2016-12-06

Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2016
Aquanord AB och Swenature AB

Innehåll
2016;1 Fiskesamordning................................................................................................................................ 1
2016;2 Fisketurismutveckling ........................................................................................................................ 2
2016;3 Lokala förvaltningsplaner .................................................................................................................. 3
2016;4 Fiskevård............................................................................................................................................ 4
Flottledsinventering Sarvträskbäcken Avasund ........................................................................................ 4
Flottledsinventering Ullisbäcken ............................................................................................................... 5
Flottledsrestaurering Sundträskbäcken .................................................................................................... 6
Inventering vägtrummor ........................................................................................................................... 6
Inventering Boksjöån ................................................................................................................................. 7
Tröskling Holmträskbäcken ....................................................................................................................... 7
Inventering fiskdamm Joeström ................................................................................................................ 8
Elfiskeuppföljningar ................................................................................................................................... 9
Gardsjöbäcken – inkl. utsättning av fisk .................................................................................................... 9
Kvarnbäcken .............................................................................................................................................. 9
Provfiske Storuman ................................................................................................................................. 10
Provfiske Övre Jovattnet ......................................................................................................................... 12
Provfiske Skälvattnet ............................................................................................................................... 13
Provfiske Nedre Jovattnet ....................................................................................................................... 13
Åldersbestämning Boksjön ...................................................................................................................... 14
Inventering zooplankton ......................................................................................................................... 15
Lokal öringstam i övre delarna av Umeälven .......................................................................................... 15
Långsjöby utredning av utsättningar ....................................................................................................... 17
Gardsjönäs ............................................................................................................................................... 17
Slutförande av uppskjutna projekt från tidigare år ..................................................................................... 17
2014;5 Gemensamt fiskekort Storuman ..................................................................................................... 18
2014;8 Uppföljning utsättningar näringsdjur Umeälven............................................................................. 19

2016;1 Fiskesamordning
Inom ramen för fiskesamordningstjänsten har bland annat följande arbeten utförts:
 Rådgivning åt fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar, övriga fiskerättsägare samt
fiskeintresserade per telefon och vid personliga kontakter.
 Dialog med länsstyrelsen om utvecklingsmöjligheter för entreprenörer i Storumans kommun.
 Deltagit i 6:5 möte med Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten samt kraftverksbolagen
angående vattendomar, fiskeavgiftsmedel, regleringsmedel samt utvärdering av fiskutsättningar.
 Förslag till uppföljningsmetodik för fiskutsättningar i regleringsmagasin.
 Deltagit i möte angående gemensamt fiskekort i Umnässjön.
 Deltagit i möte med de 7 fiskevårdsområden som samarbetar kring fisket runt Tärnaby – Hemavan och
diskuterat fiske, fisketurism och framtagande av en lokal öringstam.
 Deltagit i möte med Regina-projektet angående utveckling av Storumans kommun.
 Ekonomi (planering, budgetering, ansökningar om bidrag, rekvirering av medel m.m.)
 Redovisning av föregående samt innevarande års resultat inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 Ett antal mindre utredningar, exempelvis;
 Ruda
I september kontaktades Aquanord AB av Stellan Ingvarsson efter
att en oväntad fisk fångats i Övre Lumnien. Stellan skickade en bild
och efter en del efterforskningar hos både Swenature AB och
Länsstyrelsen så blev slutsatsen att det var en ruda. Efter att Stellan
därefter frågat runt lite i byn kom uppgifter fram om att ruda ”för
länge sedan” skulle ha inplanerats för att hålla bort gräs i området.
Figur 1. Ruda fångad i Övre Lumnien.
Rapportering

Detta PM utgör årets slutrapport för fiskesamordningstjänsten.
Fortsättning

Den aktuella fiskevårdsplanen för Storumans kommun gäller till och med 2020.
Fiskesamordningstjänsten skall dock upphandlas under slutet av 2016 då det aktuella avtalet löper ut vid
årsskiftet. De behov av inventeringar och åtgärder som påträffats under 2016 kommer att läggas in i
fiskevårdsplanen. Satsningarna på fisketurism i samarbete med det lokala näringslivet bör fortsätta.
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2016;2 Fisketurismutveckling
Att arbeta med att utveckla en resurs är något som måste ske långsiktigt och är tidskrävande. Att arbeta
med att utveckla fisketurismen inom Storumans kommun är en sådan sak och det finns många
frågeställningar som ska hanteras. En av de viktigaste sakerna i detta med att utveckla fisketurismen är
att det finns en resurs, fisk, som är möjlig att utveckla. Detta finns helt klart inom kommunen, där det
finns både attraktivt gädd-, öring-och rödingfiske. Detta är något som vi kollat av med fiskegäster och
utländska turoperatörer.
Vi har även påbörjar ett arbete med att resonera med fiskerättsägarna kring detta med sportfiske och
fisketurism. Många tycker det är bra att det kan ske en utveckling av regionen och att det på sikt kan
skapa arbetstillfällen. Däremot så har många svårt att se problemen i att ett nätfiske bedrivs i vattnen.
Många fiskerättsägare fiskar till stor del för att få matfisk, medan en besökare fiskar mer för upplevelsen.
Detta medför att det är svårt att utveckla en fisketurism med sikte på väl betalande gäster, till skillnad
mot det ”turistfiske” man idag erbjuder stugägare och närboende.
Vi har under året haft en dialog med bland annat Gränssjörna och Avasunds fiskecamp för att se hur vi
kan bistå med hjälp för att de ska utvecklas. Gränssjöarna har vi hjälpt med kontakter på länsstyrelsen
om att få arrendera egna vatten. Detta är dock komplicerat och även svårt att få med länsstyrelsen på.
Tyvärr finns det ingen ingång för dessa frågor mot ”näringslivsavdelningen” på länsstyrelsen utan detta
handläggs av handläggare på miljösidan, där det mer räknas på potentiella uttag i kg, vilket inte är
intressant för många turister som återutsätter all fisk. Önskvärt hade varit att det fanns en funktion som
arbetade med dessa strategiska frågor, och inte enbart beviljar olika typer av bidrag.
Vi har gjort en utredning kring Abborrberg Blekfjälls fiskeförening och tittat på förutsättningar till att öka
antalet besökare i området och hur de ska förvalta sina vatten. Med tanke på att de idag har väldigt få
besökare och relativt bra fiske på öring och röding, är det viktigt att de ser över sina fiskeregler, utbildar
fisketillsynsmän innan de påbörjar marknadsföringen av fisket. De har idag nätfiskeförbud i de flesta
sjöar de förvaltar, vilket skulle kunna göra detta område intressant för en fisketurismföretagare. De har
dock inte någon sådan kontakt idag.
Det finns ett flertal aktörer som har en viss del av sin omsättning inom fisketurismen, många är av dessa
är baserade i västra delen av kommunen. Det finns även några som har påbörjat arbetet i östra delen av
kommunen, men arbetet tar tid. En stor del av ansvaret på en lyckad satsning ligger på entreprenörerna
själva där Storumans kommun och fiskesamordnarens roll i detta kan vara att fungera som spindeln i
nätet och hjälpa till med omvärldsbevakning, att ta fram utvecklingsprojekt, fiskevård etc. Det är dock
viktigt att det finns ett långsiktigt kommunalt arbete med turismen och att man arbetar med att både få
till servicefunktionerna (båtnedfarter, bryggor, vindskydd etc.) längs vattnen men framförallt att försöka
stödja befintliga och framtida näringsverksamheter inom fisketurismen.
En stor del i att nå framgång inom detta är att jobba långsiktigt, både som företagare och kommun. Det
är viktigt att företagen tar fram paketerade produkter som måste finnas på deras hemsidor och även att
de har återförsäljare i utlandet för att nå kunderna. Här brister det på många håll. Tyvärr är detta något
som många av entreprenörerna inte riktigt greppat ännu. Många har hemsidor av låg kvalité, ofta bara
på svenska samt att de inte förstått vikten av detta. Här finns ett otroligt stort arbeta att göra, men det
är mer ett näringslivsutvecklingsarbete än fiskesamordningsarbete.
Arbetet med hemsidan www.fiskailappland.se har fortsatt 2016. Projektet är ett samarbetsprojekt med
Lycksele kommun och bygger på en tidigare hemsida med samma namn som är resultatet av ett tidigare
projekt där avsikten är att ge en kort introduktion till alla fiskeområden som finns. Vi har valt att satsa på
att ta fram en hemsida som ska använda Google maps på ett bra sätt. En stor del av arbetet har varit att
få in de fastlagda gränserna för alla fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar i en zoombar karta.
Till det har vi även korta beskrivningar för respektive områden med syfte att länka vidare till deras egna
informationskanaler. Tanken är att det inte ska finnas så mycket information på sidan som är i behov av
ständiga uppdateringar, utan mer visa statisk information och istället hänvisa vidare till deras egna
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kanaler. I skrivande stund sitter Lycksele kommun och lägger in info på hemsidan och det ska
förhoppningsvis vara klar så att den nya hemsidan kan publiceras innan nyår.
Under 2016 har en fisketillsynsutbildning genomförts i Tärnaby. Ca 10 deltagare från fiskevårdsområden i
västra delen av kommun deltog. Kursledare var Greger Jonsson, Salmo Lappland, och efter första dagens
genomgång har deltagarna genomfört grupparbeten i studiecirkel. Vi har planerat detta, bokat
kursledare etc. i samarbete med Ulrica Yngvesson på Studiefrämjandet i Tärnaby.
Rapportering

Detta PM utgör slutrapport för det arbete som genomförts inom projektet ”Fisketurism” som pågått
under 2016.
Fortsättning

Fisketurism är på stark frammarsch, se bara på den verksamhet som kommit igång i Sorsele. För att nå
dessa framgångar är Storumans kommun helt beroende på att det finns entreprenörer som vill driva
detta framåt. Olika förvaltningsorganisationer såsom FVO, samfällighetsföreningar etc. är inte de som
kommer att få detta att ske. De är dock en viktig pusselbit för att nå framgång eftersom de äger och
förvaltar resursen. Detta medför att det är viktigt med samarbeten och goda relationer för att nå
framgång. Idag finns ett antal entreprenörer inom kommunen som jobbar med fisketurismen. De har
hunnit olika långt i sitt företagande och det finns mycket att göra för att de ska utvecklas. Dock har de
alla olika behov och förutsättningar att komma framåt. Förhoppningsvis kan de som redan är etablerade
få god hjälp med marknadsföring och produktutveckling av Visit Hemavan/Tärnaby. I annat fall bör ett
strategiskt arbete med detta startas upp.
Ett arbete som måste genomföras för att entreprenörerna ska ha fiskevatten att nyttja är att alla
förvaltare har moderna fiskeregler och förvaltningsplaner (fiskevårdsplaner) med fiskeregler som medför
att det går att bedriva fisketurism i inom FVO. Det är svårt att kombinera ett attraktivt sportfiske/turism
med ett nätfiske, vilket är ett stort problem hos många av fiskevårdsområdena och
samfällighetsföreningarna idag där det fiskas med nät. Alternativet till en utveckling av fisketurismen är
att fortsätta bedriva ett fritidsfiske i sina fiskevatten och erbjuda fiskerättsägarna, boende och stugägare
möjligheten att fiska med nät.

2016;3 Lokala förvaltningsplaner
Under 2016 har arbetet med att ta fram fiskevårdsplaner eller förvaltningsplaner för Skarvsjöby SFF och
Umnäs SFF påbörjats. Fiskevårdsplanerna inkluderar sammanställningar av tidigare utförda
undersökningar inom vartdera området och tidigare framtagna förslag till åtgärder och ger utifrån detta
förslag till fortsatta åtgärder eller regleringar, men inkluderar även områdenas syn på förvaltningen i
framtiden och turismutvecklingen av bygden.
Rapportering

Fiskevårdsplanerna kommer att färdigställas senast 2017-03-31.
Fortsättning

Uppföljningar av föreslagna åtgärder bör genomföras framöver inom kommunens fiskevårdsplan.
Fiskevårdsplaner bör arbetas fram för fler områden om det finns en sådan efterfrågan.
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2016;4 Fiskevård
Flottledsinventering Sarvträskbäcken Avasund
Sarvträskbäcken inventerades 2016-06-20 från Sarvträskets utlopp, via
Sarviskalven och ner till Rackosjön. Totalt 26 flottledsobjekt
påträffades och bäcken bedömdes vara i behov av flottledsåterställning
samt lekbottenåtgärder. Vid Sarvträskets utlopp bör
vandringssvårigheterna förbi den före detta dammen åtgärdas för att
underlätta att avkomman från sjöns öring, vilka vandrar ner i bäcken
för att leka, kan vandra upp till Sarvträsket för vidare tillväxt och som
resurs för sportfisket. Vid Sarviskalvens utlopp finns en välbevarad
flottningsdamm som dock utgör totalt vandringshinder för fisk.

Figur 2. Karta över övre delen av Sarvträskbäcken mellan Sarvträsket och
Sarviskalven samt inventerade flottledslämningar.

Figur 3. Vandringssvårigheter vid Sarvträskets utlopp samt övre delen av Sarvträskbäcken.

Vanligen brukar man riva ut dessa dammar. I detta fall har dock
samtliga sjöar i området tidigare rotenonbehandlats på 1960-talet
varefter öring och röding planterats ut. Till Rackosjön har dock
abborren återkommit och etablerat ett starkt bestånd som
konkurrerar med öringen och rödingen. Öring- och rödingbestånden i
Sarvträsket och Sarviskalven är idag mycket goda, om än med relativt
få öringar p.g.a. vandringssvårigheter från bäcken och uppströms. Då
det är mycket få sjöar som hyser rena och välväxta öring- och/eller
rödingbestånd i östra halvan av kommunen bör därför
vandringshindret i Sarviskalvens utlopp inte åtgärdas så att abborren
sprids vidare uppströms. Även nedströms dammen bör dock bäcken
flottledsrestaureras och lekbottnar anordnas för att utöka
reproduktions- och uppväxtområdena för öringen i Rackosjön.
Figur 4. Karta över nedre delen av Sarvträskbäcken samt inventerade
flottledslämningar.

Figur 5. Dammen i Sarviskalvens utlopp samt strömsträcka mellan Sarviskalven och Rackosjön.
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Flottledsinventering Ullisbäcken
Ullisbäcken inventerades 2016-06-22 från Ullisjaur och till
dess utlopp i Långvattnet. Bäcken innehöll i dess övre del ett
antal rensningar och var även tydligt kanaliserad. De
mittersta partierna av bäcken bestod däremot av mer
lugnflytande och meandrande områden med djupare höljor
och kortare strömsatta sträckor.
I dess nedre del fanns ytterligare en flottningsdamm, vilken
inte heller den utgjorde något vandringshinder och
nedströms denna var bäcken återigen kanaliserad och
flottningsrensad under några hundra meter.

Figur 6. Ullisbäcken strax nedan
Ullisjaur (objekt 2v).

Figur 7. Ullisbäcken vid objekt 7.

Figur 8. Karta över
Ullisbäcken inklusive de
påträffade
flottningsobjekten
(numrerade) samt övriga
kommenterade partier
(utpekade med bostäver).
Figur 9. Ullisbäcken i de meandrande
områdena mellan objekt 22 och 23.

Figur 10. Ullisbäcken vid objekt 26v.
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Flottledsrestaurering Sundträskbäcken
Sundträskbäcken, d.v.s. strömsträckan mellan Södra Sundträsket och Lilla Bastuträsket i Gunnarbäckens
vattensystem flottledsåterställdes 2016-11-27 till 2016-11-28. Block och sten återfördes till fåran och
lekbottnar anlades både genom tillförsel av lekgrus och där så var möjligt genom att befintligt material
sorterades om.

Figur 11. Området direkt nedanför bron, före respektive efter åtgärd. Här anlades även två stora lekbottnar genom
tillförsel av lekgrus.

Figur 12. Nedersta delen av bäcken, utloppet i lilla Bastuträsket före respektive efter åtgärd. Här anlades även
mindre lekbottnar genom omsortering av material.

Inventering vägtrummor
Arbetet med att sammanställa vilka vägtrummor inom kommunen som redan har
inventerats inom olika projekt och vilka som skulle behöva inventeras med avseende
på vandringshinder har påbörjats. Data på redan genomförda inventeringar har
hämtats från ”projekt Umeälven” och länsstyrelsens databas samt kommer att
kompletteras med inventeringar av Aquanord AB. Utifrån detta kommer
behovet av fortsatta inventeringar att utredas.

Figur 13. Karta över vattendrag och
vägnät inom kommunen.
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Inventering Boksjöån
Från Boksjön hade ett önskemål om inventering av
Boksjöån (den översta delen av Kirjesån mellan
Övre- och Nedre Boksjön) inkommit. Ån ansågs vara
flottledsrensad och funderingar om återställning för
att förbättra möjligheterna för öringreproduktion för
öringen i sjöarna hade uppstått. Ån inventerades
därför 2016-08-15. Vid inventeringstillfället var det
lågvatten i ån vilket medförde att strandkanterna var
torrlagda och möjligen såg mer rensade ut än de
egentligen var.
Figur 14. Strömsträcka i Boksjöån.

Tröskling Holmträskbäcken
Holmträskbäcken flottledsrestaurerades 2008 vid ett mycket lågt vattenstånd. Detta medförde dock
stora svårigheter att vid trösklingen av dammen anpassa vattennivån nedan sättarna till sjönivån i
Holmträsket utan att samtidigt riskera att förändra sjönivån vid högre vattenflöden. Tröskeln nedströms
dammen blev därför inte tillräckligt hög för att helt undanröja vandringsvårigheterna förbi dammen.
Under försommaren 2015 lämnades därför en anmälan om kompletterande tröskling av dammen in till
Länsstyrelsen och beviljades 2015-08-27. Trösklingen var planerad att huvudsakligen utföras manuellt av
fiskesamordaren tillsammans med arbetskraft från Umnäs SFF, dock med viss hjälp av motordriven
vinsch, fyrhjuling eller liknande. Åtgärden blev dock inte genomförd under hösten 2015 då SFF hade svårt
att få tag i tillräckligt med arbetskraft och en fyrhjuling samtidigt.
Trösklingen genomfördes därför istället 2016-10-13 av fiskesamordnaren Tina Hedlund, Aquanord AB,
samt Patrik Persson och Ulrik Dahlgren, Umnäs SFF. Arbetet genomfördes dock helt manuellt, d.v.s. utan
maskinell hjälp. Därför trösklades endast en del av området nedan dammen då vattendjupet nedan
sättarna var stort (ca 1,2 meter) och åtgärden därmed krävde relativt stora mängder material för
utfyllnaden. Materialet hämtades från stränderna nedan dammen och fria vandringsvägar för fisk och
vattenlevande organismer återskapades förbi dammen.

Figur 15. Dammen med sättar före respektive efter tröskling. Fotografierna tagna med några timmars mellanrum.

Figur 16. Närbild på tröskeln, foto från nedströmssidan samt från ovan.

7

Inventering fiskdamm Joeström
I samband med de provfisken som genomfördes under sensommaren i Övre- och Nedre Jovattnet
genomfördes även ett besök vid den dammanläggning som Joeströms FVO förfogar över. På plats vid
dammen berättade Bengt och Svante Lorentsson att dammen var handgrävd och gammal.
Dämningsförmågan uppgick till maximalt 3-3,5
meter invid dammen och vattnet rann vid dämning
över en överfallströskel. I myrkanten cirka 40 meter
uppströms dammen noterades spåren efter
vattenlinjen cirka 1,4 meter ovanför myren.

Figur 17. Utloppet sett från dammvallen, från nedströmssidan samt närbild av den lucka som regleras vid tömning
av dammen.

FVO har nyttjat anläggningen till försträckning av öringbeståndet i Nedre Jovattnet. De sätter ut cirka
10 000 yngel av Kallsjööring som de sedan låter växa till sig i dammen under två säsonger. Sedan töms
dammen helt på vatten och fisken har följt med strömmen ned till Nedre Jovattnet. Därefter har de låtit
vegetationen i dammen återhämta sig något år innan denna återigen fyllts upp och nya yngel har tillförts.

Figur 18. Bäcken nedan dammen samt dike genom det dämda myrområdet.

Vid senaste tömningen för cirka åtta år sedan var det dock svårt att få bort alla sättar och tömma
dammen helt. De har därför en vision om att renovera dammen och sätta in en modern
regleringslösning, en munk, eventuellt i plast för att återigen kunna återuppta förstärkningsarbetet. De
vill även gräva ur det dike som finns uppströms dammen för att öka vattendjupet något i delar av
dammen, men framförallt lättare kunna dränera området vid tömning av dammen. Vid träffen
informerades de om den tillståndsprocess som måste genomföras för detta arbete och de har även fått
information och priser på munkar.
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Elfiskeuppföljningar
Gardsjöbäcken – inkl. utsättning av fisk
Inplantering av öring har utförts i Gardsjöbäcken vid ett antal tillfällen; 1989 sattes 5000 st.
Gullspångsyngel ut, 1990 planterades 5000 st.
Arjeplogsyngel ut och 1991 sattes ytterligare 5000 st.
Arjeplogsyngel ut. Under perioden 2012-2016 har 2000 st.
ettåriga Ammarnäsöringsyngel årligen planterats ut i
bäcken efter att lekbottnar iordningställdes. Tätheterna av
årsyngel var vid årets uppföljnings elfiske fortsatt mycket
höga vilket visar att den anlagda lekbottnen har medfört
en mycket lyckad reproduktion för öringen i bäcken under
det senaste året. Dessutom påträffades fem äldre öringar
och fyra lakar på elfiskelokalen.
Figur 19. Elfiskelokalen i Gardsjöbäcken.
Tabell 1. Antal fångade individer vid elfisket i Gardsjöbäcken.
Datum
Öring 0+
Gardsjöbäcken ovan E12
2016-08-05
131
2014-08-07
144
2008-09-08
10
1988-08-04
4
Gardsjöbäcken nedströms E12
1988-08-04

Öring >0+ Harr 0+
5
2
1
3

Elritsa

X
X

Lake
4
2
3
X
X

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

Kvarnbäcken
Ett vandringshinder i Skarvsjöns nordliga utloppsbäck, Kvarnbäcken trösklades 2014 för att underlätta
fiskvandring mellan bäcken och sjön och att bäcken därigenom skulle kunna nyttjas som
reproduktionsområde för sjöns öring. Vandringshindret låg intill väg E45, i övre delen av bäcken precis
där denna övergick från att vara relativt flack till att bli brant och blockig. Elfiskelokalen har placerats
nedan detta branta parti där bäcken återigen planar ut något innan den återigen passerar väg E45. Redan
innan åtgärden fanns det gott om öring på lokalen 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. Storleksfördelningen hade dock
förändrats mot fler stora öringar, vilket kan förklara de totalt sett minskade tätheterna.
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Figur 20. Elfiskelokalen i Kvarnbäcken samt längdfrekvensdiagram över fångsten vid de två elfiskeundersökningarna
Tabell 3. Antal fångade individer vid elfisket i Kvarnbäcken.
Datum
Öring 0+
Kvarnbäcken
2016-08-17
10
Kvarnbäcken
2014-10-16
50

Öring 0+
8
13

Lake

Öring >0+
11,3
14,3

Lake

1

2

Tabell 4. Individtäthet, beräknat antal/100m i Kvarnbäcken.
Datum
Öring 0+
Kvarnbäcken
2016-08-17
15,9
Kvarnbäcken
2014-10-16
64,2

1,5

Provfiske Storuman
Då Storuman är en av Sveriges största sjöar provfiskades endast en del av sjön under 2016. Totalt lades
30 nät under två nätter 2016-08-04 till 2016-08-06 i området utanför Ankarsund. Fångsten bestod
sammantaget av 296 fiskar med en total vikt på 33,4 kg eller en fångst per nät (CPUE) på 9,87 fiskar och
1,1 kg (tabell 5) fördelat på åtta olika arter samt två varianter av röding. Samtliga fiskar mättes med
avseende på längd samt vikt och från ett antal individer togs även prover på maginnehåll och/eller
otholiter för födoanalys samt ålders- och tillväxtanalys.
Tabell 5. Resultat vid provfisken i Storuman 2016 (g. respektive mm).
Antal CPUE st. Total vikt CPUE vikt Medelvikt Maxvikt
Abborre 86
2,87
11168
372,27
129,86
925
Elritsa
4
0,13
7
0,23
1,75
2
Gers
82
2,73
606
20,20
7,39
18
Harr
2
0,07
317
10,57
158,50
160
Lake
23
0,77
5740
191,33
249,57
595
Fjällröding 1
0,03
111
3,70
111,00
111
Storröding 13
0,43
4576
152,53
352,00
665
Sik
83
2,77
10550
351,67
127,11
446
Öring
2
0,07
293
9,77
146,50
200
Summa 296 9,87
33368
1 112,27

Minlängd
85
60
60
277
192
267
173
90
221

Maxlängd
412
65
130
280
464
267
437
395
295

Medellängd
170,91
63,75
89,66
278,50
346,39
267,00
342,31
237,48
258,00

Bland de laxartade fiskarterna så öringen var fåtalig i fångsten och inte heller storvuxen. Rödingen var
däremot mer storväxt och framförallt storrödingen som huvudsakligen fångades i de djupare lagda näten
djupa områden. Bland siken återfanns två olika storleksklasser, dels individer runt 160-190 mm i längd
och dels individer som var omkring 280 mm i längd.
Sik

Röding

Öring

Antal

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Längd mm

Figur 21. Längdfrekvensdiagram för de laxartade fiskarterna i Storuman (exkl. harr).
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Bland de övriga fiskarterna så dominerade abborre och gers i antal. Abborrbeståndet var storvuxet även
om det samtidigt fanns gott om yngre individer. Gersen hör inte hemma i Storuman utan har sannolikt
tillkommit via överledningen från StorJuktan och har sedan dess exploderat i antal. Båda dessa arter är så
taggiga att det krävs tillräckligt stora individer av rovfiskar för att kunna livnära sig på dem. Det fångades
även ett fåtal harrar och elritsor samt ett antal lakar i varierande storlek.
18
Abborre

16

Gers

Harr

Lake

Elritsa

14
12
Antal

10
8
6
4
2
0

Längd mm

Figur 22. Längdfrekvensdiagram för de övriga fiskarterna i Storuman (inkl. harr).

Tillväxten hos storrödingen i sjön var relativt god i jämförelse med andra rödingsjöar inom området. Den
enda fjällröding som fångades hade däremot en väsentligt sämre tillväxt. Även öringen hade en dålig
tillväxt jämfört med det referensmaterial som samlats in från andra sjöar och vattendrag i Storumans och
Vilhelmina kommuner under åren av Aquanord AB.
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Figur 23. Tillväxt hos röding och öring i Storuman.
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Abborren hade däremot en bra tillväxt, framförallt
i en sådan stor sjö som Storuman där
strandzonerna endast utgör en liten del av sjön och
dessa områden dessutom är svårt påverkade av
regleringen. Ingen tendens till avmattad tillväxt
påträffades heller hos de större individerna, även
om detta är vanligt i andra sjöar.
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Figur 24. Tillväxt hos abborre i Storuman.
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Provfiske Övre Jovattnet
Övre Jovattnet provfiskades med tio nätansträngningar som vittjades 2016-08-02. Resultatet blev elva
rödingar och sex öringar. Rödingen var dock mycket liten i storlek, vilket endast delvis förklarades av att
medelåldern var låg hos de fångade individerna. Ålders- och tillväxtanalysen visade att rödingen hade en
mycket dålig tillväxt i sjön som nästan helt stannade av redan vid tre års ålder. Öringen hade däremot en
god tillväxt, framförallt de två största individerna som fångades.
Tabell 6. Resultat vid provfisken i Övre Jovattnet 2016.
Antal CPUE antal Total vikt CPUE vikt Medelvikt g
g
g
Röding 11
1,1
187
18,7
17
Öring
6
0,6
2709
270,9
451,5
Totalt
17
1,7
2896
289,6
4

Maxvikt
g
35
1625

Minlängd
mm
84
163

Maxlängd
mm
176
541

Medellängd
mm
132
301,2
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Figur 25. Längdfrekvensdiagram samt åldersfrekvensdiagram i Övre Jovattnet.
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Figur 26. Ålders- och tillväxtanalys och röding och öring i Övre Jovattnet.
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Provfiske Skälvattnet
Som ett komplement till provfisket i Övre Jovattnet provfiskades även Skälvattnet inom samma
fiskevårdsområde med fem nät mellan 2016-08-02 och 2016-08-03. Resultatet blev fjorton rödingar, en
öring samt en elritsa – en art som inte tidigare påträffats i Skälvattnet, men som finns i Jovattsån.
Tabell 7. Resultat vid provfisken i Skälvattnet 2016.
Antal CPUE antal Total vikt CPUE vikt
g
g
Röding 14
2,8
610
122
Öring
1
0,2
59
118
Elritsa 1
0,2
2
0,4
Totalt
16
3,2
671
134,2
5

Röding

Medelvikt g Maxvikt Minlängd
g
mm
43,6
153
87
59
2

Maxlängd
mm
267

Medellängd
mm
169,4
191
68

Rödingen hade en något bättre tillväxt i
Skälvattnet än i Övre Jovattnet, om än inte
en god tillväxt. Den enda öringen som
fångades uppvisade däremot en dålig
tillväxt.
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Figur 27. Längdfrekvensdiagram över de fångade arterna i Skälvattnet.
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Figur 28. Ålders- och tillväxtanalys och röding och öring i Skälvattnet.

Provfiske Nedre Jovattnet
Även Nedre Jovattnet provfiskades under sensommaren. Totalt utfördes 20 nätansträngningar under två
nätter mellan 2016-08-03 till 2016-08-05 i sjön. På dessa nät fångades fyra arter; öring, röding, elritsa
och småspigg. Den sistnämnda härrör sannolikt från en inplantering i en av tjärnarna på Jofjället för att
utöka födotillgången åt öringen. Elritsan stod för merparten av fångsten i individer räknat och var så
talrik att den totala biomassan av elritsa överskred den totala vikten av röding i näten.
Tabell 8. Resultat vid provfisken i Nedre Jovattnet 2016.
Antal CPUE antal Total vikt CPUE vikt Medelvikt g
g
g
Röding 31
1,6
667
33,4
21,5
Öring
26
1,3
3436
171,8
132,2
Elritsa
287
14,4
676
33,8
2,4
Småspigg 1
0,05
1
0,05
1
Totalt
345
17,3
4780
239

Maxvikt
g
64
1525
10

Minlängd
mm
80
82
46

Maxlängd
mm
206
535
104

Medellängd
mm
136,3
198,8
66,0
53
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En stor och snabbväxande öring
fångades som ökade medelstorleken
av öringfångsten i provfisket markant.
Öringen var dock trots detta något
större i storlek än rödingen i sjön men
båda arterna hade en dålig tillväxt
jämfört med i andra sjöar inom
Storumans och Vilhelmina kommuner.
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Figur 29. Längdfrekvensdiagram hos öring
och röding i Nedre Jovattnet.
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Figur 30. Ålders- och tillväxtanalys och röding och öring i Nedre Jovattnet.

Åldersbestämning Boksjön
Från Boksjöområdet och framförallt Övre Boksjön har ett större antal otoliter tillhandahållits för
åldersbestämning via Jan-Olof Hagelberg. Totalt åldersbestämdes 94 individer från Övre Boksjön, Nedre
Boksjön, Bleriken och Fetträsket, varav 71 öringar och 23 rödingar. Tillväxten hos dessa var relativt
normal för öring och röding i Storumans och Vilhelmina kommuner (figur 31).
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Figur 31. Tillväxt hos röding (vänster bild) samt öring (höger bild) i Boksjöarna jämfört med andra sjöar i Storuman
och Vilhelmina kommuner (grå linje).
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Inventering zooplankton
Som en följd av rapporten ”Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur längs Umeälven ‐
Litteratursammanställning samt spridningsundersökning” som färdigställdes och publicerades under året
(se även längre ner i detta PM) så kontaktades
Aquanord AB av Jens Petter Nilssen, en norsk
professor på djurplankton. Han erbjöd sig att gratis
provta djurplankton i ett antal sjöar i syfte att
inventera planktonbestånden mot att han fick hjälp
med provtagningen samt skjuts till de olika sjöarna.
Erbjudandet var för bra för att motstå och vi fick
även helt fritt önska vilka sjöar som skulle provtas
utöver de sjöar han själv hade prioriterat. Totalt
omfattade provtagningen 53 sjöar, varav 31 sjöar i
Storumans kommun, 13 sjöar i Vilhelmina kommun,
två i Sorsele kommun, en i Dorotea kommun, två i
Jämtlands län, samt tre sjöar i Norge. Aquanord AB
valde sjöar där kommunen tidigare hade genomfört
någon typ av undersökningar och där analyser av
djurplanktonbestånden skulle kunna leda till en
fördjupad förståelse över ekosystemen. Exempelvis
sjöar som tidigare provfiskats eller där något av de
glacialrelikta kräftdjuren utplanterats. För att hinna
med så många sjöar som möjligt valdes dock sjöar
som var lokaliserade längs efter rimliga rutter
genom kommunen. Som ett komplement provtogs
även en tjärn på Blaikfjället, Blaiksjön och StorJuktan senare av Aquanord AB.
Figur 32. Karta över provtagna sjöar.

Proverna togs från stranden enligt en kvalitativ metodik som
Jens Petter tagit fram. Håven kastades ut så långt som möjligt
(ca 7-10 meter beroende på vindförhållanden m.m.), läts
därefter sjunka utan att nå botten och
drogs därefter långsamt in mot stranden.
Provtagningen upprepades ett antal
gånger för att samla ihop tillräckligt med
individer för att kunna genomföra en bra
utvärdering av artsammansättningen.
Figur 33. Provtagning av zooplankton från
stranden.

Resultaten utvärderades preliminärt direkt i fält i samband med konserveringen av
proverna och slutresultaten är utlovade under vintern.
Figur 34. Konservering och preliminär utvärdering av provet.

Lokal öringstam i övre delarna av Umeälven
En av ståndpunkterna som fastslogs i Storumans kommuns fiskevårdsplan 2014-2020 var att lokalt
material i första hand skall användas vid utsättningar av fisk. Samma slutsats förordades i utvärderingen
av de regleringsutsättningar som genomförts längs älven. Denna fråga aktualiserades även under 2014
och 2015 när det visade sig att de två fiskodlingsföretag som bedriver verksamhet i Storuman hade
drabbats av fisksjukdomen BKD i sina odlingar. Ett av dessa företag har även levererat röding till de
utsättningar som genomförs nedströms Överuman som en del av vattendomen för Klippens
kraftverksmagasin. Under 2016 löstes detta dilemma genom att fiskodlingen i Umasjö fick leverera
röding till dessa utsättningar istället. Från Klippens FVO kom därför frågan upp om det var möjligt att ta
fram en lokal öringstam, i en lokal odling (exempelvis fiskodlingen i Umasjö) för de öringutsättningar som
sker i området, både som en del av vattendomen för Klippens kraftverksmagasin där öring och/eller
röding planteras ut men även för övriga utsättningar som sker av fiskevårdsområden och
samfällighetsföreningar i området.
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Ett möte hölls 2016-08-04 i Tärnaby med fiskevårdsområdena i området angående intresset för detta. En
viktig punkt på mötet var att öring från Arevattnet har tidigare tagits fram i odling för utsättningar. Det
var dock oklart om denna för området lokala stam fanns kvar i någon odling. För att ta fram en ”ny” lokal
öringstam i odling togs dock tre punkter togs fram som behövde utredas.
1. Vilket behov finns för utsättning av denna öring i närområdet?
Det krävs långsiktighet för att kunna bedriva odling och avel för utsättning av fisk. För detta krävs att
behovsunderlaget är tillräckligt stor för att täcka kostnaderna och även generera en viss vinst.
 Vilken volym (antal och/eller kostnad) är vardera FVO intresserad av att plantera ut nu och
framöver?
 Vilken art, stam och ålder eller storlek skall denna fisk ha?
2. Val av stam och tillgång till avelsbestånd.
Vilken stam är lämpligast att avla på? Finns det av utplantering opåverkade stammar i området?
Tills vidare skulle projektet kolla upp tre möjliga stammar:
 Tärnasjön – storvuxen fisk, (dock med goda näringsförutsättningar i sjön), sannolikt opåverkad av
utplanteringar.
 Jirejaure – sjö vid vattendelaren mellan Överuman och Tärnasjön med öring som inte påverkats av
utsättningar.
 Arevattsöring – finns stammen kvar i avel eller går det att ta ny lekfisk?
3.






Ekonomi, tekniska lösningar – behov och förutsättningar.
Behöver odlingen i Umasjö byggas ut för att klara av att även producera öring?
Behöver tekniken förändras eller större investeringar genomföras för att klara av produktionen?
Går det att säkerställa en långsiktighet i driften av anläggningen?
Räcker behovet under punkt 1 till att finansiera driften av verksamheten i längden?
Finns möjligheter till extern finansiering eller bidrag för att starta upp eller driva odlingen?

Vid sammanställningen av punkt 1 som inkluderade fiskevårdsområdena och samfällighetsområdena i
området, Länsstyrelsens behov av öring för utsättningar på Jofjället samt vattenkraftsbolagens behov av
öring för utsättningar i övre delen av Umeälven så visade resultatet på ett lågt behov av en lokal
öringstam (tabell 9).
Tabell 9. Sammanställning av behovet av en lokal öringstam för utsättning i övre delen av Umeälven.
Område
Behov
Övrigt
Rönäs-Tängvattnet
Stopp över överskådlig tid med utsättningar
Joeströms FVO
10 000st yngel/3år
Boksjöns FVO
Naturen sköter det
Joesjö FVO
Naturen sköter det
Inget idag, men kommer i framtiden att behöva öring till avan i
Hemavan. Det är även troligt att de kommer att sätta ut fisk i övriga
Björkfors SFF
vatten när de fått i ordning sina fiskeleder. Volym dock okänd.
Utsättningar enligt dom för 40 000kr/år i 1986 års penningvärde.
Fördelning 60% Klippen och 40% Umasjö. (Dock öring och/eller
röding. Sätts öring ut minskar nuvarande rödingutsättningar och vise
Klippen
versa.)
50-75 000kr/år 1 till
Tärnaby FVO
3-somrig
Länsstyrelsen Jofjället 3000 2-årig öring/2 år
Vattenkraftsbolag/
VattenregleringsEndast "Klippenutsättningarna" sker som utsättningar enligt dom i
företagen
övre delen av Umeälven.

Den sammanställda behovslistan lämnades därefter över till Stellan Burman som äger och driver
fiskodlingen i Umasjö för att räkna på om det ekonomiskt skulle bära sig att gå vidare med projektet.
Hans beräkningar visade att det skulle krävas minst tre kar med öring i odlingen för att kunna odla upp
dessa till önskad storlek, detta speciellt då vattentemperaturen i odlingen är ovanligt låg då vattnet tas
från en fjällbäck och öringen därmed växer långsamt. Vattenkällan är dock samtidigt en av de största
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fördelarna med odlingen då bäcken inte hyser några fiskbestånd och risken därför är obefintlig att få in
sjukdomar till odlingen via vattnet. Det kalla vattnet passar emellertid rödingen i odlingen bättre än
öringen och en kombinaton av båda inom samma lokal och verksamhet skulle behöva medföra en
kompromiss mellan de båda arternas temperaturoptimum. Parallellt med detta har efterfrågan på lokal
röding ökat varför slutsatsen blev att det är bättre att fortsätta med att endast hålla röding i odlingen då
efterfrågan inte motsvarar de investeringskostnader som en utökning med öringodling skulle medföra.
Med detta resultat på fråga tre så utreddes därmed inte fråga två, då behovet av en lokal öringstam inte
motsvarade de kostnader som projektet skulle medföra.
Långsjöby utredning av utsättningar
Arbetet med att utreda tidigare utsättningar av fisk i Långsjön har påbörjats. För närvarande inväntar vi
svar från bl.a. fiskerättsägarna för att kunna slutföra detta. Vi sammanställer all information i ett PM och
skickar in det till kommunen senast 31 mars.
Gardsjönäs
Gardsjönäs är en otroligt intressant sjö ur sportfiskesynpunkt. Sjön består av en för området mycket
varierad strandlinje, med många uddar och vikar samt flera öar. Gäddan är en av de stora predatorerna i
sjön vilket av vissa kan anses vara ett problem. Dock, ur sportfiske- och turism synpunkt är gäddan det
starka varumärket för sjön och något som bör förvaltas för att förbättras. Det är därför av största vikt att
bra fiskeregler införs för att främja detta fiske och att man sedan har fungerande fisketillsyn i sjön.
För att bibehålla ett starkt gäddbestånd är det mycket viktigt att det införs maxmått på gädda som får tas
upp, där 75 cm kan vara ett riktmått. Det är även viktigt att se över möjligheten att fiska med nät, vilket
inte är förenligt med ett bra sportfiskevatten. Önskvärt ur besökssynpunkt är att det skyltas upp och
anläggs bra båtramper så att besökare kan traila ned sina fiskebåtar. Marknadsföring är även det
nödvändigt för att locka nya fiskare till området, då många gäddfiskare är mycket hemlighetsfulla och
inte berättar för andra var de är och fiskar, så är det något att tänka på.
Rapportering

För delprojekten tröskling av Holmträskbäcken, lokal öringstam i Umeälven samt inventering av
zooplankton utgör detta dokument slutrapporten. Slutresultaten från zooplanktonprovtagningen
kommer dock att tillhandahållas kommunen när dessa är färdiga och för vissa sjöar kommer resultaten
att inarbetas i kommande rapporter om provfiske eller fiskevårdsplaner etc. Inte heller för inventeringen
av fiskdammen i Joeström kommer någon slutrapport att framställas utan resultatet inarbetas i den
påbörjade fiskevårdsplanen för området.
För övriga delprojekt kommer slutrapporterna att färdigställas senast 2017-03-31.
Fortsättning







Sarvträskbäcken bör flottledsrestaureras och en ansökan om LONA-medel är inlämnad under
november 2016 med Storumans kommun som medfinansiär. Nästa fiskesamordnare skall söka
tillstånd samt bidrag som täcker kommunens medfinansiering.
Även strömsträckorna i Ullisbäcken bör på sikt biotopåtgärdas.
De utförda åtgärderna i Sundträskbäcken skall följas upp med elfisken 2017 och 2019.
En inventering av de icke inventerade vägtrummorna bör på sikt genomföras för att undersöka om
de utgör vandringshinder för fisk och i så fall även åtgärdas, (i första hand av vägägaren).
Provfisket av Storumansjön bör utökas med ytterligare ett område för att få en representativ bild av
hela sjön.

Slutförande av uppskjutna projekt från tidigare år
Fiskevårdsplanen för Avasund har färdigställts under året och fiskevårdsplanerna för Joesjö FVO,
Joeström FVO, Ankarsund SFF och Överumans FVO kommer att slutföras senast 2017-03-31
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2014;5 Gemensamt fiskekort Storuman
Efter att i början av 2015 hållit ett gemensamt informationsmöte för fiskerättsägare runt Storumansjön
så sammanställdes intresset för det gemensamma fiskkortet i början av 2016. Slutsatsen var att det i
stora delar av sjön fanns ett intresse för ett sådant kort, men att det var mycket svårt att få till ett stort
sammanhängande kortområde. 2016-04-12 gjordes därför ett utskick till skifteslagen runt sjön
”Gemensamt fiskekort resultat 2016”:
Gemensamt fiskekort - resultat
Sedan 2008 har ett arbete genomförts med att undersöka intresset för att ta fram ett gemensamt
fiskekort för Storumansjön och att försöka ta fram en lämplig modell för detta. Förslaget var
ursprungligen en del av ett medborgarförslag ”Umans som resurs” där önskemålet var att utnyttja
potentialen kring sjön Storuman på ett bättre sätt. Syftet med det gemensamma fiskekortet var att
underlätta för bland annat trollingfiskare och turister, men även att skapa en samordning för de
fiskeintresserade ortsborna. Med ett gemensamt kort skulle de fiskeintresserade kunna fiska i olika delar
av sjön utan att behöva veta exakt var fiske- eller skiftesgränserna går på sjön. Även tillsynen skulle
kunna underlättas, då alla fiskerättsägare som varit intresserade av att delta, även har visat intresse för
en samordnad eller gemensam fisketillsyn.
Fiskerätten i Storuman är dock väldigt uppsplittrad mellan olika fiskerättsägare. Fiskerätten är fördelad
mellan samordnade fiskevårdsområden och registrerade samfällighetsföreningar som handhar
fiskefrågor för större områden samt Sveaskog som arealmässigt äger en stor del av sjön. Men fiskerätten
är även fördelad på ett flertal oregistrerade samfälligheter där fiskerättsägarna måste vara överens
sinsemellan samt ett väsentligt antal enskilda fiskerättsägare.
Resultatet från projektet har visat att det finns ett intresse att genomföra ett gemensamt fiskekort hos
många av de organiserade fiskevårdsområdena och registrerade samfällighetsföreningarna. Eftersom
sjön består av så många olika skifteslag är det dock inte möjligt i dagsläget att genomföra ett gemensamt
fiskekort för hela sjön. Detta då det räcker med att en markägare motsäger sig kortet inom de
oregistrerade samfälligheterna för att hela skifteslaget skall undantas.
Då syftet att skapa ett gemensamt fiskekort för hela sjön, eller åtminstone
en stor sammanhängande del av sjön, därmed inte är genomförbart,
kommer detta projekt att avslutas från kommunens sida.
Initiativ att samordna fiskekort mellan olika områden, om
än inte för hela sjön, bör dock kunna vara en lämplig
åtgärd för att utöka sportfisket i sjön. Detta
överlåts emellertid till de olika
fiskevårdsområdena.

Förutom att intresset finns att
samordna fisketillsynen har projektet
även kunnat dra slutsatsen att gemensamma
kort i sjön bör utformas som båtkort (fiske från
båt, inte från strand) för att minimera störningen för
de boende längs efter sjön. De allra flesta fiskerättsägare
har även varit intresserade av att intäkterna från kortet skall
återinvesteras i sjön via fiskevårdsåtgärder eller liknande.

Figur 35. Gröna områden har visat intresse för ett gemensamt fiskekort i Storuman, de
röda områdena har i dagsläget tackat nej till att delta i ett sådant kort, i de blå områdena
har ingen respons på förfrågningar framkommit.
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2014;8 Uppföljning utsättningar näringsdjur Umeälven
Utsättningar av kräftdjuren Pallaseopsis quadrispinosa (taggmärla) och Mysis relicta (pungräka) har skett
i ett antal regleringsmagasin i övre delen av Umeälven som ett försök att öka tillgången på föda för
fiskbestånden efter regleringen. De uppföljande undersökningarna av utplanteringarna hade däremot
inte genomförts under tillräckligt lång tid för att ekosystemen i dessa magasin skulle ha hunnit uppnå en
ny stabil balans när projektet avslutades i mitten av 1980-talet. De preliminära resultaten var dock att
utplanteringarna av pungräkan i många fall lett till försämrade fiskbestånd genom en ökad konkurrens
om kvarvarande djurplankton mellan planktonätande fiskar och pungräkor. Taggmärlan hade i de
preliminära resultaten från mitten av 1980-talet inte lika långtgående konsekvenser på ekosystemen som
taggmärlan utan kunde i vissa fall även leda till förbättrade fiskbestånd.
Forskning har dock visat att kräftdjuren lätt kan sprida sig nedström inom vattensystemen och därmed
skulle kunna påverka fler delar av älvarna än de magasin där de en gång planterades ut.
En sammanställning av utsättningarna och de kända konsekvenserna av näringsdjuren har därför
genomförts i rapporten ”Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur längs Umeälven –
Literatursammanställning samt spridningsundersökning”. Som titeln anger har även dessa arters
nuvarande förekomst längs älven undersökts genom analyser av fiskmagar från olika magasin. Resultaten
visar på att kräftdjuren spridits nedströms men verkar inte ha bildat täta bestånd i de grundare
dygnsregleringsmagasinen nedströms Storuman. De långtgående effekterna på ekosystemet av
pungräkan gör dock att denna bör klassificeras som en invasiv främmande art i vissa typer av miljöer
(exempelvis de stora djupa fjällnära regleringsmagasinen). Detta har bland annat inverkan på
möjligheterna att uppnå olika miljömål i dessa miljöer samt möjligheterna att följa vattendirektivet.
Fortsatta undersökningar för att följa effekterna på ekosystemen av dessa utplaneringar bör dock
genomföras och Länsstyrelsen har därför vidarebefordrat rapporten till Havs- och Vattenmyndigheten
för att detta arbete skall kunna komma igång.
Rapportering

Slutrapporten är färdigställd.
Fortsättning

Fortsatta undersökningar bör genomföras. Dessa är dock av nationellt intresse och bör vara så
omfattande att de inte bör genomföras inom Strumans kommuns fiskevårdsarbete utan av Havs- och
vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm och ev. i
samarbete med vattenkraftsindustrin (liksom de tidigare uppföljningarna under 1960-1980 talen).
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