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Bakgrund och syfte
Aquanord AB har på önskemål från Gunnarbäcken- Juktåns nedre fiskevårdsområde inventerat
Sundträskets utloppsbäck, ”Sundträskbäcken”, för att undersöka om sträckan skulle kunna fungera
som reproduktionslokal för den öring som finns i området samt undersöka behovet av
flottledsåterställning eller andra biotopåtgärder för att gynna strömlevande arter i det i övrigt sjörika
systemet. Inventeringarna av sträckan utfördes 2015-06-23 och under hösten (2015-08-19)
genomfördes även ett elfiske för att undersöka fiskbeståndet i sträckan. Resultaten från
inventeringen har även kompletterats med bilder tagna 2014-10-18 i samband med ovanligt lågt
vattenstånd.
Sundträskbäcken tillhör Gunnarbäckens vattensystem och ligger nordväst om Gunnarn nedan de två
sammanhängande sjöarna Norra- och Södra Sundträsket samt mynnar i Lill-Bastuträsket (figur 1). Ett
flertal bäckar eller bäcksträckor inom vattensystemet har tidigare återställts efter flottningen men
Sundträskbäcken har på grund av dess korta längd inte prioriterats tidigare. Det är dock en av mycket
få strömsträckor inom en radie av ett par kilometer i området med tillräcklig fallhöjd för
reproduktion av strömlevande arter. Tidigare år har synpunkter även inkommit från vissa markägare
om att tröskeln som anlagts i utloppet från Södra Sundträsket i samband med att flottningsdammen
togs bort, har eroderat och medfört en vattennivåsänkning i både Södra- och Norra Sundträsket och
till viss del även i sundet till Ol-Månsträsket.

Figur 1. Översiktskarta av nedre delen av Gunnarbäckens vattensystem med Sundträskbäcken inringad.
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Resultat
Tröskeln som har anlagts i utloppet av Södra Sundträsken i samband med att den tidigare
flottningsdammen plockades bort (troligen under slutet av 1970- eller början av 1980-talet) är
placerad 75 meter uppströms vägbron, vilken är anlagd på resterna av den tidigare dammen.
Bilderna från hösten 2014 visar tydligt hur tröskeln är uppbyggd (figur 2). Den består av en tät vall av
mindre block med en trästock liggande i framkant. På tröskelns vänstra sida finns en glesare öppning
i tröskeln vilket medförde att den inte utgjorde totalt vandringshinder ens vid det mycket låga
vattenståndet hösten 2014. Större fiskar skulle dock endast kunna passera med viss svårighet. Det är
dock troligt att även finare material än vad som framgår av bilderna har använts vid anläggandet av
tröskeln Detta har dock sannolikt spolats nedströms i samband med kraftiga vårfloder. Andra tecken
längs stränderna i både Norra och Södra Sundträsket har även noterats under åren som skulle kunna
tyda på ett minskat vattenstånd. Vid en inventering av möjliga sjösänkningar i sjöar i Gunnarbäckens
nedre del 2008-10-23 bedömde dåvarande fiskasamordnaren på kommunen, Magnus Bidner, att
Södra Sundträsket hade sänkts 0,5 meter. Detta uppmättes dock vid dammen då han förutsatte att
tröskeln var anlagd vid denna. Då det finns en viss fallhöjd mellan tröskelns verkliga läge och
dammen bedöms sjösänkningen dock vara mindre än detta och uppgå till 2-3 dm. Om
biotopvårdsåtgärder genomförs i Sundträskbäcken bör därför även tröskeln justeras så att
vattennivån höjs något uppströms denna.

Figur 2. Objekt 1. Tröskel i Sundträskets utlopp. Översiktsbild och närbild.

Nedanför tröskeln påträffades en stenkista strax
uppströms och till höger om den gamla dammen
(figur 3 och 4). Denna styr vattnet mot dammen
och minskade risken att virket fastnade mot
dammvallen i samband med flottningen. Trots att
åtgärder tidigare har genomförts i övre delen av
bäcken i samband med utrivningen av dammen
verkar dock denna stenkista vara orörd. De
strömlevande arterna i systemet skulle dock
gynnas av att materialet återfördes till fåran och
skapade ett mindre homogent habitat i den
översta delen av bäcken. Vid lågvatten var det
även möjligt att se resterna av ytterligare en
stenkista uppströms dammen (figur 4, höger bild).

Figur 3. Karta med de olika flottningsobjekten angivna.
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Figur 4. Objekt 2h, stenkista strax ovan dammen vid något över normalt vattenstånd samt vi lågvatten.

För att vid flottningen styra vattnet på vänster sida om dammen hade även en lång stenkista anlagts
på denna sida om bäcken. Denna stenkista var anlagd som en kilstenskista, omgärdas numera av träd
och är därmed nästan bara synlig från vägen då löven fallit (figur 5).

Figur 5. Objekt 2h fotograferad från sidan vid lågvatten samt objekt 3v, stenkista som styr vattnet mot dammen
vid högvatten.

Nedströms bron böjde den naturliga fåran av till
vänster, i vilken vattnet numera åter rann. Rakt
fram var en tidigare kanalisering av fåran
fortfarande synlig, även om öppningen började
vara igenvuxen av träd och sly. Sannolikt
stängdes denna kanalisering av i samband med
att dammen avlägsnades, så att vattnet åter fick
rinna i den naturliga fåran. I ytterkurvan på fåran
fanns dock en del block upplagda längs stranden,
dels lämningar från en tidigare rensning och dels
de block som använts för att spärra av
kanaliseringen (figur 6).
Figur 6. Foto direkt nedströms bron. Den naturliga fåran svänger åt vänster i bild och den numera avstängda
kanaliseringen fortsätter bortåt i bild och är synlig som en öppning bland träden. De upplagda blocken tillhör
objekt 4h.

I områden närmast nedströms dammen var även en tröskel anlagd, troligen för att höja vattennivån i
bäcken något. Denna såg relativt bra ut vid normalt vattenstånd, men däremot inte vid lågvatten i
bäcken (figur 7). För att åtgärda detta bör tröskeln justeras något genom att den sprids ut, samtidigt
som kvarvarande block längs stranden från rensningen objekt 4h placeras ut uppströms tröskeln.
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Figur 7. Objekt 5 (tröskel) vid något över normalt vattenstånd samt vid lågvatten. På bortre sidan om bäcken
syns även objekt 4h (rensning) och det går även att skymta objekt 6v (stenrensning) till vänster i bild en bit
längre nedströms.

Nedströms tröskeln fanns ett kort och blockrikt parti i bäcken fram till att bäcken svängde distinkt till
höger. Detta område behöver troligen inte några specifika åtgärder men i dess nedre del återfanns
däremot övre delen av en stenrensning, objekt 6v, vilken bör återföras till fåran för att skapa mer
variation. Precis nedströms kurvan påträffades även dels en före detta stenkista som var placerad
mitt i bäcken (8h) och bakom denna fanns en stenrensning (7h) längs den högra stranden (figur 8).
Båda av dessa objekt bör åtgärdas genom återförande av blocken till fåran och utrivning av objekt 8h.
Detta eftersom den nedre delen av bäcken var mycket rak och homogen med avseende på
vattendjup, vattenhastighet och bottensubstrat. Elfiskelokalen placerades i detta område men
lämpliga ståndplatser för öringyngel och det var även stor brist på lekmaterial i bottensubstratet.

Figur 8. Objekt 6v i övre delen av bilden (bortanför fåran), objekt 8h (stenrensning) mitt i fåran samt objekt 7h
(stenrensning) till höger i den högra bilden.

Ytterligare en liten bit längre ned återfanns en lång rensning längs den vänstra stranden (10v) bakom
vilken ännu en rensning (12v) började något längre nedströms. Även längs den högra stranden fanns
det upplagt en lång stenrensning (11h) (figur 9).

4

Figur 9. Övre delen av objekt 10v (vänster bild) samt nedersta delen av bäcken med de tre rensningarna 11h,
10v respektive 12v i den högra bilden räknat från kameran och bortåt.

I kanaliseringens övre del påträffades en stor cirkulär vattenfylld grop med en diameter på hela tio
meter (figur 10). Vattendjupet var okänt med uppgick till mer än 1,5 meter och botten var inte heller
synlig. Troligen utgjorde hålet resterna av en kvarn eller såg, där skovelhjulet placerats horisontellt.

Figur 10. Lämningar av en gammal kvarn? Cirkelrunt hål, objekt, 9 samt kanaliseringen fotograferat från den
nedre delen och uppåt.

På vardera sidan om kanaliseringen fanns stenrensningar upplagda (13h och 14v) vilka löpte lika långt
ut i Lill-Bastuträsket som de rensningar som fanns i den naturliga fåran (figur 10, 11 och 3).

Figur 11. Nedersta delarna av objekt 13h, 14v (vänster bild) samt 11h (höger bild)
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Elfiskeundersökningar
Vid elfisket i Sundträskbäcken påträffades ingen
öring under 2015. Elfiskeundersökningar har
dock genomförts även i ett antal andra bäckar
inom nedre delen av Gunnarbäckens
vattensystem (figur 12). Öring har därför
påträffats i vattensystemet bland annat
nedströms i Kvarnmårkan (utloppet från Lilla
Bastuträsket) och uppströms i Nyträskbäcken.
Vid elfisket i Sundträskbäcken 2015 fångades
däremot abborre, gers, lake och en stor mängd
elritsa vid elfisket i Sundträskbäcken (tabell 1 och
2).

Figur 12. Karta över elfiskelokalerna i nedre delen av
Gunnarbäckens vattensystem.
Tabell 2. Antal individer fångade vid elfiske i Sundträskbäcken samt uppströms och nedströms i vattensystemet.
Lokalnamn
Datum
Öring Öring
Harr Harr Abborre Elritsa Gers Gädda Lake Mört Stensimpa
0+
>0+
0+
>0+
Sundträskbäcken 2015-08-19
1
35
1
1
Orrträskbäcken 2011-08-09 0
10
1
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
1
strax nedströms 1998-09-06
Ingen fångst
timmerrännan
1997
Ingen fångst
1996
Ingen fångst (bottenfrös under vintern)
Gunnarbäcken
1987-09-14
utl. Lankasjön
ned. bro
Gunnarbäcken
2012-08-22
1
8
1
1
1
nedan sel nedan 2010-10-01
2
4
1
Lankan
2010-08-13 3
1
1
X
6
3
2009-08-21
4
2
2008-09-11
1
5
1
2007-08-09
1
X
2
2006-08-10
1
X
3
2005-08-04
X
4
Kvarnmårkan
2012-08-22
77
1
2
36
1
1
19
nedan hängbron 2010-10-04 8
50* (24)
12
2008-09-11 4
17
1
14
2007-08-07 5
42
1
11
1988-07-30 1
18
2
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Tabell 2. Täthet av fisk/100m i Sundträskbäcken samt uppströms och nedströms i vattensystemet.
Lokalnamn
Datum
Öring Öring >0+ Harr Harr Abborre Elritsa Gers Gädda Lake Mört Stensimpa
0+
0+ >0+
Sundträskbäcken 2015-08-19
1,1
44,6 0,5
1,1
Orrträskbäcken 2011-08-09
4,5
0,5
Nyträskbäcken i 2015-08-14 1,6 3,6
0,8
timmerrännan
2011-08-12 3,8 3,3
1997
Ingen fångst
1991
Ja
Ja, både
1+ och
äldre
Nyträskbäcken 1999-08-22 4,2 0
1
strax nedströms 1998-09-06
Ingen fångst
timmerrännan
1997
Ingen fångst
1996
Ingen fångst (bottenfrös under vintern)
Gunnarbäcken
1987-09-14
1
X
utl. Lankasjön
ned. bro
Gunnarbäcken
2012-08-22
0
0,4
3,7
0,4
0,4 0,4
nedan sel nedan 2010-10-01
0,6
1,1
0,3
Lankan
2010-08-13 1
0,3
0,4 0
3,4
2
1,1
2009-08-21
0,4
1,3
0,7
2008-09-11
0,2 0
1,1
0,3
2007-08-09
0,4
15,2
0,7
2006-08-10 0
0,3
70,2
1,1
2005-08-04
9,7
1,4
Kvarnmårkan
2012-08-22
32,5
0,4 0,8
13,9
0,4
0,4
10,5
nedan hängbron 2010-10-04 4,7 26,9*
15,5
(10,7)
2008-09-11 5,4 15,9
0,9
17,6
2007-08-07 3,7 0
37,7 0,6
10,5
1988-07-30 0,3 0
7,9
1,2

Sammanfattning och slutsatser
Även om ingen öring fångades vid elfisket i Sundträskbäcken visar övriga elfiskeresultat i området att det finns
starka bestånd av öring i Kvarnmårkan och att öringbestånden i den nyrestaurerade Nyträskbäcken sakta håller
på att hämta sig efter bottenfrysningen vintern 1995/1996 (vilken slog ut öringbeståndet helt i bäcken). Även i
sjöarna fångas det öring och dessa kan i vissa fall även bli mycket storvuxna. Det finns därmed öring i
närområdet som skulle kunna nyttja Sundträskbäcken som reproduktions- och uppväxtområde om åtgärder
med återskapande av varierade habitat genomfördes genom utläggande av bortrensat material. Då det även är
stor brist på lekbottnar inom sträckan bör dessutom lekbottnar skapas, antingen genom att eventuellt
befintligt finare material grävs fram från under stenpälsen vid biotopåtgärderna, eller genom tillförsel av
naturgrus i dimensionen 3-15 cm till delar av sträckan. I samband med åtgärderna bör även tröskeln längst upp
i strömsträckan höjas och justeras något får att återställa nivån i sjöarna uppströms.
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