgat vatten. Vattenkvaliteten
bedöms därför vara mycket bra inom Skälvattsbäcken.
Elfiske: Ett elfiske har genomförts i bäcken vid vilket öring mellan 43 mm och 200 mm påträffades (tabell
6). Bäcken fungerar därmed både som reproduktionslokal och som uppväxtlokal för öring i området.
Tätheterna var relativt normala för liknande vattendrag, om än något under det normala för årsyngel
(tabell 7).
Tabell 6. Antal individer fångade vid elfisken i Skälvattsbäcken.
Koordinat
Skälvattsbäcken Vägen
7293500-1451250
1990-09-10

Datum

Öring 0+
11

Öring >0+
32

2

Tabell 7. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Skälvattsbäcken.
Koordinat
Skälvattsbäcken Vägen
7293500-1451250
1990-09-10

Datum

Öring 0+
4

Öring >0+
9,6

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER SKÄLVATTNET OCH SKÄLVATTSBÄCKEN
För att förbättra fiskbeståndet av både öring och röding i Skälvattnet bör fisketrycket minska. Tillväxten
var tidigare relativt god hos öringen vilket visar att potentialen för ett bra fiskbestånd finns i sjön om bara
storleksfördelningen mellan individerna är lämplig. Skälvattsbäcken fungerar som reproduktionsområde
för öringen och fisken vandrar upp till sjön vid en ålder av två till tre somrar.

JOVATTSÅN
Utloppsbäcken ur övre Jovattnet benämns Jovattsån och dess totala avrinningsområde uppgår till totalt
207 km2, varav avrinningsområdets yta ned till Skälvattsbäckens utlopp och gränsen för Joesjö FVO
uppgår till 143,5 km2. Vattenföringen är i medeltal 5,35 m3/s vid Skälvattsbäckens utlopp och ökar
ytterligare till 7,71 m3/s vid utloppet i Nedre Jovattnet. Från vägbron, ca 700 meter nedan Övre
Jovattnets utlopp och nedströms till gränsen för Joeströms FVO ca 1800 meter längre nedströms, är
endast flugfiske tillåtet. Flugfiskesträckan fortsätter även in på Joeströms FVO, som ett samarbete
områdena emellan. Ungefär 200 meter nedströms vägbron finns dock en tröskel som anses utgöra delvis
vandringshinder för fisk och som även hindrar elritsa att sprida sig längre uppströms. Tröskeln bedöms
emellertid även utgöra vandringssvårigheter för öringen och rödingarna i ån. Rödingen påträffas dock
nästan bara vintertid i ån samt sporadiskt i dess övre delar under sommaren då rödingen föredrar kallare
vatten än öringen.
Statusklassning: Ån är klassificerad till God ekologisk status. Den är vare sig försurad eller påverkad av
näringsämnen men på grund av förekomsten av brukad mark intill vattendraget sänks klassificeringen
från Hög till God ekologisk status. Ingen kemisk statusklassificering är däremot genomförd, (förutom de
ämnen som överskrider gränsvärdena över hela landet).
Vattenkemi: Vattenkemiska prover har endast tagits i Jovattsån nedströms Nedre Jovattnet. Då de
resultaten inte visar på någon tydlig påverkan av vare sig försurning, övergödning eller annan inverkan på
vattenkvaliteten bedöms denna vara god i ån, likväl som i samtliga provtagna områden uppströms.
Fiskbestånd: Öring och periodvis även röding. I flugfiskesträckan är även elritsa noterad vid ett fåtal
tillfällen, dock ännu inte i sjön uppströms.
Elfiske: Ett elfiske genomfördes 2008 i den övre delen av Jovattsån mellan Joesjö och Skälvattsbäcken
(tabell 8). Tätheterna av öringyngel var höga och tätheterna av äldre öring var mycket höga inom lokalen.
Även elritsa påträffades vid fisket men tätheterna av dessa registrerades inte (tabell 9).
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Tabell 8. Antal individer fångade vid elfisken i Jovattsån.
Koordinater
Lokal 1
7293195-1450722
2008-09-20

Datum

Öring 0+
22

Öring >0+
19

2

Tabell 9. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Jovattsån.
Koordinater
Lokal 1
7293195-1450722
2008-09-20

Datum

Öring 0+
27

Öring >0+
20

Driftinventering: En driftinventering genomfördes 2013 mellan Övre Jovattnets utlopp och vägbron ca
700 meter längre ned. Längs sträckan påträffades endast fem öringar i storleksintervallet 0-30 cm
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER JOVATTSÅN
I Jovattsån finns en sträcka som endast är upplåten för flugfiske. Denna ligger både inom Joesjö FVO och
Joeströms FVO och är upplåten genom ett samarbete mellan områdena. Fångstbegränsningen är en fisk
per dygn, vilket enligt uppgift dock sällan efterlevs.
Det är emellertid okänt hur stationär fisken är inom området samt hur fisken vandrar i vattensystemet
mellan Övre och Nedre Jovattnet. I den övre delen av ån finns enligt uppgift från Joesjö FVO lekområden
och resultatet från elfiskeundersökningen 2008 bekräftar detta. Den nedre delen av sträckan är dock för
lugnflytande och bottenmaterialet består av finsediment varför lekområden bedöms saknas.
Från flugfiskesträckan och uppströms mot de övre delarna av Jovattsån finns gamla spegeldammar som
utgör potentiella vandringshinder. Fiskevårdsområdet vill dock spara dessa dammar då de förhindrar den
elritsa som är observerad inom flugfiskesträckan att vandra uppströms. Ån fungerar därför som
lekområde för öringen med den är osäkert om de mindre öringarna kan vandra upp till Övre Jovattnet.

TJÄRNAR PÅ LILLFJÄLLET
I Joesjös fiskevårdsområde ingår även fyra tjärnar på Lillfjället. I dessa finns öring och ett fåtal rödingar.
Storleken på fisken uppgår som mest till cirka 7-8 hg och fisketrycket i tjärnarna anges av
fiskevårdsområdet vara förhållandevis lågt. Tjärnarna fiskas med pimpelfiske vintertid och med spö
sommartid.

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 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 gädda
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.
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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 och 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 Jovattsdalen. Den senaste provtagningen i
Storumans kommun var inom ett omfattande projekt som Västerbottens länsstyrelse genomförde
gällande halter av kvicksilver och cesium i konsumtionsfisk under 2010-2013. Halterna av cesium var
efter Tjernobylolyckan höga ibland annat fjälltrakterna men har sedan dess sjunkit drastiskt och ligger
numera långt under gällande gränsvärden (tabell 10). Även kvicksilverhalten ligger långt under gällande
gränsvärden i de prover som har tagits i Jovattsdalen.
Tabell 10. Sammanställning av cesiumanalyser i fisk inom Joesjös FVO.
Datum
Sjö
Art
Storlek cm
1987-03-05
Jovattskalven
Röding
1986-07-23
Övre Jovattnet
Röding
1986-10-19
Övre Jovattnet
Öring
1986-11-20
Övre Jovattnet
Röding
1986-11-23
Övre Jovattnet
Röding
1986-06-24
Nedre Jovattnet
Röding
1986-09-24
Nedre Jovattnet
Röding
1986-12-06
Nedre Jovattnet
Röding
1986-12-06
Nedre Jovattnet
Öring
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
33,5
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
43
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
37
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
39
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
31,5
2012-08-04
Nedre Jovattnet
Öring
36

Storlek g

Kvicksilver mg/kg

412
810
542
552
298
450

0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,03

Cesium 137 Bq/kg
1712
3451
3815
969
3844
1244
5353
2600
4575
106
92
86
121
58
99

11

FISKETURISM
Enligt Sportfiskarnas riksförbund är sportfiske en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar med
mer än 1,6 miljoner utövare. 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.
De allra flesta av dessa 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 15-20
år sedan har idag spelat ut sin roll. Potentiella gäster använder sig 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 en satsning som sportfiskedestination skall lyckas är det viktigt att fiskerättsägarna, kommunen
och entreprenörer arbetar mot samma mål. Resursen (fisken) finns till stor del redan idag vilket gör att
det är möjligt att sätta ihop attraktiva fiskeupplevelser där fiske inom Joesjö FVO är en del upplevelsen.
Ett attraktivt fiskepaket bör vara möjligt att ta fram för någon entreprenör eller tillsammans med
någon/några av boendeanläggningarna i Tärnaby eller Hemavan. Joesjö FVO erbjuder ett attraktivt fiske
både sommar och vinter, vilket gör det intressant för hotellen i Tärnaby att även erbjuda dagsaktiviteter
för sina gäster.
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.

FISKBESTÅND
Många flugfiskare drömmer om att fånga en stor öring och då gärna i fjällen. I Jovattsån erbjuds det
attraktivt fiske på öring och det finns även en sträcka (ca sju km) avsatt för endast flugfiske. Denna
flugfiskesträcka är ett samarbete mellan Joeströms FVO och Joesjö FVO. Flugfiskesträckan sträcker sig
från bron nedströms Övre Jovattnet och nedströms till fiskegränsen mot Joeströms FVO. Från
fiskegränsen fortsätter den ned till hängbron vid kraftledningen.
Det finns även ett attraktivt fiske efter öring och röding i de sjöar som området förvaltar. I övre Jovattnet
är det långdrag som gäller sommartid och det finns båtar med motor att hyra. Vintertid är det lätt att ta
sig ut på sjön med skoter, men det går även bra att promenera ut till bra fiskeplatser. Pimpelfiske efter
röding och öring är mycket populärt på vårvintern på sjön. Sommartid är det även mycket populärt att
fiska med flytring på Kalven och det fungerar även utmärkt att fiska från stranden runt Kalven. Detta är
idag ett fiske som det finns potential att utveckla än mer i framtiden. Fiske från båt är också tillåtet, men
motorn ska vara avslagen under själva fisket. Eftersom det sedan lång tid tillbaka varit nätförbud i Kalven
har det etableratars ett mycket attraktivt fiske efter stor öring där det årligen fångas öringar över fem
kilo i Kalven.
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UTVECKLING AV FISKET
Jovattsån har god potential att utvecklas till ett riktigt attraktivt flugfiskevatten för tillresta besökare. Ett
trevligt vatten med en bra förvaltning är alltid attraktivt för sportfiskare. Närheten (några hundra meter)
till vägen längs med hela ån medför att vattnet är mycket lämpligt för de som inte har möjlighet att
vandra långa sträckor eller råd att flyga helikopter upp på kalfjället. Med fördel bör man se över
möjligheten att skapa ett separat fiskekort för flugfiskesträckan tillsammans med Joeströms FVO samt
införa C&R (catch and release) på hela sträckan, även för den del av ån som är öppen för alla typer av
sportfiske. Att införa C&R längs hela denna sträcka skulle sannolikt få mycket positiva effekter både på
tillväxten på fisken och ett attraktivare fiske. Det kan eventuellt finnas ett viss lokalt motstånd mot C&R
men för tillresta flugfiskare är det sällan något problem utan mer ett säljargument och besöksanledning.
Vid lämpliga parkeringsplatser inom området ska det sättas upp informationstavlor om fiskevatten och
gällande fiskeregler. Stigar, vindskydd eller lämpliga områden för pimpelfiske 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 Joesjö FVO överväga
att komplettera försäljningen av fiskekort även digitalt (se fiskeregler).

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 sportfiske.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 längre sikt.
Många fiskare är idag dessutom mycket intresserade av fångststatistik, vilket för många FVO 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.

FISKETILLSYN
Det är viktigt med en väl fungerande fisketillsyn i ett fiskevårdsområde. 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 Joesjö FVO men
även för hela Storumans kommun. En möjlighet är att försöka få till ett nätverk med tillsynsmän i
Tärnaområdet. Detta för att till viss del slippa utföra tillsyn på ”sina grannar inom byn” men även för att
utbyta erfarenhet mellan områdena och varandra. En förutsättning för att detta ska fungera är nog att
detta arbete arvoderas både med lön och för resor.
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FÖRESLAGNA FISKEREGLER
För fiske inom Joesjö FVO ska man som fiskare ha löst ett fiskekort för området. Barn och ungdomar (upp
till 15 år) fiskar gratis i sällskap med person som löst fiskekort. Fiskekort säljs på Tärna vilt i Joesjö och
Hemavan Tärnaby Turistbyrå i Tärnaby.
Tabell 11. Priser inom Joesjö FVO år 2017
Fiskekort, båt eller guidning
Dagkort
Veckokort
Årskort
Hyra av båt inkl. motor exkl. bensin/dygn

Pris
100 kr
500 kr
1000 kr
300 kr

Följande fiskeregler gäller inom samtliga av Joesjö FVO vatten med förbehåll för specifika undantag
nedan.





Fiskekort ska alltid medföras vid fiske. Allt fiske utan fiskekort är förbjudet.
Inom Joesjö FVO är endast spöfiske tillåtet
Delägare inom Joesjö FVO har dock rätt att fiska med 3 nät per natt i Övre Jovattnet och Skälvattnet.
Minimi- och maximimått för fiske inom Joesjö FVO.

Tabell 12. Minimi- och maximimått inom området.
Art
Öring
Röding









Minimimått
35 cm
30 cm

Max 3 laxartade fiskar per dag och kort, vilka även skall innefattas inom måtten i tabell 12.
Fiskeförbud i Kalven från islossningen till 15 juli.
Fiskeförbud gäller för allt fiske i hela Joesjö FVO under perioden 1/9 – 30/9.
För fiske i Kalven gäller motorförbud. Fiske med båt och flytring är tillåtet om det sker utan
användande av motor.
Årskort gäller ej för fiske i Kalven, utan endast dagskort.
Separat fiskekort för flugfiskesträcka i Jovattsån.
Allt fiske i Jovattsån ska bedrivas enligt principen C&R, d.v.s. all fisk ska återutsättas.

Undantag från generella regler för Kalven



Maximimått för öring på 50 cm (stor öring sparas och skapar på så sätt ett attraktivt fiskevatten för
besökare).
Alternativt införa totalt catch & release fiske i Kalven.
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