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Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2015
Aquanord AB och Miljötjänst Nord AB
2015;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.
 Informerat destinationsorganisationerna Visit Hemavan Tärnaby och Gold of Lapland om utvecklingen
av fisketurismen inom Storumans kommun.
 Deltagit i möte med Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten angående olika former av
finansieringar och vattendomar, fiskeavgiftsmedel, regleringsmedel och fiskevårdsbidrag samt
uppföljningar av fiskutsättningar.
 Deltagit i årsmötet med de 9 fiskevårdsområden som samarbetar kring fisket runt Tärnaby – Hemavan
och diskuterat fiske och utveckling av fisketurism.
 Deltagit och bidragit med information i projektet GEP Umeälven (omdöpt till MEP Umeälven).
 Deltagit och bidragit med information i underprojektet GEP Juktån.
 Deltagit i gruppmodellering inom forskningsprojektet Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och
kulturmiljövård vid Stockholms universitet.
 Deltagit på Region Västerbottens årliga konferens om Turism i Lycksele.
 Utrett möjligheterna att genomföra ett gäddfiskeprojekt i samarbete med Lycksele kommun.
 Deltagit i möte angående Svärtträskgruvan.
 Ekonomi (planering, budgetering, ansökningar om bidrag, rekvirering av medel m.m.)
 Ett antal mindre utredningar;
 Fiskartsbestämning Badsjön
I maj inkom en förfrågan om en märklig fisk som hade setts i
anslutning till en av trösklarna i Badsjön. Efter en del forskande
blev slutsatsen att det var en fiskigel som fotograferades i
utsträckt tillstånd. Fiskigeln har som namnet antyder fiskar som
värddjur och suger inte blod från människor.
 Fisk med geléaktig ansamling i buken från Skansnässjön
Under sommaren fångades en fisk av en privatperson i
Skansnässjön som vid första anblicken vid urtagandet verkade
mycket fet. Detta stämde dock inte då ”fettet” ansamlats i en
långsmal geléaktig klump längs efter bukhålan och fisken i övrigt
inte var fet. Efter provtagning och konsultation med SVA (Statens
veterinärmedicinska anstalt) så blev svaret att det troligen var en
öringhona vars romsäck blivit kraftigt inflammerad. I klumpen
kunde man nämligen se små genomskinliga kulor som troligen
utgjordes av romkorn.
Rapportering
Detta PM utgör årets slutrapport för fiskesamordningstjänsten.
Fortsättning
Den aktuella fiskesamordningstjänsten fortsätter löpande till och med 2016. De behov av inventeringar
och åtgärder som påträffats under 2015 kommer att läggas in i fiskevårdsplanen. Satsningarna på
fisketurism i samarbete med det lokala näringslivet kommer att fortsätta.
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2015;2 Fisketurismutveckling
Arbetet med att stimulera och utveckla sportfisket och de fisketurismentreprenörer som finns och verkar
i Storumans kommun, men även personer som är intresserade av att starta upp verksamhet inom
fisketurism, har fortsatt under 2015. Ett möte anordnades i Tärnaby i juni där ett flertal aktörer samlades
och diskuterade sportfiskets möjligheter som en del av turismutvecklingen inom kommunen. Det finns
idag ett flertal aktörer, både kring Tärnaby och Virisen som har en stor del av sin omsättning inom
fisketurismen. Detta ska ses som starten på ett långsiktigt arbete med att få alla aktörer att samverka
och samarbeta för att utveckla fisketurismen. 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. Det är viktigt att det
fortsatta arbetet med fisketurismen sker på flera olika nivåer och att arbetet med fisketurismen inom
projektet ”INTILL”, som drivs av Visit Hemavan Tärnaby, sker i samverkan med övriga
fisketurismsatsningar inom kommunen.
I östra delarna av Storumans kommun valde vi att besöka några entreprenörer och se på deras
anläggningar och fiskevatten som de nyttjar för sin verksamhet. Många av entreprenörerna är i
uppstartsfasen av sin verksamhet där vi informerat dem om att vi finns till och hur vi kan hjälpa dem att
utveckla sin verksamhet.
Storumans kommuns fiskesamordnare deltog på en två dagars konferens i Lycksele anordnad av
Regionförbundet i Västerbotten. Konferensen handlade om Turismen i Västerbotten och den ljusa
framtid man spår för näringen. Att Storumans kommun idag ser potentialen i sportfisket och nu startat
en långsiktig satsning på detta är helt i linje med vad som efterfrågas. Det viktiga är att fortsätta jobba
långsiktigt med detta och finnas med som en stödjande funktion till entreprenörer och fiskerättsägare
som vill utveckla detta vidare.
Som exempel kan vi berätta att fisket upp i Tärnasjön under sommaren har varit bra. Det höga
vattenståndet (3-4 dm högre än normalt) medförde dock att fisket fick bedrivas mycket med streamers
istället för torrfluga. Rödingfångsterna har varit normala medan en ökning har skett på snittstorleken på
öring. Beläggningen på anläggningen uppe i Tärna hade dock kunnat vara bättre, men det är något som
det ska jobbas vidare på att förbättras. Avasunds fiskecamp har påbörjat arbetet med att provfiska
sjöarna både med nät, men även med spö för att säkerställa vilka sjöar som håller bestånd med stor fisk.
Syftet är att få till kvalitativa sportfiskevatten där de sedan ska paketera kvoterade sportfiskepaket.
Sommarens provfisken har visat att det finns vatten med god potential för detta.
En hemsida håller på att byggas upp tillsammans med Lycksele kommun för att marknadsföra sportfisket
och fiskevårdsområdena i regionen. Alla FVO ska presenteras och visas upp och det skall även finnas
länkar till deras befintliga hemsidor. Förhoppningsvis kan detta bli en bra informationsportal för fisket i
regionen. Arbetet med hemsidan är påbörjat och kommer att avslutas under vintern 2015/2016. Efter
det kommer ett löpande arbete med denna portal att skötas av fiskesamordnaren. Det finns redan ett
intresse från ett flertal boendeanläggningar och fiskeentreprenörer att finnas med på sidan.
Det arbete som påbörjades under 2014 gällande ett projekt för Gäddfisketurism fortsatte under våren
2015. En genomarbetat projektansökan inkl. budget togs fram i samarbete med Lycksele kommun och
flera möten om projektet och finansiering av detta genomfördes under våren. Tyvärr var det svårt att
hitta en aktör som ville vara projektägare, vilket medförde att projektet lades på is tills vidare. Den
framtagna projektbeskrivningen och budget finns med som bilaga 1.
Ingen fisketillsynsutbildning har genomförts under 2015. Senast en fisketillsynsutbildning genomfördes i
Storuman var år 2014 och planeras nu att genomföras ungefär vartannat år. Detta för att möjliggöra för
fiskerättsägare regelbundet ha möjlighet att utbilda sig till tillsynsmän, men även för att ”gamla”
fisketillsynmän att fräscha upp sina kunskaper.
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Rapportering
Detta PM utgör slutrapport för det arbete som genomförts inom projektet ”Fisketurism” som pågått
under 2015.
Fortsättning
Ett fortsatt arbete med att stödja och hjälpa fisketurismentreprenörerna är viktigt och måste ses som en
långsiktig satsning. Fiskesamornarna kan stödja med rådgivning och vägledning men även att hjälpa
entreprenörerna att söka pengar för att utveckla sina verksamheter. Vilka riktade insatser som behöver
genomföras direkt mot entreprenörerna är till viss del upp till entreprenörerna själva, men även vad som
är möjligt att genomföra och finansiera utan att bli direkta företagsstöd.
Deltagande på Utemässan i Lycksele tillsammans med entreprenörerna vore en lämplig aktivitet för
2016.
En fisketillsynsutbildning är planerad att genomföras under våren 2016.

2015;3 Lokala förvaltningsplaner
Under 2015 har arbetet med att ta fram fiskevårdsplaner eller förvaltningsplaner för fyra olika
fiskevårdsområden; Avasund, Ankarsund SFF, Joesjö FVO, och Joeström FVO påbörjats. Ursprungsplanen
var dock att ta fram detta för Avasund, Ankarsund SFF, Virisen/Vapstsjön, Tärnaby FVO och Björkfors SFF.
Bidrag beviljades dock inte för Virisen/Vapstsjön av Länsstyrelsen då de ansåg att det låg på deras ansvar
som fiskerättsägare varför endast fyra planer tas fram. Planerna för Tärnaby FVO och Björkfors SFF har
ersatts med Joesjö FVO, och Joeström FVO och skjutits på framtiden på grund av oväntade händelser
inom styrelserna vilket försvårat planarbetet. Detta har dock även medfört en viss fördröjning av starten
men samtliga planer kommer att färdigställas i enlighet med planeringen senast 2016-03-31.
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 2015-03-31.
Fortsättning
Uppföljningar av föreslagna åtgärder bör genomföras inom kommunens fiskevårdsplan framöver.
Fiskevårdsplaner kommer att arbetas fram för fler områden som önskat detta.
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2015;4 Fiskevård
Uppföljning av trösklingar Kvarnbäcken
Under 2014 åtgärdades två vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby genom tröskling så att
vandringsmöjligheter återställdes. Då åtgärden
genomfördes sent under hösten har dessa följts upp
efter vårfloden 2015 för att se om åtgärderna blev bra
och att vårfloden inte orsakat några skador på
trösklarna. På grund av den sena vårfloden
genomfördes inventeringen inte förrän 2015-07-13.
Vårfloden hade visserligen omfördelat en del av
materialet i tröskeln vid stålspontningen bredvid
slakthuset, men det dock även fortsättningsvis fanns
fria vandringsvägar för fisken i bäcken.
Figur 1. Övre vandringshindret före åtgärd.

Figur 2. Tröskel vid stålspontning efter åtgärd. Den vänstra bilden visar den nedre delen av tröskeln och den högra
bilden visar den översta delen av tröskeln i Kvarnbäcken.

Det nedre vandringshindret i Kvarnbäcken utgjordes av en vägtrumma med för stor fallhöjd. Även detta
åtgärdades genom tröskling på nedströmssidan om hindret. Fallet på nedströmssidan undanröjdes av
åtgärden och tröskeln var intakt vid inventeringen 2015.

Figur 3. Det nedre vandringshindret, vägtrumma, före respektive efter åtgärd.

Vattenföringen genom trumman var dock fortfarande hög men
detta kan endast åtgärdas genom omläggning av trumman. Detta
åligger emellertid vägsamfällighetsföreningen som äger vägen och
kommer att behöva genomföras under de kommande åren då
erosionen kring trumman fortsatt (figur X). När detta genomförs
skall trumman därför läggas så att den inte medför
vandringshinder för fisk, vare sig genom fall på nedströmssidan
om trumman eller genom en högre vattenhastighet än nödvändigt
genom trumman.
Figur 4. Bild över eroderat hål i vägen i
anslutning till trumman.
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Fiskinventeringar Avasund
Under 2015 har dels ett nätprovfiske genomförts i Sarvträsket och dess utloppsbäck Sarvträskbäcken har
elfiskats strax nedströms sjöutloppet. Förutom detta har en enklare bedömning av vandringshinder vid
sjöutloppet genomförts och ett antal rödingar från Norsjorn har åldersbestämts för tillväxtanalyser.
Provfisket i Sarvträsket visade bland annat på ett storvuxet men relativt glest öringbestånd med en
förhållandevis god tillväxt för en mindre sjö.
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Figur 5. Öringens och rödingens tillväxt i Sarvträsket jämfört med medelvärden för av Aquanord AB analyserade
fiskar inom Storumans och Vilhelminas kommuner. Åldern anges i tillväxtsäsonger.

Rödingbeståndet var talrikare men hade trots detta en relativt bra tillväxt även om denna minskat sedan
ett tidigare provfiske 1994. Rödingen var även mindre än öringen i storlek. Det var emellertid endast de
största individerna av vardera art som skulle leka under hösten, vilket medför att fiskbestånden i
Sarvträsket är mycket känsliga för högt fisketryck på stor fisk.
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Figur 6. Längdfrekvensdiagram med uppdelning mellan könsmogna (skulle leka hösten 2015) och icke könsmogna
fiskar (skulle inte leka hösten 2015).
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Inventering trumma Harrbäcken
Trumman i Harrbäcken, Kaskeluokt inventerades hösten 2014 vid lågvatten i bäcken. Eftersom trumman
mynnar i Storumansjön som har en regleringsamplitud på sju meter, misstänktes den dock kunna utgöra
vandringshinder för fisk under våren då magasinet står nära sänkningsgränsen. Den inventerades därför
återigen 2015-05-11 vid lågvatten i magasinet.

Figur 7. Trumman i nedersta delen av Harrbäcken hösten 2014 respektive våren 2015.

Trots det låga vattenståndet i Storuman påträffades inget fall nedströms trumman vid
inventeringstillfället under våren. Detta berodde på att det stora vårflödet genom trumman bromsades
upp i den strömsträcka som bildats nedströms trumman, vilken utgjordes av resterna av Harrbäckens
tidigare utloppsdel och vattnet därmed dämde tillbaka upp mot trumman. Trumman bedömdes dock
trots detta vara svårpasserbar för harr eftersom
vattentrycket genom trumman var mycket högt. Den
bedömdes därför vara underdimensionerad för
flödet, speciellt eftersom Harrbäcken även dämdes
upp kraftigt på uppströmssidan om vägen och
dessutom hade stigit väsentligt i förhållande till
vägbanken. För att åtgärda detta rekommenderas
att trumman byts ut mot en halvtrumma med en
större diameter. Detta skulle dels minska
vattentrycket genom trumman och dels medföra
förbättrade vandringsmöjligheter för harr och
eliminera risken för vandringshinder oavsett
vattenstånd.
Figur 8. Vy uppströms trumman hösten 2014.

Figur 9. Vy uppströms trumman våren 2015.
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Justering tröskel Holmträskbäcken
Holmträskbäcken flottledsrestaurerades 2008 vid ett mycket lågt vattenstånd. Detta medförde
emellertid att tröskeln nedströms dammen inte blev tillräckligt hög, eftersom det var svårt att anpassa
tröskelns höjd utan att riskera förändra sjönivån. Under försommaren 2015 togs därför en anmälan om
kompletterande tröskling av dammen fram och lämnades in till Länsstyrelsen. 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. Ett godkännande till åtgärdena gavs
2015-08-27.

Figur 10. Dammen före respektive efter innan flottledsrestaurering. Vattenståndet var dock väsentligt högre vid
inventeringen inför restaureringen än efter.

Åtgärden har dock blivit uppskjuten då SFF under hösten 2015 har haft svårt att få tag i tillräckligt med
arbetskraft och/eller fyrhjuling vid ett och samma tillfälle. Godkännandet anger dock att åtgärden skall
påbörjas inom två år och slutföras inom fem år, varför åtgärden kommer att genomföras under 2016.
Uppföljande elfiske Nyträskbäcken
En elfiskeundersökning för att följa upp effekten på fiskbeståndet av föregående års restaurering av
Nyträskbäcken genomfördes under hösten 2015. Elfisket visade en ökning av antalet större öringar i
bäcken samt lika många årsyngel som vid det senaste elfisket före restaureringen. Då bäcken genom
restaureringen dock blivit väsentligt bredare och den elfiskade ytan därmed utökades, blev dock
tätheten lägre för årsyngel och endast något högre för de större öringarna jämfört med vid det senaste
elfisket. Resultatet visar dock på en långsam återhämtning av fiskbeståndet sedan bäcken bottenfrös
vintern 1995/1996.
Tabell 2. Antal individer fångade vid elfiske i Nyträskbäcken. Årets resultat är markerat i grönt.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Gädda
Lake
Nyträskbäcken i
2015-08-14
3
8
2
timmerrännan
2011-08-12
3
3
1997
Ingen fångst
1991
Ja
Ja, både 1+ och äldre
Nyträskbäcken
1999-08-22
4
0
1
strax nedströms
1998-09-06
Ingen fångst
timmerrännan
1997
Ingen fångst
1996
Ingen fångst (bottenfrös under vintern)
2

Tabell 2. Täthet av fisk/100m i Nyträskbäcken. Årets resultat är markerat i grönt.
Lokalnamn
Datum
Öring 0+
Öring >0+
Gädda
Nyträskbäcken i
2015-08-14
1,6
3,6
timmerrännan
2011-08-12
3,8
3,3
1997
Ingen fångst
1991
Ja
Ja, både 1+ och äldre
Nyträskbäcken
strax nedströms
timmerrännan

1999-08-22
1998-09-06
1997
1996

4,2

Lake
0,8

0

1
Ingen fångst
Ingen fångst
Ingen fångst (bottenfrös under vintern)
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Inventering av damm/vandringshinder vid Holmträsket, Gardsjönäs
Under 2014 kontaktade Ali Rubertsson en av
fiskesamordnarna med uppgifter om att dammen
nedströms den rotenonbehandlade sjön
Holmträsket börjar vara i mycket dåligt skick och
att gäddan därmed riskerade att vandra tillbaka
upp i sjön. Under 2015 genomfördes därför en
inventering av dammen för att ta fram ett förslag
till lämpliga åtgärder.

Figur 1. Karta över Gardsjön och Holmträsket.

Inventeringen visade att det var ett vandringshinder som anlagts i sjöns utlopp. Detta började dock delvis
vara i dåligt skick och behöver på sikt åtgärdas för att förhindra att gädda åter kan vandra upp i
Holmträsket. Åtgärdena bör dels innefatta att byta ut brädorna i utskovet och dels täta anslutningen
mellan sjöbotten och utskovet med lämpligt material, varav det senare är mer brådskande då
anslutningen mellan sjöbotten och utskovet redan tätats med en gammal presenning. Denna börjar dock
vara i dåligt skick och riskerar att underminera utloppsdelen samt torrlägga utskovet vilket kommer att få
virket i utskovet att förfalla än snabbare.

Figur 2. Översiktsbild av vandringshindrets utskov samt bild av vandringshindrets undersida.

Utplantering av öring i Gardsjöbäcken
Inplantering av öring har tidigare 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. Efter att lekbottnar iordningställdes har även 2000 st. ettåriga Ammarnäsöringsyngel
årligen planterats ut i bäcken under perioden 2012-2015.
Rapportering
För uppföljningen av trösklingen i Kvarnbäcken, justeringen av tröskeln i Holmträskbäcken Umnäs och
utplanteringen av öring i gardsjöbäcken utgör detta dokument årets slutrapport. Övriga slutrapporter
färdigställs senast 2016-03-31.
Fortsättning
Slutrapporten för Harrbäcken kommer att överlämnas till vägtrummans ägare och följande åtgärder
kommer att föras in i fiskeplanen och dess åtgärdsprogram för kommande år.
 Elfiskeuppföljningar under 2016 och 2017 i Kvarnbäcken.
 Elfiskeuppföljning 2017 av Nyträskbäcken.
 Utsättningarna av öring i Gardsjöbäcken föreslås fortsätta ytterligare ett år och uppföljningar med
hjälp av elfiske föreslås genomföras 2016 och 2018.
 Tröskling av Dammen i Holmträskbäcken, Umnäs 2016.
 Renovering av vandringshindret i Holmträsket under 2016 eller 2017.
8

Slutförande av uppskjutna projekt från 2014
2014;5 Gemensamt fiskekort Storuman
Under början av 2015 hölls ett gemensamt informationsmöte för fiskerättsägare runt Storumansjön för
att sprida information om projektet och undresöka intresset att delat i ett gemensamt fiskekort. 30
fiskerättsägare deltog i mötet och ytterligare fyra personer som inte hade möjlighet att delta hade inför
mötet delgett sina synpunkter per telefon.
Det fanns ett intresse från flera områden att projektet skall genomföras och intresset att delta var även
större om det förutom att vara ett kort endast för sjön även var begränsat till enbart fiske från båt. På
detta sätt såg flera fiskerättsägare som bodde strandnära att risken för närgångna fiskare i anslutning till
bostäder skulle minska. Det fanns även vissa farhågor angående problem med nedskräpning från
fisketurister, vilket dock skulle kunna vara ett mindre problem om endast båtfiske tillåts.
En del fiskerättsägare såg även en del byråkratiska problem med hanteringen av kortet med tanke på de
oregistrerade samfälligheterna inom sjön. Samtidigt som det framkom förslag på hur delar av
administrationen skulle kunna förenklas.
Det fanns dock även ett antal område som inte hade intresse av att delta i kortet eller att enskilda
markägare i vissa oregistrerade samfälligheter motsa sig deltagande även om övriga delägare var
intresserade. Företrädare för de områden som var intresserade att delta fick i samband med att mötet
avslutades i uppdrag att ta upp frågan på sina kommande årsmöten för beslut i frågan. En slutlig
sammanställning över intresserade områden håller på att tas fram och kommer att färdigställas senast
2015-12-31.

2014;7 Uppföljning fiskutsättningar Umeälven
Fiskutsättningar sker sedan vattenkraftsregleringen i ett flertal magasin längs Umeälven som ersättning
för förlorat fiske. I flera fall har märkningsförsök genomförts för att försöka följa upp fiskens tillväxt eller
återfångstandel genom åren men utvärderingarna av dessa undersökningar är ofta bristfälliga och ingen
sammanställning av dessa har heller genomförts under senare år. Indikationer från ett flertal magasin
visar dock att utsättningarna inte verkar ge de önskade förbättringarna av fisket.
Ett flertal av vattenkraftsdomarna i Umeälven innefattar emellertid förutom utsättningar av fisk även
möjlighet till utvärdering av dessa utsättningar och möjlighet att utveckla ett framtida
utsättningsmaterial. Utsättningarna i två utvalda magasin, Harrselemagasinet och i Överuman, har därför
följts upp. I sjön Överuman sker emellertid inga regleringsutsättningar, dessa sker istället i strömsträckan
nedströms dammen vid sjöns utlopp och benämns ”Klippenutsättningar” efter kraftverket. Då många av
dessa utsatta fiskar simmar ut från strömsträckan och ned till de anslutande sjöarna utökades
omfattningen av rapporten även till att dessutom omfatta dessa sjöar. I en parallellt framtagen rapport
av Magnus Bidner, EKOM, har utvärderingar av utsättningar i ett tredje magasin, Storjuktan, i Umeälven
genomförts.
Syftet med rapporten har genom att följa upp genomförda utsättningar i tre olika typer av magasin samt
sammanställning av övrig kunskap kring utsättningar, kunna maximera den positiva effekten av
utsättningarna och eventuellt även utveckla ett lämpligt utsättningsmaterial.
Rapportering
Slutrapporten färdigställdes 2015-07-02.
Fortsättning
Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har efter rapportens framtagande tillsammans med
fiskesamordnarna i Storumans och Sorsele kommuner tagit fram en plan på hur fortsatta uppföljningar
och utvärderingar av utsättningar skall ske. Nya insikter om lämpliga stammar för utsättningar har
framkommit och en del fortsatta undersökningar är planerade.
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2014;8 Uppföljning utsättningar näringsdjur Umeälven
Utsättningar av kräftdjuren Pallasea quadrispinosa och Mysis relicta har skett i ett antal
regleringsmagasin i övre delen av Umeälven som ett försök att öka tillgången på föda för fiskbestånden
efter regleringen. Under många år efter utsättningarna har dessa försök ansett vara helt misslyckade då
utsättningarna i vissa fall lett till en minskad mängd kräftdjur i sjöarna och minskande fiskbestånd. Detta
beror på att de två utsatta arterna är tydligt predatoriska på mindre arter av kräftdjur. Nya studier, bland
annat i Norge, visar emellertid att fisket i vissa sjöar på senare år åter har förbättrats och att fisken har
börjat gynnas av de tidigare utsättningarna. Forskning har även visat att de utsatta kräftdjuren lätt kan
sprida sig inom vattensystemen, framförallt nedströms.
En sammanställning av utsättningarna av näringsdjur håller därför på att genomföras för att ta reda på
dessa arters nuvarande förekomst genom analyser av fiskmagar från olika magasin längs älven. Till denna
kommer även en sammanställning av tidigare undersökningar gällande utplanteringarna att genomföras.
Rapportering
Slutrapport senast 2016-03-31.
Fortsättning
Ett projekt med uppföljningar av ekosystemet i en eller två magasin med utsatta näringsdjur kommer att
planeras. Detta för att få bättre kunskap om utsättningarnas effekter i de magasin där kräftdjuren är
utplanterade och även kunna bedöma effekten i de delar av älven dit djuren har spridit sig. Resultaten
kommer att användas som underlag för bedömning av utsättningarnas effekter på ekosystem i ett längre
tidsperspektiv och avgöra om utsättningarna var lyckade eller om moratoriet mot nya utsättningar skall
kvarstå.
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