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Bakgrund och syfte
Som en del av Storumans kommuns fiskevårdsplan utförde Aquanord AB under 2014 en inventering av
vägtrumman i Harrbäckens utlopp i Storuman. Kaskeluokts samfällighetsförening hade vid
framtagandet av den nya fiskevårdsplanen för Storumans kommun angett att Harrbäckens utlopp
utgjorde vandringshinder för fisk varför en inventering av denna genomfördes 2014-09-14. Vid
inventeringen genomfördes även en kontroll av den övre vägtrummans om återfinns cirka 2,5 kilometer
längre upp längs bäcken, strax nedströms Harrtjärnen.
Harrbäckens avrinningsområde börjar i området runt Baktisberget och Stortjärnen och bäcken rinner
därefter österut för att sedan mynna i inre delen av Jilleluokte i sjön Storuman. Avrinningsområdet är ca
16km2 till ytan. Bäckens nedersta del är förhållandevis lugnflytande medan bäcken blir mer
strömmande längre upp.

Figur 1. Karta över Harrbäcken samt viken Jilleluokte i Storuman väster om byn Kaskeluokt. De två inventerade
vägtrummorna är inringade i kartan.

Resultat
Harrbäcken var i dess nedre del cirka 2,5 meter bred och var vid lågvattenståndet vid inventeringen
cirka 0,2-0,3 meter djup uppströms trumman.

Figur 2. Harrbäcken uppströms respektive nedströms vägtrumman vid utloppet.

Vägtrumman vid bäckens utlopp fanns vid koordinat 7233890, 1541683 (RT 90). Trumman var en
relativt stor heltrumma av korrugerad plåt med en diameter på cirka 1,9-2 meter. Den var något högt
anlagd i förhållande till vattenståndet vid det aktuella tillfället, men utgjorde inget vandringshinder för
fisk då fallhöjden endast var ca 5 cm vid inventeringen.

Figur 3. Vägtrumman i Harrbäcken.

Vattennivån nedströms trumman låg i princip i nivå med Storumans magasin, fallhöjden bedömdes
endast till några centimeter på den kvarvarande sträckan till själva sjön. Vattennivån i Storuman var den
aktuella dagen 351,02 meter, d.v.s. cirka en meter under dämningsgränsen i magasinet. Vid högre
vattenstånd däms hela den nedersta delen av bäcken över och utgör då en vik av Storuman och vid
lägre vattenstånd övergår däremot sträckan nedströms trumman till att utgöra en bäckfåra.
Vid den aktuella vattenföringen i bäcken och det
aktuella vattenståndet i Storuman bedömdes inte
trumman utgöra ett vandringshinder för fisk men
när harren ska upp i bäcken och leka under våren är
dock vattenståndet ett flertal meter lägre i sjön.
Detta kan sannolikt även innebära att trumman vid
dessa vattenstånd utgör ett vandringshinder för fisk
då vattennivån nedströms trumman sjunker undan.
Då vattennivån i sjön som lägst under året är cirka
sex mer lägre än vid inventeringstillfället, kan
möjligen även vandringshinder uppstå nedströms
trumman vid dessa tillfällen.
Figur 4. Grusbotten och överdämd bäckfåra nedan vägtrumman.

Hur svårt vandringshinder som trumman utgör vid dessa tillfällen samt hur detta eventuellt kan
åtgärdas kommer dock att inventeras under våren 2015 vid lägre vattenstånd i sjön. Bedömningen
gjordes dock vid inventeringen att om endast trumman utgör vandringshinder för fisk vid lägre
vattenstånd kan detta troligen åtgärdas med hjälp av en tröskling strax nedströms trumman. Direkt
nedströms trumman fanns dock en hölja på 1-1,5 meter varför tröskeln i så fall bör anläggas nedströms
denna.
Även en inventering av den övre vägtrumman genomfördes i bäcken, vid koordinat 7234231, 1539649
(RT 90) (se även figur 1). Denna trumma utgjordes av en bra anlagd halvtrumma med en diameter på
cirka 3,7 m. Trumman utgjorde inget vandringshinder för fisk och bäcken var lugnflytande uppströms
trumman men var strömmande från cirka 20 meter nedströms densamma.

Figur 5. Vy uppströms respektive nedströms den övre vägtrumman i Harrbäcken.

Figur 6. Närbild av nederkanten på den övre trumman i Harrbäcken.

Elfiske

Figur 7. Karta över Harrbäcken med den elfiskade lokalen markerad med en blixt.

En elfiskeundersökning har tidigare genomförts i Harrbäcken. Denna visade på förekomst av harr och
förhållandevis normala tätheter av både årsyngel och äldre fisk trots det låga antalet fångade individer.
Detta beror dels på att lokalen var liten och dels på att tätheterna av harr vanligen underskattas vid
elfiske då denna art är mycket svår att fånga. Detta innebär att bäcken antingen har ett stationärt
bestånd av harr eller att harr åtminstone visa år tar sig upp genom trumman även vid lågvatten i
magasinet.
Tabell 1. Antal fångade individer vid elfiske i Harrbäcken.
Lokalnamn
Datum
BF-lokal 2 km upp ut
1990-09-30

Harr 0+
1

Harr >0+
1

Harr 0+
1,9

Harr >0+
1,9

2

Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m i Harrbäcken.
Lokalnamn
Datum
BF-lokal 2 km upp ut
1990-09-30

