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Bakgrund och syfte
Som en del av Storumans kommuns fiskevårdsplan utförde Aquanord AB under 2014 en inventering
av vägtrumman i nedre delen av Isaksbäcken. Ankarsunds samfällighetsförening hade vid
framtagandet av den nya fiskevårdsplanen för Storumans kommun angett att vägtrumman utgjorde
vandringshinder för fisk varför en inventering av denna genomfördes 2014-08-07.
Isaksbäckens källflöden finns runt Stickartjärnen och bäcken rinner därefter i ostsydostlig riktning via
Isaksmyran för att sedan mynna i den innersta delen av Ankarsundsavan invid Gardsjöbäckens
mynning i Storuman (figur 1). Totalt är bäcken lite drygt tre kilometer lång. Cirka 270 meter
uppströms mynningen passerar bäcken under grusvägen till Ankarsund.

Figur 1. Karta över Isaksbäcken med avinningsområde och utlopp i Ankarsundsavan.

Resultat
Passagen under vägen till Ankarsund består av två trummor. Dels en betongtrumma med en
diameter på cirka 1,2 meter genom vilken det rann vatten vid inventeringstillfället. Det fanns även en
något högre belägen överfallstrumma av plåt med en diameter på 1 meter vilken dock var helt
torrlagd vid inventeringen (figur 2).

Figur 2. Vänster bild visar de två trummorna från uppströmssidan, höger bild visar området nedströms
överfallstrumman.

På nedströmssidan om betongtrumman påträffades emellertid ett fall på cirka 16 cm, vilket innebär
ett mindre vandringshinder för fisk och vattenlevande organismer (figur 3).

Figur 3. Ett mindre fall från betongtrumman och ner till bäcken.

De nedersta ringarna i betongtrumman höll vid inventeringen dock på att glida isär, vilket kommer
att medföra en ökad erosion runt trumman om denna inte läggs om (figur 4). Det bästa och enklaste
sättet att åtgärda detta vandringshinder är att lägga om trumman och samtidigt sänka denna något
så att passagen blir vandringsbar för alla organismer. Vattenhastigheten genom trumman var dock
tillräckligt låg för fiska att passera. Vid sänkning av
trumman bör därför lutningen inte ökas. Genom
detta åtgärdas även problemet med att ringarna
håller på att glisa isär och orsaka erosion av vägen.

Figur 4. Betongtrummor som håller på att glida isär samt bild från insidan av trumman.

Inga undersökningar av fiskbeståndet i bäcken finns tillgängliga men den nedersta delen av bäcken
ser ut att kunna hysa bestånd av strömlevande fiskarter (figur 5).

Figur 5. Isaksbäcken uppströms respektive nedströms vägtrumman under vägen till Ankarsund.

