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Bakgrund
Som en del av Storuman kommuns fiskeplan har ett nätprovfiske genomförts i sjön Storuman under 2016. På grund av
dess storlek (Sveriges 13:e största sjö), med en yta av 17 072 ha, valdes dock endast en del av sjön ut för provfiske
under året. Fler provfisken bör därför genomföras i andra delar av sjön under kommande år för att ge en bättre bild av
fiskbeståndet i hela sjön.

Syfte
Det område som valdes ut för provfisket var området runt Ankarsund. Det fanns ett flertal skäl till detta val. Dels håller
en fiskevårdsplan på att tas fram för Ankarsunds SFF som en del av Storuman kommuns fiskevårdsarbete. Resultatet
från provfisket skulle därför utgöra mycket viktiga underlagsdata för denna plan och även kunna visa eventuella
effekter på fiskbeståndet i området av den fiskodlingsverksamhet som bedrivs i Ankarsund. Fiskodlingsverksamheten
omfattar 1300 ton foderförbrukning och är därmed en av Sveriges största odlingslokaliseringar. Detta har inneburit
flera effekter på fisket i området, både genom utsläpp av näringsämnen som dels gynnar den naturliga produktionen i
sjön genom en ökad primärproduktion, vilket sedermera kan komma de högre nivåerna i näringskedjan till godo. En
för stor lokal näringspåverkan skulle däremot kunna medföra algblomningar av oönskade växtplanktonarter eller
syrebrist på botten genom ansamling av för mycket sedimenterat material. Rymning från odlingen kan även medföra
mer direkta effekter på fiskbeståndet genom en ökad konkurrens mellan olika arter i sjön, inkorsning mellan odlad och
vild fisk eller ge påverkan på öringreproduktionen i närliggande biflöden. Den ökade produktionen i sjön har
tillsammans med rymningar även medfört att sportfisketrycket i området runt Ankarsund har ökat så kraftigt att
samfällighetsföreningen har känt sig tvingade att tills vidare avlysa allt fiske för utomstående, för att komma tillrätta
med den problematik med nedskräpning, trängsel och parkeringar som uppstått samt att gällande fiskeregler inte har
efterlevts inom området.
Förutom dessa syften med att prioritera området runt Ankarsund för provfisket har även ett arbete med att återuppta
uppföljningarna av de utsättningar av glacialrelikta kräftdjur som genomfördes i samband med regleringen, påbörjats.
I rapporten ”Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur längs Umeälven ‐Litteratursammanställning samt
spridningsundersökning” av Aquanord AB som färdigställdes under 2016, har den nuvarande kunskapen om följderna
av dessa utplanteringar sammanställts. De tidigare uppföljande undersökningarna lades dock på is i mitten av 1980talet då ekosystemen i de olika sjöarna fortfarande inte hade hunnit stabilisera sig efter den stora förändring som
utplanteringarna innebar. Mysis relicta har planterats ut i Storuman och i den uppströms liggande Umnässjön medan
Pallasenopis quadrispinosa planterats ut i ett flertal magasin uppströms Storuman och därefter spridit sig nedströms.
Båda kräftdjuren trivs på djupt vatten, framförallt Mysis, och trivs därför bättre och påverkar ekosystemen mer i de
delar av sjön där det finns tillgång till riktigt djupa områden. Ett av de djupaste områdena i Storuman är i anslutning till
Ankarsund varför även möjligheterna att undersöka dessa kräftdjurs inverkan på fiskbestånden förutsattes kunna
fungera bra i detta område.
Den genomförda undersökningen hade därför många separata syften som samtidigt interagerar med varandra, vilket
medför att det finns ett flertal faktorer som spelar in vid utvärderingen av provfiskeresultaten. Till detta tillkommer att
fiskarten gers har tillkommit på senare tid till Storuman genom överledning av vatten för vattenkraftsändamål från
Storjuktan (figur 1). Arten upptäcktes för första gången i sjön under andra halvan av 1980-talet.

Storuman
Storuman ligger i Umeälvens vattensystem (figur 1) och är det nedersta och det största av ett antal
årsregleringsmagasin längs älven. Nedströms Storuman tar dygnsregleringsmagasinen vid, vilka både är grundare och
mindre till ytan och vilka ligger på rad hela vägen ner till Stornorrfors och sedermera havet. Storumans magasin har en
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yta av 17 072 ha, en volym av 4185 km och ett maxdjup på hela 148 meter. Detta maxdjup upptäcktes i samband
med lodningen för det sjökort som Storumans båtklubb tog fram 2012 med hjälp av Hydrographica Kartläggning. Sjön
uppgraderades därmed till Sveriges tredje djupaste sjö och det framtagna sjökortet har även varit till stor hjälp vid
provfisket.
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Vattenföringen i sjöns inlopp uppgår till 126,9 m /s och ökar till 181 m /s vid sjöns utlopp. Det största biflödet till sjön
är Kirjesån, följt av Långvattsbäcken och Gardsjöbäcken (tabell 1). I ett flertal av biflödena har biotopåtgärder och
flottningsrestaureringar genomförts för att förbättra förutsättningarna för öringreproduktion och återställa naturliga
fåror. Detta är speciellt viktigt eftersom områdets bästa och viktigaste reproduktionslokaler för strömlekande arter
försvann i samband med regleringen. Sjöns tidigare utlopp i Stenselet var mycket känt för sitt extremt goda
öringbestånd men även området runt Slussfors bestod innan överdämningen till stor del av strömsträckor där öringen
kunde leka och även reproduktionslokalerna i forsarna mellan Umnässjön och Storuman försvann i samband med
överdämningen (Trybom 1884, Trybom 1977, Andersson 1978). Både öring- och harrbestånden har därför minskat
mycket kraftigt i sjön efter regleringen.
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Inom Umeälvsprojektet (www.umealven.se) har kvarvarande effekter och problem som behöver åtgärdas på grund av
regleringen inventerats. Då regleringsamplituden i magasinet uppgår till sju meter utgör till exempel utloppsdelarna
hos ett flertal bäckar vandringshinder för fisk vid lågvatten i magasinet och den tröskel som byggts i Kaskeluoktvikens
utloppsdel, för att inte torrlägga viken vid lågvatten i magasinet, blir även ett artificiellt vandringshinder för fisk under
delar av året. I tabell 1 redovisas de största biflödena till sjön, genomförda åtgärder i dessa samt dess potential att
bidra med produktion av öringyngel till öringbeståndet i sjön. Vissa av de bäckar som inte bidrar med öringproduktion
kan däremot bidra med produktion av andra strömlevande arter, exempelvis harr till sjön. Ett exempel på detta är
Harrbäcken och eventuellt Buktesbäcken, vars vattenhastigheter och bottensubstrat är mer lämpade för harr än öring.
Tabell 1. De största biflödena till Storumans regleringsmagasin (inkl. Umnässjön).
Biflöde
Avrinningsområde Medelvattenföring Genomförda åtgärder
2
3
km
m /s
Kirjesån
578
12,4
Restaurerad i omgångar
Långvattsbäcken
276
4,1
Restaurerad
Gardsjöbäcken
221
3,5
Lekbottnar anlagda, flottningsinventerad
Ängesbäcken
119
1,8
Flottningsinventerad
Laisbäcken
113
1,7
Holmträskbäcken
87
1,6
Flottledsrestaurerad
Torpstabäcken
86
1,5
Flottledsrestaurerad
Kvarnbäcken Storholmsavan 35
0,6
Kvarnbäcken Luspsjön
32
0,4
Ryfjällsbäcken
27
0,5
Stenträskbäcken
22
0,4
Flottningsinventerad
Gainabäcken
17
0,4
Buktesbäcken
16
0,2
Harrbäcken
16
0,2
Trumma vid utlopp inventerad

Potential för
öringproduktion
Stor
God
God
Liten
Medel
God
Medel
Liten
God
Medel
Liten
Liten
Mycket liten
Liten

Figur 1. Översiktskarta över Storuman.
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Fiskeförvaltning och fisketryck
Fisket i sjön Storuman förvaltas av ett flertal organiserade fiskerättsägarorganisationer samt ett ännu större antal icke
organiserade fiskerättsägare. Sjön omfattar sammantaget ett fiskevårdsområde, en ekonomisk förening, ett
skogsbolag, Länsstyrelsen i Västerbotten samt åtta samfällighetsföreningar varav endast tre föreningar är registrerade
och kan ta beslut via majoritetsomröstningar medan de övriga fem, liksom övriga drygt 80 privata fastighetsägare,
måste vara eniga om besluten för att kunna förvalta fisket inom sina områden på ett bra sätt. Två försök att skapa ett
gemensamt fiskkort för hela sjön har genomförts men utan att lyckas, till stor del på grund av de komplicerade
fiskerättsförhållandena.
Det totala fisketrycket i Storuman är därmed okänt. I den nedersta delen av sjön är fisktrycket från sportfiskare relativt
högt runt den fiskodling som i dagsläget odlar regnbåge. Fisketrycket har även varit så högt i området runt Ankarsund,
på grund av den regnbågsodling som finns lokaliserad där, att samfällighetsföreningen där ansett sig manade att
avlysa fisket för andra än markägare och bybor. Båda dessa odlingar har tidigare även odlat röding, liksom den tredje
fiskodlingen i sjön där rödingodling fortfarande bedrivs. Även runt denna odling i Slussfors är fisketrycket från
sportfiskare högt. I övriga delar av sjön är fisketrycket sannolikt väsentligt lägre, men bedrivs huvudsakligen som
nätfiske snarare än sportfiske, då fiskekort för allmänheten saknas i stora delar av sjön.

Material och metod
I början av augusti 2016 genomförde Aquanord AB och Swenature AB tillsammans ett nätprovfiske med bottensatta
nordiska översiktsnät (Norden) enligt standardiserad metodik. Antalet nät som skall användas vid standardiserade
provfisken beror både på sjöns areal och på dess djup. Det största intervallet för sjöareal vid val av antal nät för
provfiske är 1001-5000 ha, d.v.s. mindre än en tredjedel av Storumans storlek. Detta var ytterligare ett skäl till att
endast provfiska en del av sjön. Den provfiskade ytan, från Harriknäset i väster till Flurkmyrviken i sydost exklusive den
östra sidan av sjön mellan Gardsjöbäckens utlopp och Flurkmyrviken (figur 2), uppgick till knappt 1000 ha och med ett
maximalt djup i området på 133 meter så skulle 56 nätansträngningar genomföras enligt den standardiserade
metodiken (Kinnerbäck 2001). Antalet nät minskades av ekonomiska skäl dock till totalt 30 nät.
Vid provfisket utnyttjades det sjökort som tagits fram av Storumans båtklubb för att kunna sprida näten inom de
standardiserade djupintervallen (tabell 2). Det specifika djupet för vartdera nätet lodades dock med hjälp av ekolod
och näten fördelades så långt som möjligt jämnt mellan djupintervallen, även om vissa nät hamnade på gränsen
mellan två intervall.
Tabell 2. Fördelning av antalet nät inom de olika djupintervallen.
Datum läggning
0-3 m.
3-6 m.
6-12 m.
12-20 m.
2016-08-05
2
2
3
3
2016-08-06
2
2
2
2
Totalt
4
4
5
5

20-35 m.
3
1
4

35-50 m.
2
2
4

50-75 m.
1
1
2

>75 m.
1
1
2

Totalt st.
17
13
30

Inom varje djupintervall fördelades näten slumpmässigt både gällande placering och riktning. I samband med
nätläggningen ritades alla nät in på karta (figur 2). Dessutom mättes siktdjupet för att bedöma ljus- och
produktionsförhållandena i sjön, samt vattentemperaturen för att undersöka förekomsten av språngskikt.
Vid nätupptagningen och följande urplockning hölls fisken från varje nät separerad. All fisk som fångades vid
provfisket artbestämdes samt längdmättes och vägdes individuellt. Dessutom provtogs alla öringar, rödingar, harrar,
sikar och abborrar med avseende på kön, könsmognad och köttfärg (det sista dock endast hos öring och röding) för
könsmognadsanalyser av bestånden. Alla öringar, rödingar och harrar samt ett urval av lakarna och abborrarna
provtogs även med avseende på ålder för tillväxtanalys. Från ett antal individer av varierande arter sparades dessutom
magsäcken för analys av födoval. Dessa analyser genomfördes senare av Gösta Kjellberg. Även en översiktlig kontroll
av parasiteringsgraden genomfördes hos de arter där bukhålan öppnades för olika analyser.
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Figur 2. Karta över nätplaceringar vid provfisket i Storuman. Siffrorna anger numreringen på dobben (nätnumret). Området väster
om Ankarsundet fiskades första natten och området öster om sundet fiskades den andra natten.
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Resultat
Storuman provfiskades med totalt 30 nätansträngningar
under två nätter och näten vittjades 2016-08-06 samt
2016-08-07. Vid den första nattens nätläggning fiskades
området väster om sundet i Ankarsund och vid den andra
nattens nätläggning fiskades området öster om sundet
(figur 2). Vädret var vid den första nätläggningen mycket
bra med nästan vindstilla förhållanden och halvklart (figur
3). Detta förändrades däremot under följande dagar till
västliga vindar som enligt prognosen uppgick till mellan 3-4
m/s i medelvind och 8 m/s i byarna. Beroende på sjöns
sträckning innebar detta dock att vinden pressades ihop i
området runt Ankarsund och skapade höga vågor med
relativt svåra fiskeförhållanden i de områden som inte var
vindskyddade.
Figur 3. Glada provfiskare vid den första kvällens nätläggning.

Vattentemperaturen uppgick vid den första
nätläggningen till 17,3 grader vid ytan för att sedan
sjunka till 10 grader på 20 meters djup. Temperaturen
sjönk snabbast vid cirka elva meters djup men inget
språngskikt påträffades trots detta (figur 4).
Väderomslaget följande dag orsakade sannolikt en kraftig
omblandning av vattnet ner till ett par meters djup.
Siktdjupet uppgick den första kvällen till 6,4 meter, vilket
är ett stort siktdjup enligt Naturvårdsverket (1999).

20
18

Temperatur °C

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
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Figur 4. Vattentemperatur i Storuman vid provfisket.

Fångst per nät
Fångsten vid provfisket bestod sammanlagt av 296 fiskar med en total vikt på 33,4 kg eller en fångst per nät (CPUE) på
9,87 fiskar och 1,1 kg (tabell 3) fördelat på åtta olika arter varav rödingen fanns i två varianter. CPUE var därmed
normal både i antal och vikt för liknande sjöar (Kinnerbäck 2013). Uppdelat på arter så var fångsterna av röding, elritsa
och gers normala både i totalt antal och i total vikt per nät. Eftersom gers inte ursprungligen har funnits i sjön innebär
detta dock en stor ökning för denna art jämfört med innan mitten av 1980-talet då den påträffades för första gången.
Antalet harrar var lågt i både antal och vikt per nät och fångsten av öring var både mycket fåtalig och liten i vikt.
Fångsten av abborre visade på färre individer än i de flesta andra liknande sjöar men däremot en mycket högre
medelvikt då vikten per nät var normal trots det låga antalet individer. Fångsterna av både lake och sik däremot visade
på både höga antal och stora fångster i vikt per nät.
Tabell 3. Resultat vid provfisken i Storuman 2016 (g. respektive mm). CPUE är färgkodat efter; normala fångster, större fångster än
liknande sjöar samt mindre fångster än i liknande sjöar.
Antal CPUE st.
Total vikt CPUE vikt Medelvikt Maxvikt Minlängd
Maxlängd
Medellängd
Abborre
86
2,87
11168
372,27
129,86
925
85
412
170,91
Elritsa
4
0,13
7
0,23
1,75
2
60
65
63,75
Gers
82
2,73
606
20,20
7,39
18
60
130
89,66
Harr
2
0,07
317
10,57
158,50
160
277
280
278,50
Lake
23
0,77
5740
191,33
249,57
595
192
464
346,39
Fjällröding 1
0,03
111
3,70
111,00
111
267
267
267,00
Storröding 13
0,43
4576
152,53
352,00
665
173
437
342,31
Sik
83
2,77
10550
351,67
127,11
446
90
395
237,48
Öring
2
0,07
293
9,77
146,50
200
221
295
258,00
Summa
296 9,87
33368
1 112,27

Det har tidigare genomförts provfisken i Storuman men resultaten från dessa är inte helt jämförbara med det senaste
provfisket. 1975 genomfördes provfiske i tre delar av sjön, varav Ankarsundsviken var den ena. Detta fiske
genomfördes dock med pelagiska nät och endast sik fångades därmed. Under perioden 1992-1997 genomfördes
provfisken i fem delar av Storuman (Hedlund 1998). Grunddatat från dessa provfisken är dock inte tillgängligt och i
slutrapporten har de fem områdena i sjön slagits samman, vilket försvårar jämförelsen. Dessa data hänvisas dock
fortsättningsvis till som ”1990-talet”. Fångsten per ansträngning i vikt räknat har dock ökat något jämfört med
provfiskena på 1990-talet och är liksom förväntat även väsentligt högre än fångsterna i de pelagiska näten 1975 (tabell
6

4). Före regleringen samlades även statistisk in om husbehovsfisket i sjön. Detta fiske var visserligen inriktat mot
matfisk men kan ändå ge en indikation om förändringarna över tid mellan olika arter inom sjön.
Tabell 4. Resultat vid samtliga provfisken i Storuman. Längden anges i mm och vikten i g. Nättyp: P= pelagiska nät, B= bottennät. Till
tabellen har även fiskerättsägarstatistik från början av 1950-talet lagts till för att gen en indikation om andelsförändringar i fångst
mellan olika fiskarter av regleringen.
Totalt
CPUE vikt % av fångst
Nättyp CPUE CPUE
Abborre Elritsa Gers Gädda Harr Lake Röding Sik Öring
antal vikt
Fiskerättsägarstatistik före regleringen
9,1
13,0 6,5 5,2 9,1
46,7 10,4
1975-08-05 Strömsundsviken
P
28,5 1 080,67
100
1975-08-09 Ankarsundsviken
P
7,00 226,33
100
1975-08-13 Kaskeluokt
P
10,67 388,83
100
1992-1997 Luspsjön, Granholmen-Storsten,
B
1065
3
X
1
1
4
13 4
73 1
Kaskeluokt, Långvattsavan, Ankarsund (medel)
2016-08-07 Ankarsund
B
9,87 1 112,27 33,5
0,02 1,8 0
1,0 17,2 14,0 31,6 0,9

Fångsterna hade även omfördelats mellan de olika djupzonerna jämfört med vid de provfisken som genomfördes
under 1990-talet i olika delar av sjön (figur 5). Fångsterna i de grunda områdena ned till 12 meters djup hade ökat
samtidigt som fångsterna mellan 12-120 meter samt 35-50 meter minskat markant. En del av förklaringen till detta är
att sikens andel hade minskat väsentligt från 73 % av den totala fångsten under 1990-talet till 31,6 % utanför
Ankarsund 2016. Den största minskningen hade skett i djupintervallet mellan 12 och 75 meter (figur 6) vilket delvis
även återspeglar sig i den minskade totala fångsten per nät i dessa djupintervall. I områdena mellan 20-35 meter samt
50-75 meter hade den minskade sikfångsten däremot ersatts av ökade bestånd av lake och röding (figur 7 och 8).
0-3

0-3

Total fångst

2016
1990-tal

6-12
12-20
20-35

6-12
12-20

2016

20-35

1990-tal

35-50

35-50

50-75

50-75

>75

>75
0

500

1000
g/nät

1500

Sik

3-6
Djupintervall

Djupintervall

3-6

0

2000

Figur 5. Vikt per nät fördelat på djupintervall, totalfångst.
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Figur 6. Vikt per nät fördelat på djupintervall, sik.

Laken hade ökat jämfört med under 1990-talet och framförallt i djupintervallet 20-35 meter (figur 7), vilket var
glädjande då rapporter inkommit från fiskare under de senaste 10-20 åren om att laken håller på att försvinna från
sjön. Även rödingen hade ökat väsentligt jämfört med vid det tidigare provfisket (figur 8). Stapeln för det djupaste
intervallet 2016 visar den fjällröding som fångades vid sommarens provfiske medan övriga staplar representerar
storrödingar. I provfiskerapporten från 1998 har denna variant sannolikt benämnts ”Hornavanröding” och utgjorde
hela fångsten på 6-12 meter, 54 % av rödingfångsten mellan 20-35 meter, 10 % av rödingfångsten mellan 35-50 meter
samt 13 % av rödingfångsten mellan 50-75 meter. Storrödingen hade därmed ökat mycket kraftigt i intervallet 50-75
meter men hade även ökat på bekostnad av fjällrödingen i samtliga intervall mellan 20 och 75 meter jämfört med
under 1990-talet.
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Figur 7. Vikt per nät fördelat på djupintervall, lake.
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Figur 8. Vikt per nät fördelat på djupintervall, röding.

I de grundare områdena hade abborren ökat explosionsartat i vikt/nät räknat (figur 9), sannolikt delvis beroende den
förhållandevis höga medelvikten hos den fångade abborren. Vid det föregående provfisket fångades de flesta
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abborrarna i Långvattsavan, varför inte valet av område under det senaste fisket borde ge en falsk bild av ökningen.
Gersen hade fortsatt att öka sedan 1990-talet och framförallt i de grundare områdena då dessa oväntat nog uppvisade
de högsta tätheterna mellan 20-35 meter vid tidigare provfisken (figur 10).
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Både harren och öringen uppvisade däremot en
minskning i vikt per nät även om dessa arter redan
tidigare varit sparsamt förekommande i de bottensatta
översiktsnäten i sjön (figur 11). Tidigare har dessutom
gädda, regnbåge och enstaka kanadarödingar fångats i
sjön, men däremot inte vid provfisket 2016. Elritsa har
fångats vid båda provfisketillfällena med bottensatta nät
men deras andel av fångsten var så låg att de inte
redovisas i en separat figur. Elritsan fångades dock
endast i djupintervallet 3-6 meter under 2016 samt ned
till 12 meters djup vid tidigare fisken.
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Figur 11. Vikt per nät fördelat på djupintervall, harr och öring.

Längdfördelning
Sik
Längdfrekvensdiagrammet visar att siken var uppdelad i två storleksklasser, mellan cirka 160 till cirka 200 mm och
mellan 250 och 310 mm (figur 12). I det föregående provfisket under 1990-talet påträffades tre varianter av sik;
aspsik, sandsik och en variant som lokalt benämns storsik-gråsik. Den största biomassan sik som fångades vid det förra
provfisket var individer mellan 190-230 mm i längd som fångades på 20-50 meters djup, d.v.s. både det
storleksintervall och det djup där siken vid det senaste provfisket minskat allra mest.
Av de tre uppräknade sikvarianterna blir aspsiken sällan mer än ca 18 cm i längd och har ett väsentligt högre antal
gälräfständer, 39-52 st., att jämföra med sandsikens 20-32 gälräfständer. I Storuman påträffas aspsiken framförallt i
Luspsjön, den har ett pelagiskt levnadssätt och leker vanligen i oktober. Sandsiken är bottenlevande och leker vid
årsskiftet liksom den mest storvuxna av de tre varianterna, storsik-gråsik, varav den sistnämnda har börjat dyka upp i
fångsterna från 1990-talet och framåt och kan uppnå vikter på mellan 1-3 kg eller mer. Storsiken-gråsiken har dock
varit mycket populär bland de utländska fisketurister som bland annat fiskat i området runt Ankarsund och då ingen
begränsning av antalet sikar per kort och dag funnits har stora mängder storvuxen sik plockats upp, vilket sannolikt
har kunnat påverka beståndet i området.
Ingen undersökning av antalet gälräfständer genomfördes vid provfisket 2016 men analyserna av lekmognadsgraden
vid provfisket tyder på att sikbeståndet runt Ankarsund huvudsakligen består av en blandning mellan sandsik och
storsik-gråsik då få individer under 180 mm uppvisade lekmognad, trots att aspsiken leker tidigare under hösten än de
övriga varianterna. Möjligen kan två av de fångade hanarna på 120 respektive 135 mm vara lekmogna aspsikar (figur
22). Medelstorleken i vikt räknat hade dock ökat från cirka 32g vid provfisket 1975 till hela 127 g vid det senaste
provfisket. Detta skulle dock delvis kunna bero på en högre andel pelagisk aspsik vid det första fisket där endast
pelagiska nät användes.
Harr
Endast två harrar fångades vid provfisket, dessa var 277 samt 280 mm i längd (figur 12) och fångades båda i mycket
grunda nät. Harrbeståndet var därmed både fåtaligt och relativt småvuxet. Vid tidigare provfisken på 1990-talet
fångades dock harren huvudsakligen i andra grundare områden av sjön.
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Öring
Endast två öringar fångades totalt under provfisket, dessa var 221 respektive 295 mm i längd (figur 12). Beståndet av
öring var därmed, liksom harrbeståndet, fåtaligt och inte heller storvuxet, liksom vid det tidigare provfisketillfället på
1990-talet.
Röding
Totalt fångades 14 rödingar fördelat på två underarter; en fjällröding och 13 storrödingar. Av dessa utgjordes de elva
största rödingarna av storröding (figur 12), vilka även var förhållandevis stora i storlek och storröding uppvisade även
den högsta medelvikten av de fångade arterna i sjön (tabell 3).
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Figur 12. Längdfrekvensdiagram för de laxartade fiskarterna i Storuman.

Abborre
Abborren i Storuman var storvuxen och uppvisade två grupper i längdfrekvensdiagrammet, dels en i antal räknat stor
grupp individer mellan 80-132 mm i längd och dels storvuxna individer mellan 260-412 mm i längd med ett fåtal
individer däremellan som var på tillväxt in i den större gruppen i storleksfördelningen (figur 13). Abborren hade
därmed ökat i storlek jämfört med vid provfisket på 1990-talet där de största abborrarna var drygt 280 mm i längd.
Gers
Gersen som tidigare inte funnits i sjön men som sannolikt har tillkommit via överledningen från Storjuktan och först
påträffades under andra halvan av 1980-talet, hade ökat väsentligt och uppvisade ett relativt stort bestånd (figur 13) i
framförallt de grundare näten (figur 10). I storleksklassen 50-130 mm var de även talrikare än abborren och bör därför
kunna utgöra en väsentlig konkurrent till denna släkting. Gersen blir dock inte speciellt storvuxen i Västerbottens
inland och har i Storuman uppnått sin maximala storlek för området även om arten kan växa sig större i andra
områden. Vid det tidigare provfisket fångades däremot gersar på upp till 150 mm i längd (50-150 mm). De som då var
130-150 mm i längd var 5-6 år i ålder.
Lake
Under de senaste 10-15 åren har information från de som fiskar med nät i Storuman inkommit om att laken håller på
att försvinna från sjön. Rapporterna har angett att storleken på den fångade laken minskade initialt för att därefter
följas av en minskning även i antalet fångade lakar i näten. Vid detta provfiske fångades visserligen inga stora lakar,
den största var 464mm och vägde 595g (figur 13), men både antalet lakar och storleken hos dessa hade däremot ökat
något jämfört med provfiskena som genomfördes på 1990-talet.
Elritsa
Elritsan uppvisade ett normalt storleksspektrum (figur 13) även om den bör kunna bli mer storvuxen i sjön än de
individer som fångades.
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Figur 13. Längdfrekvensdiagram för övriga fångade fiskarter i Storuman vid provfisket 2016.
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Åldersfördelning
Samtliga öringar, rödingar och harrar samt ett stickprov av de fångade abborrarna och lakarna åldersbestämdes vid
provfisket 2016. Stickprovet valdes ut för att ge spridning i storlek hos den analyserade fisken och därmed kunna
utvärdera tillväxten även hos dessa arter. Trots att fjällrödingen var mindre i storlek än de allra flesta storrödingarna
var den inte yngre än dessa (figur 14). Den var 8+ i ålder (d.v.s. nio tillväxtsäsonger) och hade haft en väsentligt sämre
tillväxt än storrödingen (figur 16). Åldern hos storrödingen var spridd från 3+ hos den minsta individen och upp till
mellan 6+ och 10+ hos övriga individer. Medelåldern hade därmed ökat jämfört med provfiskena på 1990-talet. De
fångade öringarna var 5+ respektive 6+ i ålder och harrarna var endast 3+ och 4+ i ålder (figur 14).
De åldersbestämda lakarna var med några få undantag relativt unga, vilket även återspeglades i den förhållandevis
låga medelstorleken. De var från 2+ till 8+ i ålder med ett glapp i åldersfrekvensdiagrammet vid åldrarna 6+ och 7+
(figur 15). Medelåldern hos den åldersbestämda laken var därmed lägre än vid provfisket på 1990-talet. Abborren
hade en likartad spridning i ålder bland de individer som provtogs men det fångades även ett antal äldre individer, upp
till 11+ i ålder (figur 15). Medelåldern hos den åldersbestämda abborren hade därmed ökat jämfört med vid provfisket
på 1990-talet.
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Figur 14. Åldersfördelning hos röding, öring och harr i Storuman. Figur 15. Åldersfördelning hos abborre och lake i Storuman.

Tillväxt
Tillväxten hos storrödingen i sjön var relativt god i jämförelse med andra rödingsjöar inom Storuman och Vilhelmina
kommuner där Aquanord AB tidigare genomfört åldersbestämningar (figur 16). Jämfört med den röding som
benämndes Hornavanröding i provfiskena från 1990-talet hade storrödingen en sämre tillväxt under de första sex till
sju åren vid provfisket 2016 men uppnådde en högre ålder och en större storlek än tidigare. Den mycket goda
tillväxten under de första åren på 1990-talet var en av de orsaker till att dessa rödingar klassificerades som
Hornavanröding och förutsattes vara rymlingar från någon av fiskodlingarna i sjön. Tidigare har röding av den
framavlade stammen ”Arctic superior”, vilken härstammar från storröding från Hornavan (även kallad
”Hornavanröding”) odlats i alla tre fiskodlingar. Denna har avlats fram för en snabbare tillväxt och en senare
könsmognad än den ursprungliga storrödingen. Den sämre initiala tillväxten medför att de storrödingar som fångades
2016 bedöms vara självreproducerade. Det går dock inte utan DNA-analyser att säkerställa om dessa tillhör det
ursprungliga storrödingbeståndet i sjön eller om de är ättlingar till förrymda rödingar från någon av odlingarna. Den
fjällröding som fångades 2016 hade däremot en väsentligt sämre tillväxt än storrödingen och även en sämre tillväxt än
de fjällrödingar som fångades på 1990-talet. Även öringen hade en dålig tillväxt jämfört med det referensmaterial som
samlats in från andra sjöar och vattendrag i Storuman och Vilhelmina kommuner av Aquanord AB (figur 17). Inga
jämförelser med tillväxten under 1990-talet kan dock genomföras.
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Figur 16. Tillväxt hos röding i Storuman. Jämförelse med röding
inom Storuman och Vilhelmina kommuner (Aquanord AB).
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Figur 17. Tillväxt hos öring i Storuman. Jämförelse med öring
inom Storuman och Vilhelmina kommuner (Aquanord AB).
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Abborren hade däremot en bra tillväxt jämfört med i andra sjöar, vilket var något oväntat i en så stor och reglerad sjö
som Storuman, där strandzonerna endast utgör en liten del av sjön och dessa områden dessutom är hårt påverkade av
regleringen. Ingen tendens till avmattad tillväxt påträffades heller hos de större individerna, även om detta är vanligt i
andra sjöar (figur 18). Jämfört med resultaten från 1990-talet hade tillväxten ökat betydligt hos alla storleksklasser.
Tidigare var en 3+ abborre cirka 100 mm i längd, en 8+ abborre cirka 230 mm och en 11+ abborre cirka 270 mm i
längd. Vid provfisket 2016 uppgick längden vid motsvarande åldrar till cirka 170 mm, 305 mm respektive 400 mm.
För lake finns det mycket lite referensmaterial att jämföra tillväxten med (figur 19). Av de lakar som fångades 2016
hade de yngre individerna (2+ till 5+) en något bättre tillväxt än motsvarande åldersklasser under 1990-talet medan de
äldre individerna (8+) hade en likvärdig tillväxt som de som fångades vid det tidigare provfisket. Även för harren fanns
det mycket lite material att jämföra med. Den harr som var 3+ i ålder var 277 mm lång och den harr som var 4+ i ålder
var 280 mm lång. Jämfört med harr i Vättern, Enareträsk, Ryssaland, Storbritannien och Bottenviken (Holmgren m.fl.
2013) så var tillväxten dock relativt god för harren i Storuman.
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Figur 18. Tillväxt hos abborre i Storuman. Jämförelse med
abborre inom Västerbotten, framförallt Storuman och
Vilhelmina kommuner (Aquanord AB).
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Figur 19. Tillväxt hos lake i Storuman.

Djupfördelning

0-3 m.
3-6 m.
Djupintervall

De överlappande djupfördelningarna hos de olika
arterna medförde att fångsterna i vikt räknat per nät
blev relativt höga även i vissa av de djupare intervallen
(figur 5). I intervallen 12-20 meter, 35-50 meter och >75
meter var dock fångsterna i vikt räknat lägre. Det totala
antalet fiskar minskade däremot med djupet även om
flest individer per nät påträffades mellan 6-12 meter,
d.v.s. i nivån strax under sänkningsgränsen i magasinet,
vilket till stor del berodde på den höga förekomsten av
gers i detta djupintervall (figur 20).
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Figur 20. Antal fiskar per nät fördelat på djupintervall, totalfångst.

Harren som vanligtvis lever av ytinsekter och bottenfauna fångades däremot endast i de grundaste näten vid
provfisket medan elritsan endast fångades på mellan 3-6 meters djup (figur 21). De två öringar som fastnade i näten
fångades på mellan 6-15 meters djup. Gersen var spridd från de grundaste näten och ner till hela 43 meters djup även
om det högsta antalet gersar fångades mellan 6-12 meter och endast ett fåtal påträffades djupare än 20 meter (figur
21). I detta djupintervall tog istället storrödingen vid och de allra flesta storrödingar fångades på mellan 57-60 meters
djup (figur 21). Den enda fjällröding som fångades påträffades djupare än storrödingen på cirka 76 meters djup. Även
laken fångades till största delen djupt. Dessa var huvudsakligen spridda från 20 meter och nedåt och de fångades även
i det allra djupaste nätet på 83 meters djup (figur 21). Något oväntat fångades däremot en lake även på ett av de allra
grundaste näten i Ankarsundsavan. Både sik och abborre fångades huvudsakligen förhållandevis grunt (1,5–14 meter)
med de allra flesta abborrarna på mellan 3-6 meters djup. Siken uppvisade lägre fångster inom det djupintervall där
abborren dominerade (3-6 meter) och de flesta sikarna påträffades på mellan 6-20 meters djup men med en spridning
från 1,5 meter till 77 meter.
I de grunda områdena (0-12 meter) bestod fiskbeståndet därför huvudsakligen av abborre, gers, sik och elritsa med
inslag av harr, medan fjällröding, storröding, lake och delvis även sik och gers påträffades i de djupa zonerna som
provfiskades (35-83 meter). Däremellan bestod fångsterna av en blandning mellan de olika arterna (figur 21).
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Figur 21. Djupfördelning hos de olika fiskarterna i Storuman vid provfisket 2016

Könsmognad
Det finns ofta ett motsatsförhållande mellan tillväxt och könsmognad hos fisk eftersom könsmognadsprocessen,
framförallt rombildningen hos honorna, är så energikrävande att tillväxten vanligen minskar. I en sjö med goda
näringsförhållanden och därmed bra födotillgång satsar fisken därför ofta på att skjuta upp leken något år, för att
hinna växa sig ännu större och därmed kunna bilda en ännu större mängd rom/mjölke, vilket i sin tur ger upphov till
fler avkommor. I en sjö med dålig näringstillgång och hård konkurrens, känner fisken istället på sig att den bästa
strategin är att leka vid en lägre ålder och/eller storlek och hinna få några avkommor alls (även om dessa i så fall blir
färre), än att riskera att dö i förtid och inte kunna leka överhuvudtaget. Naturligtvis återfinns dock alla kombinationer
av dessa två strategier i naturen beroende på de lokala förutsättningarna i sjöarna.
En del av sikarna började visa tecken på lekmognad redan vid omkring 160 mm (figur 22). Dessa kan vara tidigt
könsmogna sandsikar alternativt storsik-gråsik, men det kan även vara aspsikar. Ingen fullt lekmogen hane påträffades
men då sandsiken samt storsik-gråsik leker sent under hösten/vintern kan de hanar som bedömts som nästan
lekmogna möjligen hinna utveckla mjölken tillräckligt inför en sen höstlek. Lekmognaden inträffar då sannolikt vid en
storlek om omkring 200 mm för honorna, även om många honor inte verkar leka årligen, samt något tidigare bland
hanarna. Inte heller sikhanarna verkar däremot leka årligen, men andelen hanar som bör kunna leka i höst var något
högre än bland honorna. Endast en av de storrödingar som fångades visade tecken på att möjligen leka under hösten
(figur 23), vilket skulle kunna vara en indikation på att de kan vara ättlingar till förrymda Arctic superior, där
könsmognadstidpunkten förskjutits genom avel. Alternativt har de så goda förutsättningar i sjön att de förskjutit
reproduktionen för att växa sig större och kunna få ännu fler avkommor. Inte heller fjällrödingen hade däremot
utvecklat rommen tillräckligt för att bedömas mogen inför höstens lek.
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Figur 22. Könsmognad och längdfördelning hos sik i Storuman.
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Figur 23. Könsmognad och längdfördelning hos rödingvarianterna
i Storuman.
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De två öringar som fångades var båda icke lekmogna
honor. Inte heller de fångade harrarna var lekmogna, men
då dessa leker på våren har de av naturliga skäl inte
utvecklat gonaderna lika mycket i augusti som de
höstlekande arterna. Bland lakarna påträffades två
lekmogna honor bland de största individerna. Av de
abborrar som var stora nog att könsbestämma var tio
individer hanar och 23 stycken honor. Som vanligt bland
abborrar så fanns det en övervikt av honor bland de större
individerna (figur 24). Könsmognaden hos abborrarna
inträffade vid en storlek om cirka 12-15 cm för båda
könen, möjligen något tidigare för honorna än för
hanarna.

Figur 24. Längdfördelning mellan könen hos abborre i Storuman.

Födoval
Av de sex storrödingar som analyserades med avseende på födoval hade två ätit fisk och fyllnadsgraden hos dessa
individer visade på helt fyllda, nästan överfyllda magsäckar. Den ena av dessa hade ätit rödingyngel och även passat
på att äta av de yngel som fastnat i näten. Detta kunde konstateras genom att de två sist svalda rödingynglen var
svalda med stjärten först. Den andra storrödingen analyserades i fält och ingick därför inte i de prover som skickades
på födoanalys. Dessa båda storrödingar var två av de tre största individerna och de fångades något grundare än
merparten av de övriga storrödingarna. Resterande fyra storrödingar som analyserades med avseende på maginnehåll
hade 50 % fyllnadsgrad i magen och hade livnärt sig på det utplanterade glacialrelikta kräftdjuret Mysis relicta. De
hade ätit en blandning av större Mysis (1+) och mindre Mysis (0+), varav de senare vanligen går något grundare än de
äldre och större individerna. De hade vardera 24-43 stora samt 28-147 små Mysis i magen. Den enda fjällrödingen som
fångades hade däremot uteslutande livnärt sig på zooplankton, framförallt den småvuxna hinnkräftan Bosmina
longispina, men även ett fåtal stora och pelagiska hoppkräftor av släktet Leptodora. Vid provfiskena på 1990-talet
hade rödingen (ej uppdelat på storröding/Hornavanröding och fjällröding) huvudsakligen livnärt sig på Mysis (60 %),
följt av fisk (35 %) och bottenlevande fjädermygglarver (5 %). Antalet tomma magar uppgick vid detta tillfälle till 9 av
29 stycken. Andelen Mysis hade därmed ökat i rödingens födoval, men även predationen på zooplankton då ingen
röding livnärt sig på detta vid de tidigare provfiskena. En annan skillnad var att de yngel som påträffades i magen på
1990-talet bedömdes utgöras av sikar medan den som livnärt sig på fisk vid det senaste provfisket hade ätit
rödingyngel.
Av de sju sikar som analyserades med avseende på maginnehåll hade två individer helt tomma magsäckar och två
individer hade endast lite föda i magen men hade livnärt sig på ytinsekter. Den ena av dessa var fångad på ett relativt
grunt nät (3-5,5m) och hade rester av svarta myggor i magen. Den andra fångades på 13-15 meters djup men hade
trots detta livnärt sig på harkrankar, myror, skalbaggar, flugor och mygg. Den femte och sjätte siken var relativt stora
och hade livnärt sig på bottenfauna. Den ena fångades på 6,5–10 meters djup och hade huvudsakligen livnärt sig på
snäckor följt av husbyggande nattsländor och några små fjädermygglarver. Den andra fångades grundare, hade en
något lägre fyllnadsgrad i magen och hade livnärt sig på fjädermygglarver och larver av dykarbaggar. Den sjunde siken
var mindre i storlek än de övriga och hade fångats djupt, på drygt 40 meter. Den hade livnärt sig uteslutande på
zooplankton, huvudsakligen hinnkräftan Bosmina longispina, men även ett fåtal av den större hoppkräftan
Bythrotrepes longimanus. Vid provfiskena på 1990-talet hade 9 av 41 sikar tomma magsäckar och maginnehållet hos
övriga uppgick 52 % till hoppkräftorna Cyclops scutifer och Eudiaptomus graciloides och ytterligare 8 % till
hinnkräftorna Bosmina longispina och Holopedium gibberum. Totalt utgjorde zooplankton därmed 60 % av
maginnehållet hos siken på 1990-talet, vilket var långt mer än vid det senaste provfisket. Det övriga maginnehållet
utgjordes huvudsakligen av fjädermygglarver (22 %), Mysis (7 %), nattsländelarver (7 %), dagsländor (3 %) och snäckor
(1 %).
Den öring som analyserades med avseende på maginnehåll hade fångats på 13-15 meters djup och hade ätit en
blandning av ytinsekter och bottenfauna (stora fjädermygglarver). Tidigare fångade öringar hade ätit sik, nattsländor
och fjädermygglarver. Den harr som undersöktes med avseende på maginnehåll hade fångats i ett grunt nät och hade
liksom förväntat livnärt sig på ytinsekter och landlevande insekter som myror, flygmyror, bromsar och skalbaggar.
De abborrar som undersöktes hade livnärt sig på bottenfauna i form av snäckor, fjädermygglarver, nattsländor och ett
fåtal av det bottenlevanade kräftdjuret Asellus. En av abborrarna hade dock även ätit några stycken Mysis. Två stora
abborrar konstaterades redan i fält att de hade livnärt sig på fisk varför dessa magar inte skickades på analys. Ingen
analys av maginnehållet genomfördes hos abborre under 1990-talet, varför ingen jämförelse kan genomföras.
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Gersen som fångades i ungefär samma djupintervall som abborren hade däremot nästan uteslutande livnärt sig på
Mysis av olika storlekar, om än främst mindre individer. En gers hade emellertid även livnärt sig på zooplankton med
en ovanlig kombination av den relativt stora hinnkräftan Daphnia galeata, den mindre hinnkräftan Bosmina longispina
och hoppkräftan Bythrotrepes longimanus. De gersar som fångades under 1990-talet hade huvudsakligen livnärt sig på
att äta fjädermygglarver (87 %) följt av nattsländor och Mysis. En stor skillnad jämfört med tidigare är därför Mysisens
ökade andel av gersens födoval, vilket sannolikt är en förklaring till gersens fortsatta ökning i sjön och möjligen även
dess förändrade spridning i djupled då de huvudsakligen livnärt sig på små (0+) Mysis.
Alla utom en av de lakar som fångades hade tomma magsäckar varför inga magsäcksanalyser kunde genomföras på
dessa individer. Den sista laken har däremot livnärt sig på fisk och fångades på mellan 20-35 meters djup. Även vid
tidigare provfisken hade en stor andel av lakarna tomma magar medan de resterande huvudsakligen livnärt sig på
Mysis (84 %) följt av fisk, nattsländor och fjädermygglarver.
Sammantaget fångades de fiskar som hade ätit en relativt stor andel större Mysis, på 40 meters djup eller djupare. De
gersar och den abborre som ätit Mysis fångades däremot grunt (≤8,1m). Dessa individer hade till största delen ätit
små Mysis, men det är inte känt om de fångat dessa i de relativt grunda områdena där de fångades eller om fiskarna
företagit dygnsvandringar i djupled för att fånga föda. Förvånansvärt nog fångades en sik och en öring som levt av
ytinsekter på mellan 13-15 meters djup, vilket tyder på att åtminstone vissa fiskar genomför relativt stora
förflyttningar i djupled under dygnet. De två fiskar som huvudsakligen levt av zooplankton fångades däremot båda
djupt, (en sik på drygt 40 meters djup och en fjällröding på drygt 75 meters djup).

Parasitering
Av de lakar som fångades noterades parasiter hos hälften av individerna. Till skillnad från hos övriga arter fanns
binnikemaskcystor framförallt i levern hos laken och inte bara på magsäcken och på tarmarna. Hos 73 % av siken
noterades binnikemaskcystor på mage och/eller tarmarna. Antalet cystor per individ varierade mellan 2 och cirka 50
stycken, varav de flesta hade ett stort antal cystor. Hos en sik påträffades förutom dessa även ett större antal (30 st.)
cystor på hjärtat. Storrödingen var däremot nästan helt befriad från dessa parasiter. En individ hade cystor på mage
och/eller tarmar och en individ hade parasiter i simblåsan, med största sannolikhet simblåsenematoden Cystidicola
farionis som följt med utsättningarna av det andra glacialrelikta kräftdjuret Pallaseopsis quadrispinosa som
inplanterats i Umeälvens vattensystem och som utnyttjar detta kräftdjur som mellanvärd. Hos övriga arter
genomfördes ingen undersökning av parasiteringsgraden.
De binnikemaskar som bildar cystor på mage och/eller tarm är vanligtvis av släktet Diphyllobothrium spp., varav
måsandbinnikemask och dykandbinnikemask är de två vanligaste arterna. Båda har hoppkräftor, framförallt av släktet
Cyclops spp. som mellanvärd och fåglar som slutvärdar. De kan medföra en ökad dödlighet hos äldre fiskar,
beteendestörningar samt tillväxtförsämringar. De sikar som hade många parasiter på mage och/eller tarmar
uppvisade i enlighet med detta även en något lägre konditionsfaktor än de mindre parasiterade individerna. På
samma sätt var medelvärdet för konditionsfaktorn hos samtliga parasiterade individer lägre än hos de icke
parasiterade individerna. Även hos storrödingen kunde denna effekt urskiljas med en något lägre konditionsfaktor hos
de individer som hade parasiter, men dessa var för få för att kunna ge ett säkert resultat. Hos laken hade de
parasiterade individerna däremot en högre konditionsfaktor än de övriga individerna.

Konditionsfaktor
Som precis nämnt så uppvisade de mer parasiterade sikarna en något lägre konditonsfaktor än de mindre parasiterade
individerna. Totalt uppvisade siken i medeltal en lägre konditionsfaktor (0,72) än en normal laxartad fisk. Ett normalt
värde för laxartade fiskar uppgår till cirka 1,0. Den enda fjällrödingen som fångades uppvisade däremot en ännu lägre
konditionsfaktor (0,58) och var därmed mycket mager. Storöringen var i något bättre kondition med en
konditionsfaktor på 0,75 och de två öringar som fångades hade ett värde på 0,82 i medeltal. Samtliga av dessa arter
var därmed mer eller mindre magra. Den laxartade fisk som var i bäst kondition var en lekmogen sikhona som
fångades på ett nät mellan 20-35 meters djup och med en måttlig parasiteringsgrad. Hon uppnådde en
konditionsfaktor på 0,95.
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Diskussion och slutsatser
Provfisket i Storuman i området runt Ankarsund visade på relativt normala fångster i totalt antal och total vikt per nät
och likvärdiga totala fångster jämfört med de provfisken som genomfördes på 1990-talet i olika delar av sjön. Öringen
har däremot i princip försvunnit från sjön sedan regleringen och de kvarvarande individerna hade även en dålig
tillväxt. Även harren hade minskat väsentligt men hade samtidigt en relativt god tillväxt jämfört med i andra områden.
Siken har sedan regleringen ökat kraftigt eftersom den planktiska näringsväven påverkades mindre av
regleringseffekterna än de grundare bottnar där många andra fiskarter söker föda och som nästan helt slagits ut av
den årliga regleringsamplituden på sju meter. Vid detta provfiske hade dock siken återigen minskat väsentligt,
framförallt på mellan 12-75 meters djup, jämfört med de provfisken som utfördes på 1990-talet. Vid båda dessa fisken
användes endast bottensatta nät varför minskningen är reell i de bottennära områdena. Det går däremot inte att
utesluta att sikbeståndet övergått till att leva mer pelagiskt och därmed underskattas i fångsterna.
En sannolik orsak till minskningen av sik skulle dock kunna vara ökad predation av Mysis på zooplanktonbeståndet i
sjön då det finns flera tecken på att beståndet av Mysis har ökat. Storröding och lake, vilka båda vid provfsiket hade
livnärt sig på Mysis och på fisk, hade samtidigt ökat inom detta djupintervall. Då dessa inte konkurrear med siken om
samma födoval bör det därför inte vara en direkt konkurrens om födan som medfört att dessa två arter ökat på
bekostnad av siken. Den enda fjällröding som fångades vid provfisket hade dock livnärt sig på zooplankton, men även
denna art hade därmed gått tillbaka väsentligt sedan det senaste provfisketillfället. I de grundare områdena av sjön
hade gersen, som inte hör hemma i sjön, ökat kraftigt i antal mellan 0 till 12 meters djup. Dessa hade nästan helt
livnärt sig på små (0+) Mysis, vilket tyder på en mycket god tillgång på denna föda i de grundare delarna av sjön. Även
abborren hade ökat extremt mycket i samma djupintervall och även till viss del ner till 20 meters djup. De mindre
abborrarna hade däremot huvudsakligen livnärt sig på bottendjur medan de större individerna övergått till fiskdiet.
Tillväxten var även mycket god hos abborren och stannade inte heller av vid ökande ålder, vilket visar att det
uppenbarligen finns god födotillgång på mindre fiskar i lämplig storlek för de större abborrarna i de grundare
områdena.
Under hösten tog Aquanord AB och den norska zooplanktonprofessorn Jens-Petter Nilssen även ett zooplanktonprov i
Storuman som den sistnämnde analyserade. Detta visade på låga tätheter av zooplankton i sjön och en förhållandevis
hög andel hoppkräftor (Heterocope appendiculata och Eudiaptomus graciolides) jämfört med mängden hinnkräftor.
De arter av hinnkräftor som var mer talrika var även kraftigare bepansrade (Bosmina longispina) än de övriga arter
som påträffades i mindre mängder (Daphnia galeata och D. cristata). Detta är vanligt i sjöar med högt pelagiskt
predationstryck på zooplankton från sik och abborre men även i sjöar där Mysis finns närvarande. De totalt mycket
låga tätheterna av zooplankton, tillsammans med artsammansättningen, tyder dock på en hård predation från Mysis.
Detta trots att provtagningen av zooplankton genomfördes i den nedströms liggande och grundare viken Luspsjön
jämfört med provfisket i Ankarsund. Tillbakagången av sikbeståndet bör därmed kunna vara orsakad av
födokonkurrens med Mysis.
De fiskätande arterna på djupare områden av sjön verkade även ha övergått från att äta sikyngel till att äta
rödingyngel. Om det för dessa fiskar var lättare att hitta rödingyngel än sikyngel skulle det kunna vara ytterligare ett
tecken på att sikbestånden är på kraftig nedgång samtidigt som rödingbestånden ökar i de djupare delarna av sjön.
Sikbeståndet är dock fortfarande mycket mer individrikt och med en större spridning mellan olika storleksklasser än
bestånden av de två rödingvarianterna, varför sikynglen än så länge borde vara mer talrika än rödingynglen i sjön.
Dessa kan dock ha valt en helt pelagisk livsstil, vilket skulle försvåra fångsten av ynglen om de fiskätande arterna
samtidigt går bottennära för att livnära sig på det ökande beståndet av Mysis.
Den bimodala storleksfördelningen hos siken och den spridda storleken för lekmognad tyder på att beståndet består
av en blandning av de tre förekommande varianterna; aspsik (pelagisk, småväxt och leker tidigt under hösten) samt de
två bottenlevande och senare lekande varianterna sandsik samt storsik-gråsik, varav de två sistnämnda sannolikt
utgjorde huvuddelen av sikfångsterna. Det fångades få stora sikar vid provfisket men fisketrycket har dock varit högt
på stora sikar under ett flertal år, framförallt genom de utländska fisketurister som besökt området och att inga
fångstbegränsningar av sik förekommit. Nu har fisketrycket återigen minskat genom att fiskekort för stunden har
slutat att säljas till andra än bybor och markägare, vilket bland annat bör kunna få beståndet av storvuxen sik att
återhämta sig. Medelstorleken hos den fångade siken var emellertid trots detta högre vid detta provfiske jämfört med
under 1990-talet, genom att andelen sik i storleksklassen 260-350 mm ökat väsentligt.
Storrödingen som fångades vid provfisket hade en god tillväxt och en sen könsmognad. Detta är antingen en strategi
för att maximera reproduktionen eller ett tecken på att dessa individer är ättlingar till förrymda rödingar från
odlingarna i sjön. Även innan regleringen fångades röding huvudsakligen i de djupare områdena av sjön, d.v.s. i
området mellan Ankarsund och Blaiken (Andersson 1978). Det fanns även då två varianter av röding; svartröding vilket
är det lokala namnet för storrödingen i Storuman, samt ljusröding vilket är det lokala namnet för fjällrödingen.
Storrödingen var även innan regleringen storväxt och kunde uppnå vikter på mellan 3-4 kg. Den lekte under senhösten
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(november – december) på större djup än fjällrödingen, vilken lekte tidigare under hösten på grunda och storsteniga
bottnar. Fjällrödingen kunde däremot uppnå betydligt större storlekar (8-9 kg) men har sannolikt på grund av sitt val
av lekområden gått tillbaka kraftigt sedan regleringen (Andersson 1978). Båda varianterna fångades oftast vid 10-20
meters djup även om storrödingen ofta fångades något djupare än fjällrödingen. Medelvikten för röding (båda
varianterna) uppgick i ett journalfört fiske vid Ankarsund under perioden 1952-1957 (före regleringen) till 0,62–1,00
kg/nät medan den sjönk drastiskt efter regleringen (1958-1965) till 0,26–0,40 kg/nät samtidigt som antalet rödingar
minskade från 0,26 till mellan 0,03-0,11 per nät (Andersson 1978). Rödingbeståndet gick därmed tillbaka mycket
kraftigt av regleringen men storrödingpopulationen verkar nu åter ha börjat öka i sjön och den goda tillväxten visar att
de klarar sig bra. Endast genetiska analyser kan dock avgöra om det är den ursprungliga stammen som ökar eller om
de fått ett genetiskt tillskott från fiskodlingarna. Den nackdel som skulle kunna uppstå om storrödingbeståndet helt
eller delvis utgörs av ättlingar till odlad fisk är att den genetiska variationen minskar jämfört med i det naturliga
beståndet. Detta skulle i sin tur ge ett sårbarare bestånd med mindre möjligheter att anpassa sig till förändringar i
framtiden. Även beståndet av lake hade börjat återhämta sig efter rapporter om att denna nästan helt försvunnit från
sjön. Den fångades huvudsakligen djupt och livnärde sig sannolikt på Mysis, fisk och bottenfauna, även om nästan
samtliga magsäckar vid detta provfiske var tomma.
Utvärderingen av maginnehållsanalyserna hos de provtagna fiskarna försvårades dock väsentligt av att det papper
som använts för att märka magarna i många fall helt eller delvis löste upp sig. Vanligtvis, liksom i detta fall, anges
fiskens individnummer med blyertspenna på ett vanligt papper (skrivarpapper) som klipps i mindre bitar. Dessa rullas
ihop och sticks in i strupen eller tarmen på fisken för att varje magsäck skall kunna spåras. Magarna spritas därefter,
allra helst inrullade i en bit gasbinda för att separera de enskilda magarna. Vid packningen inför provfisket missades
dock sprit och burkar att packas, varför magsäckarna placerades i fryspåsar och frystes in så fort provtagningen för
dagen var färdig (dag 1), eller vid lunch samt när provtagningen för dagen var färdig (dag 2). Totalt frystes därför tre
påsar med magsäckar in från Storuman. Dessa överfördes senare till burkar och spritades med 95 % etanol för att
magsäckarna skulle kunna skickas iväg på analys. Vid analysen framkom problematiken med individmärkningarna då
lapparna i de magar som låg i den första burken (dag 1) delvis hade löst upp sig. Samtidigt upptäcktes att
protokollföraren missat att notera i protokollet vilka individer som provtagits med avseende på födoinnehåll. De flesta
lappar i denna burk gick dock att tyda och den sista individen kunde med stor sannolikhet fastställas vara den enda
fjällrödingen som fångats utifrån magens storlek, innehåll och utifrån målsättningen vid valet av de individer som
provtogs. De övriga magarna kom från tre sikar och tre storrödingar.
I den andra burken från provtagningen följande dag, (före lunch), var skicket på lapparna ännu sämre. Endast fyra av
sju individmärkningar gick att tyda. Genom stort detektivarbete har även resterande individer fastställts med relativt
hög sannolikhet utifrån storlek, utseende på magen, innehåll, målsättningen vid provtagningen, artfördelning mellan
olika nät, tidpunkt då fiskarna provtogs/ placering i protokollet (oftast provtogs flera individer efter varandra). Dessa
magar kom från två sikar, tre storrödingar, en gers och en öring.
I den sista burken som härrörde från de nät som provtogs efter lunch, kunde dock inte någon individnumrering alls
tydas. Då dessa nät endast uppgick till ett fåtal relativt grunda nät samt två djupa nät med två lakar och en sik, har
dessa magar utifrån storlek, utseende och innehåll grupperats till de mest sannolika arterna. Därför har inga analyser
på individnivå kunnat genomföras på dessa magar. Denna burk omfattade de magar som bedömdes vara gers och
abborre men inkluderade även en sik och en harr. Den sistnämnda kunde med säkerhet artbestämmas och härrörde
egentligen till burken från förmiddagen samma dag, men hade flyttats mellan burkarna vid spritningen av proverna för
att få en mer likvärdig volym i burkarna. Sammantaget medförde detta att av 26 analyserade magar kunde endast tio
magar helt säkerställas på individnivå, ytterligare sex magar kunde med stor sannolikhet utredas på individnivå och de
sista tio magarna har med relativt god sannolikhet kunnat fastställas till artnivå samt till ett sannolikt djupintervall
(3,0–8,1 meter).
Sammantaget fångades det största antalet individer per nät i intervallet 6-12 meter, d.v.s. strax under
sänkningsgränsen i sjön, vilket även är den av regleringen påverkade nivån. Räknat i vikt per nät återfanns de största
fångsterna däremot i intervallet 0-3 meter, tätt följt av 50-75 meters nivån vilket är ett djup där Mysis trivs. Vid de
föregående provfiskena på 1990-talet var fångsten däremot störst i området mellan 20-35 meter.
De effekter som tillsammans samverkar och bidragit till de förändrade fiskbestånden i sjön är att:
 Effekterna av vattenkraftsregleringen i sjön kvarstår med torrläggning och bottenfrysning av de grundaste sju
metrarna vilket slår ut stora delar av den litorala produktionen, en ökad andel pelagial produktion,
torrläggning av grunda lekbottenområden i sjön under vintern vilket förhindrar fiskreproduktion på dessa
bottnar, överdämning av strömsträckor i huvudfåran med utslagen öringreproduktion i dessa områden som
följd, periodvisa vandringshinder i vissa biflödesutlopp samt oligotrofiering (näringsurlakning) av sjön vilket
minskar den totala produktionen i sjön.
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Mysisutplanteringar och ökande bestånd av denna art. Ökande bestånd av små (0+) Mysis i de grunda
områdena av sjön och av större Mysis i de djupare områdena, vilket leder till ett hårt predationstryck på
zooplankton och framförallt på hinnkräftor och även en hård konkurrens om födan för planktonätande
fiskarter.
Näringstillskott från fiskodlingar som ger en ökad produktion i sjön.
Tidigare rymningar från fiskodlingarna i sjön av avlad storröding (Arctic superior) och regnbåge. I dagsläget
odlas dock endast regnbåge i de två största odlingarna, varav den ena ligger inom det provfiskade området i
sjön. Ingen regnbåge fångades däremot alls vid provfisket 2016 och inte heller några uppenbara rymlingar av
röding påträffades heller vid provfisket.
Gers har tillkommit under 1980-talet via vattenkraftsöverledning från Storjuktan och beståndet har ökat
mycket kraftigt i sjön.

Förändringarna i fiskbestånden är därmed orsakade av ett komplicerat samspel mellan många olika faktorer. Totalt
sett har de arter som livnär sig på bottenlevande föda eller fisk ökat i sjön, medan de planktonätande fiskarterna har
minskat jämfört med det senaste provfisketillfället på 1990-talet. Detta medför delvis motsatta effekter jämfört med
de effekter som vattenkraftsregleringen gett på sjön. Dock fortsätter de strömlekande fiskarterna t.ex. öring och harr
att missgynnas kraftigt genom att de viktiga lekbottnarna i älvens huvudfåra inte finns kvar. Även reproduktionen hos
de arter som lekte på grunda lekområden i sjön – t.ex. fjällrödingen är fortsatt kraftigt missgynnad.
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