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Bakgrund och syfte
Sundträskbäcken tillhör Gunnarbäckens vattensystem och ligger nordväst om Gunnarn nedan de två
sammanhängande sjöarna Norra- och Södra Sundträsket samt mynnar i Lill-Bastuträsket (figur 1). Bäcken
inventerades 2015 på uppdrag av Gunnarbäcken-Juktåns nedre fiskevårdsområde (FVO) med avseende på
behov av flottledsåterställning och andra biotopåtgärder för att gynna strömlevande arter i det för övrigt
sjörika systemet. Ett flertal bäckar eller bäcksträckor inom vattensystemet har tidigare återställts efter
flottningen men Sundträskbäcken har på grund av dess korta längd inte prioriterats tidigare. Det är dock en av
mycket få strömsträckor inom en radie av ett par kilometer i området med tillräcklig fallhöjd för reproduktion
av strömlekande arter.

Figur 1.
Översiktskarta av
nedre delen av
Gunnarbäckens
vattensystem med
Sundträskbäcken
inringad.

Inventeringen visade att bäcken var i behov av flottledsåterställning
(figur 2) samt saknade lämpliga lekbottnar. Den elfiskeundersökning
som genomfördes samma år visade endast förekomst av abborre,
elritsa, gers och lake trots att det finns ett bra öringbestånd i
sjösystemen. Under tidigare år har synpunkter även inkommit från
vissa markägare om att tröskeln som anlagts i utloppet från Södra
Sundträsket i samband med att flottningsdammen togs bort eroderat
och medfört en vattennivåsänkning i både Södra- och Norra
Sundträsket och till viss del även i sundet till Ol-Månsträsket.
Biotopåtgärderna lades in som en del av Storumans kommuns
fiskevårdsplan och genomfördes under hösten 2016. I beslutet om
”icke betydande miljöpåverkan” tilläts dock ingen justering av
tröskelns nivå och därmed ingen återskapning av sjönivån i de
uppströms liggande sjöarna, varför detta inte genomfördes.

Figur 2. Karta med flottningsobjekt.

1

Resultat
Sundträskbäcken flottledsåterställdes 2016-10-27 till 2016-10-28. Vattenföringen var vid tillfället låg och
åtgärderna genomfördes i sista stund innan snön anlände och Sundträsket frös.
Block och sten återfördes till fåran och ett antal lekbottnar anlades både genom tillförsel av lekgrus och, där så
var möjligt, genom att befintligt material sorterades om. Tröskeln vid Södra Sundträskets utlopp lämnades
orörd (figur 3) då beslutet om icke betydande miljöpåverkan inte tillät att sjönivån förändrades, trots att nivån
minskat på grund av erosion av tröskeln sedan den anlades.

Figur 3. Objekt 1. Tröskel i Sundträskets utlopp. Bild strax före samt efter restaurering av bäcken.

Nedströms tröskeln återfördes däremot de upplagda
blocken och stenkistan 2h till fåran för att skapa en
mer strömsatt sträcka och mer variation i fåran (figur
4 och 6).

Figur 4. Utläggning av sten och block i övre delen av
bäcken.

En tillfällig pegel placerades strax uppströms tröskeln
vid sjöns utlopp för att övervaka att ingen
nivåförändring i sjön skedde. Pegeln har även besökts
under följande vecka av FVO och inga förändringar
hade heller skett vid detta tillfälle (figur 5).

Figur 5. Tillfällig pegel i sjöns utlopp före respektive efter
restaurering.

Figur 6. Objekt 2h före respektive efter restaurering.

Vattendragssträckan uppströms bron breddandes genom åtgärderna, samtidigt som framförallt den nedre
delen av sträckan blev något mer strömsatt (figur 7).
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Figur 7. Objekt 2h, stenkista strax ovan dammen före respektive efter restaurering.

I den strömsatta nedre delen tillfördes även en del av
det lekgrus som Gunnarbäcken- Juktåns nedre FVO
bidragit med till åtgärderna och en lekbotten för
öring och andra strömlekande arter anlades (figur 8).

Figur 8. Lekbotten anlagd direkt uppströms bron.

För att vid flottningen styra vattnet på den vänstra sidan om dammen hade en lång stenkista anlagts på denna
sida om bäcken. Denna stenkista var byggd i form av en kilstenskista, numera omgärdad och övervuxen av träd
och därmed nästan bara synlig från vägen då löven fallit (figur 9). Denna kista lämnades dock helt orörd.

Figur 9. Objekt 3v, stenkista som styr vattnet mot dammen vid högvatten före respektive efter restaurering.

Nedströms bron gjorde bäcken en kraftig vänstersväng på nästan 90 grader. Rakt fram fanns en gammal
kanalisering som ledde till och via en tidigare kvarnanläggning. Denna kanalisering var dock sedan tidigare
avstängd genom uppläggning av block och öppnades inte heller upp vid restaureringen. Området direkt
nedströms bron utgjordes innan restaureringen av en djup och mycket dåligt strömsatt hölja. En stor mängd
block placerades ut i höljan vilket gav ett mer varierat vattendjup samtidigt som vattenhastigheten ökade något
(figur 10).

Figur 10. Objekt 4h, direkt nedströms bron före respektive efter restaurering.
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Nedströms höljan fanns innan restaureringen en
kraftig tröskel (objekt 5), på vilken ett antal stockar
och annat material från den gamla dammen fastnat
och bromsade vattenflödet ytterligare (figur 12).
Denna tröskel plockades bort och spreds ut i
området, inklusive i höljan uppströms, tillsammans
med annat material från de omgivande objekten
(figur 11 och 12).
Figur 11. Åtgärd av tröskel, objekt 5h.

Figur 12. Objekt 5 före respektive efter restaurering.

Området runt objekt 5 blev därmed väsentligt mer
strömsatt genom åtgärden. I anslutning till området
där tröskeln tidigare legat anlades därför två stora
lekbottnar med huvuddelen av det lekmaterial (sten
och grus) som Gunnarbäcken-Juktåns nedre FVO
bidragit med (figur 13 och 14).

Figur 13. Färdiga lekbottnar vid och nedströms den före
detta tröskeln, översiktsbild.

Figur 14. Närbilder av de stora anlagda lekbottnarna vid och strax nedströms objekt 5. Nedre (vänster bild) respektive övre
lekbottenområdet (höger bild).
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Nedanför lekbottnarna vände bäcken återigen
söderut i en skarp högersväng. Längs den vänstra
stranden fanns gott om stora block upplagda, varav
många av dessa återfördes till fåran. Området var
visserligen relativt blockrikt redan innan
restaureringen men fåran breddades ytterligare och
ett stort antal nya ståndplaster skapades i sträckan
genom den stora mängden blockmaterial som
placerades ut i bäcken (figur 15 och 16).
Figur 15. Objekt 6 före restaurering. Figur 15 motsvarar
den högra bilden i figur 16 (efter restaurering).

Figur 16. Objekt 6 efter restaurering.

Nedströms kurvan fanns resterna av en före detta stenkista (8h) mitt i bäcken och bakom denna fanns en
stenrensning (7h) längs den högra stranden (figur 17 och 18). Eftersom området i övrigt var mycket blockrikt
lämnades dessa objekt relativt intakta samtidigt som block placerades ut i fåran i anslutning till 8h så att
vattenflödet ökade innanför denna lilla holme.

Figur 17. Objekt 8h (stenrensning) mitt i bilden före respektive efter restaurering samt objekt 6v i bortre delen av bilden.

Figur 18. Objekt 7h före respektive efter restaurering.

Nedströms denna holme var bäcken kraftigt kanaliserad med stora mängder material upplagda i rensingar på
vardera sidan om fåran. Så mycket som möjligt av det bortrensade materialet återfördes till fåran vilket gav
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bäcken ett helt annat utseende (figur 19). Materialmängderna längs stränderna var dock för omfattande för att
alla block skulle kunna läggas ut i fåran.

Figur 19. Övre delen av objekt 10v före respektive efter restaurering.

I den nedersta delen av bäcken var fåran fortfarande kraftigt kanaliserad med dubbla flottledsrensningar längs
den vänstra stranden. Objekt 10v, vilken var den rensning som låg närmast den nuvarande fåran revs ut och
återfördes tillsammans med stora delar av 11h till fåran (figur 20 och 21). Objekt 12v som var en rensning invid
stranden en bit bakom 10v rördes däremot inte. I den övre delen av detta parti av bäcken återfanns även
lekgrus under stenpälsen varför en fjärde lekbotten anlades med hjälp av det befintliga materialet i området.

Figur 20. Nedre delen av objekt 10v samt objekt 12v (bakom 10v) före respektive efter restaurering.

Figur 21. Objekt 11h före respektive efter restaurering.

Uppföljning
För att undersöka om flottledsrestaureringen har fått en positiv effekt på fiskbeståndet i Sundträskbäcken bör
restaureringsåtgärderna följas upp med hjälp av elfisken. Vid tidigare restaureringar inom fiskevårdsplanen har
elfisken genomförts året efter åtgärden samt ytterligare två år senare. Då denna restaurering genomfördes så
sent på säsongen att öringens lekperiod i området redan var över, har inte öringen haft någon möjlighet att
utnyttja de nya lekbottnarna under 2016, varför elfiskeuppföljningarna bör genomföras 2018 och 2020.
Elfiskeundersökningar före restaureringen påvisade dock att öring saknades i bäcksträckan innan åtgärderna
varför restaureringen kunde genomföras så sent på säsongen utan att riskera någon negativ påverkan på
öringreproduktionen.
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Sammanfattning
Sundträskbäcken mellan Södra Sundträsket och Lill-Bastuträsket flottledsåterställdes 2016 och fyra lekområden
skapades genom tillförsel av lekgrus eller med hjälp av befintligt material. Det mesta materialet av det
flottledsrensade materialet återfördes till fåran för att återskapa ett mer varierat bottensubstrat, ett mer
varierat vattendjup och en ökad samt mer varierad strömhastighet. Då området var mycket blockrikt kunde
dock inte allt material på ett lämpligt sätt återföras, varför en del material sparades längs stränderna där det
ansågs lämpligt, till exempel där höga vattenflöden skulle kunna orsaka en ökad och oönskad erosion.
Genom åtgärdena breddades fåran och blev mer naturlig till både utseende och funktion. Vattennivån ökade
liksom produktionsytan för vattenlevande organismer och antalet ståndplatser för öring utökades väsentligt.
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