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Bakgrund
Inom Storumans kommuns fiskevårdsplan har ett antal flottledsrestaureringar och andra
biotopvårdande åtgärder genomförts i syfte att återskapa naturliga vattendrag eller undanröja
mänskligt framställda vandringshinder och annan antropogen påverkan. Två av dessa åtgärder är de
trösklingar av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby, som genomfördes under 2014 och de
lekbottenåtgärder och stödutsättningar av öring som genomförts mellan 2012-2016 i Gardsjöbäcken.

Resultat
Gardsjöbäcken
I Gardsjöbäcken har lekbottnar anlagts för att förbättra
öringreproduktionen i området. För att ytterligare förstärka
öringbeståndet och påskynda återskapandet av ett naturligt
reproducerande bestånd i bäcken har även stödutsättningar
av öringyngel genomförts under perioden 2012-2016. Under
denna period har 2000 st. ettåriga Ammarnäsöringar årligen
planterats ut. Även tidigare har dock öringutplanteringar
genomförts i bäcken; 1989 sattes 5000 st. Gullspångsyngel
ut, 1990 planterades 5000 st. Arjeplogsyngel ut och 1991
sattes ytterligare 5000 st. Arjeplogsyngel ut.
Den lokal som elfiskades 2016 ligger strax uppströms väg
E12, i direkt anslutning till en av de lekbottnar som anlagts
genom utläggande av lekgrus (figur 1 och 2).
Figur 1. Karta över Gardsjöbäcken med samtliga elfiskelokaler i
tabell 1 och 2 markerade.

Figur 2. Elfiskelokalen ovan E12 i Gardsjöbäcken, foto respektive skiss.

Tätheterna av årsyngel var vid årets uppföljningselfiske fortsatt mycket höga vilket visar att den
anlagda lekbottnen har medfört en mycket lyckad reproduktion för öringen i bäcken under det
senaste året (tabell 1 och 2). Totalt påträffades 131 årsyngel och fem äldre öringar (tabell 1) trots att
endast två elfiskeomgångar kunde genomföras då elfiskeutrustningen därefter gick sönder. Förutom
detta fångades fyra lakar på elfiskelokalen.
Tabell 1. Antal fångade individer vid elfisket i Gardsjöbäcken. Lokalerna är sorterade från Gardsjön och
nedströms. Årets resultat är grönmarkerade.
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Elritsa
Lake
Gardsjöbäcken ovan övre vägen
1991-08-29
1
2
1987-09-02
2
2
Gardsjöbäcken ovan E12
2016-08-05
131
5
4
2014-08-07
144
2
1
2
2008-09-08
10
3
3
1989-08-03
22
8
X
X
1988-08-04
4
X
X
Gardsjöbäcken nedströms E12
1989-08-03
1
3
X
X
1988-08-04
X
X

1

2

Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m i Gardsjöbäcken. Lokalerna är sorterade från Gardsjön och
nedströms. Årets resultat är grönmarkerade. Siffror inom parentes är beräknade av Micael Hedlund och saknas
på elfiskeregistret alternativt stämmer inte mot elfiskeregistrets tätheter (dubbla täthetsberäkningar).
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Elritsa
Lake
Gardsjöbäcken ovan övre vägen
1991-08-29
0,5
1,3
1987-09-02
0,6
0,8
Gardsjöbäcken ovan E12
2016-08-05
37,6
1,2
1,0
2014-08-07
59,1
0,7
0,4
0,9
2008-09-08
4,3
1,2
1,3
1996-08-29
X
1991-08-29
2,1
2,0
0,5
2,4
1989-08-03
(6,3)
(2,3)
X
X
1988-08-04
1,6 (1,8)
5,3
X
1987-09-02
3,3
0,9
1986-08-26
3,8
0,6
0,7
4,5
Gardsjöbäcken nedströms E12
1996-08-29
(1,0)
X
1991-08-29
0,8
0,7
1,9
1989-08-03
(0,2)
X
X
X
1988-08-04
7,4
1,1
1987-09-02
15,9
0,2
0,5

Antal /100m2

Tätheten av årsyngel hade därmed ökat mycket kraftigt och uppnår sedan 2014 mycket höga
tätheter av årsyngel inom den elfiskade lokalen (figur 3). Då utsättningarna av öring har bestått av
ettåriga individer beror de höga tätheterna av årsyngel inte på återfångster av utsatta fiskar.
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Figur 3. Täthet av öring i Gardsjöbäcken, utveckling
över tid.
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Tätheten av äldre öring var däremot
förhållandevis normal för området nedan
fjällområdet. Även tätheten av lake var normal. Harr påträffades för första gången på 25 år vid det
föregående elfisket 2014, men enstaka individer har även påträffats under 1980-talet. Harr är dock
svårfångad vid elfiske varför bestånden ofta underskattas. I längdfrekvensdiagrammet (figur 4) kan
man även möjligen utläsa en marginell ökning av större öringar än tidigare (>100 mm i längd), vilket
skulle kunna vara återfångster av Ammarnäsöringar som planterats ut i bäcken.
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Figur 4. Längdfrekvensdiagram över fångsten vid elfiskeundersökningarna ovan E12 i Gardsjöbäcken.
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Kvarnbäcken
Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra ände och ett i sjöns
södra ände (figur 5). Bäcken som rinner ut från sjön i dess norra del benämns Kvarnbäcken och
mynnar i Storbäcken cirka 3,5 km längre norrut ut. Storbäcken rinner i sin tur i nordlig riktning till
Stenselet och där den slutligen mynnar i Umeälven. Kvarnbäcken är inte den naturliga utloppsbäcken
från Skarvsjön. Ett nytt utlopp från sjön grävdes för att utnyttja fallhöjden norr om Skarvsjöby till
bland annat kvarnanläggningar men även vattenkraft. Den ursprungliga utloppsbäcken är den södra
namnlösa utloppsbäcken som är cirka 1,3 km lång. Denna bäck mynnar däremot i Storbäcken
väsentligt längre uppströms än Kvarnbäcken, eftersom Storbäcken gör en stor, medsolsriktad båge
runt Skarvsjöby och Västerberget uppströms Kvarnbäckens utlopp i Storbäcken. Storbäckens
avrinningsområde ligger till stor del söder men även delvis öster om Skarvsjön och består nästan
uteslutande av myrmarker i form av det stora myrkomplexet Skarvmyran.

Figur 5. Karta över Skarvsjön och de två vandringshindren i den norra utloppsbäcken, Kvarnbäcken samt
elfisklokaler i vattendragssystemet.

Vattenkraftverket i Kvarnbäcken är numera avlägsnat och det enda tydliga spåret av denna
verksamhet var den stålspontning som vid inventeringen 2013 påträffades cirka 600 meter
nedströms Skarvsjön invid jaktlagets slakthus och väg E45. Denna spontning hjälpte till att
upprätthålla vattenståndet i de delar av bäcken som var synliga från vägen men utgjorde även
vandringshinder för fisk då fallhöjden var hela 0,58 meter (figur 6).
Det nedre av de två vandringhindren utgjordes av en vägtrumma cirka 1,4 kilometer nedströms
Skarvsjön (figur 7). Trumman löper under Tallbergsvägen och utgörs av nio betongringar med en
diameter på 1,55 meter. Vissa av ringarna hade vid inventeringen börjat glida isär och det var även
en fallhöjd på 0,25 meter från den nedersta ringen och ner till bäcken. Eftersom vattendjupet i
trumman endast uppgick till 0,19 m vid inventeringstillfället 2013 och vattenhastigheten var hela tre
meter per sekund bedömdes vägtrumman utgöra vandringshinder för fisk. Vandringshindrena
förhindrade därför öringen i området att utnyttja stora delar av bäcken samt att vandra upp till
Skarvsjön. Vandringshindren åtgärdades under 2014 genom att stentrösklar anlades invid dessa.
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Figur 6. Det övre vandringshindret, stålspontningen, före respektive efter åtgärd.

Figur 7. Nedre delen av vägtrumman under Tallbergsvägen före respektive efter åtgärd.

Elfiskelokalen (figur 8) är placerad mellan de två vandringshindren, nedströms det branta partiet som
börjar vid stålspontningen (figur 6). Bäcken planar i detta område ut något innan den åter rinner
under väg E45.

Figur 8. Elfiskelokalen i Kvarnbäcken, foto respektive skiss.
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Redan innan trösklingen av vandringshindren
fanns det gott om öring i elfiskelokalen med
höga tätheter av årsyngel och normala tätheter
av äldre öring. Vid elfiskeuppföljningen 2016
hade tätheterna av årsyngel minskat något till
normala tätheter samtligt som tätheterna av
äldre öring var relativt oförändrade (figur 9,
tabell 3 och 4). Storleksfördelningen hade dock
förändrats mot fler stora öringar, vilket kan
förklara de totalt sett minskade tätheterna (figur
10).
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Figur 9. Täthet av öring i Kvarnbäcken.
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Tabell 3. Antal fångade individer vid elfiske i Kvarnbäcken samt Storbäcken med övriga biflöden.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Gädda
Kvarnbäcken
2016-08-17 10
8
Kvarnbäcken
2014-10-16 50
13
Storbäcken Nedan bron
1990-09-27
2
2008-09-11
1
1
Storbäcken Kvarnbränna
1990-09-27
14
Namonsbäcken 75m ned bron
1990-09-28 3
3
Namonsbäcken 200m ovan bron
2009-07-17 32
4
4
Namonsbäcken Ned Näsvattnet
1990-09-28
1
Verkanbäcken Ovan Rågång
2009-07-17 35
30

Lake Elritsa
1
1
2
2

1

77
1

32

2

Tabell 4. Individtäthet, beräknat antal/100m i Kvarnbäcken samt Storbäcken med övriga biflöden.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Gädda Lake
Kvarnbäcken
2016-08-17 15,9
11,3
Kvarnbäcken
2014-10-16 64,2
14,3
1,5
Storbäcken Nedan bron
1990-09-27
2,1
1
2008-09-11
2,5
2,2
4,7
Storbäcken Kvarnbränna
1990-09-27
7,5
1,3
Namonsbäcken 75m ned bron
1990-09-28 0,5
0,5
Namonsbäcken 200m ovan bron
2009-07-17 13,2
1,3
1,3
Namonsbäcken Ned Näsvattnet
1990-09-28
0,9
Verkanbäcken Ovan Rågång
2009-07-17 17,6
14,2
0,4
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Figur 10. Längdfrekvensdiagram över fångsten vid de två elfiskeundersökningarna i Kvarnbäcken.

Även övriga elfiskeundersökningar som har genomförts i Storbäcken samt biflödena Namonsbäcken
och Verkanbäcken visar att öring finns i vattensystemet men att tätheterna av öring generellt är
högre i Storbäckens biflöden än i huvudfåran. Förutom öring har även harr, gädda, lake samt elritsa
fångats vid tidigare elfiskeundersökningar inom Storbäckens avrinningsområde.
Uppföljning
Ytterligare en uppföljning av fiskbestånden bör genomföras i vardera av de två bäckarna under 2018,
då dessa bestånd har hunnit få mer tid på sig för återhämtning och/eller stabilisering.
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