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INLEDNING
Fiskevårdsområden har en allt viktigare roll i utvecklingen av landsbygden och kan med sina fiskevatten
serva både fiskerättsägare, lokalt boende men även tillresta besökare med attraktiva aktiviteter i form av
fiske. Överumans FVO förvaltar sjön Överuman med bestånd av öring och röding samt den övre delen av
strömsträckan mellan Överuman och Klippen. Inom området finns det möjligheter att hyra boende och
det finns även trevliga rastplatser, vindskydd och stigar som förgyller vistelsen.
Turismen är idag den störst växande näringen i Sverige och fiske och naturupplevelser utgör en stor del
av detta. Det är därför viktigt att Överumans FVO har en långsiktig plan för hur de vill vara med och bidra
till landsbygdsutvecklingen i regionen i stort. Fiskeplanen är viktig för att strukturera den kunskap som
finns men även för att förvalta och utveckla fisket i området. Dokumentet är även av stor vikt för
eventuella aktörer (företagare) som vill nyttja Överumans FVOs vatten för sina tillresta kunder.
Överumans FVO fungerar idag som ett bra fiskevatten för boende och stuggäster i området och då
främst som ett attraktivt vårfiske på isen, men goda möjligheter till fångst av röding.
Avsikten med denna fiskeplan är att klargöra områdets potential som sportfiskevatten och tydliggöra
områdets behov av fiskevårdande åtgärder och framtida förvaltning.

GEOGRAFI OCH FÖRVALTNING AV SJÖN ÖVERUMAN
Sjön som i dagsläget benämns Överuman är ett stort
regleringsmagasin längst upp i Umeälvens
huvudfåra, vilket består av tre tidigare
sammanhängande sjöar som överdämts till en
enhetlig sjö; Överuman, Gausjosjön och Stora
Umevattnet (figur 1). Regleringsamplituden uppgår i
den nedre delen till 4,4 meter och utgörs av en
höjning av den naturliga nivån i den ursprungliga
Överuman med 3,4 meter och en sänkning av den
tidigare medelvattennivån med en meter. Den
nedre delen av Överumans magasin, den
ursprungliga Överuman, har relativt branta stränder
och är förhållandevis djup vilket gör att
fiskbeståndet i denna del av sjön till stor del utgörs
av röding. Gausjosjön är däremot grund med många
små holmar, liksom stora delar av den översta delen
av
magasinet,
Stora
Umevattnet,
varför
öringbeståndet är starkare i dessa delar av
Överumans regleringsmagasin än längre ner i sjön
(Andersson 1978).

Figur 1. Översiktskarta över regleringsmagasinet Överuman
samt dess utlopp (Umeälven) ned till Hemavan, längst ned till
höger i bild. Överumans FVO är markerat med rött i kartan.
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Fisket i den ursprungliga sjön
Överuman förvaltas av Överumans
FVO (figur 1 och 2) medan fisket i stora
delar av Stora Umevattnet förvaltas av
Högstabys FVO och fisket i den översta
delen av Stora Umevattnet förvaltas av
Länsstyrelsen
i
Västerbotten.
Fiskeplanen är framtagen efter
önskemål från Överumans FVO men
eftersom alla de tre ursprungliga
sjöarna numera utgör en gemensam
sjö har även information om övriga
delar av magasinet medtagits i denna
fiskevårdsplan.

Figur 2. Karta över Överumans FVO.
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Fisketrycket i Överumans FVO ökar för varje år. 1959
beräknades antalet fiskedygn på hela Överuman
uppgå till cirka 5000 och 1973 beräknades antalet
uppgå till cirka 9000 (Andersson 1978). Enbart inom
Överumans FVO mer än fördubblerades antalet
beräknade fiskedygn från drygt 2500 till drygt 6700
mellan 1998 och fram till 2015 enligt FVOs egen
statistik över sålda fiskekort (figur 3). För att kunna
fortsätta denna utveckling och samtidigt bibehålla
eller förbättra fiskbestånden behöver den tidigare
fiskevårdsplanen uppdateras utifrån tillgänglig
kunskap om sjön.
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Figur 3. Beräknade fiskedygn baserat på antal sålda fiskekort
inom Överumans FVO.

Fiskevårdsområdets målsättning med den nya fiskeplanen för den ursprungliga Överuman är att kunna
erbjuda ett attraktivt fiske samtidigt som fisketurismen utökas och utan att detta ger en negativ inverkan
på fiskbestånden.
Överumans FVOs tidigare fiskevårdsplan omfattade ett antal punkter;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Försöka odla fram en lokal rödingstam ”Umröding”.
Fortsatt nätförbud under lekperioden.
Utsättning av fångstfärdig röding sedan Umrödingen är framtagen.
Provfiske i strömmande vatten, kartlägga vandringshinder, näringsförhållande och liknande.
Radiomärkning av fisk för att undersöka fiskens vandringsmönster i älven och sjön.
Marknadsföring för ökad fiskekortsförsäljning och därmed mer pengar till fiskevård.
Anlita Länsstyrelsens fiske samt SLUs forskare till hjälp vid provtagningar och analyser och ev. annan
experthjälp.
8. Undersöka om någon form av styrt nätfiske efter att det gjorts åtgärder kan ge bättre fiske.
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Av dessa har punkterna 1, 2, 3 och delar av 4 och 5 genomförts. Framtagandet av Umrödingen
påbörjades 2004 och de första utsättningarna i området genomfördes 2007. Utsättningarna genomförs
både av fiskar som kläckts och odlats i odlingen i Umasjö samt av ett fåtal stora avelfiskar som nyttjats i
avel, detta för att skapa omsättning bland avelsfisken och minska risken för inavel. Nytt avelsmaterial tas
in från kringliggande bäckar och/eller från sjön Överuman. Tätheten hålls förhållandevis låg i odlingen
och utfodringen ges mer sparsamt än i andra odlingar för att hålla rödingen skadefri och att även få den
att likna den röding som vuxit upp i sjön. Rödingen planteras ut under den islagda perioden i den
ursprungliga Överuman. Fiskevårdsområdets målsättning har varit att plantera ut cirka 2000 kg röding
per år, men i verkligheten har 575-950 kg/år planterats ut (se även tabell 2). Resultaten av punkt 4 och 5
redovisas längre ned i denna rapport.

BESKRIVNING AV OMRÅDET
ÖVERUMAN OCH DESS BIFLÖDEN
Magasinet Överuman ligger som tidigare nämnt längst upp i Umeälvens huvudfåra på 523,8 m.ö.h. Den
har en yta av totalt 8447 ha, ett maxdjup på 78,8 meter och ett medeldjup på 20,5 meter varav den
ursprungliga Överuman är djupare än de övre delarna av magasinet.
Ett stort antal undersökningar har tidigare genomförts i olika delar av Överuman med tillhörande
biflöden, dels under 1950- till 1970-talen som en förstudie till samt som en uppföljning av regleringens
effekter på fiskbestånden i sjön, fiskens reproduktion och dess vandringar mellan sjön och Umeälvens
strömsträckor nedströms Överuman. Under 1980- och 1990-talen utfördes huvudsakligen utvärderingar
och uppföljningar av försurningsproblematiken. Under 1990- och 2000-talet har även provfisken utförts
som uppföljning på tidigare undersökningar samt för att undersöka sjöns tillstånd ur ett
fiskeförvaltningsperspektiv. Många av de tidigare undersökningarna är sammanfattade i rapporten
”Befintligt underlagsmaterial avseende fiskevårdsplan för Överumans FVO” av Micael Hedlund,
Lapplands Vatten och Fiskevård (2001) vilken därför till stor del använts som grund för denna
fiskevårdsplan.

VATTENKEMI
Framförallt har biflödena Jirejukke, Skalmobäcken, Rukkejukke, Skafsbäcken, Kvarnbäcken och
Dulkojukke provtagits under perioden 1988-1992 som en följd av försurningsproblematiken i fjällen men
Skafsbäcken provtogs redan 1980-1982 i detta syfte. Dessa förhållandevis omfattande provtagningar
redovisas i sin helhet i rapporten ”Befintligt underlagsmaterial avseende fiskevårdsplan för Överumans
FVO” och återges därför inte här. Resultaten visar dock att under slutet av 1980-talet och början av
1990-talet blev vattnet i biflödena surare framförallt under vårfloden, på grund av en ökad deposition av
försuranden ämnen. Utsläppen av dessa ämnen har under senare år minskat och situationen har
stabiliserats, eller möjligen förbättrats något (Länsstyrelsen Västerbotten 2014). Sjön innehåller däremot
en så stor vattenvolym att pH-värdet har varit mycket mer stabilt i sjön under året än i biflödena.
Överuman har ett mycket klart vatten men även varierande halter av näringsämnen i tillrinnande
biflöden. Många av de vattenkemiska proverna i biflödena är dock tagna under vårfloden eftersom dessa
prover tagits för att undersöka försurningsproblematiken. Vårfloder för dock med sig ett näringsrikare
vatten än under resten av året, varför tillskottet av näringsämnen till en sjö lätt kan överskattas om
bedömningen endast baseras på resultat från denna del av året. Överuman är generellt sett
näringsfattig, i likhet med de flesta andra fjällnära sjöar och framförallt regleringsmagasin, eftersom
regleringen i sig medfört en ökad näringsurlakning. För att motverka den minskade tillgången på föda för
fisken efter regleringen planterades kräftdjuret Pallaseopsis quadrispinosa ut 1971. Syftet var att detta
lättrörliga kräftdjur skulle ersätta den bottenfauna som i många regleringsmagasin slagits ut på grund av
den årliga torrläggningen av strandzonerna i magasin med stora regleringsamplituder, (se mer nedan i
denna rapport).
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STATUSKLASSNING
Hela magasinet Överuman är endast klassad till Otillfredsställande ekologisk potential på grund av
vattenkraftsregleringen och att dammen som finns i dess utlopp är ett totalt vandringshinder för fisk och
andra vattenlevande organismer. Umeälven är i sträckan nedan dammen klassificerad till
Otillfredsställande ekologisk potential på grund av vattenkraftsregleringen och minimitappningen i
sträckan (figur 4).
Av biflödena i området särskiljer sig Brakkojukke som uppvisar God ekologiska status i hela sin huvudfåra
från de övriga vattendragen (figur 4). Resterande biflöden har endast klassificerats till Måttlig ekologisk
status i de delar som mynnar i sjön eller i hela huvudfåran, då modellen för statusklassificeringen
indikerar att det finns artificiella vandringshinder i dessa områden. I Sandnäsbäcken uppgår
statusklassificeringen dock till God ekologisk status i området runt Sandnästjärn och i Sotsbäcken är de
övre delarna av bäcken från nedre Sotsträsket och uppåt klassificerad till God ekologisk status medan
Övre Sotsträsket är klassificerad till Hög
ekologisk status. Även övre delen av
Jirrejukke är klassificerad till God
ekologisk status.
Skafsbäcken däremot har tre olika
klassificeringar
inom
sitt
avrinningsområde. Huvudfåran uppgår,
liksom utloppet av övriga vattendrag,
endast till Måttlig ekologisk status.
Biflödet från Lilla Brandsvattnet, den
nedre delen av fåran söder om
Aurofjället samt biflödena sydost om
detsamma uppgår däremot till God
ekologisk status medan sjön Lilla
Brandsvattnet samt biflödet från fjället
Snjåkan uppnår Hög ekologisk status.
Dulkojukke, Kåtabäcken, Skalmobäcken
och Lappvägabäcken är däremot inte
statusklassificerade.
Figur 4. Ekologisk statusklassificering av vattenförekomster i området kring
Överumans FVO (VISS 2017-02-17).

VANDRING OCH LEK
Före regleringen fanns en relativt omfattande rödingvandring mellan sjön och älvsträckan nedströms
(Andersson 1978). Fångsterna i älven direkt nedströms Överuman utgjordes huvudsakligen av röding
men även en mindre mängd öring fångades (Lindström 1966). Den vandring som skedde förbi utloppet
från vårfloden och fram till runt den 20:e augusti utgjordes huvudsakligen av mindre rödingar som
utnyttjade utloppsområdet i sjön eller vandrade ner i älven för födosök, för att därefter återvända till
sjön under sensommaren. Under hösten ersattes denna röding av större lekmogna rödingar som
vandrade ner i älven för reproduktion (Lindström 1966, Andersson 1978). Förutom rödinglek i
älvsträckan nedströms Överuman skedde rödingleken sannolikt även på steniga grund i sjön. Öringen
lekte förutom i strömsträckan nedan Överuman (Pettersson 1962) troligen även på steniga områden i
sjön utanför utloppsbäckarna eller i sund där vattengenomströmningen i bottensubstratet var tillräcklig
(Pettersson 1961a, Andersson 1978). Eftersom tillrinnande vattendrag dels är relativt små, dels
näringsfattiga och dels relativt kalla då deras källflöden utgörs av mindre tjärnar och jöklar på fjället
(Andersson 1978) bedömdes inte öringpopulationen i framförallt Stora Umevattnet kunna upprätthållas
om lek endast skedde i tillrinnande bäckar (Pettersson 1961b, Andersson 1978).
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UTPLANTERINGAR OCH UPPFÖLJNINGAR
I många regleringsmagasin sker utsättningar av fisk som en del av vattendomen som ersättning för
förlorad fiskproduktion på grund av vattenkraftsregleringen. Inga sådana utsättningar sker i Överuman,
däremot sker regleringsutsättningar i strömsträckan nedströms Överuman som en följd av domen för
Klippens kraftstation och den förändrade vattenföringen i älven. Trots detta har ett stort antal
utsättningar av fisk genomförts i olika delar av Överumans regleringsmagasin under en lång period. Enligt
obekräftade uppgifter från Ove Johansson, Högstaby FVO, har utsättningar av öring och röding
genomförts redan innan regleringen under 1940- och 1950-talen. Inga registrerade utsättningar har
kunnat påträffas för denna period men i Tryboms rapport ”Iakttagelser om Fisket i Ume-lappmarker”
från 1884 omnämns i Ajaure, Gäutan och Laisansjöarna endast en slags röding som leker på stenig
botten på grunda områden. Överuman finns inte med i rapporten men i Gydemo (1978, 1979 och 1980)
anges att två sorters röding, normalröding och F-tita, finns i bland annat Överuman, Tängvattnet,
Västansjön, Laisan, Ajaure och sannolikt även Gardiken. I ett PM angående rödinglek i Umeälv från 1961
anges två eller tre rödingvarianter som påträffas i Överuman och som leker på olika djup och i
Lindströms rapport från 1966 anges att tre rödingformer är kända i sjön. Detta skulle sammantaget
kunna indikera att utsättningar av rödingar genomförts redan innan regleringen av sjön.
De flesta utsättningarna i Överumans magasin har utgjorts av öring vilken huvudsakligen köpts in från
Hushållningssällskapets fiskodling i Lycksele. Ett försök att sammanställa samtliga utsättningar av fisk i
Överumans regleringsmagasin har genomförts i tabell 1. I tabellen har dock endast utsättningar från och
med 1956 kunnat sammanställas och listan är sannolikt endast komplett från 1979 och framåt. Många av
de utsättningar som är sammanställda i rapporten ”Befintligt underlagsmaterial avseende fiskevårdsplan
för Överumans FVO” av Hedlund (2001) eller tillhandahållits via en lista över genomförda
märkningsförsök från SLU återfinns dock varken i Länsstyrelsens eller i Lycksele fiskodlings register. Där
uppgifterna stämmer överens har endast en utsättningsuppgift angetts i tabellen, men däremot två
källor. Sammanställningen visar på mycket omfattande utsättningar av framförallt öring i Överumans
regleringsmagasin och av ett flertal olika stammar av öring. Sedan 1990 har alla öringutsättningar dock
utgjorts av Bågedeöring. Före 1974 genomfördes däremot även försöksutsättning av regnbåge i sjön och
ett flertal utsättningar och märkningsförsök av både röding och öring av okända stammar (SLU,
Sötvattenslaboratoriet 2014).
Tabell 1. Sammanställning av övriga utplanteringar i Överuman sedan 1974. HHS=Johan Andersson, Lycksele Fiskodling, LSt =
länsstyrelsen och LVoFV = rapporten Befintligt underlagsmaterial avseende fiskevårdsplan för Överumans FVO av Micael
Hedlund, Lapplands vatten och fiskevård. Tre rader kan delvis vara dubbelräknade och är därför kursiverade.
Datum
Antal
Ålder
Art/Stam
Källa
yngel
Röding
SLU
1956-08-10
398st
yngel
Öring
SLU
1956-08-13
7st
yngel
Röding
SLU
1959-05-08
54st
yngel
Öring
SLU
1959-05-21
2st
yngel
Öring
SLU
1959-06-04
4st
yngel
Röding
SLU
1959-06-28
348st
1965-06-20
750st
2-å
Regnbåge
SLU
yngel
Röding
SLU
1965-07-29
60st
yngel
Röding,
vildfångad
SLU
1965-08-21
30st
yngel
Röding,
vildfångad
SLU
1965-09-23
23st
yngel
Röding
SLU
1966-07-08
19st
yngel
Röding, vildfångad
SLU
1967-06-27
50st
yngel
Röding
SLU
1967-06-27
20st
yngel
Röding
SLU
1967-08-16
30st
yngel
Röding
SLU
1967-08-28
25st
yngel
Röding
SLU
1967-09-02
50st
yngel
Röding
SLU
1967-09-15
26st
yngel
Röding, vildfångad
SLU
1968-04-24
77st
yngel
Röding, vildfångad
SLU
1968-04-27
2st
yngel
Röding, vildfångad
SLU
1969-07-01
32st
yngel
Öring
SLU
1969-08-08
60st
yngel
Röding, vildfångad
SLU
1970-07-17
47st
1974-09-11
500st
2-å
Gullspångsöring
HHS (LVoFV)
1979
6000st
1-s
Öring
LVoFV
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Datum
1979-09-09
1980
1980-07-01
1980-06-24
1981
1981-06-23
1982
1982-07-06
1983
1983
1983-09-16
1983-06-23
1984
1984
1984-07-05
1984-07-05
1985-07-09
1985-07-05
1986
1986-07-05
1986-06-03
1986-07-05
1987
1987-06-27
1988-06-07
1989
1989-06-20
1989-06-21
1990-09-26
1991-06-09
1991-06-14
1992
1992-06-10
1993-09-02
1993-06-30
1993-06-11
1994
1994
1994-07-16
1994-08-29
1996-06-19
1997-09-08
1997-07-03
1997-07-03
1998-09-03
1998-07-03
1998-07-03
1999
1999-09-03
1999-07-02
2000
2000-09-01
2000-05-29
2000-05-29
2001-06-18
2002-09-09
2003-08-27
2004-08-28
2005-08-31
2006-09-12
2007-08-28

Antal
1000st
9000st
2000st
2000st
9000st
3500st
1000st
3000st
1000st
7500st
4000st
4000st
8000st
2000st
1000st
3900st
2000st
900st
10000st
3500st
7000st
1000st
4000st
2500st
3500st
25000st
12000st
1000st
1000st
2000st
40000st
20000st
70000st
10000st
3500st
10000st
300kg
3000st
300st
8500st
20000st
7500st
5000st
1000st
10000st
5000st
1000st
1725kg
10000st
4000st
1013kg
10000st
1700st
5000st
28000st
6000st
12000st
12000st
11000st
15000st
8000st

Ålder
2-s
1-s
2-å
2-å
1-s
2-å
2-s
2-å
2-s
1-s
2-s
1-å
1-s
1-å
2-å
1-å
1-å
2-å
1-s
1-å
1-å
2-å
1-s
1-å
1-å
yngel
yngel
3-å
2-s
2-å
yngel
yngel
yngel
1-s
1-å
yngel
1-s
3-å
1-s
yngel
1-s
1-å
1-å
1-s
1-å
2-å
1-s
1-å
1-s
3-å? 300g
2-å? 100g
yngel
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s

Art/Stam
Tunhovdöring
Öring
Arevattsöring
Tunhovdöring
Öring
Arevattsöring
Öring
Tunhovdöring
Öring
Öring
Arevattsöring
Arevattsöring
Öring
Öring
Arevattsöring
Arevattsöring
Arevattsöring
Arevattsöring
Öring
Bågedeöring
Arevattsöring
Arevattsöring
Öring
Arevattsöring
Arevattsöring
Arevattsöring
Arevattsöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Öring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Röding
Hornavanröding
Röding (Håckren?)
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Bågedeöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring

Källa
HHS
LVoFV
HHS
HHS
LVoFV
HHS
LVoFV
HHS
LVoFV
LVoFV
HHS
HHS
LVoFV
LVoFV
HHS
HHS
HHS (LVoFV)
HHS
LVoFV
HHS
HHS
HHS
LVoFV
HHS
HHS
LVoFV
HHS
HHS
HHS
HHS
HHS
LVoFV
HHS
HHS (LVoFV)
HHS (LVoFV)
HHS
LVoFV
LVoFV
SLU
HHS
HHS
HHS
HHS (LVoFV)
HHS (LVoFV)
HHS
HHS (LVoFV)
HHS (LVoFV)
LVoFV
HHS
HHS (LVoFV)
LVoFV
HHS
LST
LST
HHS
HHS
HHS
HHS
HHS
HHS
HHS
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Datum
2008-09-08
2009-09-01
2010-08-30
2011-08-29
2012-08-27
Totalt

Antal
8000st
8000st
9000st
8000st
6000st
522 414st + 3 038kg

Ålder
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s

Art/Stam
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring

Källa
HHS
HHS
HHS
HHS
HHS

Överumans FVO sätter sedan 2007 årligen ut en lokalt odlad röding (”Umröding”) från fiskodlingen i
Umasjö. Tidigare har dock även utsättningar av andra rödingstammar genomförts i sjön varför det inte
kan säkerställas att avelsfisken är helt fri från genetisk inblandning från dessa. Rödingen planteras ut
under den islagda perioden i den egentliga Överuman. Fiskevårdsområdets målsättning har varit att
plantera ut cirka 2000 kg röding per år, men endast 488-950 kg/år har i praktiken planterats ut (tabell 2).
Tabell 2. Sammanställning av utplanteringar av ”Umröding” i Överuman.
År
Utsättning
2016
488 kg
2015
516 kg
2014
950 kg
2013
800 kg
2012
775 kg
2011
664 kg
2010
664 kg
2009
635 kg
2008
706 kg
2007
575 kg
Totalt
6 773 kg

I Umeälvens strömsträcka nedanför dammen i Överuman sker sedan 1995 årligen
kompensationsutsättningar av röding och öring (tabell 4). Redan innan Klippens kraftstation byggdes
utfördes dock ett antal utsättningar av fettfeneklippt öring nedströms Överuman (tabell 3).
Tabell 3. Sammanställning av Lycksele Fiskodlings utplanteringar i Umeälven nedan Överuman (Johan Andersson,
Hushållningssällskapet).
Datum
Antal (st)
Ålder
Art/Stam
1986-06-03
7000
1-å
Arevattnetöring
1987-06-05
6000
1-å
Arevattnetöring
1988-06-15
7000
1-å
Arevattnetöring
1989-06-13
6000
1-å
Arevattnetöring
Totalt
26 000 st

Från 1995 och framåt har därefter regleringsutsättningar genomförts mellan Överuman och Klippens
kraftstation, som en del av vattendomen för Klippens kraftstation (tabell 4). Regleringsutsättningarna
genomfördes från början av Vattenfall men övertogs av Skellefte Kraft när kraftverket såldes till det
senare bolaget. Regleringsutsättningarna genomförs både inom Umfors och Klippens skifteslag med en
fördelning av 40 % av fiskmängden i den övre delen av sträckan (Överumans FVO) och 60 % av
utsättningarna inom Klippens område. Utsättningen omfattar både öring och röding och fördelningen
mellan arterna har varit drygt 60 % röding, detta kan dock variera något mellan olika perioder. Det finns
cirka 12 olika utsättningsplatser längs sträckan som utsättningarna alternerar mellan, varav fyra inom
Överumans FVO. Utplanteringarna sker normalt den 15:e juni samt den 15:e juli varje år. Datumen flyttas
dock i samråd med fiskerättsägarna till nästkommande vardag eller annat lämpligt datum om de infaller
på en helgdag eller inträffar vid högflödesförhållanden. Fisken som sätts ut inom ”Klippenutsättningarna”
är inte fettfeneklippt eller märkt på annat sätt och kan därför endast skiljas från vild fisk om fenorna
skulle vara mer nötta genom uppväxten i odlingen. Öringens medelvikt har under senare år legat runt 0,5
kg medan rödingens medelvikt legat på 0,3-0,4kg vid utsättningarna.
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Tabell 4. Sammanställning av regleringsutsättningar i Umeälven nedan Överuman. Sammanställning av Åke Forsén, Vattenfall.
Datum
Mängd (kg)
Medelvikt (g)
Ålder
Stam/Art
Utsättningsplats
1995-06-29
318
3-årig
Gullspångsöring
Klippen
1995-06-29
177
3-årig
Gullspångsöring
Umfors
1995-06-29
192
2-årig
Hornavanröding
Klippen
1995-06-29
103
2-årig
Hornavanröding
Umfors
1995-08-16
15
3-s
Gullspångsöring
Klippen
1995-08-16
45
3-s
Gullspångsöring
Umfors
1995-08-16
212
277
2-s
Hornavanröding
Klippen
1995-08-16
167
277
2-s
Hornavanröding
Umfors
1996-06-09
204
Röding
Klippen
1996-06-09
137
Röding
Umfors
1996-06-10
143
Öring
Klippen
1996-06-10
96
Öring
Umfors
1996-07-10
274
"
Klippen
1996-07-10
171
"
Umfors
1997-06-26
90
513
2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-06-26
321 st
280-320
2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-06-26
60
513
2-årig
Vännåöring
Umfors
1997-06-26
214 st
280-320
2-årig
Vännåöring
Umfors
1997-07-01
702 st
280-320
2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-07-01
468 st
280-320
2-årig
Vännåöring
Umfors
1998-06-15
270
434
3-årig
Gullspång & Vännåöring
Klippen
1998-06-15
187
469
3-årig
Gullspång & Vännåöring
Umfors
1998-07-15
318
200-800
Hornavanröding
Klippen
1998-07-15
212
200-800
Hornavanröding
Umfors
1999-06-16
309
300-800
Hornavanröding
Klippen
1999-06-16
206
300-800
Hornavanröding
Umfors
1999-07-15
247
300-800
Öring
Klippen
1999-07-15
165
300-800
Öring
Umfors
2000-06-15
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2000-06-15
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2000-06-15
268
330
Hornavanröding
Klippen
2000-06-15
178,6
330
Hornavanröding
Umfors
2000-07-14
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2000-07-14
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2000-07-14
225
330
Hornavanröding
Klippen
2000-07-14
178,6
330
Hornavanröding
Umfors
2001-06-15
170
385
Bergnäsöring
Klippen
2001-06-15
31
500-700
Bergnäsöring
Klippen
2001-06-15
114
385
Bergnäsöring
Umfors
2001-06-15
20
500-700
Bergnäsöring
Umfors
2001-06-15
268
330
Hornavanröding
Klippen
2001-06-15
179
330
Hornavanröding
Umfors
2001-07-12
201
417
Bergnäsöring
Klippen
2001-07-12
134
417
Bergnäsöring
Umfors
2001-07-12
311
320
Hornavanröding
Klippen
2001-07-12
179
320
Hornavanröding
Umfors
2002-06-12
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2002-06-12
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2002-06-12
268
450
Hornavanröding
Klippen
2002-06-12
179
450
Hornavanröding
Umfors
2002-07-10
201
350
Bergnäsöring
Klippen
2002-07-10
268
450
Hornavanröding
Klippen
2002-07-11
134
350
Bergnäsöring
Umfors
2002-07-11
179
450
Hornavanröding
Umfors
2003-06-13
402
360
Bergnäsöring
Klippen
2003-06-13
268
360
Bergnäsöring
Umfors
2003-07-16
533
428
Hornavanröding
Klippen
2003-07-16
358
428
Hornavanröding
Umfors
2004-06-14
625
368
Hornavanröding
Klippen
2004-06-14
417
368
Hornavanröding
Umfors
2004-07-14
628
700
Hornavanröding
Klippen
2004-07-14
417
700
Hornavanröding
Umfors
2005-07-04
476
450
Hornavanröding
Klippen
2005-07-04
318
450
Hornavanröding
Umfors
2005-08-03
476
450
Hornavanröding
Klippen
2005-08-03
318
450
Hornavanröding
Umfors
2006-06-15
183
480
Bergnäsöring
Klippen
2006-06-15
121
480
Bergnäsöring
Umfors
2006-06-15
238
320
Hornavanröding
Klippen
2006-06-15
159
320
Hornavanröding
Umfors
2006-07-13
238
454
Hornavanröding
Klippen
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Datum
2006-07-13
2006-07-13
2006-07-13
2007-06-15
2007-06-15
2007-06-15
2007-06-15
2007-07-16
2007-07-16
2007-07-16
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-07-15
2008-07-15
2008-07-15
2008-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-06-15
2010-06-15
2010-06-15
2010-06-15
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-07-20
2011-07-20
2011-07-20
2011-07-20
2012-06-18
2012-06-18
2012-06-18
2012-06-18
2012-07-27
2012-07-27
2012-07-27
2012-07-27
2013-06-17
2013-06-17
2013-06-17
2013-06-17
2013-07-15
2013-07-15
2013-07-15
2013-07-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-16
2014-06-16
2014-06-16
2014-06-16
Totalt

Mängd (kg)
159
183
121
181
123
238
159
181
122
238
159
176
118
228
152
238
158
181
121
223
147
172
113
172
113
223
147
167
111
201
134
172
119
201
134
167
111
201
134
172
114
202
134
185
114
201
134
114
89
168
107
170
117
202
137
100
94
230
120
133
82
61
100
100
173
120
205
140
26 111 kg

Medelvikt (g)
454
370
370
700
700
291
291
500
500
500
500
600
600
400
400
217
217
300
300
550
550
400
400
375
375
375
375
800
800
353
530
700
700
300-400
500-700
360
360
370
370
390
390
392
392
450
450
400
400
450
450
350
350
300-400
300-400
400
400
400-500
400-500
400
400
500-600
500-600
300-400
800
300-400
500
500
300
300

Ålder

Stam/Art
Hornavanröding
Parkiöring
Parkiöring
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Kaltisöring
Kaltisöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Kaltisöring
Kaltisöring
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding

Utsättningsplats
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
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MÄRKNINGSFÖRSÖK
Märkningsförsök av den utsatta fisken har genomförts vid ett antal olika tillfällen. Märkningar har
genomförts av regnbåge, röding och öring. Det finns dock endast återfångststatistik från ett fåtal av
dessa märkningsförsök (tabell 5). Förutom dessa har ett stort antal märkningar av röding genomförts i
Överuman mellan 1956 och 1970 och minst fyra märkningsförsök av öring mellan 1956 och 1969 där
återfångstresultaten saknas eller inte är tillgängliga. Även i närliggande sjöar har ett stort antal
märkningsförsök genomförts. Även i dessa sjöar har dock fler försök genomförts än vad som redovisas i
tabell 6 då det saknas resultat från dessa försök. Det material som inte ingår i tabell 6 omfattar
huvudsakligen märkningsförsök av kanadaröding i Laisan och Gäutan, spleik i Gäutan, röding i Tärnaån,
sik och öring i krokforsen samt regnbåge i Klippen.
Tabell 5. Sammanställning av kända märkningsförsök med återrapporteringsresultat i Överuman. Återfångsterna anges i % av
antalet märkta fiskar.
Antal
Datum
Art
Stam
Ålder märkta Utsättnings plats
År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totalt
1965-06-20 Regnbåge
2
750
Överuman Jerisbäcken
77,3 0,9 0,3 0,4
78,9
1994-07-16 Röding
Hornavan 3
300
Kåtaviken Vilasund Mjölkbäcken 11,7 23,3 1,7
36,7
1989-06-21 Öring
Bågede
3
300
Överuman Mjölkbäcken
27,1 22,7 4
0,3 0,7 54,8
Tabell 6. Sammanställning av kända märkningsförsök med återrapporteringsresultat i närområdet. Återfångsterna anges i % av
antalet märkta fiskar.
Antal Utsättnings
Datum
Art
Stam
Ålder märkta plats
År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 14 År 15 År 19 Totalt
1968-05-14 Kanadaröding Svensk
2
500
Laisan Laxnäs
0,2 0,4 0,2 0,8
1963-10-06 Regnbåge
1+
279
Gäutan
13,2 3,2
0,7
17,1
1963-10-04 Regnbåge
1+
214
Gäutan
3,7 7,5
11,2
1965-06-20 Regnbåge
2
500
Märkesforsen 80,2 0,8 0,4 0,2
81,6
1968-05-30 Regnbåge
2
100
Tärnaforsen
54
54
1968-05-30 Regnbåge
2
100
Portbron
70 3
73
1968-05-31 Regnbåge
2
100
Tängvattsbron 59 2
61
1968-05-31 Regnbåge
2
100
Umfors-Klippen 28 9 2
39
1969-06-04 Regnbåge
2
100
Tärnaforsen
46 1 1
48
1969-06-04 Regnbåge
2
100
Krokforsen
72
72
1969-06-08 Regnbåge
2
100
Klippen
49 3
52
1969-06-08 Regnbåge
2
100
Umfors
34 1
35
Västansjö
1995-10-27 Röding
Hornavan 0
750
Laisan Tärnaby 0,5 15 7,8 1
0,1
24,4
1969-09-13 Spleik
1+
500
Gäutan
9,2 24 3,4 1,6 1,4
39,6
1980-06-08 Saimalax
2
413
Gäutan
2,7
2,7
1980-06-06 Öring
Tunhovda 2
490
Biellojaure
1,4 1,8 0,2
3,4
1978-09-21 Öring
Konnevesi 2+
200
Tärnaforsen
5 13,5 0,5
19
1979-06-20 Öring
Konnevesi 3
100
Tärnaån
44 2
46
1979-06-20 Öring
Konnevesi 3
100
Tärnaforsen
53 2
55
1972-06-08 Öring
Gullsp
2
500
Umeälv Laisan 20 6
26
1975-08-27 Öring
Gullsp
2+
500
Gäutan
15 3 2
20
1985-10-07 Öring
Bågede 2
299
Tängvattnet
0,3 48,8 8
0,7 0,7
58,5
Tängvattnet, fr
1986-10-18 Öring
Gullsp
2
200
kasse
0,5 32,5 5,5 2,5
41
Tängvattnet, fr
1987-10-17 Öring
Bågede 2
300
kasse
6 31 5
0,3 0,3
42,6
1988-10-13 Öring
Bågede 2
200
Tängvattnet
1 43 2,5 0,5
0,5
47,5
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ÅTERFÅNGSTER
Regnbågsutsättningarna i Överuman gav mycket höga återfångster, men nästan endast under samma år
som utsättningarna genomfördes. Även utsättningarna av både öring och röding har dock gett höga
återfångstandelar. Dessa har dock varit mer utspridda i tid och därmed fungerat bättre. Utsättningen av
300 rödingar 1994-07-16 i Kåtaviken, Vilasund och utanför Mjölkbäcken gav en återfångstandel på 36,7%
under två år och knappt två månader (figur 5). I medeltal fångades fisken efter 227 dagar, d.v.s. under
pimpelsäsongen följande vår men hade då endast hunnit växa cirka 22 mm. Huvuddelen av de totala
återfångsterna skedde genom nätfiske under sommaren och hösten eller som pimpelfiske under
vårvintern. Den utsatta rödingen återfångades över hela Överumans magasin (figur 7).
14

1

Anta fångade individer

12

Ackumulerad återfångst röding

0,9

Pimpelsäsong

0,8

10
8

0,7
Nätfiske

0,6
0,5

6

0,4
0,3

4

Ackumulerad återfångst

Återfångst röding

0,2
2

0,1

0

0

Antal veckor efter utsättning
Figur 5. Återfångster av treårig Hornavanröding utsatt 1994-07-16 i Överuman.

Utsättningarna av öring 1989-06-21 gav en återfångstprocent på hela 54,7 och fisken fångades fram till
ca 4 år och 3 månader efter utsättningen (figur 6). I medeltal fångades fisken efter 244 dagar och den
hade då vuxit cirka 67 mm. De flesta öringar fångades med nät i framförallt områdena runt Strimasund
och Kåtaviken redan under den första sommaren och hösten. Liksom för röding fångades många
individer även på pimpel under vårvintern. Återfångsterna skedde framförallt i de övre delarna av
Överuman (Stora Umevattnet) men en del av öringarna fångades även i den nedre delen av Överuman
(figur 7).
30
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Spö + nätfiske aug

Återfångst öring

Ackumulerad återfångst öring
0,9
0,8
0,7

20

0,6
15

0,5
Nätfiske sept/lek
Pimpelsäsong

0,4

10

5

0,3
Nätfiske okt/lek
Spö+ nät aug

Ackumulerad återfångst

Antal återfångster

25

0,2
Pimpel Spö+nät aug

0

0,1
0

Antal veckor efter utsättning
Figur 6. Återfångster av treårig Bågedeöring utsatt 1989-06-21 i Överuman.
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Figur 7. Karta med schematisk bild över återfångster av utsatt röding och öring i Överuman. Antalet utsatt fisk och återfångster
återspeglas i storleken på cirklarna. Röda cirklar anger rödingar och blå ringar anger öringar. Mörka cirklar markerar utsatt fisk
och ljusa cirklar markerar återfångster. Återfångsterna är dock grupperade i områden och visar inte exakta återfångstplatser.

Tillväxten var snabbare och även återfångstandelen var högre hos öring än hos röding (figur 8). Däremot
är även produktionen i Stora Umevattnet där öringen sattes ut och till största delen återfångades större
än i Överuman då detta område är grundare med fler holmar och vikar än den nedre delen av Överuman.
Den egentliga Överuman är djupare och bättre lämpad för röding än öring.
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Figur 8. Tillväxt (längdförändring) efter utsättning i Överuman. Statistik från återfångade fiskar.

ÅTERFÅNGSTFÖRSÖK 2014
Strax efter 2014 års utsättningar av fisk i Överuman samt i Umeälven nedan dammen tillhandahölls
enkäter till fiskare i och omkring Överuman. Information om enkäterna spreds så långt som möjligt via
fiskekortsförsäljare och styrelsen för FVOet och enkäterna har funnits tillgängliga under hela året.
Inrapporteringen av enkäterna har skett antingen direkt till Aquanord AB eller till lokala kontaktpersoner.
Totalt inrapporterades nio enkäter vilka omfattande 65 stycken fiskar från området omkring Överuman.
I och nedan Överuman skedde 15 rapporterade fångster av röding under 2014. Samtliga av rödingar
fångades på spö och fiskarna fångades mellan den 26:e juni och 21:a juli. Ingen fisk rapporterades
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uppvisa några skador men några av fiskarna angavs ”troligen vara odlade”. Då varken rödingen som
planteras ut i Överuman av fiskevårdsområdet eller den kompensationsutsatta fisken, som sätts ut nedan
dammen, var märkta var dessa dock vara svåra att särskilja från vild fisk. Den minsta rödingen vägde 400
gram. De fyra största rödingarna, vilka alla vägde över ett kilo (1200-2700g samt 45-55 cm), fångades
samtliga i Överuman utanför Umasjö. I detta område fångades även en mindre röding. De övriga tio
rödingarna (400-900g) fångades i Långforsen respektive spegeldammarna nedströms Överuman och
härrörde sannolikt från kompensationsutsättningarna.
Dessutom har 50 rapporterade fångster av öring skett under perioden 26:e juni till 6:e augusti. Under
denna period fångades 34 öringar på spö, varav tolv stycken i älven nedströms dammen och övriga 22
spöfångade öringar fångades utanför Umasjö. Av de 22 öringarna som fångades utanför Umasjö
fångades hälften i området utanför fiskodlingen. Resterande 16 öringar fångades på nät den 6:e augusti
utanför Umasjö. Tre öringar rapporterades ha skador på någon av fenorna, varav två på någon av
framfenorna. Samtliga av dessa fångades i någon av spegeldammarna nedströms Överuman och
härrörde sannolikt från kompensationsutsättningarna. Den enda öring som dock i enkäten angavs vara
odlad i enkätsvaret bedömdes däremot vara skadefri. Den inrapporterade öringen varierade mellan ca
200g upp till 1350 g (53cm) i storlek och samtliga av de stora öringarna på 500 gram eller mer (12 st.)
fångades i sjön. De mindre öringarna fångades antingen i Överuman eller nedströms dammen.

TELEMETRI
Under 2005-2006 genomfördes ett försök med radiomärkta rödingar som sattes ut i sträckan mellan
Överuman och strax nedströms Klippens kraftstation i Umeälven (Östergren 2006). Rödingen som sattes
ut på hösten 2005 var odlad i fiskodlingen i Umasjö (ca 6 km uppströms) medan rödingen som sattes ut i
juni följande år var odlad i Arjeplog (avstånd 30 mil). Innan försöket var slut vandrade majoriteten av
rödingarna minst 4 km nedströms från utsättningsplatsen. Den stora skillnaden mellan de två grupperna
av utsatt röding var att den lokalt odlade fisken, vilken sattes ut på hösten, till en början vandrade
uppströms och även till största delen höll sig i detta område efter utsättningen. Flera av rödingarna
stannade även i området under resten av hösten och två av nio rödingar fanns fortfarande kvar i
strömsträckan i juni året efter utsättningen. Den röding som sattes ut under sommaren och som hade
transporterats längre simmade nästan omedelbart nedströms. Redan 23 dagar efter utsättningen var
endast sex av 15 rödingar kvar inom ett avstånd på 9 km från utsättningsplatsen.

DYKINVENTERING
Dykinventeringar genomfördes 2010-08-12 i två sträckor i Umeälven nedströms Överuman (Bidner
2010). Den övre av de två sträckorna var placerad strax nedströms Umfors. I denna påträffades de flesta
fiskarna i den övre delen av sträckan varav den enda noterade rödingen under inventeringarna
påträffades i en av höljorna. Även ett flertal stora öringar påträffades i området.
Den andra inventerade sträckan låg knappt 1,5 km längre nedströms. Vid dykinventeringen påträffades
de större öringarna i den övre delen av sträckan. De högsta tätheterna av öring noterades emellertid i
anslutning till de trösklar som anlagts i området. Sammantaget visade dykinventeringarna att öringen
dominerar inom området. Det flesta öringarna var inom storleksklassen 20-40 cm men även ett fåtal
större fiskar fanns inom sträckorna. Av den utplanterade rödingen påträffades endast en individ vid
inventeringarna. Dykinventeringarna tyder därmed på samma resultat som telemetriundersökningarna,
d.v.s. att de rödingar som inte fiskas upp relativt direkt vandrar ut från strömsträckan.

ELFISKE
Elfiskeundersökningar har vid något tillfälle genomförts i de flesta tillrinnande vattendrag till Överuman.
Undersökningarna har dock huvudsakligen genomförts under slutet av 1980- och början av 1990-talet,
även om vissa nyare resultat finns tillgängliga. Öringbestånden har varit svaga i de flesta bäckar inom
området även om de har ökat något i de bäckar där elfiskeunderökningar genomförts under 2000-talet.
Förutom öring har även röding påträffats vid elfisken ibland annat Rukkejukke och i älven nedströms
Överuman. För vissa lokaler saknas dock antingen individantal eller täthetsberäkningar varför vissa
lokaler endast finns med i en av tabellerna 7 och 8.
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Tabell 7. Antal fångade individer vid elfiskeundersökningar i bäckar i anslutning till Överuman samt sträckan mellan Överuman
och Klippen i Umeälven. Lokalerna är sorterade från väster till öster samt uppifrån och ner längs vattendragen. Tomma rutor
indikerar ”ingen fångst”.
Vattendrag/lokal
Datum
Öring 0+
Öring>0+
Röding 0+
Röding >0+
Regnbåge
Rörfjällsbäcken E12
1990-09-07
2
1984-08-25
Långfjällsbäcken
1986-08-28
4
9
Lederbäcken E12
1990-09-07
1984-08-25
Mjölkbäcken
1990-09-05
Namnlös 7333800-1456950
1987-08-21
1984-08-25
8
Namnlös 7330000-1457850
1984-08-25
3
Sotsbäcken
1986
Skafsbäcken E12
1990-09-06
1987-08-21
2
1984-09-05
6
Jirejukke gamla bron
1990-09-05
Rukkejukke E12
1990-09-05
Rukkejukke nedan E12
1984-08-24
1
Rukkejukke Tvätthuset
2014-09-17
10
5
2010-08-12
4
2006-09-25
10
2
Rukkejukke ovan utlopp
2014-09-17
8
4
2
2010-08-12
3
Kvarnbäcken uppströms E12
1992-09-23
1990-09-04
1984-08-27
1984
Kvarnbäcken Umfors
1990-09-04
1986-08-21
Dulkojukke nedströms bro E12
1992-09-23
1990-09-05
1986-08-21
1985
1984-08-24
1984
Umeälv Umfors 1
1992-09-22
18
4
1989-09-05
3
Umeälv Umfors 2
1992-09-22
25
8
1989-09-05
13
Stintbäcken uppströms E12
1992-09-23
9
2
1989-09-08
3
1986-08-21
51
1
8
Umeälv Märkesforsen 3
1992-09-24
4
56
1989-09-06
8
Umeälv Märkesforsen 4
1992-09-24
3
70
1989-09-06
1
13
Umeälv Märkesforsen 5
1992-09-24
6
2
Umeälv Mellanforsen 6
1992-09-22
29
4
1989-09-06
1
6
Umeälv Kvarnforsen 7
1992-09-25
4
33
Umeälv stn 8
1992-09-24
14
1
1989-09-05
4
Umeälv stn 11
1989-09-08
1
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Tabell 8. Individtäthet, beräknat antal/100m vid elfiskeundersökningar i bäckar i anslutning till Överuman samt sträckan mellan
Överuman och Klippen i Umeälven. Lokalerna är sorterade från väster till öster samt uppifrån och ner längs vattendragen.
Tomma rutor indikerar ”ingen fångst”, ”X” anger att arten påträffats men att ingen täthetsberäkning är genomförd.
Datum
Öring 0+
Öring>0+
Röding 0+
Röding >0+
Rörfjällsbäcken E12
1990-09-07
1,1
1984-08-25
Långfjällsbäcken
1986-08-28
2,1
5,1
Lederbäcken E12
1990-09-07
1984-08-25
Mjölkbäcken
1990-09-05
Namnlös 7333800-1456950
1987-08-21
1984-08-25
X
Namnlös 7330000-1457850
1984-08-25
X
Sotsbäcken
1986
Namnlös 732810 146090
1984
2,3
Skafsbäcken
2006-09-25
1,3
1990-09-06
1987-08-21
0,3
1986
0,3
0,3
1984-09-05
1,1
Järvbäcken
2006-09-25
1,4
Skalmobäcken
1990
0,9
Jirejukke gamla bron
2006-09-25
2
2,1
1990-09-05
Rukkejukke E12
1990-09-05
Rukkejukke nedan E12
1984-08-24
0,3
Rukkejukke Tvätthuset
2014-09-17
6,5
3,3
2010-08-12
2,0
2006-09-25
7,7
1
Rukkejukke ovan utlopp
2014-09-17
9,1
5,5
2,3
2010-08-12
1,5
Kvarnbäcken uppströms E12
2006-09-25
1992-09-23
1990-09-04
1984-08-27
1984
Kvarnbäcken Umfors
1990-09-04
1986-08-21
1985
0,5
Dulkojukke nedströms bro E12
2006-09-25
7
1992-09-23
1990-09-05
1986-08-21
1985
1984-08-24
1984
Umeälv Umfors 1
1989-09-05
0,75
Umeälv Umfors 2
1989-09-05
0,98
Umeälv Märkesforsen 3
1989-09-06
2,54
Umeälv Märkesforsen 4
1989-09-06
0,2
2,65
Umeälv Mellanforsen 6
1989-09-06
0,61
3,64
Umeälv stn 8
1989-09-05
0,74
Umeälv stn 11
1989-09-08
0,37
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PROVFISKE OCH FISKBESTÅND
Fisket i Överuman bedrivs som hushålls- och krokfiske, det senare av både turister och fiskerättsägare.
Maskstorleken i näten uppgavs 1921 vara 16-20v/a (Filipsson och Svärdsson 1976) och i 1950-års stadga
var minimimaskstorleken satt till 18 v/a (Andersson 1978). Efter regleringen blev fisken mindre i storlek
och maskstorleken minskade till 20-22v/a (Andersson 1978). Även pimpelfisket har varit och är
fortfarande mycket omfattande. Innan regleringen fångades totalt mellan 7,4–9,4 ton fisk per år i hela
Överuman eller cirka 1,4–1,7 kg/ha per år. Huvuddelen av detta (ca 80 %) utgjordes av röding och resten
av öring i sjön som helhet. Efter regleringen minskade andelen öring i fångsterna och gick i Umasjö och
Umfors från 9 % till 4 % av fångsten. Samma trend återfanns i Stora Umevattnet. Enligt Andersson 1978
var detta orsakat av övergången till nylonnät i slutet av 1950-talet, vilket medförde ett för stort uttag av
öring genom en ökad fiskeintensitet och bristande öringreproduktion efter regleringen.
Även den totala fångsten minskade efter regleringen. Under perioden 1966-1970 minskade fångsterna i
18 och 20 varvsnäten med i medeltal 45 % och med hela 75 % i 12 och 16 varvsnäten (Andersson 1978).
På de finmaskigaste näten (24 och 28v/a) ökade däremot fångsterna av röding (tabell 9). Detta innebar
att rödingen blev talrikare men var mindre i storlek och växte sämre medan öringen framförallt minskade
i antal. Samma effekt var även synlig i fångsterna vid pimpelfisket (Andersson 1978).
Tabell 9. Vikt per nättyp samt som genomsnitt för hela materialet vid provfisken 1956-1964 (före regleringen) och 1966-1970
(efter regleringen) i Överuman (Andersson 1978).
Röding
Öring
vikt/nät
1956-1964
1966-1970
1956-1964
1966-1970
12 v/a
0,124
0,014
0,012
0,007
16 v/a
0,164
0,057
0,014
0,007
18 v/a
0,172
0,089
0,038
0,015
20 v/a
0,283
0,170
0,038
0,020
24 v/a
0,416
0,417
0,140
0,062
28 v/a
0,341
0,498
0,081
0,085
Medel
0,250
0,208
0,054
0,033

Efter 1970 finns inget provfiske redovisat förrän 1995 och 1996 då Storumans Kommun provfiskade
Stora Umevattnet (Hedlund 1997) och Sötvattenslaboratoriet provfiskade den ursprungliga Överuman
(Filipsson 1998) (tabell 10). Dessa provfisken genomfördes med de nya översiktsnäten av typen Norden
där maskstorleken är 11-96 v/a. Dessa nät innehåller därmed flera sektioner med mindre maskstorlekar
än provfiskena i tabell 9 och fångar därför mer av småvuxen eller ung fisk än näten vid de tidigare
provfiskena. Detta ökade dels de totala fångsterna i sjöar med småvuxen fisk men gav även en mindre
medelstorlek hos den fångade fisken. Provfisket 1995 i Stora Umevattnet genomfördes med 38 stycken
nät och vid fisket i den ursprungliga Överuman 1996 användes 64 stycken nät. Under 2003 genomfördes
ytterligare ett provfiske i nedre delen av Överuman med 64 stycken Nordiska nät. Dessa nät
koncentrerades dock, till skillnad från vid standardiserade provfisken, till de djupare områden där
fiskevårdsområdet visste att rödingen brukade upprätthålla sig. Detta bör ha medfört en viss
överskattning av rödingfångsten och en underskattning av öringfångsten då öringen i Överuman finns i
de grundare områdena (Hedlund 1997, Filipsson 1998). Rödingen i båda delsjöarna inom Överuman
fångades däremot huvudsakligen djupare än sex meter och framförallt i djupintervallet 12-35 meter. I
Stora Umevattnet var däremot de rödingar som fångades på de grunda områdena väsentligt större än de
som fångades djupare vilket även har medfört att Högstabys FVO upplever att fisket har förbättrats
under senare år.
Tabell 10. Fångst per nät (medelvärde för samtliga maskstorlekar) vid provfisken utförda i hela eller delar av Överuman.
Vikt/nät g 1956-1964 (Hela sjön) 1966-1970 (Hela sjön) 1995 (St. Umevattnet)
1996 (Överuman) 2003 (Överuman)
Öring
54
33
64
12
8
Röding
250
208
550
238
252
Totalt
304
241
614
250
260

Medelvikten hos rödingen har sedan regleringen minskat kraftigt i Överuman (Andersson 1978) och har
sedan dess även fortsatt att minska (figur 9). Fångsterna från 1970 och framåt är visserligen inte helt
jämförbara med de tidigare fångsterna då man vid dessa provfisken även fångat mindre fiskar än vad
som är intressant vid husbehovsfiske. Medelvikterna har däremot fortsatt att minska även efter 1970.
Ökningen av medelvikten i Överuman under 2003 återspeglar troligen inte en äkta ökning eftersom
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näten inte placerades slumpmässigt utan på de områden där ortsbefolkningen visste att rödingen brukar
uppehålla sig.
0,6

Öring St. Umevattnet
Röding St Umevattnet

Öring Överuman
Röding Överuman

0,5

Medelvikt kg

0,4
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0,0
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Figur 9. Förändring av medelvikt hos fisken i Överumans regleringsmagasin. Åren 1950-1962 baseras på fångststatistik från fyra
journalförare i Stora Umevattnet och två journalförare i Umasjö, värdena från 1970 och framåt baseras på provfisken. (Värdet
för 1972 anger medelvärdet för perioden 1970-74). 2003 års värden är dock troligen överskattade och inte representativa
medelvärden.

Vid provfisket 1996 i Överuman växte normalrödingen något bättre än F-titan, (även kallad gråröding),
från en storlek på cirka 20 cm eller sex års ålder. Normalrödingen hade från denna storlek och framåt en
fortsatt relativt god tillväxt medan grårödingen stannade upp i tillväxt. Samma spridning i tillväxt
återfinns i provfisket från Stora Umevattnet 1995, även om ingen uppdelning mellan de två
rödingsorterna gjordes vid detta provfiske (figur 10).

Figur 10. Tillväxtdiagram 1995 i Stora Umevattnet samt 1996 i egentliga Överuman.

UTPLANTERINGAR AV PALLASEOPSIS QUADRISPINOSA
För att förbättra tillgången på föda åt fisken efter regleringen planterades 1971 18000 stycken
Pallaseopsis quadrispinosa ut i Stora Umevattnet, 8000 stycken i Gausosjön och 15000 stycken i
Överuman. Samtliga hämtades från Stora Öfsjön i Jämtland. Utsättningen av Pallaseopsis har inte följts
upp i Överuman men däremot har utsättningarna i de närliggande magasinen Gardiken, Ajaure och
Abelvattnet följts upp i ett antal olika undersökningar. En uppföljning av samtliga utsättningar av både
Pallaseopsis och Mysis relicta gällande förekomst och spridning längs Umeälven har även genomförs
under 2014-2016 inom Storumans kommuns fiskevårdsplan (Uppföljning av utplantering
av glacialrelikta kräftdjur längs Umeälven - Litteratursammanställning samt spridningsundersökning,
Hedlund 2016). Pallaseopsis har påträffats vid ett flertal tillfällen i Överuman, bland annat vid
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utplockning av de bottenfaunaprover som tagits inom Umeälvsprojektet GEP Umeälven (Dan Evander,
muntlig uppgift) under 2014 på ett djup av 25-26 meter. Pallaseopsis har tidigare även påträffats i
maginnehåll hos öring och röding fångade 15- 83,4 meters djup (Kjeldberg nr 3 och Hedlund 1997).
Pallaseopsis quadrispinosa är ett kräftdjur som blir upp till cirka 27 mm långt (Kinsten 2011) och som till
första anblicken liknar en Gammarus. En tydlig skillnad är dock de fyra taggarna som Pallaseopsis har på
bakkroppen och som gett arten dess namn. Dessa kan dock hos vissa individer vara mer eller mindre
otydliga och man kan därför även bland annat skilja Pallaseopsis från Gammarus genom att den
förstnämnda har utskott på kinderna.
Pallaseopsis räknas som en glacialrelikt, vilket innebär att den naturligt endast finns upp till omkring
högsta kustlinjen, dit den tagit sig efter den senaste istiden (Kinsten 2011). Däremot påträffas den i
många regleringsmagasin ovanför högsta kustlinjen då man på försök har planterat ut detta kräftdjur för
att öka födotillgången för fisken efter att vattenkraftsregleringen förstört de strandnära områdena och
biotopen för de bottenlevande organismerna i detta område (Fürst m.fl. 1986, Kinsten 2011).
Pallaseopsis har ett årligt vandringsmönster inom sjön. De vuxna djuren undviker de varmare grundare
områdena under sommaren och går då ner till djupare områden i sjön (Hill 1988, Hill m.fl. 1990). Under
senhösten börjar de största honorna att vandra upp till de grunda områdena för att släppa ifrån sig sina
ägg och allt eftersom under vintern och fram till försommaren kommer resterande honor upp för att
lägga ägg. De största honorna som la den första omgången ägg hinner i vissa fall även anlägga en andra
omgång ägg i slutet av reproduktionssäsongen. Efter äggläggningen drar sig de vuxna kräftdjuren åter
ner mot djupare områden i sjön (Hill 1988). Äggen kläcks i de grunda områdena och de unga kräftdjuren
lever de första månaderna i detta område. Eftersom äggen lagts i omgångar under hela vintern och våren
kläcks ungarna succesivt under sommaren. När Pallaseopsisen vuxit på sig något börjar de vandra mot
något djupare vatten och en sorts storleksgradient skapas med de minsta kräftdjuren i de grundaste
områdena och de största djuren på djupt vatten. Eftersom Pallaseopsis även kan äta sin egen avkomma
minskar detta risken för kannibalism samtidigt som konkurrensen om födan för de olika storleksklasserna
minskar (Hill 1988). De allra yngsta kräftdjuren äter detritus och växtplanton för att sedan även börja äta
små hinnkräftor som Daphnia och Bosmina. De större Pallaseorna är allätare och livnär sig framförallt på
djurplankton i form av hinnkräftor och hoppkräftor men även på växtplankton, fjädermygglarver, växter,
pollen, mineralpartiklar, detritus och andra Pallaseor (Hill 1988). I de sjöar där Gammarus finns kvar efter
regleringen har utsättningarna av Pallaseopsis ofta lett till en tydlig konkurrens mellan de två kräftdjuren
i vilken Pallaseopsis ofta har fått en fördel. Det finns dock tecken på att beståndet av Gammarus trots
detta har börjat återhämta sig i de grundare områdena i Stora Umevattnet.
I Stora Öfsjön har Pallaseopsis dock visat sig vara kraftigt infekterad av både microsporidier (ett
svampdjur) och även vara mellanvärd för en del fiskparasiter, till exempel Cystidicola sp. (sannolikt C.
farionis), vilket är en nematod som sätter sig i simblåsan på fisk (Hill 1988, Hill m.fl. 1990). Dessa kan
troligen därför ha följt med vid utplanteringen av Pallaseopsis i Överuman.

FÖDOVAL
Utsättningarna av Pallaseopsis har vid undersökningar av närliggande magasin visat att Pallaseopsis har
blivit en mycket viktig del av dieten hos öring i Abelvattnet och under hösten i Övre Björkvattnet men
även i Ajaure och i Gardiken. För rödingen utgör Pallaseopsis en stor del av dieten för de djuplevande
rödingarna under en stor del av året men även för mer grundlevande rödingar under hösten och vintern.
Då de större Pallaseorna undviker det varma grunda vattnet under sommaren medför detta att det har
blivit en viss förskjutning hos förekomsten av fisk mot djupare vatten under året, vilket återspeglas i
provfiskeresultaten i Överuman.
Vid provfisket i Stora Umevattnet 1997 dominerades rödingens födoval däremot av Gammarus, vilken
fanns i magarna hos röding ner mot 30 meters djup. De rödingar som fångades djupare än denna nivå
hade däremot framförallt ätit Pallaseopsis.
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BOTTENFAUNAPROVTAGNING
Fram till 2014 hade inga bottenfaunaprovtagningar genomförts i Överuman. Under 2014 genomfördes
däremot bottenfaunaprovtagning inom Umeälvsprojektet GEP/MEP Umeälven (REF). Resultatet visade
på en hög andel renvattensarter läns stränderna vilka kräver hårda bottnar och höga syrgashalter. Totalt
påträffades i de littorala proverna längs stranden 15 olika taxa med övervikt av dagsländor och
bäcksländor. I de djupa områdena i sön påträffades nio olika taxa med övervikt av tvåvingar och
fåbortsmaskar (Widén m.fl. 2015). Även i ett antal av de tillrinnande bäckarna har
bottenfaunaprovtagningar däremot genomförts under 1991-1995 (se rapporten ”Befintligt
underlagsmaterial avseende fiskevårdsplan för Överumans FVO” för resultat).

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Överuman ingår i det pågående projektet GEP/MEP Umeälven där vattenkraftens effekter på älven och
dess magasin utreds och en lista på behovet av åtgärder för att uppnå Maximal Ekologisk Potential (MEP)
har tagits fram. Utifrån denna lista kommer ett antal åtgärder att genomföras för att älven skall uppnå
God Ekologisk Potential (GEP). Detta omfattar alla åtgärder som inte medför något bortfall i
vattenkraftsproduktion samt även vissa åtgärder som medför ett visst bortfall i vattenkraftsproduktion.
Några de förslagna åtgärderna som har tagit fram för Överuman är en fiskväg förbi dammen i Överumans
utlopp, ekologiskt anpassade flöden (e-flows), en minskad regleringsamplitud, en mer naturligt anpassad
minimitappning och mindre stillestånd i kraftverket under våren. Detta skulle sammantaget leda till ett
mycket naturligare vattensystem och åtgärda många av de problem som regleringen medfört om
samtliga föreslagna åtgärder genomförs. Fiskvägen skulle medföra vandringsmöjligheter i båda
riktningarna mellan dammen och älven. En förändrad minimitappning och e-flows skulle leda till mer
naturliga flöden i Umeälven nedan Överuman och tillsammans med fiskvägen även leda till att fisken i
sjön återigen kan genomföra födosöks- och lekvandring mellan sjön och älven. Den minskade amplituden
skulle leda till mindre erosion av stränderna och en mindre påverkan på fiskens lekbottnar i sjön. Dessa
åtgärder blir dock inte aktuella att genomföra förrän tidigast 2018. Fiskevårdsplanen bör därmed dels
omfatta åtgärder som bör genomföras fram till att de föreslagna åtgärderna inom GEP/MEP Umeälven
genomförs men åtgärderna bör även vara anpassade så att de inte medför nya problem eller svårigheter
när de övergripande åtgärderna genomförts. Ett exempel på detta är de fiskutsättningar som genomförs.
UTSÄTTNINGAR AV FISK
Eftersom en fiskväg skulle medföra att fisk från sjön lättare skulle kunna söka sig nedströms, men även
att fisk från älven kan vandra upp, bör utsättningar som sker i sjön samordnas så att inte fler stammar än
nödvändigt används vid utsättningarna. I första hand bör därför lokalt material användas i avel för
fortsatta utsättningar och i andra hand, där lokalt material saknas, bör samma stam som vid tidigare
utsättningar användas. Vid rödingutsättningar bör därmed ”Umröding” användas. När avelsmaterial tas
in till odlingen bör detta, så långt som möjligt, säkerställas att det har en lokal härstamning. Ett förslag till
hur detta skall genomföras är genetiska provtagningar av fisk som samlats in från sjön eller tillrinnande
vattendrag. För att genomföra detta bör de genetiska analyserna läggas in som en del av Storumans
kommuns fiskevårdsplan och finansieringen bör kunna tas från villkorsmedel för Klippen eller liknande
finansieringskällor. Utifrån resultatet av analyserna bör även behovet av framtida analyser utvärderas.
För att underlätta insamlandet av nytt avelsmaterial till odlingen bör några personer inom
fiskevårdsområdet engageras i detta och en instruktion bör tas fram för att säkerställa att fisken är i gott
skick vid insättandet i odlingen.
Det har under senare år dock även varit mycket diskussioner om den utsatta fiskens kvalitet. Då den
utsatta rödingen i dagsläget inte är märkt kan det dock inte säkerställas om de rödingar som av vissa
påstås vara utsatta och av dålig kvalitet (magra rödingar med blek köttfärg och smakförändringar) är
utsatta eller naturligt reproducerade. Därför bör den utsatta rödingen på försök under några år märkas
genom fettfeneklippning (eller liknande) för att kunna särskilja dessa individer från de rödingar som vuxit
upp i sjön. Liksom de genetiska analyserna av avelsfisken bör även märkningsförsöken läggas in som en
del av kommunens fiskevårdsplan och finansieras genom denna. Den fettfeneklippta rödingen skall
därefter återfångstrapporteras, vilket FVO måste vara behjälpliga med att underlätta genom att både
återrapportera själva och att sprida information till alla fiskare om vikten av återrapporteringen.
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Vid eventuella öringutsättningar i någon del av Överuman är det lämpligt att fortsätta med utsättningar
av Bågedeöring, då det är denna stam som satts ut under de senaste 25 åren. Detta föreslås gälla för
samtliga delar av Överuman, vilket även har diskuterats med Högstabys FVO. Alternativet är om det finns
möjlighet att ta fram en lokal öringstam för området. Det genomförs dock så få utsättningar av öring i
övre delen av Umeälven att behovsunderlaget för detta inte i dagläget täcker kostnaderna för detta. Om
behovet ökar i framtiden och möjligheterna finns bör dock även de regleringsutsättningar av öring som
genomförs nedströms dammen utgöras av ett så lokalt material som möjligt. För närvarande sker
utsättningarna av röding av ”Umrödingen” detta och bör om möjligt fortsätta. I andra hand skall andra
lämpliga stammar av öring och/eller röding som tidigare utplanterats i både sjön och strömsträckan
nedan (t.ex. regleringsutsättningarna för Klippen kraftverk) användas. Dessa utsättningar har diskuterats
med Överumans FVO, Klippens FVO, Vattenfall (samordnare av kompensationsutsättningar längs
Umeälv) samt kommunens fiskesamordnare.
NÄTFISKE
Nätfiskeförbudet under lekperioden i sjön bör kvarstå för att säkerställa en så god naturlig reproduktion
som möjligt.
För att undersöka fiskbeståndet i sjön kan ett nytt provfiske genomföras. Vid detta bör även födoanalyser
genomföras för att se om fisken livnär sig på Pallaseopsis eller om Gammarus har återtagit de grundare
bottnarna i nedre delen av Överuman, liksom i Stora Umevattnet. Om ett provfiske genomförs bör detta
dock inte utföras förrän efter att den utsatta rödingen har märkts under ett eller flera år för att samtidigt
kunna genomföra en utvärdering av dessa utsatta rödingars tillväxt och kondition när återfångster sker
vid provfisket. I rapporten ”Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur längs Umeälven Litteratursammanställning samt spridningsundersökning” föreslås Överuman som en av de sjöar där
uppföljningar av utplanteringarna bör genomföras. Dessa uppföljningar föreslås innefatta alla delar av
ekosystemet och blir därför omfattande. Förslaget i rapporten är att då resultaten är av nationellt
intresse bör underökningarna genomföras av HaV, Sötvattenslaboratoriet eller av något universitet. De
bör därför inte i första hand ligga inom kommunens fiskevårdsplan.
VANDRINGSHINDER
Inom projektet GEP/MEP Umeälven har vandringshinder längs älven inventerats. Detta material har
sammanställts och en teoretisk genomgång av eventuella kvarvarande vandringshinder kommer att
genomföras med hjälp av GIS analys under våren 2017. Eventuella vandringshinder som påträffas i
biflöden till Överuman bör därefter inventeras och vid behov åtgärdas.
SPRIDNING AV ROM OCH/ELLER FISK
Flytt av rom utan tillstånd är förbjudet att utföra enligt svensk lagstiftning på grund av risken för
spridning av sjukdomar och parasiter. Mäskning med rom från exempelvis Norge vid fiske är ett
förekommande problem i sjön som både är förbjudet och även farligt och därför måste därför förhindras.
Detta genomförs bäst genom tydlig information till de som fiskar i sjön och genom fisketillsyn inom FVO
samt att polisanmäla de som inte följer lagstiftningen.
MARKNADSFÖRING
För att öka marknadsföringen om fiskevårdsområdet och vad området har att erbjuda bör information
även läggas ut på den hemsida om fiske i kommunen som Storumans Kommun har tagit fram. Det är
dock ytterst viktigt att FVO har en egen hemsida eller jobbar aktivt med sociala medier för att locka nya
besökare.
SAMMANFATTNING ÅTGÄRDER
1. Samordna utsättningar för att plantera ut så få stammar av fisk som möjligt. Endast ”Umröding”
och Bågedeöring används vid utsättningar i Överuman.
2. Säkerställa att avelsmaterial till ”Umrödingen” är av lokalt ursprung.
3. Märka den utsatta ”Umrödingen” under ett antal år för att följa upp kvalitet och tillväxt.
Uppföljning genom återfångstrapportering.
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4. Se till att uppföljningar av Pallaseopsisens utbredning och roll för fiskens födotillgång samt dess
inverkan på övriga delar av ekosystemet inklusive fiskbeståndet genomförs. Vid denna
undersökning bör även ”Umrödingens” kvalitet och tillväxt utvärderas efter märkningsförsöket.
5. Bibehålla nätfiskeförbud under lekperioden i sjön.
6. Inventering och åtgärd av vandringshinder (i första hand genom Umeälvsprojektet samt via
kommunens fiskevårdplan för eventuella övriga vandringshinder).
7. Förhindra mäskning med rom eller andra olagliga förflyttningar av fiskrom.
8. Marknadsföra området på egen hemsida och sociala medier samt på kommunens fiskehemsida.

KVICKSILVER OCH CESIUM I FISK
KVICKSILVER
Kvicksilver(Hg) är något som finns naturligt i marken men det är även något som tillförts markerna sen
lång tid tillbaka av utsläpp. De luftburna utsläppen har visserligen minskat men långväga utsläpp, genom
lufttransport, förekommer fortfarande. Idag är en av de större källorna av kvicksilver till vattendragen de
markskador som uppkommer i samband med skogsbruket. Detta är en av anledningarna till att det är
viktigt att lämna skyddszoner längs med vattnen och anlägga slamfällor i skogsdiken.
Kvicksilver är ett ämne som ansamlas hos fisk vilket medför att fisk med höga halter kvicksilver är
olämpliga att äta för framförallt barn och gravida. Vanligtvis mäter man kvicksilverhalten i fisk hos gädda
på grund av att det är en toppredator, d.v.s. att den står högst i näringskedjan och därmed samlar på sig
de högsta halterna. Man samlar då in fem gäddor från den sjö man önskar provta, där gäddans vikt ska
vara ca 1 kg för att få ett representativt resultat.
Livsmedelsverket svartlistade fram till 1991 sjöar med höga kvicksilverhalter i fisk vilket innebar att fisk
från dessa sjöar inte fick säljas eller ges bort. Sedan 2001 gäller istället gränsvärden som är gemsamma
och framtagna av EU. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 mg/kg men vissa fiskarter, exempelvis gädda,
har ett högre gränsvärde på 1 mg/kg.

CESIUM
Radioaktivt cesium hamnade i våra marker och vattendrag och därmed i livsmedel i samband med
Tjernobylolyckan 1986. Sedan dess har även fler olyckor vid kärnkraftverk inträffat, dock inte lika
närliggande och med mindre effekt i Sverige än Tjernobylolyckan. Nedfallet från Tjernobyl var dock
mycket ojämnt fördelat över landet och även över Västerbottens län. Under de första åren efter olyckan
undersöktes innehållet av radioaktiva ämnen i livsmedel från jorden och skogen och förhöjda halter av
cesium-137 hittades främst i insjöfisk, vilda bär och svamp samt i kött av ren, älg, rådjur och får.
I samband med Tjernobylolyckan sattes en gräns för hur mycket cesium som är acceptabelt att få i sig
under ett år från baslivsmedel köpta i butik. Normalt får vi i oss ungefär 0,3 % av den mängden per
person och år och endast en procent av stråldosen beräknas komma från Tjernobylolyckan. De som till
stor del lever på självhushåll genom jakt, fiske och bärplockning får däremot ofta i sig mer cesium än
andra svenskar. De nationella gränsvärden som Livsmedelsverket har fastställt för cesium-137 i livsmedel
är 1 500 bequerel per kilo kött från ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter och 300
bequerel per kilo för övriga livsmedel.

PROVTAGNING
Inom Storumans kommun har man genomfört provtagning av kvicksilver och cesium vid flera tillfällen
från 1980-talet och framåt i ett antal sjöar, bland annat i Överuman. Den senaste provtagningen i
Storumans kommun var inom ett omfattande projekt som Västerbottens länsstyrelse genomförde
gällande halter av kvicksilver och cesium i konsumtionsfisk under 2010-2013. Halterna av cesium var
efter Tjernobylolyckan höga i bland annat fjälltrakterna men har sedan dess sjunkit drastiskt och är
numera nästan obefintliga (tabell 11). Även kvicksilverhalten ligger mycket långt under gällande
gränsvärden i de prover som har tagits i Överuman.
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Tabell 11. Uppmätta cesium och kvicksilverhalter i fisk i Överuman.
Datum
Sjö
Art
Storlek cm
2012-05-10
Överuman
Röding
41,5
2012-05-10
Överuman
Röding
30
2012-05-10
Överuman
Röding
30
2012-05-10
Överuman
Röding
26
2012-05-10
Överuman
Röding
26
2012-05-10
Överuman
Röding
26,5
1992-04-10
Överuman
Röding
26,5
1992-04-10
Överuman
Röding
25
1992-04-10
Överuman
Röding
27,5
1992-04-10
Överuman
Röding
28
1992-04-10
Överuman
Röding
28
1992-04-10
Överuman
Röding
26
1992-04-10
Överuman
Röding
28,5
1992-04-10
Överuman
Röding
26
1992-04-10
Överuman
Röding
27
1992-04-10
Överuman
Röding
28,5
1996
Överuman
Röding
(Medel 10 fiskar)
1987-02-24
Överuman
Röding
1986-10-10
Överuman
Röding
1986-09-14
Överuman
Röding
1986-09-13
Överuman
Röding
1986-08-13
Överuman
Röding
1986-07-05
Överuman
Röding

Storlek g
610
303
221
164
176
211
190
165
195
175
190
170
230
180
200
240

Kvicksilver mg/kg Cesium 137 Bq/kg
0,04
14
0,02
3
0,05
6
0,06
25
0,09
30
0,06
30
0,07
0,1
0,06
0,05
0,06
0,13
0,05
0,11
0,08
0,07
147
1091
470
498
575
1462
70

POTENTIAL FÖR FISKETURISM I REGIONEN
Enligt Sportfiskarnas riksförbund är sportfiske en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar med
mer än 1,6 miljoner utövare. Motsvarande siffror från USA och Storbritannien är 34 respektive fyra
miljoner. I många delar av världen omsätter sportfisket stora pengar och det är dessa sportfiskares jakt
efter nya spännande resmål med bra fiske som gör Storumans kommun intressant. Bara i Norden
omsätter fritidsfisket miljardtals kronor och genererar stora samhällsekonomiska värden genom
sysselsättning och vinster i företagande.
Fisketurism är till skillnad från fritidsfiske något som innefattar ett resande, d.v.s. att man reser till
platsen för att bedriva sitt sportfiske. Förutsättningen för en fungerande fisketurism är att det finns
livskraftiga fiskbestånd, att vattnen har en bra förvaltning och ofta att det finns ett intresse från
allmänheten för fritidsfiske i området. Fisketurism har förekommit i Sverige och övriga världen under
lång tid. Det har sedan mitten på 1990-talet gjorts en hel del insatser i Västerbottens län för att främja
utvecklingen av fisketurismen.
Det som är viktigt för att lyckas som fiskedestination är ett gott värdskap och en väl fungerande
mottagningsapparat. Information och servicefunktioner längs vattnen tillsammans med professionella
fiskeguider är även viktigt för att uppfylla de krav som internationella gäster har på en destination.
De allra flesta av dessa projekt har haft fokus på laxartad fisk såsom lax, öring, röding och harr och
tonvikten har varit på strömmande vatten. Många marknadsföringsinsatser som genomfördes för 15-20
år sedan har idag spelat ut sin roll och var då mest inriktade på att sprida kunskap om det förträffliga
fisket som finns i regionen. Idag är det viktigt att visa potentiella kunder färdiga prissatta fiskeupplevelser
som är bokningsbara. Det är därför viktigt att det finns informativa och bra hemsidor som beskriver de
paketerade produkterna och fisket på destinationen. Dock är det viktigaste att det finns entreprenörer
och guider inom området som erbjuder bra paketerade upplevelser och har goda kontakter med
återförsäljare i utlandet som säljer produkterna. Det är viktigt att man kan leva upp till det man erbjuder
och de förväntningarna man byggt upp hos kunden, så att gästerna pratar gott om företaget och
upplevelsen på olika fiskeforum på nätet.
För att en satsning som sportfiskedestination skall lyckas är det viktigt att fiskerättsägare, kommunen och
entreprenörer arbetar mot samma mål. Resursen (fisken) finns till stor del redan idag vilket gör att det är
möjligt att sätta ihop attraktiva fiskeupplevelser där fiske inom Överuman FVO är en del upplevelsen. En
paketerad fiskeupplevelse bör vara möjlig att ta fram för någon entreprenör där fiske, logi, mat och
transfer erbjuds gästerna. Dock måste en eller flera entreprenörer kliva fram och skapa kontakt med
fiskerättsägarna och arbeta fram paketerade fiskeupplevelser i området.
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FISKET IDAG
Idag sker fisket inom Överumans FVO både med nät och med spö, både vinter och sommartid. Det
fångas årligen enstaka rödingar på 2-3 kg i sjön och antalet fiskedygn har ökat markant senaste 10 åren.
Dock är den vanligaste storleken på röding i sjön fiskar på mellan 300-600 gram. Fisket som sker i
Överuman dag är enklast att beskriva som ett omfattande fritidsfiske, främst av fast boende och
stugägare i området, samt deras gäster. För dessa fritidsfiskare är ofta kvantitet viktigare än kvalité på
fisket, d.v.s. att de föredrar att de får några rödingar när de är ute, snarare än att de får en stor trofé
röding någon enstaka gång.
För att upprätthålla detta fiske sätts det regelbundet ut röding i sjön, som till stor del fiskas upp under
det första året och av den anledningen inte hunnit växa till sig så mycket. Utsättning av fisk är dock en av
förutsättningarna för det fritidsfiske som idag erbjuds i Överuman idag och vad dagens fiskegäster
önskar.

UTVECKLING AV FISKET
Fisket inom Överumans FVO har ökat markant senaste 10-årsperioden och uppgår till över 6000
fiskedygn per år. Till stor del är det fiskerättsägarna själva, fast boende och stugägare med deras gäster
som genomför merparten av detta fiske. Det finns idag ingen turismentreprenör som bedriver
verksamhet inom området, utöver den stuguthyrning som sker av de privata stugorna. Områdets
attraktivitet för stugägarna baseras sannolikt till stor del på närheten till fjällmassiven, fisket och jakten.
Fisket i Överumans FVO är därför till stor del format av det som efterfrågas idag av de som nyttjar
området idag. Att förändra fisket i sjön för att öka andelen trofé fiskar känns därför relativt svårt, då
många av dagens besökare är relativt nöjda med fisket idag. Många vill sannolikt få ännu större fiskar
redan idag, men sannolikt inte på bekostnad av möjligheten att bedriva det fiske som man bedriver idag.
Dock skulle en ökad snittstorlek på fisken öka fiskevattnets attraktivitet för tillresta trollingfiskare
sommartid.
Det man däremot bör se över är fisket med mängdfångande redskap, det vill säga nätfisket. Är det
möjligt att minska nätfiskedygnen i sjön kommer fisket att bli än bättre på sikt.
För att informera besökare i området om fisket i området är det lämpligt att vid lämpliga
parkeringsplatser inom området sätta upp informationstavlor om fiskevatten och gällande fiskeregler.
Stigar, vindskydd eller intressanta områden för pimpelfiske får gärna finnas med på kartor över området
för att underlätta för tillresta besökare.
För att underlätta för besökare att köpa fiskekort när de kommer till området är det bra om det finns
möjlighet att köpa fiskekort digitalt.

FISKEREGLER
En stor del av en hållbar förvaltning av ett fiskevatten innebär att ha tydliga fiskeregler för alla som
bedriver fiske inom området. Det är därför även viktigt att fiskereglerna är lättillgängliga för besökarna
och delas ut i samband med lösandet av fiskekort. Det är dessutom en fördel om området har en
hemsida där aktuell information finns samt information ute vid vattnet, på infotavlor etc. Det är dock
samtidigt varje fiskares skyldighet att veta vilka regler som gäller för de fiskevatten man fiskar i.
Efterfrågan ökar alltmer på digitala fiskekort som går att lösa hemifrån via datorn eller genom
SMS/kortbetalning direkt ute vid vattnet. Detta för att många uppskattar att på ett enkelt sätt köpa
fiskekort istället för att passa öppettider på en affär etc. och slippa problemet med att hitta någon lokal
återförsäljare som ska var hemma då de passerar. Detta ökar även attraktiviteten för områdena och
leder ofta till ökade intäkter på längre sikt.
Många fiskare är idag dessutom mycket intresserade av fångststatistik, vilket för många FVO kan kännas
som något besvärligt. Men genom digitala fiskekort är det ofta möjligt att få in fångstuppgifter utan att
fiskevårdsområdet behöver göra några större arbetsinsatser.
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FISKETILLSYN
Det är viktigt med en väl fungerande fisketillsyn i ett fiskevårdsområde. Både för att fiskerättsägarna ska
se hur det fungerar vid vattnet men även att många av fritidsfiskarna vid vattnet vill ha en bra förvaltning
av fisket. En tillsyningsman kan även fungera som en god värd för Överumans FVO men även för hela
Storumans kommun.
En möjlighet är att försöka få till ett nätverk med tillsynsmän i Tärnaområdet. Detta för att till viss del
slippa utföra tillsyn på ”sina grannar inom byn” men även för att utbyta erfarenhet mellan områdena och
varandra. En förutsättning för att detta ska fungera är nog att detta arbete arvoderas både med lön och
för resor.

FÖRESLAGNA FISKEREGLER
För fiske inom Överumans FVO ska man som fiskare ha löst ett fiskekort för området. Barn under 15 år
fiskar gratis i sällskap med person som löst fiskekort.
Tabell 12. Förslag på fiskekortpriser inom Överumans FVO år 2017
Fiskekort, båt eller guidning
Pris
Dagkort
100 kr
Veckokort
500 kr
Årskort
1000 kr
Hyra av båt inkl. motor exkl. bensin/dygn
300 kr

Följande fiskeregler gäller inom samtliga av Överuman FVO vatten med förbehåll för specifika undantag
nedan.





Fiskekort ska alltid medföras vid fiske. Allt fiske utan fiskekort är förbjudet.
Inom Överumans FVO är endast spöfiske tillåtet.
Fiskerättsägare inom Överumans FVO har dock rätt att fiska med 3 nät per natt i Överuman.
Minimi- och maximimått för fiske inom Överumans FVO.

Tabell 13. Minimi- och maximimått inom området.
Art
Minimimått
Öring
35 cm
Röding
30 cm




Maximimått
55 cm

Max 3 laxartade fiskar per dag och kort, vilka även skall innefattas inom måtten i tabell 13.
Fiskeförbud gäller för allt fiske i hela Överumans FVO under perioden 1/9 – 30/9.
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