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INLEDNING
Fiskevårdsområden har en allt viktigare roll i utvecklingen av landsbygden då de genom sina vatten
erbjuder närboende och besökare till orten attraktiva fiskevatten. Avasunds fiskecamp erbjuder fina
fiskevatten med möjlighet till både boende och hyra av båtar men även trevliga rastplatser, vindskydd
och stigar som förgyller vistelsen längst vattnen.
Turismen är idag den störst växande näringen i Sverige och fiske och naturupplevelser är en stor del av
detta. Det är därför viktigt att Avasunds fiskecamp har en långsiktig plan för hur de fiskevatten som de
arrenderar av Sveaskog AB ska förvaltas och tydligt redovisar vilken typ av fiske man vill erbjuda sina
besökare. Avasunds fiskecamp har för avsikt att iordningställa sina vatten för att gynna fisketurismen
genom att erbjuda olika typer av fiskevatten för sina gäster. Vissa vatten kommer att få mer restriktiva
regler för att kunna erbjuda mer exklusiva fiskeupplevelser efter troféfiskar och fiske i enskildhet.
Andra sjöar kommer att vara en del av basfisket i området, som tilltalar den mer prismedvetne gästen.
Där Avasunds Fiskecamp ligger idag uppfördes i slutet på 1960-talet en anläggning för dåvarande
Domänverkets anställda. Fem större sjöar och ett tiotal mindre tjärnar rotenonbehandlades och öring
och röding sattes ut. Detta gör att det idag finns mycket fina sportfiskevatten av god kvalité med
troféfisk av både harr, öring, röding och i vissa fall även gädda i området.
Avsikten med denna fiskeplan är att klargöra områdets potential som sportfiskevatten och tydliggöra
områdets behov av fiskevårdande åtgärder och framtida förvaltning.

GEOGRAFI
Avasunds fiskecamp ligger nordost om Storuman längs
väg E45. Det går även utmärkt att komma åt vissa av
sjöarna söderifrån, från väg E12 öster om Stensele. Det
omfattande skogsbilvägnätet i området medför att det
är lätt att ta sig till nästan alla sjöar med bil. Det
nuvarande området består av 13 sjöar samt några
mindre tjärnar med bra fiske. Fiske är däremot inte
tillåtet i vattendragen
för
att säkerställa
reproduktionen av öring.

Figur 1. Karta över Avasunds fiskecamps vatten.

FÖRVALTNING AV AVASUNDS FISKECAMPS OMRÅDE
Avasunds fiskecamp är belägen 5 km nordost om Storuman och ligger vackert invid Rackosjöns norra
strand. Området som arrenderas av Sveaskog AB omfattar 13 sjöar plus några små tjärnar där många
av sjöarna har mycket fina bestånd av öring och röding. Fram till idag har förvaltningen av området
skett genom fiskekortsförsäljning på den egna anläggningen i Avasund samt på Fiskehörnan och SOmacken i Storuman. Under de senaste åren har fisket varit öppet i alla vatten för en kostnad av 75
kr/dygn, 150 kr/3 dygn eller 300 kr/vecka. Ortsbor har kunnat lösa ett årskort för 400 kr/år. Det har
även varit möjligt för ungdomar under 12 år att fiska gratis i sällskap av vuxen person med fiskekort.
Reglerna för uttag av fisk har varit minimimått för öring (35 cm), röding (30 cm) och harr (30 cm) samt
en begränsning till att endast behålla tre stycken individer av dessa arter per kort och dag. Fångster av
gädda, abborre och lake har däremot inte reglerats inom området.
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BESKRIVNING AV VATTENFÖREKOMSTER/SJÖAR
RACKOSJÖN INKL. VÄSTRA OCH ÖSTRA RACKOKALVEN
Rackosjön är tillsammans med Västra och Östra Rackokalven cirka
230 ha stor och ligger inom Kvarnbäckens avrinningsområde.
Maxdjupet är 19 meter och medeldjupet uppgår till ca 3,6 meter,
vilket gör den till en relativt grund sjö.
Statusklassning: Måttlig ekologisk status, till största delen baserat
på att den tidigare flottningsdammen i Rackokalvens utlopp utgör
vandringshinder för fisk. Denna hindrar dock även oönskade arter
att åter vandra upp till sjön.
Fiskarter: Öring, röding, elritsa, lake och abborre. Öring och röding
är inplanterat efter rotenonbehandlingen som utfördes 1966
medan abborren har tillkommit till och ökat i antal i sjön under de
senaste 10 åren.
Figur 2. Dammen i Rackosjöns utlopp.
Tabell 1. Utsättningar sedan 1984 i Rackosjön. Utsättningarna avser 2-somrig fisk, om inte annat anges.
1984 1985 1986 1987
1988 1989 1991 1992
1993
1994
1995 1996
Röding
750 1000 1000 125 (8-9hg) 1000 1000 1000 1000
500 2å
Öring 400 3-s 750 1000 1000 2000
1000 1000 1000 1000+ 2000 1å 500 2å+500 3å 2000 1å 300 3s

pH

Alkalinitet

Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits regelbundet i Rackosjön mellan 1981 och 1990 som en del av
den utökade miljöövervakningen med orsak av den antropogena försurningen. 1986 och 1990
8
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och under perioden med vattenkemiska
7
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provtagningar steg både pH-värdet och
6
0,1
buffertförmågan från sura förhållanden till svagt
5
0,08
surt. Systemet började därmed återhämta sig
4
0,06
från den försurningsproblematik som den utsatts
3
för. Vattnet bedömdes under samma period till
0,04
2
måttligt färgat, beroende på humusämnen från
0,02
1
de omgivande myrmarkerna och siktdjupet
0
0
uppgick 1994 till 4,4 meter.
1981-01-14 1983-10-11 1986-07-07 1989-04-02
Figur 3. Uppmätt pH och alkalinitet.

Provfisken: Rackosjön har provfiskats vid två tillfällen, 1971 och 1994. Det första tillfället var för att
kontrollera de genomförda utplanteringarna och utslagningen av oönskade arter och det senare var
för att skapa underlag för en fiskevårdsplan för området.
Tabell 2. Fångst per ansträngning (nät) vid provfiske i Rackosjön 1994.
Grunda nät (1-7m)
Öring
Röding
Lake
Antal/nät
0,4
7,2
0,2
Vikt/nät (g)
142
1936,8
25
Medelvikt (g)
355
269
125

Elritsa
0,4
1,6
4

Djupa nät (8-16m)
Röding
Lake
8,2
0,4
1172,6
214
143
535
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Tabell 3. Fångster per 100m nätyta vid provfiske i Rackosjön. Jämförelse mellan 1971 och 1994.
Öring Antal
Medelvikt
Röding Antal
1971
14,4
710
9,5
1994
1,1
360
16,7

Medelvikt
320
320
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Resultaten visade på ett glest öringbestånd 1994 i vilket endast en öring härrörde från naturlig
reproduktion och resten utgjordes av utsatta fiskar. Detta berodde i sin tur på brist på lekområden då
de enda tillgängliga lekområdena är den nedre delen av Sarvträskbäcken samt den lilla bäcken från
Vägtjärn. Dessutom utsätts öringen oftare för ett hårdare fisketryck vid sommarfiske då dessa till
större andel än rödingen fångas på spö under sommarhalvåret. Rödingen hade däremot inte hunnit
börja självreproducera sig vid provfisket 1971, men hade kommit igång med detta till 1994, vilket
förstärkt beståndet. Rödingen i Rackosjön blev 1994
könsmogen vid åtta års ålder, d.v.s. relativt sent och
hade en konditionsfaktor på 0,97 (något under en
normalröding).
Elfiske: Elfiskeundersökningarna i inloppsbäckarna till
Rackosjön visar att det lekområde som finns tillgängligt
i Sarvträskbäckens nedre del används av öringen då
tätheterna av årsyngel var höga. Dock är lekområdet
begränsat i storlek varför den totala rekryteringen av
öring till Rackosjön ändå blir begränsad.
Figur 4. Elfiskelokaler i anslutning till Rackosjön.
Tabell 4. Antal individer fångade vid elfisken ovan Rackosjön. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Lake
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07
67
11
1
17
Vägtjärnsbäck utlopp
2008-08-07
1
2007-08-07
1
2
36
2

Tabell 5. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken ovan Rackosjön. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Lake
Saviskalven nedan damm
1995
14
5
5-10
10-15
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07 47,6
6,3
0,6
11,9
Vägtjärnsbäck utlopp
2008-08-07
33,1
2007-08-07 4,7
149,2
8,1

Bottenfauna och zooplankton: I samband med provfisket 1994 i Rackosjön genomfördes även
undersökningar av bottenfauna och zooplankton samt analys av fiskmagar från röding. Bottenfaunan
dominerades helt av fjädermygglarver (Chironomider). Förutom detta påträffades märlkräftor
(Gammarus), hinnkräftor, tvåvingar och fåbortsmaskar. Inga sländor eller snäckor påträffades i
proverna. Prover av zooplankton som togs samtidigt visade tecken på en stark konkurrens om
zooplanktonen i vattnet. Detta återspeglades i maginnehållet där framförallt hinnkräftor påträffades
följt av Gammarus samt några nattsländelarver. Konkurrensen om födan var därmed hård då varken
fjädermygglarver eller fåbortsmaskar är speciellt eftertraktade som föda då de är små och nedgrävda i
bottensubstratet.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Undersökningarna 1994 visade på ett talrikt och självreproducerande bestånd av röding som dock fick
hård konkurrens av den utplanterade rödingen vid en ålder av 4-5 år. Öringbeståndet var däremot
begränsat beroende på brist på lekområden och övervägande andel sommarfiske. Till detta har under
de senaste 10 åren tillkommit en stark konkurrens från ett kraftigt ökande abborrbestånd. Ett försök
att skapa bättre lekområden i bäcken från Vägtjärn genom att tydliggöra fåran och lägga ut lekgrus
genomfördes under 2008 men fick avbrytas på grund av för låg bärighet i omgivande myrmarker för
grävmaskinen.
För att förbättra öringbeståndet bör vandringshindret vid dammen i Rackosjöns utlopp tas bort så att
öringen kan utnyttja utloppsbäcken som lek- och uppväxtområde. Detta innebär dock samtidigt en viss
risk att få in fler oönskade arter till sjön, utöver abborren som dock redan etablerat ett starkt bestånd.
Gädda kan möjligen vandra upp från Ansjaur till Rackosjön, men då abborren redan fått ett mycket
starkt fäste i Rackosjön och orsakar en hård konkurrens med bland annat öringen om födan är det inte
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odelat negativt att få in gädda i sjön, vilken skulle kunna predera på abborren och minska
konkurrensen för öringen. Man kan även lägga ut mer lekgrus i Sarvträskbäcken nedströms
Sarviskalven då inventeringar visat att den totala ytan av lämpliga lekområden är liten men kan utökas.
Då rödingen är självreproducerade i sjön och utsättningar av röding medför konkurrens mellan den
självreproducerade rödingen och de utplanterade individerna bör inga utsättningar genomföras. För
att bibehålla ett bra rödingbestånd och även återskapa ett större öringbestånd bör istället fisket
regleras genom begränsningar av uttag och storlek (se stycket fiskeregler).

VÄGTJÄRN
Vägtjärn ligger strax uppströms Rackosjön och dessa förbinds med en smal men storblockig bäck.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd för Vägtjärnen.
Fiskarter: Öring, abborre, elritsa och möjligen även lake. Det finns fria vandringsvägar mellan
Rackosjön och Vägtjärnen. Tjärnen är dock sannolikt för liten för att röding som kräver kallt vatten
skall trivas bra. Elfiskeundersökningar genomförda i utloppsbäcken redovisas i tabell 4 och 5.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Vägtjärnen är lättåtkomlig från väg E45 och har därför även varit populär hos fiskare med flytring.
Tjärnen kan därför lyftas fram som ett lättillgängligt alternativ för denna grupp och framförallt
nybörjare som vill testa på flytringsfiske.

BYSSTRÄSKET
Byssträsket ligger nedströms Rackosjön inom Kvarnbäckens avrinningsområde och är cirka 69 ha till
ytan, djupförhållandena är däremot okända.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd för Byssträsket.
Fiskarter: Öring, abborre, gädda, elritsa, lake, sannolikt
även mört och möjligen även sik.
Elfiske: Undersökningar av fiskbeståndet i Kvarnbäcken
nedströms Bysträsket har genomförts vid sju tillfällen.
Kvarnbäcken restaurerades i slutet av 1980-talet och
öringbeståndet hade ökat väsentligt fram till det senaste
elfisketillfället 2010. Kvarnbäcken hyser därmed ett
starkt öringsbestånd som kan utnyttja Byssträsket som
uppväxtområde.
Figur 5. Elfiskelokaler i anslutning till Byssträsket.
Tabell 6. Antal individer fångade vid elfisken nedströms Byssträsket. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Elritsa
Lake
Löja
Kvarnbäcken Inloppet
1988-07-31
X
X
X
Kvarnbäcken Skjutbanan
2010-09-22
39
53
3
1
Stensele
1992-08-16
1991-08-26
1990-10-01
1988-07-29
X
X
Kvarnbäcken 200 m upp E79 1988-07-26
X
X
2

Tabell 7. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken nedströms Byssträsket. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Elritsa
Lake
Löja
Kvarnbäcken Inloppet
1988-07-31
1,5
5,7
1,2
Kvarnbäcken Skjutbanan
2010-09-22
23,4
35
1,7
0,7
Stensele
1992-08-16
3,5
X
1991-08-26
5,1
X
X
1990-10-01
8,9
1988-07-29
27,2
2
Kvarnbäcken 200 m upp E79 1988-07-26
39,7
5,7
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Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid nio tillfällen i Byssträsket mellan 1983 och 1991 som en del
av den utökade miljöövervakningen orsakad av den antropogena försurningen. 1986 och 1990
kalkades systemet via uppströms belägna sjöar. Medelvärdena visade på svagt sura förhållanden och
med endast svag buffertkapacitet. Värdena steg dock svagt fram till 1991. Vattnet bedömdes under
samma period till måttligt färgat, beroende på humusämnen från de omgivande myrmarkerna.
Övrigt: En vandringssvårighet vid den gamla dammen i Byssträskets utlopp justerades med handkraft
2008 för att underlätta fiskvandring mellan kvarnbäcken och Byssträsket.

Figur 6. Före respektive efter åtgärd av Byssträskets utlopp.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort.

ANSJAUR
Ansjaur ligger, liksom Rackosjön, uppströms Byssträsket inom Kvarnbäckens avrinningsområde men
dock i nordostlig riktning. Sjön är cirka 188 ha stor men djupförhållandena är okända.
Statusklassning: God ekologisk status.
Fiskarter: Öring, abborre, gädda, mört, elritsa
och lake. Sannolikt även harr.

pH (pH)

Alkalinitet (mekv/l)

7

0,12
0,1

6
4
3

0,08

Alkalinitet

5

pH

Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid fem
tillfällen i Ansjaur mellan 1983 och 1991 som en
del av den utökade miljöövervakningen
beroende av den antropogena försurningen.
Medelvärdet visade på ett svagt surt förhållande
och med endast svag buffertkapacitet. Värdena
steg dock fram till 1991 och uppvisade på slutet
inga tecken på försurning. Vattnet bedömdes
under samma period till svagt färgat.
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1982-02-18 1984-11-14 1987-08-11 1990-05-07 1993-01-31

Figur 7. Uppmätt pH och alkalinitet.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort.
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LÅNGTJÄRN
Långtjärnen ligger uppströms Ansjaur inom Kvarnbäckens avrinningsområde och är knappt 8 ha till
ytan, djupet är dock okänt.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Långtjärnen.
Fiskarter: Fiskbeståndet i Långtjärnen är inte helt klarlagt. 1500 st. 1-åriga Konnevesiöringar
planterades ut 1995 varför tjärnen hyser ett öringbestånd. Möjligen kan även harr, abborre, gädda och
elritsa finnas i tjärnen.
Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid tre tillfällen i Långtjärn mellan 1985 och 1991 som en del av
den utökade miljöövervakningen beroende på den antropogena försurningen. Medelvärdet visade på
ett måttlig surt vatten och med endast svag buffertkapacitet. Vattnet bedömdes under samma period
till måttligt färgat, beroende på humusämnen från de omgivande myrmarkerna.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort. För att klarlägga de för Fiskecampen väsentliga
arterna inom fiskbeståndet bör dock fångststatistik samlas in från gästerna alternativt att Avasunds
fiskecamp själva utreder artsammansättningen genom sportfiske eller nätfiske.

DAMMTJÄRNEN
Dammtjärnen ligger uppströms Ansjaur inom Kvarnbäckens avrinningsområde och är cirka 10 ha till
ytan, djupförhållandena är dock okända.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Dammtjärnen.
Fiskarter: Fiskbeståndet i Dammtjärnen är inte helt klarlagt. Det bör dock finnas fria vandringsvägar
mellan Ansjaur och Dammtjärnen varför fiskbeståndet bör kunna utgöras av öring, abborre, gädda,
mört, elritsa och lake. Via fria vandringsvägar mellan Dammtjärnen och Stortjärnen finns även goda
möjligheter för den utplanterade öringen i Stortjärnen att röra sig mellan vattnen.
Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid tre tillfällen i Långtjärnen mellan 1985 och 1991 som en del
av den utökade miljöövervakningen beroende av den antropogena försurningen. Medelvärdet visade
på ett nära neutralt vatten med god buffertkapacitet. Vattnet bedömdes under samma period till
måttligt färgat, beroende på humusämnen från de omgivande myrmarkerna.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort. För att klarlägga de för Fiskecampen väsentliga
arterna inom fiskbeståndet bör dock fångststatistik samlas in från gästerna alternativt att Avasunds
fiskecamp själva utreder artsammansättningen genom sportfiske eller nätfiske. Förutsättningarna för
att Dammtjärnen skall kunna hysa ett självreproducerande och väl fungerande bestånd av öring eller
möjligen även röding bedöms dock högre än för Långtjärnen, dels utifrån att vattenkemiprovtagningen
tyder på ett högre pH-värde men även förekomsten av en tydlig utloppsbäck där öring möjligen skulle
kunna leka.

7

STORTJÄRNEN
Stortjärnen ligger inom Kvarnbäckens avrinningsområde och är cirka 11,5 ha till ytan,
djupförhållandena är däremot okända.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Stortjärnen.
Fiskarter: Fiskbeståndet i Stortjärnen är inte helt klarlagt. 1500 st. 1-åriga Konnevesiöringar
planterades ut 1995 varför tjärnen hyser ett öringbestånd. Möjligen kan även harr, abborre, gädda och
elritsa finnas i tjärnen via uppvandring från Ansjaur och/eller Dammtjärnen.
Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid tre tillfällen i Stortjärnen mellan 1985 och 1988 som en del
av den utökade miljöövervakningen beroende av den antropogena försurningen. Medelvärdet visade
på ett nära neutralt vatten med god buffertkapacitet. Vattnet bedömdes under samma period till
måttligt färgat, beroende på humusämnen från de omgivande myrmarkerna.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort. För att klarlägga de för Fiskecampen väsentliga
arterna inom fiskbeståndet bör dock fångststatistik samlas in från gästerna alternativt att Avasunds
fiskecamp själva utreder artsammansättningen genom sportfiske eller nätfiske.
Förutsättningarna för att Stortjärnen skall kunna hysa ett självreproducerande och väl fungerande
bestånd av öring eller möjligen även röding, bedöms dock vara högre än för övriga tjärnar i området,
dels utifrån att vattenkemiprovtagningen visade på det bästa pH-värdet men även förekomsten av en
tydlig utloppsbäck där öring möjligen skulle kunna leka.

STENKÄRRET
Stenkärret är drygt 7 ha till ytan och ligger mellan Ansjaur, Norsjorn och Lankasjön men saknar distinkt
in- och utlopp. Det diffusa utflödet blir dock troligen mot Norsjorn, men delar kan möjligen även ske
mot Lankasjön.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Stenkärret.
Fiskarter: Öring och sannolikt även röding. Sjön har tidigare varit känd för att hysa storvuxen fisk,
nuvarande tillstånd på fiskbeståndet är dock okänt.
Vattenkemi: Inga kända vattenkemiska prover är tagna i Stenkärret. Vattnet är dock extremt klart i
sjön.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga fysiska åtgärder bedöms vara nödvändiga i området för närvarande, däremot gäller samma
fångstbegränsningar som för övriga sjöar för att bibehålla en hög kvalité på fisket med en begränsning
på tre ädelfiskar inom hela området per dygn och kort.
Stenkärret lämpar sig även väl att marknadsföra för flytringsfiske då vattnet i tjärnen är extremt klart
och det är en fasinerande upplevelse att flugfiska från flytring i tjärnen då botten är synlig i nästan hela
sjön.

NORSJORN
Norsjorn ligger norr om Ansjaur men avvattnas mot Lankasjön och tillhör därför Gunnarbäckens
avrinningsområde. Sjön är ca 83 ha till ytan, med ett maxdjup på 20 meter och ett medeldjup på 7,2
meter.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Norsjorn.
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Fiskarter: Öring, röding, harr, lake och elritsa. Öringen, rödingen och harr är inplanterad efter
rotenonbehandlingen utförd 1967. Det skall dock finnas eller ha funnits ett vandringshinder i bäcken
för att undvika att oönskade arter tar sig tillbaka till sjön. Laken och elritsan har därför antingen inte
slagits ut eller har lyckats återvända till sjön efter rotenonbehandlingen. Under perioden 2012-2015
har det fångats en hel del öring (0,5-1,5 kg) röding (större än 0,8 kg) och relativt mycket harr av
blandad storlek i sjön.
Tabell 8. Utsättningar sedan 1985 i Norsjorn. Utsättningarna avser 2-somrig öring och 1-somrig harr, om inte annat anges.
1985
1986
1987
1988
1996
Harr
4000
5000
7500
Öring
500
500
900
300 3s.

pH

Alkalinitet

Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits vid 19 tillfällen i Norsjorn mellan 1983 och 1994 som en del av
den utökade miljöövervakningen orsakad av den
8
0,2
pH Alkalinitet (mekv/l)
antropogena försurningen. 1988 och 1991
7
kalkades sjön och under perioden med
0,16
6
vattenkemiska provtagningar steg pH-värdet
5
0,12
något och buffertförmågan ökade från svag till
4
god buffertkapacitet. Systemet uppvisade därmed
0,08
3
en viss återhämtning från antropogen försurning.
Vattnet bedömdes under samma period till
2
0,04
måttligt färgat och siktdjupet uppgick 1994 till 4,3
1
meter.
0
0
1983-07-03 1986-03-29 1988-12-23 1991-09-19 1994-06-15

Figur 8. Uppmätt pH och alkalinitet.

Provfisken: Norsjorn provfiskades 1994 för att skapa ett bättre underlag för en fiskevårdsplan för
området.
Tabell 9. Fångst per ansträngning (nät) vid provfiske i Norsjorn 1994.
Grunda nät (1-7m)
Öring
Röding
Lake
Elritsa
Antal/nät
0,2
5,6
1
0,6
Vikt/nät
322
582,4
1194
1,8
Medelvikt
1610
104
1194
3

Harr
0,2
88
440

Djupa nät (8-16m)
Öring
Röding
0,4
2,4
526
132
1315
55

Vikt (g)

Resultaten från provfisket visade på ett glest men storvuxet öringbestånd samt ett rikligt men
småvuxet rödingbestånd. Rödingen hade även en lägre konditionsfaktor (0,82) och en tidigare
könsmognad (vid sex års ålder) än i övriga av de provfiskade sjöarna i området under 1994. Detta
tyder på en mycket hård konkurrens om födan i sjön. Liksom i Rackosjön råder det stor brist på
lekområden för öringen i Norsjorn, vilket 1400
Norsjorn 2015
Sarvträsket 2015
medförde att rekryteringen till beståndet 1200
Norsjorn 1995
därmed var mycket dålig och endast äldre och
Sarvträsket 1994
Medel Storuman och Vilhelmina
större öringar (7-10 år) påträffades vid 1000
provfisket. Vid provfisket 1994 fångades
800
endast en harr, men uppgifter från Avasunds
600
fiskecamp tyder dock på att harrbeståndet
400
har blivit mycket rikligt under de senaste åren.
Samtidigt som harrbeståndet enligt uppgift
200
har ökat har rödingens tillväxt minskat
0
ytterligare, vilket återigen tyder på en mycket
0
5
10
hård konkurrens om födan.
Ålder (tillväxtsäsonger)
Figur 9. Rödingens tillväxt i Norsjorn jämfört med i Sarvträsket samt medelvärden för av Aquanord AB analyserade fiskar
inom Storuman och Vilhelmina kommuner. Dataunderlaget för det senare är dock litet för de högre åldersklasserna varför
linjen fluktuerar kraftigt.
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Bottenfauna och zooplankton: I samband med provfisket 1994 genomfördes undersökningar av
bottenfauna och zooplankton samt analys av fiskmagar från röding. Bottenfaunan bestod av
dagsländor, nattsländor, fjädermygglarver, fåbortsmaskar, vattenkvalster och Gammarus. Den totala
mängden i proverna var dock liten och uppgick endast till ungefär hälften av mängden i Stora
Stenträsket och Rackosjön, vilket tyder på en mycket hård konkurrens om födan för fisken i sjön. Detta
återspeglades även i födoinnehållet i rödingmagarna där nästan bara små kräftdjur återfanns samt ett
antal Gammarus. Även konkurrensen om zooplanktonen var därmed mycket hård och biomassan av
zooplankton var vid provtagningen mycket lägre än i övriga sjöar. Den hårda konkurrensen om födan
för framförallt föringen medförde inte bara att det fanns lite föda till varje individ, rödingarna
tvingades även äta mindre attraktiva arter.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Åldersbestämningar av tio rödingar under 2015 visar fortsatta tecken på en mycket hård konkurrens
om födan för rödingen samtidigt som harren, som till större andel än rödingen lever på insekter på
vattenytan, trivs mycket bra enligt uppgifter från Avasunds fiskecamp. Vid åldersbestämningarna gick
det även att se en något bättre tillväxt hos rödingen under de första tre åren, vilken sedan bromsades
upp eller nästan helt avstannade.
För att minska konkurrensen mellan rödingarna i Norsjorn skulle beståndet behöva minskas. Detta kan
genomföras på flera sätt, exempelvis genom ett ökat fisketryck eller genom nätfiske. Åtgärden
behöver dock vara kontinuerlig och är även till viss del beroende av målsättningen med de övriga
arterna i sjön. Ett ökat sportfiske är exempelvis mer selektivt än nätfiske, om än inte lika effektivt, men
bör ändå vara att föredra. Avasunds fiskecamp har för närvarande samma fiskeregler inom samtliga av
sina förvaltande vatten. För att bibehålla hög kvalité på fisket gäller fångstbegränsningar av upp tre
ädelfiskar inom hela området per dygn och kort. Ett sätt att öka fisketrycket i Norsjorn är att vid vissa
tillfällen (eller hela tiden) styra gäster på campingen till sjön med tillåtelse att ta upp mer än 3 harrar
eller rödingar/dygn från detta vatten.
För att gynna öringbeståndet bör utloppsbäcken från sjön ses över då det i resultatrapporten från
1994 anges att det finns ett anlagt vandringshinder i bäcken. Detta är sannolikt anlagt som en spärr
mot uppvandring av oönskade arter efter att rotenonbehandlingen genomfördes. De flesta arter som
finns i närområdet, bortsett från gädda, är dock redan representerade i sjön varför tillgången till
lämpliga reproduktionslokaler för strömlevande arter (öring och harr) bör inventeras samtidigt som
risken att få upp gädda i sjön bör bedömas längs sträckan mellan Norsjorn och Lankasjön. Liksom i
Rackosjön skulle dock tillkomsten av gädda inte vara helt odelat negativt då sjön inte längre är en ren
öring-röding sjö som var syftet med rotenonbehandlingen. Gäddan skulle därför kunna hjälpa till att
gallra beståndet och minska konkurrensen mellan de övriga arterna.

LILL-STENTRÄSKET
Lill-Stenträsket är 30,5 ha till ytan och ligger inom Gunnarbäckens avrinningsområde.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Lill-Stenträsket.
Fiskarter: Öring, röding, harr och lake. Öringen och rödingen inplanterades efter att sjön
rotenonbehandlades 1964. Från mitten av 1980-talet och framåt har även utsättningar av harr
genomförts, laken kan möjligen ha överlevt rotenonbehandlingen.
Tabell 10. Utsättningar sedan 1984 i Lill-Stenträsket. Utsättningarna avser antal 2-somrig öring och 1-somrig harr, om inte
annat anges.
1984
1986
1987
1989
1996
Röding
750
Öring
200
700
500
Harr
2000
2200

Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits mer eller mindre regelbundet i Lill-Stenträsket mellan 1985
och 2002 som en del av den utökade miljöövervakningen orsakad av den antropogena försurningen.
Sjön kalkades 1986 och 1991 troligen boroende på låg alkalinitet under 1980-talet.
10

Alkaliniteten har därefter stabiliserats men pHvärdet visar liksom tidigare på måttligt sura
förhållanden. Vattnet bedömdes under samma
period till måttligt färgat.

pH

Alkalinitet (mekv/l)

7

0,3

6
Alkalinitet

5
pH

Provfiske: Ett nätprovfiske genomfördes i LillStenträsket 1995 för att kontrollera resultatet av
de genomförda utsättningarna. Resultatet visade
på ett glest fiskbestånd men en mycket stor
medelstorlek hos samtliga arter och en extremt
bra tillväxt hos harren som dessutom var
självreproducerande.

8

0,2

4
3

0,1

2
1

0
0
1984-11-14 1988-12-23 1993-01-31 1997-03-11 2001-04-19

Figur 10. Uppmätt pH och alkalinitet.

Samtliga öringar och rödingar härrörde däremot från utplanteringar. Detta medförde sammantaget att
harren höll på att ta över i sjön. Sportfiskestatistik från senare år (2012-2015) visar på ett fortsatt stort
harrbestånd i varierande storlekar samt även fortsatta höga medelvikter hos öring och röding.
Tabell 11. Fångst per ansträngning (nät) vid provfiske i Lill-Stenträsket 1995.
Grunda nät (2-6m)
Öring
Röding
0,6
0,6
Antal/nät
Vikt/nät (g)
904,2
475,8
Medelvikt (g)
1507
793

Lake
0,4
455,2
1138

Harr
2,2
1104,4
502

Bottenfauna och plankton: Bottenfaunan bestod 1994 huvudsakligen av fjädermygglarver, följt av
ärtmusslor och fåbortsmaskar samt ett fåtal nattsländor. Proverna innehöll visserligen större mängder
insekter än de prover som togs i fyra andra sjöar i området, men bottenfaunan var mycket artfattig
och de arter som påträffades var inte de som favoriseras av de flesta fiskarter. Gammarus saknades i
proverna vilket bedömdes som en tidigare försurningsskada. Zooplanktonproverna dominerades av
två arter av Daphnia sp. och biomassan var likvärdig med mängden i Stenträsket. Totalt gjordes
bedömningen utifrån bottenfauna och zooplanktonproverna att betestrycket från yngre (mindre) fisk
var lågt, att det fanns en konkurrens mellan öring och harr om insekterna på ytan samt mellan röding
och harr om planktonfödan.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Efter provfisket 1995 föreslogs att antingen låta harren ta över sjön eller att genomföra utplanteringar
av röding eller öring. Dessa skulle dock vara stora nog vid utsättningen för att klara konkurrensen med
harren. En utsättning av öring genomfördes följande år. Då öring och röding fortfarande fångas i LillStenträsket cirka 20 år efter den senaste kända utplanteringen bör dessa ha hittat möjligheter att
reproducera sig (om inte ej kända utplanteringar genomförts under denna period). De fångade
individerna av öring och röding är dock även fortsättningsvis stora, vilket är bra ur sportfiskesynpunkt,
men tyder samtidigt på svårigheter med reproduktionen och att rekrytera tillräckligt många yngel för
att säkerställa bestånden på sikt.
För att bevara det nuvarande tillståndet med storvuxen öring och röding är sportfisket, liksom i övriga
sjöar begränsat till att endast tre ädelfiskar får tas upp per kort och dygn. I sjön är även endast
flugfiske tillåtet och sjön kan även lyftas fram, tillsammans med Stenkärret och Vägtjärn, som lämpliga
vatten för flytringsfiske.
Förutsättningarna för en naturlig reproduktion av öring bör dock undersökas och eventuellt förbättras
i sjöns utloppsbäck för att säkerställa öringbeståndet på sikt.
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STENTRÄSKET
Stenträsket, eller som den ibland kallas, Stora Stenträsket för att skilja den från sin mindre namne är
71 ha till ytan och ligger till skillnad från den närliggande Lill-Stenträsket inom Kvarnbäckens
avrinningsområde. Maxdjupet är åtta meter och medeldjupet uppgår till ca 3,0 meter, vilket gör den
till en relativt grund sjö i förhållande till sin storlek.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Stenträsket.
Fiskarter: Öring, röding, elritsa, lake och elritsa. Öring och röding är inplanterat efter
rotenonbehandlingen som utfördes 1963.
Tabell 12. Utsättningar sedan 1984 i Stenträsket. Utsättningarna avser 2-somrig fisk, om inte annat anges.
1984 1985 1986 1987 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995
Röding
250
500
500
500
2000 1s
500
500
500
500 2å
Öring
800
500
500
500
500
500
500
500
500 2å
5000 yngel
8

pH

Alkalinitet (mekv/l)

7

0,3

6
Alkalinitet

5

pH

Vattenkemi:
Vattenkemi
har
provtagits
regelbundet i Stenträsket mellan 1985 och 2001
som en del av den utökade miljöövervakningen
orsakad av den antropogena försurningen. Sjön
kalkades 1986 och 1990 men inga tydliga
förändringar av vare sig pH värdet eller
buffertförmågan kan utläsas ur resultaten. Sjön
är dock endast svagt sur och har en god
buffertkapacitet. Vattnet bedömdes under
samma period till endast svagt färgat och
siktdjupet uppgick 1994 till hela 6,5 meter.

1996
5000 1s

0,2

4
3

0,1

2
1

0
0
1984-11-14 1988-12-23 1993-01-31 1997-03-11 2001-04-19

Figur 11. Uppmätt pH och alkalinitet.

Provfisken: Stenträsket har provfiskats vid två tillfällen, 1971 och 1994. Vid det första tillfället var
syftet att kontrollera utplanteringarna och utslagning av oönskade arter och det senare var för att
skapa underlag för en fiskevårdsplan för området.
Tabell 13. Fångst per ansträngning (nät) vid provfiske i Stenträsket 1994.
Grunda nät (1-7m)
Öring
Röding
1
2
Antal/nät
432
1602
Vikt/nät (g)
432
801
Medelvikt (g)

Lake
1
245
245

Elritsa
7,8
54,6
7

2

Tabell 14. Fångster per 100m nätyta vid provfiske i Stenträsket. Jämförelse mellan 1971 och 1994.
Öring Antal
Medelvikt
Röding Antal
1971
8,6
600
4,8
1994
3,2
430
6,3

Medelvikt
500
800

Resultaten visade att rödingbeståndet hade ökat i både antal och storlek sedan 1971 medan
öringbeståndet gått i motsatt riktning. Rödingen hade dessutom en bättre konditionsfaktor (1,04) än i
övriga provfiskade sjöar 1994 men hade en sen könsmognad vid 8 års ålder. Ingen självreproduktion
av vare sig öring eller röding påträffades dock 1994 och sjön var därför fortsatt helt beroende av
utplanteringar.
Elfiske: Tre elfiskeundersökningar har genomförts i anslutning till
Stenträsket för att undersöka förekomsten av öringreproduktion
i området. De årsyngel av öring som fångades strax uppströms
respektive nedströms sjön bedömdes dock samtliga härröra från
utsättningar av årsyngel.
Figur 12. Elfiskelokaler i anslutning till
Stenträsket.
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Tabell 15. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i anslutning till Stenträsket. Lokalerna sorterade längs efter
strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Elritsa
Lake
Metartjärnsbäcken
1995
4
5-10
Stenträskbäcken utlopp
1995
2
300-500
2-4
Stenträskbäcken mitten
1995
150-250

Bottenfauna och zooplankton: I samband med provfisket 1994 genomfördes även undersökningar av
bottenfauna och zooplankton samt analys av fiskmagar från röding. Bottenfaunan dominerades av
fjädermygglarver (Chironomider). Förutom detta påträffades dagsländor, nattsländor, snäckor,
musslor, fåbortmaskar, vattenkvalster och iglar i proverna. Till skillnad från övriga provtagna sjöar
inom området påträffades däremot inte Gammarus, vilket bedömdes som en försurningsskada. Prover
av zooplankton som togs samtidigt visade en stor konkurrens om Daphnia sp., vilket är ett av fisk
prefererat zooplankton. Endast en rödingmage hade dock något födoinnehåll varför inga resultat om
rödingens diet finns.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Under sommaren 1995 undersöktes bäckarna i anslutning till Stenträsket för att bedöma områdets
potential till självreproduktion. Bäcken från Metartjärn bedömdes inte ha några möjligheter till
öringreproduktion medan utloppsbäcken från Stenträsket bedömdes ha mer potential som
lekområde. Den övre delen av bäcken bestod däremot av en uppsprängd fåra och på flera ställen i
bäcken fanns tunna utlagda lager av lekgrus som dock saknade genomströmning genom lagren. Inga
tecken på lek påträffades vid inventeringen och de årsyngel som fångades förutsattes härröra från
yngelutsättningar samma år. För förstärka öringbeståndet kan man se över och förbättra befintliga
områden med lekgrus men även tillföra mer grus i utloppsområdet för att anlägga fler lekbäddar.
Trots, eller möjligen på grund av, de relativt dåliga reproduktionsmöjligheterna i sjön så fångas
fortfarande storvuxna öringar och rödingar i sjön. Det förhållandevis glesa beståndet leder därmed till
en minskad konkurrens och ett troféfiske på storvuxna individer. Fiskbeståndet blir dock samtidigt
känsligt för utfiskning varför fisketrycket i sjön, om möjligt, bör regleras.

SARVTRÄSK
Sarvträsket är 94 ha till och ligger mellan Stenträsket och Sarviskalven inom Kvarnbäckens
avrinningsområde. Maxdjupet är 16 meter och medeldjupet uppgår till ca knappt fem meter, vilket gör
den till en relativt grund sjö i förhållande till sin storlek.
Statusklassning: Ingen statusklassificering är genomförd i Sarvträsket.
Fiskarter: Öring, röding, elritsa och lake. Öringen och rödingen är inplanterad efter
rotenonbehandlingen som utfördes 1963, sedan 1984 har dock endast öring planterats ut.
Tabell 16. Utsättningar sedan 1984 i Sarvträsket. Utsättningarna avser 2-somrig fisk.
1984
1988
Öring
500
900
8

pH (pH)

Alkalinitet (mekv/l)

7

0,3

6
0,2

Alkalinitet

5
pH

Vattenkemi:
Vattenkemi
har
provtagits
regelbundet i Rackosjön mellan 1985 och 2000
som en del av den utökade miljöövervakningen
beroende på den antropogena försurningen.
Sarvträsket kalkades 1986 och 1990 men endast
kortvariga effekter av kalkningen kan urkiljas ur
resultaten.

1989
200

4
3
2

0,1

1
0
0
1985-02-22 1988-12-23 1992-10-23 1996-08-23 2000-06-23

Figur 13. Uppmätt pH och alkalinitet.
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pH värdet har dessutom återigen sjunkit till ”måttligt surt” och har även passerat gränsen för svag
buffetkapacitet efter att kalkningseffekten avtagit. Vattenfärgen har under samma period gått från
måttligt färgat till svagt färgat och siktdjupet uppgick 1994 till 4,3 meter och 2015 till 4,5 meter.
Provfisken: Sarvträsket har provfiskats vid tre tillfällen, 1971, 1994 och 2015. Vid det första tillfället var
syftet att kontrollera utplanteringarna och utslagning av oönskade arter och de två senare tillfällena
syftade till att skapa bättre underlag för fiskevårdsplaner för området.
Tabell 17. Fångst per ansträngning (nät) vid provfiske i Sarvträsket 1994 och 2015.
Grunda nät 1994 (1-7m)
Grunda nät 2015 (1-7m)
Öring
Röding Lake
Elritsa
Öring
Röding Lake
Antal/nät
0,8
5
1,2
2,6
0,6
2,6
0,2
Medelvikt
895
420
1202
5
550
231
57
Vikt/nät
716
2100
1442,4 13
338,5
604,2
8,8

Elritsa
1,8
5
9,2

Djupa nät 2015 (8-16m)
Öring
Röding
0,6
2,1
1014
27
579,4
57,9

2

Tabell 18. Fångster per 100m nätyta vid provfiske i Sarvträsket. Jämförelse mellan 1971, 1994 och 2015.
Öring Antal
Medelvikt
Röding Antal
Medelvikt
1971
8,9
570
7,2
240
1994
2,7
690
19,6
380
2015
1,3
704
5,4
169

Resultaten visade att öringbeståndet glesats ut allt eftersom samtidigt som medelstorleken ökat.
Samtliga av de öringar som fångades vid provfisket 2015 var dock naturligt reproducerade eftersom
den äldsta som fångades kläcktes 2007, d.v.s. med god marginal efter den senaste utplanteringen.
Något som dock var tydligt och som ger en viss snedvridning av resultaten i tabell 17 är att de största
öringarna fångades djupare än sju meter, d.v.s. i områden som inte provfiskades 1994. För rödingen
var förhållandet det motsatta, de minsta rödingarna fångades djupt medan de större rödingarna
fångades på grundare områden vid provfisket 2015. Rödingen hade dock minskat både i antal och
medelvikt sedan det föregående provfisket 1994 men rödingbeståndet var trots det fortsättningsvis
stort. Även rödingen var självreproducerande då inga kända utsättningar av denna art har genomförts
sedan 1988. Vid provfisket var det emellertid endast de största individerna av öring och röding som
skulle leka under hösten, vilket medför att beståndet är känsligt för stora uttag av storvuxen fisk.
Åldern för könsmognad hos röding har dock minskat något sedan provfisket 1994, då de inte blev
könsmogna förrän vid åtta års ålder, jämfört med cirka
sex års ålder vid det senaste provfisket. Öringen blev
däremot inte könsmogen förrän vid mellan sju till åtta
års ålder. Rödingen hade dock blivit magrare än vid
provfisket 1994 då konditionsfaktorn sjunkit från 0,97 till
0,87.
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Figur 14. Öringen och rödingens tillväxt i Sarvträsket samt djupkarta över Sarvträsket.
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Elfiske: Elfiskeundersökningar har dels genomförts i inloppsbäcken mellan Stenträsket och Sarvträsket
och dels nedströms Sarvträsket, varav elfisket i den sistnämnda lokalen följdes upp under 2015.
Tätheten av årsyngel var relativt hög i utloppsbäcken samtidigt
som tätheterna av äldre öring minskat något sedan 2007 och
minskat mycket väsentligt jämfört med elfisketillfället 1995.
Utloppsbäcken utgör därmed ett reproduktionsområde för
öringen i Sarvträsket, till skillnad från inloppsbäcken från
Stenträsket. Precis vid Sarvträskets utlopp finns dock ett partiellt
vandringshinder för fisk som försvårar uppvandring för de unga
öringarna som skall till Sarvträsket för fortsatt tillväxt.
Figur 15. Elfiskelokaler i anslutning till Sarvträsket.

Tabell 19. Antal individer fångade vid elfisken i anslutning till Sarvträsket. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
2015-08-14
2007-08-07

Sarvträskbäcken Nedan damm

Tabell 20. Täthet av fisk/100m
strömriktningen.
Stenträskbäcken utlopp
Stenträskbäcken mitten
Sarvträskbäcken Nedan damm

2

Öring 0+
37
23

Öring >0+
7
18

Elritsa
19
41

Lake
4
15

fångade vid elfisken i anslutning till Sarvträsket. Lokalerna sorterade längs efter
Datum
1995
1995
2015-08-14
2007-08-07
1995

Öring 0+
2

Öring >0+

29,4
24,4
60

5,4
16,9
76

Elritsa
300-500
150-250
16,2
41,5

Lake
2-4
3,1
15
15-25

Bottenfauna och zooplankton: I samband med provfisket 1994 genomfördes undersökningar av
bottenfauna och zooplankton samt analys av fiskmagar från röding. Bottenfaunan bestod till stora
delar av Gammarus och fjädermygglarver men även av hinnkräftor, dagsländor, sävsländor
fåbortmaskar och vattenkvalster. Av de fyra sjöar som provtogs 1994 uppvisade Sarvträsket de högsta
biomassorna av bottenfauna i proverna. Även zooplanktonproverna visade på höga biomassor med
gott om Daphnia sp.. Magsäcksanalyserna visade på en diet av Gammarus, ärtmusslor och Daphnia
med små inslag av andra zooplankton. Totalt sett fanns det gott om föda till fisken i sjön och
konkurrensen var förhållandevis låg om födotillgången trots de förhållandevis täta fiskbestånden.
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Antal

Vid provfisket 1995 fanns det gott om föda för fisken i sjön samtidigt som fiskbestånden hade en
bättre konditionsfaktor, var fler i antal och större i storlek än vid det senaste provfisket 2015. Detta
visar att konkurrensen om födan är förhållandevis låg och minskningen av bestånden i sjön inte beror
på konkurrens utan snarare problem med reproduktionen för öringen samt fisketrycket för båda
arterna. Rödingreproduktionen verkar däremot fungera då det fanns gott om yngre röding i sjön.
Antalet rödingar i åldersklasserna 4+ till 7+ var emellertid lägre än förväntat. Även för öringen var
antalet individer i åldersklasserna 5+ till 7+ nästan obefintligt samtidigt som rekryteringen av yngre
öringar till sjön verkar svag. Det senare beror 16
Röding
Öring
troligen på vandringssvårigheterna mellan 14
lekområdena i utloppsbäcken och sjön varför 12
vandringshindret måste undanröjas. Vid elfisket 10
noterades även kraftiga rensningar och
8
kanaliseringar i bäcken varför en översyn av hela
6
bäcksträckan ner till Sarviskalven har
4
genomförts under 2016. Inventeringen visade
2
att Sarvträskbäcken är i behov av
0
1
2
3
4
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10
flottledsåterställning mellan Sarvträsket och
Ålder (tillväxtsäsonger)
Sarviskalven.
Figur 16. Åldersfrekvens hos öring och röding i Sarvträsket
2015.
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Orsaken till det minskade rödingbeståndet är inte helt klarlagt men kan bero på en kombination av ett
hårt fisketryck på de äldre och större individerna, vilket medför en minskad reproduktion, samtidigt
som predationen från öringen på de yngre rödingarna är stor. Vid provfisket påträffades de yngre
rödingarna under språngskiktet där de hittat en tillflyktsort från de större öringarna som höll sig strax
ovan språngskiktet. En ökning av antalet öringar i sjön skulle därmed kunna leda till en ökad predation
på mindre röding, men om antalet lekmogna rödingar samtidigt ökar genom ett minskat uttag av
lekmogen fisk bör båda bestånden återigen kunna öka i antal. Det minskade pH-värdet och den
försämrade buffertförmågan i vattnet kan dock även ha medfört en något minskad produktion av
bottenfauna och/eller zooplankton jämfört med 1995 då kalkning nyligen hade genomförts.

SARVISKALVEN
Sarviskalven är 14 ha till ytan och ligger mellan Sarvträsket och
Rackosjön inom Kvarnbäckens avrinningsområde. Vid sjöns utlopp
finns en gammal flottningsdamm, vilken utgör totalt
vandringshinder för fisk och därmed även utgör det enda hindret för
den abborre som oönskat har tillkommit och ökat kraftigt i antal i
Rackosjön, att vandra uppåt i systemet. Flottningsdammen består
dels av kvarvarande delar av dammkonstruktionen och dels av en
flottningsränna i tre etapper på totalt 14 meter. Flottningsrännan
var både vid inventeringen 2008 och 2016 i bra skick och den totala
fallhöjden från nedströmssidan av rännan och till sjöytan uppgick till
ca 1,3 meter varav ca 0,8 meter över dammen.
Statusklassning:
Sarviskalven.

Ingen

statusklassificering

är

genomförd

i
Figur 17. Dammen i Sarviskalvens utlopp
samt timmerrännan nedan.

Fiskarter: Sannolikt öring, röding, elritsa och lake liksom i det uppströms liggande Sarvträsket.
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Vattenkemi: Vattenkemi har provtagits regelbundet
i Sarviskalven mellan 1985 och 2002 som en del av
den utökade miljöövervakningen orsakad av den
antropogena försurningen. 1986 och 1990 kalkades
den uppströms liggande sjön Sarvträsket men
sedan dess har både pH-värdet och alkaliniteten
sjunkit till måttligt surt och svag buffertkapacitet.
Vattnet har under samma period varit måttligt
färgat.
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Figur 18. Uppmätt pH och alkalinitet.

Provfiske: Elfiskeundersökningar har genomförts uppströms respektive
nedströms Sarviskalven och visar på goda bestånd av öring på vardera
sidan om sjön. Nedanför E45 påträffades dock även abborre vid elfisket
2007 vilket visar att dessa skulle kunna vandra uppåt i systemet om
vandringshindret undanröjdes.

Figur 19. Elfiskelokaler i anslutning
till Sarvträsket.
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Tabell 21. Antal individer fångade vid elfisken i anslutning till Sarviskalven. Lokalerna sorterade längs efter strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Lake
Sarvträskbäcken Nedan damm
2015-08-14 37
7
19
4
2007-08-07 23
18
41
15
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07 67
11
1
17
2

Tabell 22. Täthet av fisk/100m fångade vid elfisken i anslutning till Sarviskalven. Lokalerna sorterade längs efter
strömriktningen.
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Abborre
Elritsa
Lake
Sarvträskbäcken Nedan damm
2015-08-14 29,4
5,4
16,2
3,1
2007-08-07 24,4
16,9
41,5
15
1995
60
76
15-25
Saviskalven nedan damm
1995
14
5
5-10
10-15
Sarvträskbäcken Nedstr E45
2007-08-07 47,6
6,3
0,6
11,9

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Uppströms Sarviskalven bör Sarvträsket flottledsrestaureras (se Sarvträsket) för att förbättra
reproduktions- och vandringsmöjligheterna för öringen i området. Avasunds fiskecamp kommer även
att från och med 2016 undanta Sarviskalven från det fiskekort som gäller på områdets övriga vatten.
Sarviskalven kommer istället att förvaltas som ett exklusivt vatten där det endast fiske med guide från
Avasund fiskecamp kommer att tillåtas. I sjön kommer endast catch & release att gälla. Detta fiske
kommer under våren 2016 att paketeras för att fungera mot en fisketurismmarknad.

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 sedan lång tid tillbaka 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
gäddan 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 eller 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
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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 sjöar som ingår i Avasunds fiskecamps
område. Halterna har vid provtagningarna varierat kraftigt både mellan sjöarna och inom vissa sjöar
(tabell 23).
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.
Inga sjöar provtogs dock inom Avasunds fiskecamps område inom detta projekt, men samtliga
provtagna sjöar inom Storumans kommun låg dock under gällande gränsvärden för båda ämnena,
även sjöar som tidigare uppvisat höga halter av cesium. (Två enskilda abborrar i Pauträsket överskred
dock gränsvärdet för kvicksilver, dessa var dock större än det storleksintervall som eftersöktes).
Resultaten från denna undersökning finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida.
Tabell 23. Sammanställning av cesiumanalyser i fisk inom Avasunds fiskecamps område.
Datum
Sjö
Art
Storlek kg
1986-07-22
Byssträsket
Abborre
1986-08-14
Byssträsket
Abborre
1986-07-06
Lill Stenträsk
Öring
1986-12-10
Lill Stenträsk
Öring
1986-08-19
Norsjorn
Röding
1986-11-12
Rackosjön
Röding
1986-11-20
Rackosjön
Röding
1987-02-05
Sarvträsket
Öring
0,4
1987-03-12
Sarvträsket
Öring
0,95
1986-09-26
Stenträsket
Öring
1986-11-09
Stenträsket
Öring
1986-11-19
Stenträsket
Öring
0,2
1987-03-29
Stenträsket
Röding
0,13

Bq/kg
2249
4083
109
75
409
1603
1925
2337
1040
1082
70
70
50
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FISKETURISM
Enligt Sportfiskarnas riksförbund är sportfiske en av Sveriges populäraste fritidssysselsättningar med
mer än en miljon utövare. Motsvarande siffror från USA och Storbritannien är 34 respektive 4
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 Storuman 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.
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 av de marknadsföringsinsatser som gjordes för 1520 år sedan har idag spelat ut sin roll. Potentiella gäster använder sig mer och mer av olika fiskeforum,
nätverk etc. för att finna nya spännande destinationer. Det är därför viktigt att det finns informativa
och bra hemsidor som beskriver fisket på destinationen samt att de guider och aktörer som finns i
regionen, utöver bra hemsidor, även har goda kontakter med återförsäljare i utlandet för deras
produkter. Men viktigast av allt är att man kan leva upp till det man erbjuder, så att gästerna pratar
gott om företaget och upplevelsen på olika fiskeforum på nätet.
För att lyckas som sportfiskedestination är det viktigt att fiskerättsägarna, kommunen och
entreprenörer arbetar mot samma mål för att en satsning ska lyckas. Resursen (fisken) finns till stor
del redan idag och det finns även ett flertal boendeanläggningar av varierad kvalité som med hjälp av
vägledning och marknadsföring skulle kunna fungera för detta. Avasund fiskecamp är en anläggning
som i dagsläget endast är öppen under sommarperioden. Det finns ett flertal stugor i olika storlekar
och varierad standard. Utöver detta finns uppställningsplatser för husbilar, husvagnar och tält. För de
boende på campingen finns en vedeldad bastu invid sjön.
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.
Många tror att fisketurismen i Sverige endast handlar om fiske efter laxartade fiskar såsom lax, öring,
röding och harr. Kanske beror detta att det är så djupt rotat hos oss boende i norra Sverige att ”prickig
fisk” är fin fisk och även är mycket populär hos lokala sportfiskare. Däremot så visar undersökningar
att 70-80 % av alla internationella sportfiskare som kommer till Sverige kommer för att fiska gädda! På
många håll, framförallt i norra Sverige, ses gäddan fortfarande som en skräpfisk och genom sin plats
som toppredator, ett hot mot annat liv i sjön. Det är dock de riktigt stora gäddorna som är mest
värdefulla, både som troféfiskar och för att upprätthålla den ekologiska balansen i sjön. För många
utländska gäddfiskare ses en gädda över två kilo som en ”bra” fisk och gäddor över 100 cm räknas som
en riktig troféfisk. Detta är ett område som Avasunds fiskecamp kan utveckla i framtiden och erbjuda
attraktivt gäddfiske i närliggande fiskevatten med riktigt bra gäddfiske.
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FISKBESTÅND
LAXARTAD FISK
Det är många som drömmer om att fånga en stor harr eller öring, gärna på torrfluga, på en forsnacke
eller i en tjärn någonstans. Detta är något som är fullt möjligt inom Avasunds Fiskecamp där det finns
ett fantastiskt fiske efter öring, röding och harr i flera av sjöarna. Fisket i området bedrivs både vinteroch sommartid sjöarna.
Det finns däremot en stor potential att utveckla detta fiske ytterligare och paketera det i attraktiva
fiskepaket. Könsmognadsåldern dock i vissa fall sjöar eller tjärnar vara ovanligt hög, vilket medför att
dessa snabbt kan bli utfiskade om fisket sker på fel sätt eller fisktrycket blir för högt. Det är därför
viktigt att det finns hållbara fiskeregler för att bibehålla storvuxna bestånd av de laxartade fiskarna
vilka även hinner reproducera sig. Man bör därför använda sig av maximimått och begränsa antalet
fiskar per dag i de sjöar där inte catch & release gäller. Det är även mycket viktigt att man hanterar
alla fiskar som ska återutsättas på ett varsamt sätt för att ge dem bästa möjlighet att överleva.
I de sjöar där man redan idag har stor fisk, så kallad troféfisk och man avser att erbjuda fiskegästerna
möjlighet till fiske på troféfisk, bör man införa C&R.
I en av sjöarna, Norsjorn, är däremot problemet det motsatta, med för stora bestånd av röding och
harr i förhållande till vattnets produktion av föda. I denna sjö bör fiskereglerna däremot kunna lättas
så att ett ökat uttag av fisk sker av dessa två arter. Detta kan exempelvis attrahera barnfamiljer där
upplevelsen av att det nappar är viktigare än möjligheten till en troféfisk.

GÄDDA OCH ABBORRE
Sportfiske efter stor gädda är eftertraktat och har en stor potential i norra Sverige. Inom Avasunds
fiskekamp är fisket efter gädda inte speciellt utvecklat och gäddan har även slagits ut från många av
sjöarna när de rotenonbehandlades på 1960-talet. Alla sjöar är däremot inte rotenonbehandlade och
gäddan är därför fiskbar i många av sjöarna.
Liksom gäddan slogs abborren ut från de sjöar som rotenonbehandlades på 1960-talet. Abborren har
dock återetablerat sig i Rackosjön och exploderat i antal under de senaste åren. I denna sjö
konkurrerar abborren hårt om födan med öring och röding och uppfattas av den anledningen mer som
ett problem än en tillgång för sjön. Det är dock okänt hur storleksfördelningen av abborre ser ut i
Rackosjön men det fångas i dagsläget många mindre individer. Det finns emellertid även abborre i
andra vatten, vilka inte rotenonbehandlats och i vilka abborrbestånden hunnit uppnå en bättre balans
där de även kan bli storvuxna och där fisket kan vara attraktivt efter denna art.
Liksom Norsjorn skulle kunna attrahera bl.a. barnfamiljer med sitt täta bestånd av harr och röding kan
dock även Rackosjön utnyttjas som en tillgång för denna kundgrupp. Rackosjön har dessutom ett
mycket fördelaktigt läge för barnfamiljer direkt intill campen och intill väg E45.

FISKET IDAG OCH I FRAMTIDEN
Fisket inom de vatten som förvaltas av Avasunds fiskecamp har sedan man rotenonbehandlade vissa
av sjöarna varit inriktat på fiske efter öring och röding. Bestånden i de olika sjöarna har dock utvecklat
sig på olika sätt beroende på födotillgång, tillväxt, konkurrens, tillgång till lekområden samt fisketryck.
Sjöarna har länge varit populära bland ortsbefolkningen, främst i samband med skoterutflykter och
pimpelfiske. Men sommartid har campingen under en lång period även haft besökare från hela
Sverige, där vissa stamgäster besökt anläggningen i över 20 år.
Det är även viktigt att man genom en god förvaltning av området kan säkerställa ett bra och attraktivt
sportfiske efter framförallt öring, röding och harr. Anläggningen har fram till nu erbjudit fiskekort,
boende och uthyrning av båtar som enskilda produkter. Ett fiskekort har gällt i hela området och de
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begränsningar som funnits har varit minimimått samt en begränsning till tre fiskar per kort och dag. En
förutsättning för en utveckling av fiskecampen är en aktivare och tydligare förvaltning av fisket.
Införande och bättre efterlevnad av fångstbegränsningar, minimi- samt maximimått och en styrning av
fisketrycket i sjöarna är olika sätt att få till ett attraktivare fiske som även blir lättare att paketera.
För att få till en positiv utveckling av fisketurismen på Avasunds fiskecamp, behövs ett bra fiske och
kvalitativa säljbara produkter. Fisket i området är idag bra, däremot fattas paketerade produkter som
kan marknadsföras genom återförsäljare på valda målmarknader. Det är därför viktigt att ha koll på
sina målmarknader samt deras behov och utifrån detta skapa attraktiva fiskepaket som sedan
marknadsförs genom återförsäljare i t.ex. Södra Sverige, Finland, Ryssland, Polen eller Storbritannien.
Det är viktigt med ett gott samarbete mellan Avasunds fiskecamp och de företag som nyttjar dessa
fiskevatten i sina paketerade fiskeprodukter. Det är även viktigt att man fortsättningsvis kan erbjuda
lokalbefolkningen ett attraktivt fiske. Detta är fullt möjligt att kombinera då Avasunds fiskecamp
förvaltar många varierande sjöar och på så sätt kan införa differentierande regler olika sjöar för att
tilltala olika kundgrupper. En uppstramning av förvaltningen av fisket kommer dock sannolikt att
innebära ett ökat behov av fisketillsyn.
Avasunds fiskecamp har ett stort ansvar i att förvalta fisket inom området på ett hållbart sätt och
säkerställa de värden som finns i området. Marknadsföring är viktigt för att få gäster till området och
därför är det viktigt att hemsidan uppdateras med givande information, helst på flera språk, där
nyfikna fisketurister kan ta del av de fiskeupplevelser som erbjuds. Det är viktigt att fiskereglerna finns
på hemsidan och att det är tydligt vad som gäller i de olika sjöarna. Utöver detta är det av stor vikt att
knyta kontakter med agenturer och skribenter inom sportfisket för att locka besökare.

FISKEREGLER
En stor del av förvaltningen av fisket utgörs av 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, eller kan
sprida informationen på t.ex. iFiske eller liknande portaler. 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 ökar även attraktiviteten för områdena och leder ofta
till ökade intäkter på lite 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. Avasunds fiskecamp har
däremot relativt god kännedom om fångsterna som deras gäster får vid deras vistelse inom området.

FÖRESLAGNA FISKEREGLER
För fiske inom Avasunds Fiskecamp ska alla fiskare ha löst något av de fiskekort som finns för området,
dagkort, veckokort eller årskort. Årskortet är endast möjligt att lösa för ortsbefolkningen (boende i
Storumans kommun) och finns även som familjekort (skrivna på samma adress i Storumans kommun).
Aktuella priser för fiskekort och fiskeregler finns på Avasunds fiske & camp´s hemsida
(www.avasund.se).
Barn upp till 15 år fiskar till ett subventionerat pris, se aktuella priser på hemsidan. Även
ortsbefolkningen subventioneras genom att endast dessa erbjuds att lösa årskort inom området.
Flytringsfiske klassificeras som båtfiske och en avgift motsvarande en båthyra tillkommer därför till
fiskekortet vid flytringsfiske.
Följande fiskeregler gäller inom samtliga av Avasund fiskecamps vatten med förbehåll för specifika
undantag nedan.
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Fiskekort ska alltid medföras vid fiske. Allt fiske utan fiskekort är förbjudet.
Inom Avasunds fiskecamp är endast spöfiske tillåtet, dvs allt annat fiske med exempelvis nät,
mjärde, ryssja, utter eller andra mängdfångande redskap är förbjudet liksom fiske med sax och
ståndkrok.
Fiske får endast ske med ett spö/ fiskare åt gången.
Minimi- och maximimått för fiske inom Avasunds fiskecamp:

Tabell 24. Minimi- och maximimått inom området.
Art
Minimimått
Öring
35 cm
Harr
35 cm
Röding
30 cm
Gädda





Maximimått
55 cm
50 cm
75 cm

Max 4 laxartade fiskar (öring, röding, harr) per dag och kort, vilka naturligtvis även skall innefattas
inom måtten i tabell 24.
Fiskeförbud efter öring under lekperioden, 15/9 -31/10.
Fiskeförbud på harr under lekperioden, 1/5-1/6.

Undantag från generella regler



Endast flugfiske är tillåtet i Lill-Stenträsket.
I Sarviskalven är endast fiske med guide samt catch & release tillåtet.
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