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Bakgrund och syfte
Under 2015 nätprovfiskades Sarvträsket och en elfiskeundersökning genomfördes nedströms sjöutloppet i
Sarvträskbäcken. I samband med detta upptäcktes behovet av flottledsåterställningsåtgärder i bäcken samt att
det föreligger vandringssvårigheter förbi den gamla flottningsdammen vid sjöns utlopp. Hela sträckan från
Sarvträsket, via Sarviskalven och ner till Rackosjön (figur 1) har därför flottledsinventerats av Aquanord AB
under 2016 som en del av Storumans kommuns fiskevårdsplan. Sarvträskbäckens avrinningsområde omfattar
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21 km och bäcken har en medelvattenföring på ca 0,27 m /s. Bäcken hyser endast måttlig ekologisk status
längs hela den inventerade sträckan på grund av vandringshinder och att den är flottledsrensad.

Figur 1. Karta över Sarvträskbäcken.

Varje objekt som påträffades vid inventeringen beskrevs
utifrån typ av objekt, start- och stoppkoordinater (RT
90), 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
och förslag på områden med lämpliga lekplatser för
öring noterades. Samtliga objekt har även ritats in på
karta (figur 2 och 29).

Figur 2. Objektskarta över sträckan mellan Sarvträsket och
Sarviskalven.
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Inventering
Sträckan mellan Sarvträsket och Sarviskalven
Vid Sarvträskets utlopp har nästan alla sättar i den tidigare flottningsdammen plockats bort. Bottensätten var
dock kvar och utgjorde vandringshinder för fisk vid lågvatten i bäcken. Ovanför dammen har en stentröskel av
större block anlagts (figur 3), vilket ger en viss dämmande effekt. Då
denna dock endast anlagts av grövre block medförde den
vandringssvårigheter för större fiskar vid lägre vattenstånd i sjön. Över
dammen fanns en skoterbro anlagd och även spelet samt de gjutna
fundamenten fanns kvar (figur 4). Dessa utgjorde dock inga svårigheter
för fisken i bäcken till skillnad från den sätt som vid inventeringstillfället
förhindrade vandring för större fiskar (figur 5 och 6).

Figur 3. Tröskel vid Sarvträskets utlopp strax ovan dammen
(objekt 1).

Figur 4. Den gamla flottningsdammen i Sarvträsket utlopp
samt anlagd bro (objekt 2).

Figur 5. Flottningsdammen samt stentröskel strax nedan
dammen (objekt 2 och 3).

Figur 6. Kvarvarande sätt som utgör vandringshinder för fisk
vid lågvatten i systemet samt torrlagt lekgrus under
dammen.

Skibordet var däremot bortplockat och där den nedre
delen av skibordet tidigare låg hade ytterligare en
blocktröskel (objekt 3) anlagts vilken utgjorde
vandringsproblem för fisk i bäcken (figur 7). Tröskeln
skulle därför behöva justeras för att uppfylla sitt syfte
utan att förhindra fiskvandring, liksom den ovanför
dammen.

Figur 7. Stentröskel (objekt 3) sett uppifrån.

Under dammen fanns det däremot även gott om lekmaterial för fisk (figur 5 och 6). Detta var emellertid till
stora delar torrlagt då vattenföringen var låg i bäcken och då tröskeln (objekt 3) inte gav tillräcklig dämmande
effekt för att området skulle ligga under vattenytan. Om trösklarna justeras på rätt sätt bör detta område bli
tillgängligt och lämpligt för öringlek.
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Från dammen och nedströms fanns en lång rensning längs bäckens vänstra strand (figur 8 och 9). Denna ökade
i omfattning längre ner längs bäcken och var som störst vid figur 9. Delar av rensningen hade sedan tidigare
plockats ut och trösklar hade anlagts i bäcken av materialet, till exempel objekt 5h (figur 10). I anslutning till
denna tröskel hade lekgrus även placerats ut i samband med tidigare biotopåtgärder (figur 11). Dessa typer av
anlagda lekbottnar påträffades på ett fåtal ställen under de första dryga 100 metrarna nedan dammen och
fanns därmed även inom den elfiskade lokalen (tabell 1 och 2), vilken började vid figur 12 och sträckte sig upp
mot den bortre tröskeln i figur 10, (som dock inte fått ett eget objektsnummer).

Figur 8. Stenrensning längs den vänstra stranden (4v), övre
delen.

Figur 9. Den nedre delen av 4v, vilken var mer omfattande i
storlek.

Figur 10. Tröskeln 5h, vilken sannolikt anlagts med block från Figur 11. Anlagd lekbotten i anslutning till tröskel 5h. Gruset
objekt 4v och 6h.
har troligen fraktats till platsen vintertid med hjälp av skoter.

Även längs den högra stranden fanns det rensningar, även om dessa inte var lika omfattande som rensningen
4v (figur 12 och 13). Rensningen 6h började vid tröskeln 5h och fortsatte 30 meter nedströms. Hela sträckan
nedan dammen skulle gynnas av att de bortrensade blocken återfördes till fåran, att bäcken breddades och att
den fick ett mer varierat vattendjup, bottensubstrat, blev mer meandrande och återfick fler ståndplatser för
fisk. Det lekgrus som var utlagt i sträckan bör bevaras och återvinnas i de nya lekbottnar som anläggs i området
i samband med restaureringen.

Figur 12. Stenrensningen 6h, längs den högra stranden.

Figur 13. Den långa stenrensningen 7h där bäcken även
smalnade av betydligt.

Nedanför figur 12 smalnade bäcken av, vilket syns tydligt i figur 13, där även nästkommande rensning (7h)
längs den högra stranden är synlig. Denna var inte lika stor som 6h men sträckte sig desto längre. Längs efter
rensningen 7h hade även ett flertal mindre trösklar anlagts i bäcken med jämna mellanrum (figur 14 och 15).
Dessa trösklar skulle behöva åtgärdas samtidigt som det resterande upplagda materialet återförs till fåran. För
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närvarande bromsar trösklarna upp vattnet och skapar en rad av mindre höljor i bäcken med endast korta
strömsträckor emellan. Området i bäcken lämpar sig därmed sannolikt bättre för elritsa än för öring. Genom
lämpliga flottledsåterställningsåtgärder bör hela bäcken kunna strömsättas samtidigt som djupare höljor
skapas mellan de block som lagts ut.

Figur 14. Trösklar invid 7h.

Figur 15. Närbild på en av trösklarna.

Nedanför den stora långa rensningen 4v tog en mindre rensning, 8v, vid längs den vänstra stranden. Denna
syns till vänster i figur 16. Vid dess slut började en större stenkista, 9v (figur 17 och 19), vilken i sin övre del
även stängde av en tidigare sidofåra, eller möjligen den gamla huvudfåran.

Figur 16. Den mindre rensningen 8v till vänster i bild.

Figur 17. Den stora stenkistan 9v som stänger av sidofåran,
vars sträckning är synlig som en öppning mellan träden.

Denna fåra var fin i sitt utseende, sin sträckning och var helt orensad
varför den bör öppnas upp så att mer vatten rinner i den (figur 18). För
närvarande så var det endast det vatten som sipprade genom stenkistan
som rann i fåran och stenkistan utgjorde därmed vandringshinder för
eventuell fisk som utnyttjar fåran.

Figur 18. Den övre delen av den avsnörda sidorfåran bakom Figur 19. Den mittre delen av stenkistan 9v.
objekt 9v.
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Stenkistan 9v var som mäktigast i sin volym i dess övre delar och
minskade därefter allt eftersom i storlek längre ned längs bäcken.
Bäcken var samtidigt kraftigt kanaliserad utanför stenkistan (figur 20), i
skarp kontrast till den avsnörda orensade sidofåran (figur 21).

Figur 20. Den nedersta delen av objekt 9v, samt fåran
utanför.

Figur 21. Utloppsdelen av sidofåran som började bakom
stenkistan 9v.

Längs efter kanaliseringen ned till Sarviskalven så fanns även rensningar längs bäckens högra strand, om än i
mindre omfattning än längs den vänstra stranden (figur 22). Även i detta parti av bäcken hade en del av det
grövre materialet återförts till fåran i form av trösklar (figur 23). Hela sträckan behöver dock en ny översyn med
de metoder som tagits fram sedan dessa åtgärder genomfördes för att ge goda habitat för strömlevande arter.

Figur 22. Stenrensningen 10h.

Figur 23. Fåran utanför stenrensningen 10h.

Nedanför den stora stenkistan 9v påträffades ytterligare en stor rensning, eller möjligen stenkista. Denna var
liksom föregående till stor del övervuxen men bestod till största delen av större block (figur 24). Fåran utanför
var helt kanaliserad och rensad och dämningen i Sarviskalven nådde även upp till denna del av bäcken varför
vattenhastigheten minskade väsentligt (figur 25).

Figur 24. Stenresningen eller kistan 11v.

Figur 25. Helt rensad kanalisering utanför 11v.
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Längs den motsatta stranden påträffades en sista
stenkista, 12h, innan myrmarkerna runt Sarviskalven
tog vid (figur 26). I nederkanten på denna fanns även
en relativt ny skoterbro anlagd över bäcken (figur 27).
Även den tidigare bron som var i dåligt skick fanns
kvar och låg invid den nya. Från bron och nedströms
var vattnet däremot helt stillastående. Den avsnörda
sidofåran mynnade strax bortom tallarna på den
vänstra stranden i figur 28 i den stillastående delen av
bäcken.
Figur 26. Stenrensningen 12h strax uppströms Sarviskalven.

Hela sträckan mellan Sarvträsket och Sarviskalven skulle behöva flottledsrestaureras för att förbättra
biotoperna för öring och andra strömlevande arter.

Figur 27. Skoterbron i bäckens nedersta del.

Figur 28. Bäckens utlopp i Sarviskalven.

Sträckan mellan Sarviskalven och Rackosjön
I Sarviskalvens utlopp fanns den gamla flottningsdammen kvar,
vilken utgjorde totalt vandringshinder för fisk. Detta
förhindrade därmed öringen i sjön att utnyttja bäcken
nedströms Sarviskalven som reproduktions- och
uppväxtområde, men det förhindrar även den oönskade
abborren att ta sig till Sarviskalven som i dagsläget endast
hyser öring, lake och elritsa samt möjligen röding om sjön inte
blir för varm sommartid. Hela vattensystemet
rotenonbehandlades under 1960-talet för att få bort alla andra
arter än öringen och rödingen som efter detta planterats in.
Till Rackosjön har däremot abborren återkommit på senare år
och har bildat ett starkt bestånd. Då Sarviskalven och de två
sjöarna Sarvträsket och Stenträsket är tre av mycket få sjöar i
hela östra halvan av Storumans kommun som inte hyser
bestånd av abborre är denna därför inte önskvärd att få
tillbaka in i sjöarna uppströms dammen. Vattendirektivet
kräver dock vandringsvägar för fisk som är fria från mänskligt
framställa hinder, vilket i detta fall leder till en intressekonflikt.
Bedömningen är dock att dammen och vandringshindret bör
bevaras fram till att det antingen förfallit för mycket eller att
abborren eller någon annan oönskad art tagit sig upp i
systemet på annat sätt, så att syftet med att bevara hindret
förlorats.

Figur 29. Objektskarta över sträckan mellan
Sarvträsket och Sarviskalven.

Dammen och skibordet vid Sarviskalvens utlopp var för närvarande i relativt gott skick och kan därför till dess
att skicket försämrats för mycket, kunna utgöra ett bevarandevärt kulturhistoriskt objekt (figur 30-34).
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Figur 30. Dammen i Sarviskalvens utlopp, objekt 13.

Figur 31. Timmerledaren, 15h, längs den högra stranden
nedan flottningsdammen som även stabiliserade bäckkanten.

Nedan dammen fanns ett långt tredelat och förhållandevis välbevarat skibord som räckte nästan hela vägen
ner till järnvägsbron med kilstensfundament (figur 32 och 33). Längs skibordets vardera sida var en
timmerledare upplagd med trädelarna bevarade, om än i dåligt skick. Timmerledarna var fyllda med block och
stabiliserade än så länge strandkanterna (figur 31 och 34).

Figur 32. Vy över skibordet och
järnvägsbron från dammen.

Figur 33. Vy över skibordet från
järnvägsbron.

Figur 34. Timmerledaren, 14v, som
stabiliserar den vänstra stranden nedan
flottningsdammen.

Nedströms järnvägsbron fanns en kortare sträcka på cirka 80 meter ned till trumman under väg E45. Denna
sträcka var visserligen flottledsrensad men de upplagda materialmängderna var mindre än längre upp i
vattensystemet. Allt material hade lagts upp längs den vänstra stranden i stenrensningen 16v (figur 35 och 36).

Figur 35. Stenrensning (16v) längs den vänstra stranden
mellan järnvägsbron och E45.

Figur 36. Stenrensning (16v) samt fåran utanför.

Strax uppströms vägtrumman blev bäcken återigen något bredare (figur 37). I vägtrumman under E45 hade
dock galler av okänd orsak svetsats fast i trumman. Gallret hade emellertid pressats snett i båda ändarna av
trumman (figur 38 och 39), sannolikt i samband med islossningar i bäcken. Trumman i sig var emellertid
tillräckligt stor och även bra lagd och utgjorde inget vandringshinder för fisk.
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Figur 37. Sarvträskbäcken strax ovan E45.

Figur 38. Uppströmssidan av vägtrumman under E45.

Nedanför vägen var bäcken lugnflytande och mycket beväxt med starr och andra vattenväxter (figur 40). Något
längre ner, i bortre delen av figur 40, återfanns den första rensningen (17v) nedan vägen. Den var en liten och
övervuxen stenkista i ytterkurvan av bäckens sträckning (figur 41).

Figur 39. Nedströmsidan av
vägtrumman.

Figur 40. Vy över Sarvträskbäcken från
E45 och nedströms.

Figur 41. Stenkistan 17v.

Bäcken var i detta område grund och förhållandevis bred (figur 42).
Bottensubstratet var relativt fint och utgjordes till stora delar av grus
sten med inslag av mindre block. Då rensningarna var tämligen få och
små har detta område av bäcken sannolikt aldrig varit blockrikt.
Rensningen 18v var mycket övervuxen av både lingonris och björkar och
var endast synlig som en vall mot omgivande låglänta marker (figur 43).

Figur 42. Fåran utanför objekt 17v.

Figur 43. En mycket övervuxen rensning, 18v.
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I fåran utanför objekt 18v hade dock en mindre
tröskel anlagts (figur 44). Denna följdes även att
ytterligare ett antal trösklar under den närmsta
sträckan nedströms innan bäcken övergick till att bli
djupare och utgöras av lugnflytande höljor (figur 45
och 46)

Figur 44. Tröskel utanför objekt 18v.

Figur 45. Lugnt selområde nedströms objekt 18v.

Figur 46. Djup hölja med många stora block.

Därefter blev bäcken återigen mer strömsatt och även flottledsrensad. Objekt 19v var en större rensning längs
den vänstra stranden, d.v.s. i ytterkurvan i en längre högersväng. Den var delvis utplockad även om det mesta
av materialet fortfarande var upplagt längs stranden. Den övre delen av rensningen innehöll större volymer av
block och sten än de nedre delarna av objektet (figur 47 och 48). Mitt för rensningen fanns även en mindre
rensning (20h) längs bäckens högra strand (figur 50) och utanför den nedre delen påträffades dessutom
lekbottnar för öring (figur 49).

Figur 47. Den övre, större delen av objekt 19v.

Figur 48. Den nedre, mindre delen av objekt 19v.

Figur 49. Lekbottnar utanför objekt 19v.

Figur 50. Rensningen 20h, mitt för rensningen 19v.
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Nedanför detta område blev bäcken återigen mer lugnflytande och med gott om stora block under vattenytan i
fåran (figur 51 och 52).

Figur 51. Vy över bäcken nedströms objekt 20h.

Figur 52. Blockrik fåra under ytan i lugnflytande område.

Ytterligare en liten bit längre nedströms fanns en rensning på åns
vänstra strand (21v). Denna var kraftigt bevuxen och bakom den nedre
delen av resningen mynnade en liten sidofåra eller en mindre bäck
(figur 53 och 54).

Figur 53. Den övervuxna rensningen 21v till vänster i bild.

Figur 54. Sidofåra eller bäck som mynnade bakom objekt 21v.

Utanför bäckmynningen fanns ett bra lekområde för strömlekande arter med grus och stenbotten (figur 55)
innan ett lugnare parti åter tog vid med något som liknade en schaktning uppe på den vänstra stranden (figur
56). Denna avgränsade bäcken från ett blötare område strax bakom trädbården i bilden.

Figur 55. Lekbotten utanför nedre delen av objekt 21v.

Figur 56. Trolig schaktning, objekt 22v.

Mitt för änden av den troliga schaktningen påträffades en rensning längs bäckens högra strand, 23h, (figur 57)
och därefter även en stenkista längs dess vänstra strand, 24v (figur 58). Bäcken smalnade även återigen av i
detta område och stenkistan stängde dessutom sannolikt av en delning av bäckfåran eftersom det något lägnre
ned återfanns en stillastående ava bakom den följande rensningen 25v (figur 59).
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Figur 57. Rensningen 23h och avsmalnande fåra.

Figur 58. Stenkistan 24v som troligen stängde av en
förgrening i bäcken.

Figur 59. Rensningen 25v, bakom vilken en avsnörd ava
påträffades.

Figur 60. Lugnflytande område nedan 24v och nedströms.
Objekt 26 syns längre bort i bilden.

Från objekt 25 och nedströms var bäcken mycket lugnflytande och
övergick sedermera i en djup fåra som rann genom myrmarker och ut i
Rackosjön (figur 60, 62 och 63). I den sista sträckan där det fanns någon
fallhöjd alls kvar hade en mindre tröskel anlagts (objekt 26, figur 61).
För att förbättra möjigheterna till öringreproduktion i Rackosjön bör
även sträckan mellan Rackosjön och Sarviskalvens utlopp
flottledrestaureras och lekbottnar anläggas. Tillgång till lekmaterial finns
i bäcken varför inte detta behöver tillföras. Framförallt de övre delarna
av bäcken från dammen och halvägs ner till Rackosjön från väg E45 var
strömsatta och mer lämpade för öring och strömlevande arter än de
nedre delarna. Genrerltt saknades även död ved i hela bäcken vilket
färför behöver tillföras i samband med åtgärderna.

Figur 61. Stentröskeln, objekt 26, strax uppströms utloppet i Rackosjön.

Figur 62. Nedersta delen av bäcken.

Figur 63. Bäckfåran ut till Rackosjön.
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Elfiskeundersökningar
I Sarvträskbäcken och i den uppströms liggande Stenträskbäcken har elfiskeundersökningar genomförts vid ett
antal tillfällen för att undersöka fiskbeståndet (tabell 1 och 2). Undersökningarna har visat på låga tätheter av
öring i Stenträskbäcken och normala till höga tätheter i Sarvträskbäcken. Bestånden av elritsa och lake är dock i
vissa lokaler höga till mycket höga och abborre finns i bäcken nedströms dammen i Sarviskalven.
Tabell 1. Antal individer fångade vid elfisken i Sarvträskbäcken. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Sarvträskbäcken Nedan damm
2015-08-14
37
7
19
2007-08-07
23
18
41
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07
67
11
1
17

Lake
4
15

2

Tabell 2. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i Sarvträskbäcken. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Lake
Stenträskbäcken utlopp
1995
2
300-500
2-4
Stenträskbäcken mitten
1995
150-250
Sarvträskbäcken Nedan damm
2015-08-14
29,4
5,4
16,2
3,1
2007-08-07
24,4
16,9
41,5
15
1995
60
76
15-25
Sarviskalven nedan damm
1995
14
5
5-10
10-15
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07
47,6
6,3
0,6
11,9

Sammanfattning
Sarvträskbäcken inventerades 2016-06-20 från Sarvträskets utlopp, via Sarviskalven och ner till Rackosjön.
Totalt 26 flottledsobjekt påträffades och bäcken bedömdes vara i behov av flottledsåterställning samt
lekbottenåtgärder och tillförsel av död ved. Vid Sarvträskets utlopp bör vandringssvårigheterna förbi den före
detta dammen åtgärdas för att underlätta att avkomman från sjöns öring, vilka vandrar ner i bäcken för att
leka, kan vandra upp till Sarvträsket för vidare tillväxt och som resurs för sportfisket. Bäcken hyser i de
områden där elfiskelokalerna är placerade relativt goda öringbestånd. Dessa har dock problem att ta sig upp till
Sarvträsket för vidare tillväxt, vilket även nätprovfisket i sjön 2015 visade då öringbeståndet var glest men
snabbväxande. I de övriga delarna av bäcken som inte elfiskats var habitatet för öring dock väsentligt sämre i
dagsläget på grund av flottningsrensningarna än i de elfiskade lokalerna. Potentialen för att kunna hysa goda
öringbestånd finns dock i hela bäcken varför en flottledsrestaurering av hela sträckan skulle gynna bestånden
av öring både i Sarvträskbäcken men även i Sarvträsket, Sarviskalven och i Rackosjön.
Vid Sarviskalvens utlopp finns emellertid en välbevarad flottningsdamm som dock utgör totalt vandringshinder
för fisk. Vanligen brukar man riva ut dessa dammar. I detta fall har dock samtliga sjöar i området tidigare
rotenonbehandlats på 1960-talet varefter öring och röding planterats ut. Till Rackosjön har dock abborren
återkommit och etablerat ett starkt bestånd som konkurrerar med öringen och rödingen. Öring- och
rödingbestånden i Sarvträsket och Sarviskalven är idag mycket goda, om än med relativt få öringar p.g.a.
vandringssvårigheter från bäcken och uppströms. Då det är mycket få sjöar som hyser rena och välväxta öringoch/eller rödingbestånd i östra halvan av kommunen bör därför vandringshindret i Sarviskalvens utlopp inte
åtgärdas så att abborren kan sprida sig vidare uppströms. Även nedströms dammen bör dock bäcken
flottledsrestaureras och lekbottnar anordnas för att utöka reproduktions- och uppväxtområdena för öringen i
Rackosjön.
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