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Bakgrund och syfte
Ullisbäcken är det enskilt största biflödet till Långvattsbäcken och mynnar i utloppsdelen av Långvattnet (figur
1). Bäcken börjar vid Ullisjaure och verkar vid sjöutloppet ha en mycket god potential att fungera som
reproduktionsområde för öring. Uppgifter från fiskerättsägare i Ullisjaure anger dock att öringbeståndet
minskar i sjön, vilket skulle kunna beroende på dålig rekrytering och ett för högt fisketryck. Hela sträckan på sex
kilometer mellan Ullisjaure och Långvattnet har därför inventerats som en del av Storumans kommuns
fiskevårdsplan under 2016.
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Ullisbäckens avrinningsområde omfattar 61,6 km och bäcken har en medelvattenföring på cirka 0,75 m /s.
Bäcken hyser endast måttlig ekologisk status på grund av att den är flottledsrensad och delvis kanaliserad. I
bedömningen anges även konnektivitetsproblem, trots att de två flottningsdammarna i bäcken sedan tidigare
är utrivna.

Figur 1. Karta över Ullisbäcken och dess vidare lopp ut till Storuman.

Samtliga objekt som påträffades vid inventeringen beskrevs utifrån typ av objekt, start- och stoppkoordinater
(SWEREF 99), längd, bredd och höjd, ingående material (storlek och typ) samt funktion och skick. För varje
objekt antecknades även en allmän beskrivning av objektet, eventuell historik samt en värdering på plats
angående om och hur objektet borde åtgärdas (bilaga 1). Vid inventeringen genomfördes även en okulär
undersökning av tillgången på lekgrus samt av död ved. Samtliga objekt har även ritats in på karta (figur 2).
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Resultat
Fiskundersökningar i området
Elfiskeundersökningar som genomförts i anslutning till utloppet har på senare tid visat mycket höga tätheter av
årsyngel samt normala tätheter av äldre öring. Detta visar att den övre delen av bäcken fungerar väl som
reproduktionsområde (tabell 1 och 2). Antalet ståndplatser och lämpliga uppväxtområden för äldre fiskar är
dock begränsat i bäcken. I lokalen har även större mängder elritsa fångats i höga till mycket höga tätheter.
Under dammen noterades harrar i samband med flottledsinventeringen 2016. Denna art har däremot inte
påträffats vid elfiskeundersökningarna. Tidigare nätprovfisken i sjön har gett fångster av abborre, gädda och sik
(tabell 3), men däremot ingen öring eller harr trots att dessa påträffats i bäcken. Den totala fångsten var
däremot liten i både antal och i vikt räknat. Beståndet av abborre var mycket litet, både i antal och i vikt.
Tillväxten hos abborren var emellertid relativt normal. Fångsterna av gädda och av sik var däremot normala
även om fångsten av gädda var något låg i vikt räknat per nät.
Tabell 1. Antal individer fångade vid elfisken i Ullisbäcken.
Datum
Utloppet Ullisjaure
2014-08-06
1990-09-26
1988-08-02
1985-09-05

Öring 0+
71
14
4
4

Öring >0+
3
25
5
10

Elritsa
17

Tabell 2. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Ullisbäcken.
Datum
Öring 0+
Utloppet Ullisjaure
2014-08-06
82,2
1990-09-26
6,8
1988-08-02
7,1

Öring >0+
3,0
13,2
9,8

Elritsa
24,2

X
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Tabell 3. Fångst vid nätprovfiske i Ullisjaure 1986.
Abborre
Antal (st.)
11
Vikt (g)
870

Gädda
2
940

Sik
34
3865

Totalt
47
5675

95,2
Fångst per nät
2,35
283,75

Inventering
Den totala inventerade sträckan uppgick till sex kilometer och
omfattade 28 olika flottledsrelaterade objekt (figur 2). Mellan
objekt 22 och 23 rann bäcken genom myrmarker och var mer eller
mindre lugnflytande. I detta område påträffades därför inga
rensningar eller andra flottledsobjekt då materialstorleken var
liten och block sakandes i området.

Sträckan mellan Ullisjaure och objekt 22.
De flottningsobjekt som påträffades
i den aktuella sträckan redovisas i
detalj i figur 3. Det första objektet
var en låg och flack tröskel av sten
och mindre block som påträffades i
Ullisjaures utlopp. Denna bör kunna
utgöra ett utmärkt lekområde för
öringen i sjön (objekt 1, figur 4).
Tröskeln var dock sannolikt även
erosionskänslig på grund av
avsaknaden av större block.

Mellan tröskeln och dammen fanns därefter
en låg och flack rensning på åns vänstra strand (objekt 2v,
figur 5 och 6).

Figur 2. Objektskarta över
Ullisbäcken.
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De kvarvarande delarna av flottningsdammen utgjorde inget vandringshinder
för fisk även om skibordet fanns kvar i fåran (figur 7) och även nedströms
dammen fanns gott om lekgrus i fåran samt uppspolat i vallar längs efter
vattendraget (figur 8).
Nedströms dammen fanns långa smala rensningar, objekt 4v och 5h (figur 9
och 10), längs de båda stränderna. Delar av dessa hade sannolikt tidigare
plockats ut och en mindre tröskel hade anlagts i fåran (figur 11). Sträckan var
kanaliserad och saknade lämpliga ståndplatser för öring. Ett antal medelstora
harrar noterades däremot inom sträckan i samband med inventeringen.
Figur 3. Objektskarta över området
mellan dammen och objekt 22h.

Figur 4. Tröskel strax uppströms den tidigare dammen i
Ullisjaures utlopp.

Figur 5. Rensningen 2v längs den vänstra stranden uppströms
den tidigare dammen.

Figur 6. Vy från dammen och uppströms.

Figur 7. Den utrivna flottningsdammen, objekt 3, med
bibehållet skibord.

Figur 8. Grusbank direkt nedströms dammen.

Figur 9. Rensningen 4v som ligger nedströms och bakom
grusbanken i föregående bild.
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Figur 10. Rensningen 5h längs den högra stranden nedan
dammen.

Figur 11. Anlagd tröskel i fåran, objekt 6, mellan objekt 4v och
5h.

Nedanför objekt 5h började rensningen/stenkistan 7h (figur 12 och 13). Den var till stora delar utformad som
en rensning men det mittersta partiet var mer likt en stenkista och stängde även av en tidigare sidofåra,
alternativt den ursprungliga fåran, som löpte bakom objektet (figur 16 och 17).

Figur 12. Den övre delen av 7h, vilken mestadels liknade en
rensning.

Figur 13. Den mittersta delen av 7h som var mer lik en
stenkista.

Figur 14. Kanalisering mellan objekt 7h och 4v.

Figur 15. Bild av bottensubstratet vid 7h.

Även fåran utanför 7h var tydligt kanaliserad (figur
14). Botten bestod av mindre block i olika storlekar
samt sten men var kraftigt bevuxen med alger (figur
15). Bristen på större block medförde att antalet
ståndplatser för fisk var mycket begränsad och
habitatet var för närvarande inte lämpat för öring.
Nedanför 7h övergick det bortrensade materialet till
en ny rensning (8h, figur 18 och 19) vilken fortsatte
ner till ett brett och grunt parti i bäcken (figur 20 och
21). Längs den motsatta stranden hade rensningen 4v
även ersatts med rensningen 9v (figur 22), efter ett
kortare parti utan upplagt material längs stranden.
Figur 16. Övre delen av sidofåran som fanns bakom objekt 7h.
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Figur 17. Sidofåra bakom objekt 7h.

Figur 18. Rensningen 8h.

Figur 19. Övervuxen del av rensningen
8h.

Figur 20. Sidofårans utlopp bakom 8h samt brett, grunt parti Figur 21. Området nedströms objekt 8h, samt brett, grunt
i bäcken.
parti i bäcken.

Nedanför det grunda bredare området i figur 21 så
blev bäcken återigen kraftigt kanaliserad med en lång
rensning om 210 meter på vardera sidan (objekt 10v
och 11h, figur 23 och 24).
Nedanför dessa rensningar fanns ett kort parti med
lägre vattenhastighet samt en del block under ytan
(figur 25 och 26) innan Ullisbäcken återigen blev
strömsatt och forsande (figur 27). I det lugnare
selområdet fanns relativt gott om mossor på
bottensubstratet samt alger och ett tunt lager
sediment (figur 26).
Figur 22. Rensningen 9v.

Figur 23. Rensningen 10v längs den vänstra stranden,
rensingen 11h längs den högra stranden samt vy över
kanaliseringen.

Figur 24. Närbild över den övre delen av objekt 10v.
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Figur 25. Ullisbäcken nedströms objekt 11h.

Figur 26. Bild över bottensubstratet nedströms 11h.

Nedanför selet började en forssträcka med rensningar på ömse sidor (objekt 13 h och 14v, figur 28 och 29). Det
fanns även en tröskel, objekt 12, vid forsens början
som upprätthöll vattennivån i selet (figur 27). I
forssträckan och även något längre nedströms där
vattenhastigheten minskade något, hade ett antal
halvtrösklar anlagts av material från rensningarna
(figur 30).

Figur 27. Tröskel i nederkant av selet, objekt 12.

Figur 29. Övre delen av rensningen 14v vid forssträckan.

Figur 28. Rensningen 13h på högra sidan om forssträckan.

Figur 30. Halvtröskel som anlagts utanför 13h.

Även utanför stenkistan 15v (figur 31 och 32) fanns halvtrösklar anlagda. Stenkistan stängde av en tidigare
mindre sidofåra som även dränerade det intilliggande myrområdet. Stenkistan medförde därmed en
dämmande effekt på kringliggande marker (figur 32). Längs den motsatta stranden fanns en stenkista anlagd
(16v), även denna var dock kraftigt bevuxen av både träd och blåbärsris, varför den nästan endast kunde
skönjas som en hög vall (figur 33).
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Figur 31. Stenkistan 15h till höger i bild.

Figur 32. Övervuxen del av stenkistan 15h.

Därefter följde ytterligare en rensning längs den högra stranden, 17h samtidigt som det mesta materialet i
området sannolikt schaktats upp i en stor rensning eller stenkista (18v) längs efter åns vänstra strand (figur 34
och 35). Objekt 18v var lång och mycket omfattande samtidigt som den, liksom objekt 16v, till stor del var
kraftigt överväxt. Längs den motsatta stranden från den nedre delen av objekt 18v påträffades en stenkista i
ytterkurvan längs den högra stranden där Ullisbäcken gjorde en vänstersväng (19h). Även denna var till stor del
övervuxen men då den utgjordes av relativt stora block var dessa ändå relativt synliga (figur 36 och 37).

Figur 33. Den övervuxna stenkistan 16v till vänster i bild.

Figur 34. Rensningen 17h till höger i bild.

Figur 35. Rensningen 17h till höger i bild samt den stora
övervuxna stenrensningen/kistan 18v till vänster i bild.

Figur 36. De strandnära delarna av stenkistan 19.

Nedanför dessa rensningar och stenkistor påträffades en lugnare hölja med sandbotten och en del död ved
(figur 38). Från dammen vid Ullisjaures utlopp och ned till denna punkt var detta sannolikt den första döda
veden i vattendraget. Det var därmed brist på detta samtidigt som de kraftiga rensningarna av fåran skulle
medföra att eventuell död ved inte skulle klara av att ligga kvar vid höga flöden i bäcken.
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Figur 37. Storblockiga delar av objekt 19h.

Figur 38. Hölja nedströms objekt 18v och 19h.

Nedanför höljan i figur 38 fanns en rensning, 20h längs efter den högra stranden (figur 39) och ytterligare något
längre ned började rensningen 21v längs den vänstra stranden, vilken även utgjorde ytterkurvan i följande
sväng. Rensningen 21v började diskret i bortre delen av figur 41 och övergick därefter i kurvan till att vara mer
storblockig (figur 42). I början av kurvan fanns en mindre nacke med god tillgång till naturligt lekgrus för öring
(figur 40) innan vattenhastigheten därefter ökade. Nedanför forssträckan breddade sig ån igen och resterna av
en tidigare stenkista eller rensning, som i sådana fall rivits ut sedan tidigare, påträffades i fåran längs bäckens
högra sida (figur 42 och 43). Utrivningen var dock inte tillräcklig vid lågvatten i bäcken för att området bakom
resterna skulle kunna nyttjas av öring m.m. eftersom vattnet i princip var stillastående och eventuella fiskar
riskerade att bli instänga.

Figur 39. Resningen 20h till höger i bild och strömnacken i
figur 41 längst bort i bild.

Figur 40. Lekgrus i nacke intill objekt 21v.

Figur 41. Storblockig del av 21v i ytterkurva.

Figur 42. Nedersta delen av 21v till vänster rester av f.d.
stenkista (22h) till höger i bild.

Nedströms objekt 22 fanns ytterligare ett antal
mindre stryckor (figur 44) innan de lugnare
selområdena tog vid. Strömsträckorna avslutades av
en storblockig formation (figur 45) med okänd
funktion.

Figur 43. Troliga rester av f.d. stenkista, 22h.
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Figur 44. Området nedströms 22h.

Figur 45. Området nedströms 22h.

Sträckan mellan objekt 22 och objekt 23.
Ytterligare en liten bit nedströms objekt 22 fanns en naturlig förgrening av fåran
varav den ena grenen dock endast var vattenförande vid högvatten (figur 46, 47
och 48). I området fanns det enorma mängder sand, grus och mindre stenar
som skulle kunna fungera som lekområden för både öring och harr (figur 49).
Däremot fanns det mycket få ståndplatser för större öringar på grund av bristen
på block och större stenar.

Vattenhastigheten i bäcken minskade
ytterligare något längre ned och
bäcken blev även djupare med ett
fåtal döda träd som fallit i fåran (figur
50). Mårten-Ersbäcken mynnade strax
uppströms punkten B och utgjorde en
mycket fin bäck för reproduktion av
öring och harr (figur 51). Det har dock
inte genomförts några elfisken i
bäcken varför fiskbeståndet är okänt.
I anslutning till bäckutloppet blev
fåran i Ullisbäcken dock mer blockrik
(figur 52) och därefter även mer
strömsatt (figur 53) innan
vattenhastigheten återigen minskade
(figur 54).
Figur 46. Karta över området mellan objekt 22h och 23.

Figur 47. Vy över en naturlig förgrening av fåran (A).

Figur 48. Den vid lågvatten torrlagda sidofåran vid A.
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Figur 49. Grusbottnar nedströms punkt A.

Figur 50. Området i Ullisbäcken ovan Mårten-Ersbäcken.

Figur 51. Mårten-Ers bäcken nedströms vägen.

Figur 52. Bottensubstrat i Ullisbäcken i anslutning till MårtenErsbäckens utlopp.

Figur 53. Ullisbäcken nedan Mårten-Ersbäcken vid punkt B.

Figur 54. Vy över sträckan nedströms punkt B.

Nedanför strömsträckan i figur 53 blev bäcken ännu mer lugnflytande och meandrande än tidigare (figur 55).
Botten bestod huvudsakligen av sand och det växte även gott om bäckmossa i vissa områden (figur 56) i
området kring punkt C i figur 46. Därefter blev bäcken djupare och vattnet fick en ännu lägre hastighet (figur 57
och 58).

Figur 55. Meandrande område vid punkt C.

Figur 56. Botten av sand samt bäckmossa vid punkt C.
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Figur 57. Meandring strax nedströms punkt C.

Figur 58. Lugnflytande område vid punkt E.

I detta område påträffades även det relativt stora
Fräkenselet (figur 59), som mest likande en insjö eller
en större tjärn. Från punkt C och nedströms till
dammen (objekt 23) var Ullisbäcken sannolikt mest
lämpad för gädda och abborre.

Figur 59. Del av Fräkenselet

Sträckan mellan objekt 23 och utloppet i Långvattnet.
Nedströms de lugna selområdena samt Fräkenselet
blev Ullisbäcken återigen strömmande i knappt 500
meter (figur 60). Längst upp i strömsträckan återfanns
en flottningsdamm där sättarna tagits bort men
skibordet fanns kvar (figur 61). Denna utgjorde inget
vandringshinder för fisk vid den aktuella
vattenföringen. Ullisbäcken var däremot kraftigt
kanaliserad och helt rätad nedströms dammen med
rensningar (24v och 25h, figur 62, 63 och 64) på
vardera sidan om bäcken.
Figur 60. Objektskarta över området mellan objekt 23 och
utloppet i Långvattnet.

Dessa löpte ner till ett mindre sel (figur 64), till vilket
även den ursprungliga fåran sannolikt tidigare hade
mynnat, på dess södra sida. Nedströms selet fortsatte
kanaliseringen med de långa rensningarna 26v och
27h längs stränderna (figur 65, 66 och 67). I detta
område var det tydligt utifrån flygbilder att den
ursprungliga fåran tidigare hade löpt norr om
kanaliseringen. Då inventeringen genomfördes från
den södra sidan om bäcken gick det däremot inte att
avgöra hur övervuxen fåran hade hunnit bli och om
det skulle vara möjligt att återigen öppna upp denna.

Figur 61. Flottningsdammen, objekt 23, samt tillhörande skibord.
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Figur 62. Rensningen 24v direkt nedströms dammen, objekt Figur 63. Kanalisering och rätning av fåran mellan
23.
rensningarna 24h och 25v.

Figur 64. Vy över kanaliseringen och rätningen av fåran från Figur 65. Rensningen 26v längs den vänstra stranden i den
det mindre selet och upp mot dammen.
längre kanaliserade sträckan.

Figur 66. Kanalisering med rensningarna 26v och 27h på
vardera sidan.

Figur 67. Vy uppströms över den längre kanaliseringen med
objekt 27h till vänster i bild.

Den ursprungliga fåran mynnade sannolikt i selet bakom eller till höger om den gran som fallit omkull i figur 68.
Nedan selet delade bäcken upp sig i två fåror med en mindre holme i mitten (figur 69). Nedanför denna
förgrening återfanns den sista flottledslämningen i Ullisbäcken, rensningen 28h i figur 70. Från detta område
och nedströms var bäcken återigen mycket lugnflytande hela vägen ner till utloppet i Långvattnet (figur 71).

Figur 68. Tröskel i den nedersta delen av kaliseringen. Den
ursprungliga fåran mynnar sannolikt bakom granen.

Figur 69. Förgrening av fåran nedan kanalisering.
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Figur 70. Rensningen 28h i bortre delen av bilden.

Figur 71. Lugnflytande områden nedan vägen.

Sammanfattning
Ullisbäcken inventerades 2016-06-22 från Ullisjaure och ned till Långvattnet. Totalt påträffades 28
flottledsobjekt. Bäcken var bitvis även hårt kanaliserad och rätad och bedömdes vara i behov av
flottledsåterställning samt tillförsel av död ved för att framförallt återskapa ståndsplatser och skydd för fisken i
området. Tillgången på lekgrus var däremot god i nästan hela bäcken.
Bäcken har potential att kunna hysa goda öringbestånd i de strömsatta partierna i övre delen samt i det
strömsatta området strax nedströms mitten av bäcken. En flottledsrestaurering av de strömande sträckorna
skulle gynna öringbeståndet i Ullisjaure och möjligen även i Långvattnet. De mittersta samt de nedersta
partierna av bäcken bestod däremot av mer lugnflytande och meandrande områden med djupare höljor och
kortare strömsatta sträckor. Dessa områden utgjorde däremot framförallt lämpliga habitat för gädda. Längs
bäcken fanns två flottningsdammar varav ingen utgjorde vandringshinder för fisk eftersom sättarna plockats
bort och ingen dämmande effekt kvarstod.
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