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Bakgrund
Ett antal flottledsrestaureringar har under åren genomförts inom Storumans kommun med syfte att
återge vattendragen ett naturligare utseende samt att förbättra den ekologiska funktionen och
förutsättningarna för fiskbestånden, framförallt öring, i bäckarna. Många av restaureringarna
utfördes 1988-1997 av Micael Hedlund, Storumans kommun eller har utförts av Tina Hedlund,
Aquanord AB, inom Storuman kommuns fiskevårdsplan från 2008 och framåt.
Nyträskbäcken ligger ca 22 km öster om samhället Storuman och ingår i Gunnarbäckens
avrinningsområde och Umeälvens vattensystem. Nyträskbäckens avrinningsområde omfattar 29,7
km2 och innefattar sjöarna Orrträsket, Orrträskkalven och Nyträsket. Nyträskbäcken är benämningen
på den cirka 1,7 km långa
utloppsbäcken från
Nyträsket. Vattnet rinner
sedan förbi Norra- och
Södra Sundträsket och
ansluter till Gunnarbäcken
i Lill-Bastuträsket. Därefter
rinner vattnet vidare via
Kvarnmårkan ut i StorBastuträsket och till sist ut
i Juktån i Gunnarn (figur
1). Hela Nyträskbäckens
avrinningsområde
förvaltas av
Gunnarbäcken- Juktåns
nedre fiskevårdsområde.

Figur 1. Karta över Nyträskbäckens geografiska läge.

Nyträskbäcken har tidigare tjänstgjort som en av många flottningsleder inom Västerbottens län och
flottningslämningar har därför funnits längs nästan hela bäcksträckan mellan sjöarna Nyträsket och
Norra Sundträsket. En flottledsrestaurering genomfördes 1997 av Micael Hedlund, Storumans
kommun, i ett försök att återställa delar av bäcken till ett mera naturligt tillstånd. Innan
restaureringen 1997 bestod bäckens första 200 meter av en delvis förfallen timmerränna som även
därefter lämnades orörd. Restaureringen som genomfördes sträckte sig från den nedre delen av
timmerrännan och ner till cirka 300 meter uppströms utloppet i Norra Sundträsket. Innan dess
angavs bäcken vara ”mycket ensidig med raka bäckfåror och upplagda stenvallar på ömse sidor”.
Bredden uppgick endast till cirka 1-3 meter och botten var slät och jämn med sten i storleken 5-20
cm. Djupet uppgick sommartid till endast ca 0,2-0,4 m och djuphålor saknades. Bäcken utgjordes
därmed sammantaget av en smal, rätad, grund och snabbt strömmande ränna. Restaureringen 1997
syftade därför till att öka variationen i bäcken med avseende på djup, strömhastighet, strömriktning
och bottenstruktur. De två stora timmerrännorna som fanns i bäcken lämnades däremot orörda vid
restaureringen, troligen av kulturhistoriska skäl. Åtgärderna förbättrade förutsättningarna i bäcken
för vattenlevande organismer men det skulle senare visa sig att det fortfarande fanns mycket kvar att
åtgärda.
Inför restaureringen 1997 genomfördes ovanligt många biologiska förundersökningar av både
bottenfauna och fiskbestånd. Detta var i syfte att kunna följa upp effekten av åtgärderna i
vattendraget både på kort sikt men även i ett lite längre tidsperspektiv. På grund av sjukdom kunde
emellertid inte uppföljningarna genomföras som planerat och först 2011 genomförde istället Tina
Hedlund, Aquanord AB, en biologisk uppföljning av denna restaurering (se rapport ”Uppföljning av
flottledsrestaurering Nyträskbäcken, bottenfauna och fisk”). Elfiskeundersökningarna visade dock
endast på ett svagt bestånd av öring trots att elfiskeundersökningar utförda 1991, innan

restaureringen, visat på ett etablerat öringbestånd i bäcken (tabell 1 och 2). Öringbeståndet hade
därmed fortfarande inte återhämtat sig efter att bäcken bottenfrusit vintern 1995-1996.
För att utreda orsaken till att öringbeståndet inte hade återhämtat sig genomfördes därför en
fullständig inventering av sträckan mellan Nyträsket och Norra Sundträsket under sommaren 2012.
Vid denna inventering bedömdes båda timmerrännorna utgöra nästintill totala vandringshinder. Fisk
hade endast möjlighet att passera nedströms den övre rännan vid höga vattenflöden och förbi den
nedre rännan via en liten brant sidofåra (dock beroende på vattenstånd och med vissa svårigheter). I
sidofåran vid den nedre rännan hade dessutom en stor hög av trävirke ansamlats vilket skapade
ytterligare vandringssvårigheter. Vandringshindren förbi de båda rännorna bedömdes som orsaken
till det svaga öringbeståndet. Vid inventeringen påträffades totalt 32 objekt eller rester av objekt som
härrörde från flottningsepoken (figur 2).
Elfiskelokal i
rännan
Elfiskelokal strax
nedan rännan

Figur 2. Karta över Nyträskbäcken med samtliga flottledsobjekt och de två elfiskelokalerna utmarkerade. Den
ursprungliga fårans sträckning är markerad i mörkblått.

Resultatet från inventeringen medförde att en ansökan om att undanröja vandringshindren samt att
även genomföra en kompletterande restaurering av övriga delar av bäcken lämnades in till
Länsstyrelsen 2013. Vid flottledsrestaureringen som genomfördes under sommaren 2014 av
Aquanord AB inom Storumans kommuns fiskevårdsplan, åtgärdades bäcken genom att materialet i
den övre timmerrännan med tillhörande skibord lyftes bort från fåran och placerades i högar på land
(figur 3-7). Detta skapade fria vandringsvägar mellan Nyträsket och Nyträskbäcken. I princip alla block
och stenar som rensats bort från bäcken, antingen genom rensning av den naturliga fåran eller
genom uträtningar av fåran (kanaliseringar), återfördes till vattendraget. Detta medförde en
väsentligt ökad variation i bottensubstrat och även en ökad variation i vattendjup och
vattenhastighet. Utöver detta öppnades även avsnörda in- och utlopp till den ursprungliga fåran upp
så långt som möjligt. Bäcken blev därmed återigen delvis meandrande och den tillgängliga ytan
utökades för de vattenlevande organismerna. Under delar av den gamla timmerrännan fanns det
dessutom tillgång till grus och mindre stenar (figur 8), vilket bör kunna ge tillgång till lämpliga lekoch uppväxtområden för fisken i bäcken. Åtgärderna finns mer utförligt beskrivet i rapporten
”Flottledsrestaurering Nyträskbäcken 2014”.

Figur 3. Den övre timmerrännan före åtgärd.

Figur 4. Samma sträcka efter åtgärd.

Figur 5. Trasig ränna och timmerbröt i elfiskelokalen.

Figur 6. Samma sträcka efter åtgärd (elfiskelokal).

Figur 7. Vy över elfiskelokalen i riktning uppströms
efter åtgärd.

Figur 8. Grus- och stenbotten nedan elfiskelokalen.

Resultat uppföljande elfiske
Nyträskbäcken har elfiskats vid sju olika tillfällen, varav tre elfisketillfällen innan den första
restaureringen 1997, två tillfällen strax efter restaureringen samt ett tillfälle vardera före respektive
efter den sista restaureringen av bäcken (tabell 1 och 2). De elfisken som genomfördes under 1991
visade på förekomst av både årsyngel, ettårig samt äldre öring. Inga exakta data på antal fångade
fiskar eller tätheter har däremot kunnat återfinnas. Under de elfisken som genomfördes mellan 1996
och 1998 fångades emellertid ingen fisk alls vilket berodde på att bäcken bottenfrös under vintern
1995-1996 och fiskbeståndet därmed helt slogs ut. Vid elfisketillfällena 1999 och 2011 fångades
återigen öring, om än i låga tätheter, vilket tyder på att endast ett fåtal öringar lyckats vandra in i
bäcken och reproducera sig. Sannolikt hindrade de båda stora timmerrännorna fiskbestånden från
att återvända till bäcken och utnyttja denna som reproduktionsområde.
Vid elfiskeuppföljningen 2015 hade öringbeståndet ökat något och lake hade tillkommit till bäcken.
Antalet större öringar hade ökat medan antalet årsyngel inom lokalen var likvärdigt med det
föregående elfisket (tabell 1 och figur 9). Eftersom elfiskelokalens yta ökat markant genom att
bäcken breddats vid restaureringen minskade dock tätheten av årsyngel, och tätheten av äldre
öringar ökade endast något jämfört med det föregående elfisket. De områden med lämpligt
bottenmaterial för öringlek som påträffades och iordningställdes, bland annat nedströms
elfiskelokalen, bör dock kunna medföra att öringbeståndet återhämtar sig bättre på sikt.

Tabell 1. 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)
0,8

4
1999

2011

2015

1999

2011

2015

0,7
0,6
Andel av total fångst

3

Antal

0,5
0,4

2

0,3
0,2

1

0,1
0

0
Längdklass mm

Figur 9. Längdfördelning hos öring i Nyträskbäcken,
antal fångade individer.

Längdklass mm

Figur 10. Längdfördelning hos öring i Nyträskbäcken,
andel av totalt antal fångade individer per tillfälle.

Uppföljning
Ytterligare en uppföljning av fiskbeståndet bör genomföras under 2017 då öringbeståndet har hunnit
få mer tid på sig för återhämtning.

