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Bakgrund och syfte
Vattendraget som binder samman Övre- och Nedre Boksjön benämns i denna rapport Boksjöån (figur 1).
Boksjöån utgör den översta delen av Kirjesån, vilket är det största biflödet till sjön Storuman. Ån har en fallhöjd
på 8,8 meter längs den lite drygt två kilometer långa sträckningen mellan sjöarna. Dess avrinningsområde
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omfattar 150,6 ha och medelvattenföringen uppgår till 3,58 m /s.
Övre Boksjön och Bleriken har bedömts till Hög ekologisk status av Vattenmyndigheten och Nedre Boksjön har
bedömts till God ekologisk status. Däremot har ån mellan sjöarna endast bedöms uppnå Måttlig ekologisk
status eftersom den enligt bedömningen skall vara både flottledsrensad och även rätad. Ån
flottledsinventerades därför 2016-08-15 och en bedömning av dess tillgång till habitat och lekområden för
öring genomfördes samtidigt som även tillgången på lekgrus och död ved noterades.

Figur 1. Karta över Boksjöarna samt ”Boksjöån”.
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Resultat
Inventering
Inventeringen av Boksjöån genomfördes från utloppet i Nedre Boksjön och upp till Bleriken nedan Övre Boksjön
(figur 2). I denna rapport redovisas sträckan dock i omvänd ordning, d.v.s. i flödesriktningen, vilket är det
vanligaste vid flottledsinventeringar. Detta medför dock att de flesta bilder är tagna i riktning uppströms och
att vänster strand då finns till höger i bild och tvärt om.
Boksjöån rinner till största delen genom låglänta fuktiga myrmarker varför stränderna är relativt flacka. Ån är
troligen delvis flottledsrensad och vid utloppet från Bleriken även kanaliserad längs en relativt kort sträcka. Ån
bedöms däremot inte vara rätad. Materialet i
anslutning till ån består av grövre material i den övre
delen av ån än i de nedre delarna. Trots de flacka
stränderna finns det dock mycket få tydliga
flottningsresningar längs sträckan.
Vid utloppet ur Bleriken (figur 3 och 4) och en liten
bit nedströms finns en hel del block i olika storlekar
upplagda längs stränderna. Ån är i detta område
sannolikt även något kanaliserad genom att fåran har
fördjupats så att de blockiga stränderna torrläggs vid
lågvatten i ån. Det tydligaste tecknet på kanalisering
påträffades precis vid sjöutloppet (figur 4) men är
även synligt i figur 5.
Figur 2. Karta över noterade punkter i Boksjöån.

Figur 3. Utloppet ur Bleriken (A).

Figur 4. Rensningar vid sjöutloppet.

Redan nere vid selområdet mellan utloppet och punkt B hade blockstorleken minskat väsentligt. Det fanns i
detta område kvillfåror, eller högvattenfåror vid den vänstra stranden vilka blötläggs vid en högre vattenföring i
ån än den aktuella vid inventeringstillfället (figur 6).

Figur 5. Fåran direkt nedströms utloppet.

Figur 6. Vy över fåran upp mot utloppet, fotograferat från
selet och uppåt.

I strömsträckan nedanför selet (figur 8) var strandzonerna inte lika torrlagda som i och ovanför selet (figur 5 till
7), förrän vid punkt B (figur 9 och 10). De torrlagda partierna var dock så flacka att det var mycket svårt att
avgöra om sträckan var flottningsrensad eller om det var naturens egna krafter som flyttat om materialet och
placerat det i ytterkurvan av ån. I den nedersta delen av strömsträckan, vid punkt C, fanns det dessutom
relativt gott om större block i fåran (figur 11) även om det utöver detta dessutom fanns block längs
strandkanterna.
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Figur 7. Selområde mellan punkt A och B med grusåsar i
fåran samt kvillområden längs den vänstra stranden.

Figur 8. Strömsträcka mellan selet och punkt B.

Figur 9. Foto över punkt B, med torrlagd vänster strand.

Figur 10. Foto strax nedan punkt B, med torrlagd vänster
strand.

Nedströms punkt C minskade vattenhastigheten tillfälligt (figur 12). Fåran blev bredare och det syntes inga
torrlagda block längs stränderna.

Figur 11. Foto vid punkt C, med gott om större block i fåran
och i strandzonerna.

Figur 12. Foto över sträckan mellan punkt C och punkt D.

Vid punkt D påträffades däremot en grusås i fåran på bäckens högra sida, vilken antingen var naturligt orsakad
av vattenströmmar och islossningar eller av flottningsrensningar (figur 13). Längs den vänstra stranden fanns
återigen ett område med mindre block som torrlagts intill strandkanten (figur 14).

Figur 13. Foto vid punkt D.

Figur 14. Närbild på torrlagt område längs vänster strand vid
punkt D.
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Även nedanför punkt D var fåran relativt grund och flack med relativt få stora block i fåran och intill stränderna.
Vid punkt E, som var den nedersta strömsträckan i ån, fanns en del uppstickande block i fåran innan denna
därefter blev nästan helt fri från block och större sten (figur 15, 16 och 18).

Figur 15. Strömsträckan vid punkt E.

Figur 16. Foto över området mellan punkt E och F inklusive
nedre delen av en starrbevuxen grusbank.

Från punkt F och neröver bestod bottensubstratet nästan uteslutande av fint grus och sand samtidigt som fåran
allt eftersom blev djupare (figur 17).

Figur 17. Botten av fint grus samt sand vid punkt F.

Figur 18. Vy över punkt F.

Figur 19. Vy över punkt H med bäverhydda till höger i bild
samt skoterbro längre ned längs ån.

Figur 20. Lugna selområden i nedre delen av Boksjöån.

Resterande del av ån från denna punkt och
nedströms var därför inte lämplig som
reproduktionsområde för öring då bottensubstratet
var för finkornigt. Upp till punkt F var det även möjligt
att köra med båt från Nedre Boksjön (figur 19 och 20)
även om själva utloppsområdet i sjön i figur 21 var
relativt grunt.

Figur 21. Boksjöåns utlopp i Nedre Boksjön.
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Fiskundersökningar i området
De elfiskeundersökningar som genomförts i biflöden till både Övre- och Nedre Boksjön har visat på låga
tätheter av årsyngel men normala till höga tätheter av äldre öring (tabell 1 och 2). I en lokal har även röding
påträffats (tabell 1 och 2).
Tabell 1. Antal individer fångade vid elfisken i biflöden till Övre och Nedre Boksjön. Lokalerna är sorterade i
strömningsriktningen.
Lokal
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Röding 0+ Röding >0+
7285250-1497000 Kråkbergsbäcken Lokalnamn saknas
3
1990-08-27 4
7286300-1499900 Giemtsbäcken Lokalnamn saknas (övre) 1992-09-22 2
10
3
9
1990-08-30
32
1984-09-06 4
7285900-1499950 Giemtsbäcken Från utloppet
10
1988-10-05 0
7280630-1504850 Rauktjärnsbäcken Lokalnamn saknas
24
1984-09-01 0
7281250-1505700 Laukabäcken Ned vägen
14
1992-09-22 0
12
1990-08-30 1
7278050-1506000 Anders-Andersbäcken Lokalnamn saknas 1984-09-01 2
13
7279500-1509900 Gurisbäcken Vägen
21
1992-09-22
7
1990-08-30
12
1984-09-02
7276600-1512500 Glångsbäcken Ned vägen

1990-08-31 3

3

2

Tabell 2. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i biflöden till Övre och Nedre Boksjön. Lokalerna är sorterade i
strömningsriktningen.
Lokal
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Röding 0+ Röding >0+
7285250-1497000 Kråkbergsbäcken Lokalnamn saknas
2,4
1990-08-27 3,6
7285550-1498300 Mittibäcken Skolan
7286300-1499900 Giemtsbäcken Lokalnamn saknas (övre)

7285900-1499950
7285500-1501100
7280630-1504850
7281250-1505700
7278050-1506000
7279500-1509900

7276600-1512500

1990-08-30
1992-09-22
1990-08-30
1984-09-06
Giemtsbäcken Från utloppet
1988-10-05
Sågtjärnsbäcken Från utloppet
1988-10-05
Rauktjärnsbäcken Lokalnamn saknas
1984-09-01
Laukabäcken Ned vägen
1992-09-22
1990-08-30
Anders-Andersbäcken Lokalnamn saknas 1984-09-01
Gurisbäcken Vägen
1992-09-22
1990-08-30
1984-09-02
Glångsbäcken Ned vägen
1990-08-31

0,6
0,8
1,0
0
0,3
0
0
1,1
0,8
0
0
0

2,8
5,2
7,4
1,8
6,9
9,3
14,8
10,0
5,0
8,0
2,9
4,1

4,2

3,1

0

0,8

De tre provfisken som har genomförts i Övre Boksjön visar på en succesiv ökning av det totala fiskbeståndet
mellan 1984 och 2013 (tabell 3). Medelvikterna hos öringen och rödingen var däremot likartad vid de olika
provfisketillfällena med småvuxna rödingar och något större öring. I de pelagiska näten som lades vid det
senaste provfisketillfället var medelvikterna däremot väsentligt högre än i de bottensatta näten.
Öringbeståndet var däremot något glesare vid provfisket 1993 än vid provfisket 1984 men ökade markant till
det senaste provfisketillfället 2013. Rödingbeståndet uppvisade motsatt förändring med en stor ökning fram till
1993 och därefter en minskning. Det totala antalet individer samt den totala vikten per nät var dock högst vid
provfisket 2013. I samband med det första provfisket 1984 genomfördes utplantering av det glacialrelikta
kräftdjuret Pallaseopsis quadrispinosa (se rapporten ”Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur
längs Umeälven -Litteratursammanställning samt spridningsundersökning” av Aquanord AB). Den ökade
fiskmängden i sjön kan därmed till stor del bero på detta, men kan även bero på ett eventuellt förändrat
(minskat) fiske. Eftersom det senaste av de elfisken som genomförts i biflödena utfördes redan 1992 kan
öringbestånden i bäckarna dessutom ha ökat sedan dess.
Tabell 3. Fångst vid nätprovfiske i Övre Boksjön. Elritsa är inkluderad i totalfångsten men redovisas inte separat.
Bottennät
Pelagiska nät
Antal Vikt g Antal/nät Vikt/nät Medelvikt Antal Vikt g Antal/nät Vikt/nät
Totalt 2013-08-04 88
6758 4,40
337,90
36
5130
1282,50
Röding
56
2459 2,80
122,95
43,91
34
4367 8,50
1091,75
Öring
32
4299 1,60
214,95
134,34
2
763
0,50
190,75
Totalt 1993-08-25 178
9090 3,96
202
Röding
166
7744 3,69
172,09
45,38
Öring
10
1341 0,22
29,8
134,1
Totalt 1984-08-07 38
1976 1,73
89,82
Röding
31
1014 1,41
46,09
32,71
Öring
7
962
0,32
43,73
137,43

Medelvikt
128,44
381,5
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Sammanfattning
Boksjöån inventerades 2016-08-15 från Bleriken nedan Övre Boksjön och ner till Nedre Boksjön. Det var vid
inventeringen svårt att avgöra om blocken längs de torrlagda strandkanterna var orsakade av
flottledsrensningar eller av naturlig materialförflyttning pga. islossningar och kraftiga fjällfloder. Inga tydliga
rensningar eller stenkistor påträffades heller uppe på stränderna som i andra flottledsrensade vattendrag. Den
övre delen av ån var dock mer blockrik och det enda tydligt rensade området var utloppet ur Bleriken där
blockmaterialet hade lagts upp längs efter sidorna av fåran och därigenom orsakat en kanalisering av själva
sjöutloppet. Den övre delen av ån var även mer blockrik än resterande delar av ån. Materialstorleken minskade
allteftersom från stora och mellanstora block vid sjöutloppet, via små block och större sten ned till grus och
sand i den nedersta tredjedelen av ån.
De övre två tredjedelarna går därför att justera för att eventuellt förbättra biotopen för öring genom att det
grövre material som vid normalvatten eller lågvatten i ån ligger torrlagt i strandzonerna placeras längre ut i
fåran och bidrar med fler ståndplatser för öring. Det bör däremot inte råda någon brist på lekområden i ån då
alla materialstorlekar finns representerade, om än i olika delar av ån. Däremot påträffades mycket lite död ved
i fåran.
Övre Boksjön uppvisar ett ökat bestånd av öring jämfört med i mitten av 1980-talet. Det är däremot okänt om
dessa utnyttjar Boksjöån som reproduktionslokal då inga elfiskeundersökningar är genomförda inom denna. Ån
hyser dock goda förutsättningar för reproduktion även om biotoperna för äldre öring skulle kunna förbättras.
Oavsett om biotopåtgärder genomförs eller inte inom sträckan bör dock en elfiskeundersökning genomföras i
ån i dess övre del (dock inte vid sjöutloppet, vilket är för djupt och blockigt) för att undersöka det nuvarande
fiskbeståndet i ån.
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