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Bakgrund
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. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har därför föreslagit att en
uppföljning av utsättningarna skall genomföras för att maximera den positiva effekten av utsättningarna
och eventuellt även utveckla ett lämpligt utsättningsmaterial. Uppdraget inför denna rapport var att följa
upp utsättningar i Harrselemagasinet och i Överuman. 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 har omfattningen av rapporten även utökats till att
dessutom omfatta dessa sjöar. I en parallellt framtagen rapport till denna har utvärderingar av
utsättningar i ett tredje magasin, Storjuktan, i Umeälven genomförts. Författaren till den rapporten är
Magnus Bidner, EKOM.
De tre olika magasinen som ingår i denna uppföljning skiljer sig åt både geografiskt, ur
regleringsperspektiv och ur fiskesynpunkt. Överuman är ett årsregleringsmagasin som ligger längst upp i
Umeälvens vattensystem. Regleringsamplituden är förhållandevis liten, endast 4,4 meter. Sjön har ett
periodvis högt fisketryck från turister, framförallt under vårvintern, och även under övriga delar av året
är fisketrycket relativt betydande från ortsbefolkningen både genom sportfiske och till viss del genom
nätfiske. Storjuktan ligger relativt högt upp i Juktåns avrinningsområde och är ett förhållandevis fjällnära
årsregleringsmagasin, även om det inte ligger lika högt placerat i sitt avrinningsområde som Överuman.
Magasinet har däremot en regleringsamplitud på hela 14 meter varav nästan hela amplituden består av
överdämning av tidigare stränder. Stora delar av de strandnära områdena är därför svårfiskade då det
finns mycket stubbar och rötter på botten. Fisketrycket är även förhållandevis lågt i själva sjön och fisket
efter öring bedrivs till största delen genom olika former av trollingfiske sommartid. Det nätfiske som
förkommer bedrivs framförallt i sjön Fjosoken uppströms Storjuktan, vilken efter regleringen är
sammansdämd med Storjuktan. Harrselemagasinet ligger längre ner längs Umeälven och är ett
dygnsregleringsmagasin. Fisket i magasinet sker huvudsakligen av de närboende fiskerättsägarna.
Öringbeståndet i själva magasinet anges vara svagt eller obefintligt och fiskbeståndet utgörs
huvudsakligen av sjölevande arter som abborre, mört och gädda.
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Sammanställningar av utsättningar
De kända utsättningar som har genomförts i Harrselemagasinet samt i och nedan Överuman har
sammanställts med avseende på antal eller vikt, ålder/storlek, art, stam, tidpunkt och eventuell
märkning. Listor över utsättningar har tillhandahållits av Åke Forsén, Vattenfall, Johan Andersson,
Lycksele fiskodling, Stellan Burman, Överumans FVO samt Länsstyrelsen i Västerbotten. Listan över
utsättningar i Överuman har även kompletterats med en tidigare sammanställning av bland annat
utsättningar av Micael Hedlund (2001).

Överuman
I Överuman sker inga regleringsutsättningar av fisk trots att sjön är reglerad för vattenkraftsändamål.
Däremot genomför fiskevårdsområdena inom sjön egna utsättningar av fisk, bland annat utsättningar av
röding från en lokal fiskodling i Umasjö. Den odlade rödingen är av en så lokal stam som möjligt med
avelsfisk från kringliggande bäckar och/eller Överuman. Det kan däremot inte helt säkerställas att
avelsfiskarna är helt fri från genetisk inblandning från tidigare utsättningar i området. Överumans FVOs
målsättning har varit att plantera ut 2000 kg lokalt odlad röding per år, men i praktiken har endast 575950 kg/år planterats ut per år (tabell 1). Odlingsverksamheten för dessa lokala utplanteringar började
2004 och utsättningarna påbörjades 2007. Tätheten i odlingen är förhållandevis låg och utfodringen mer
sparsam än i andra odlingar, allt för att hålla rödingen skadefri och få den att likna den röding som vuxit
upp i sjön. Rödingen planteras ut under den islagda perioden och sprids väl i sjön.
Förutom dessa utsättningar av lokal röding har
även omfattande utsättningar av öring genomförts
i sjön under åren (tabell 2) av framförallt
Högstabys FVO. Dessa har därför huvudsakligen
genomförts i sjöns övre och grundare delar.

Tabell 1. Sammanställning av utplanteringar av röding i
Överuman, sjöeget material. Grunddata från Stellan
burman, Överumans FVO.
År
Utsättning (kg)
2014
950
2013
800
2012
775
2011
664
2010
664
2009
635
2008
706
2007
575
Totalt
5 794 kg

Tabell 2. Sammanställning av Lycksele Fiskodlings utplanteringar i Överuman sedan 1974. Sammanställning av
Johan Andersson.
Datum
Antal (st)
Ålder
Art/Stam
1974-09-11
500
2-å
Gullspångsöring
1979-09-09
1000
2-s
Tunhovdaöring
1980-07-01
2000
2-å
Arevattnetöring
1980-06-24
2000
2-å
Tunhovdaöring
1981-06-23
3500
2-å
Arevattnetöring
1982-07-06
3000
2-å
Tunhovdaöring
1983-09-16
4000
2-s
Arevattnetöring
1983-06-23
4000
1-å
Arevattnetöring
1984-07-05
1000
2-å
Arevattnetöring
1984-07-05
3900
1-å
Arevattnetöring
1985-07-09
2000
1-å
Arevattnetöring
1985-07-05
900
2-å
Arevattnetöring
1986-07-05
3500
1-å
Bågedeöring
1986-06-03
7000
1-å
Arevattnetöring
1986-07-05
1000
2-å
Arevattnetöring
1987-06-27
2500
1-å
Arevattnetöring
1988-06-07
3500
1-å
Arevattnetöring
1989-06-20
12000
yngel
Arevattnetöring
1989-06-21
1000
3-å
Bågedeöring
1990-09-26
1000
2-s
Bågedeöring
1991-06-09
2000
2-å
Bågedeöring
1991-06-14
40000
yngel
Bågedeöring
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1992-06-10
1993-09-02
1993-06-30
1993-06-11
1994-08-29
1996-06-19
1997-09-08
1997-07-03
1997-07-03
1998-09-03
1998-07-03
1998-07-03
1999-09-03
1999-07-02
2000-09-01
2001-06-18
2002-09-09
2003-08-27
2004-08-28
2005-08-31
2006-09-12
2007-08-28
2008-09-08
2009-09-01
2010-08-30
2011-08-29
2012-08-27
Totalt

70000
10000
3500
10000
8500
20000
7500
5000
1000
10000
5000
1000
10000
4000
10000
28000
6000
12000
12000
11000
15000
8000
8000
8000
9000
8000
6000
407 800st

yngel
1-s
1-å
yngel
1-s
yngel
1-s
1-å
1-å
1-s
1-å
2-å
1-s
1-å
1-s
yngel
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s
1-s

Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Röding
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring
Bågedeöring

Nedan Överuman
Innan Klippens kraftstation byggdes och vattendomen medförde att regleringsutsättningar började
genomföras utfördes ett antal utsättningar av fettfeneklippt öring på nedströms Överuman. Statistik
över de utsättningar som genomfördes mellan åren 1986-1989 återfinns i tabell 3.
Tabell 3. Sammanställning av Lycksele Fiskodlings ”Klippen utplanteringar” (Johan Andersson).
Datum
Antal (st)
Ålder
Art/Stam
1986-06-03
7000
1-å
1987-06-05
6000
1-å
1988-06-15
7000
1-å
1989-06-13
6000
1-å
Totalt
26 000 st

Arevattnetöring
Arevattnetöring
Arevattnetöring
Arevattnetöring

Från 1995 och framåt har därefter regleringsutsättningar genomförts mellan Överuman och Klippens
kraftstation, som en del av vattendomen för Klippens kraftstation (tabell 4). Regleringsutsättningarna
genomfördes från början av Vattenfall men övertogs av Skellefte Kraft när kraftverket såldes till det
senare bolaget.
Regleringsutsättningarna genomförs både inom Umfors och Klippens skifteslag med en fördelning av 40
% av fiskmängden i den övre delen av sträckan (Umfors) och 60 % av utsättningarna inom Klippens
område. Utsättningen omfattar både öring och röding och fördelningen mellan arterna har varit drygt 60
% röding, detta kan dock variera något mellan olika perioder. Det finns cirka 12 olika utsättningsplatser
längs sträckan som utsättningarna alternerar mellan, varav fyra inom Umfors skifteslag. Utplanteringarna
sker normalt den 15:e juni samt den 15:e juli varje år. Datumen flyttas dock i samråd med
fiskerättsägarna till nästkommande vardag eller annat lämpligt datum om de infaller på en helgdag eller
inträffar vid högflödesförhållanden. Fisken som sätts ut inom ”Klippenutsättningarna” är inte
fettfeneklippt eller märkt på annat sätt och kan därför endast skiljas från vild fisk om fenorna skulle vara
mer nötta genom uppväxten i odlingen.
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Tabell 4. Sammanställning av ”Klippenutplanteringar”. Sammanställning av Åke Forsén, Vattenfall.
Datum
Mängd (kg)
Medelvikt (g)
Ålder
Stam/Art
Utsättningsplats
1995-06-29
318
3-årig
Gullspångsöring
Klippen
1995-06-29
177
3-årig
Gullspångsöring
Umfors
1995-06-29
192
2-årig
Hornavanröding
Klippen
1995-06-29
103
2-årig
Hornavanröding
Umfors
1995-08-16
15
3-s
Gullspångsöring
Klippen
1995-08-16
45
3-s
Gullspångsöring
Umfors
1995-08-16
212
277
2-s
Hornavanröding
Klippen
1995-08-16
167
277
2-s
Hornavanröding
Umfors
1996-06-09
204
Röding
Klippen
1996-06-09
137
Röding
Umfors
1996-06-10
143
Öring
Klippen
1996-06-10
96
Öring
Umfors
1996-07-10
274
"
Klippen
1996-07-10
171
"
Umfors
1997-06-26
90
513 2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-06-26
321 st
280-320 2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-06-26
60
513 2-årig
Vännåöring
Umfors
1997-06-26
214 st
280-320 2-årig
Vännåöring
Umfors
1997-07-01
702 st
280-320 2-årig
Vännåöring
Klippen
1997-07-01
468 st
280-320 2-årig
Vännåöring
Umfors
1998-06-15
270
434 3-årig
Gullspång & Vännåöring
Klippen
1998-06-15
187
469 3-årig
Gullspång & Vännåöring
Umfors
1998-07-15
318
200-800
Hornavanröding
Klippen
1998-07-15
212
200-800
Hornavanröding
Umfors
1999-06-16
309
300-800
Hornavanröding
Klippen
1999-06-16
206
300-800
Hornavanröding
Umfors
1999-07-15
247
300-800
Öring
Klippen
1999-07-15
165
300-800
Öring
Umfors
2000-06-15
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2000-06-15
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2000-06-15
268
330
Hornavanröding
Klippen
2000-06-15
178,6
330
Hornavanröding
Umfors
2000-07-14
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2000-07-14
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2000-07-14
225
330
Hornavanröding
Klippen
2000-07-14
178,6
330
Hornavanröding
Umfors
2001-06-15
170
385
Bergnäsöring
Klippen
2001-06-15
31
500-700
Bergnäsöring
Klippen
2001-06-15
114
385
Bergnäsöring
Umfors
2001-06-15
20
500-700
Bergnäsöring
Umfors
2001-06-15
268
330
Hornavanröding
Klippen
2001-06-15
179
330
Hornavanröding
Umfors
2001-07-12
201
417
Bergnäsöring
Klippen
2001-07-12
134
417
Bergnäsöring
Umfors
2001-07-12
311
320
Hornavanröding
Klippen
2001-07-12
179
320
Hornavanröding
Umfors
2002-06-12
201
450
Bergnäsöring
Klippen
2002-06-12
134
450
Bergnäsöring
Umfors
2002-06-12
268
450
Hornavanröding
Klippen
2002-06-12
179
450
Hornavanröding
Umfors
2002-07-10
201
350
Bergnäsöring
Klippen
2002-07-10
268
450
Hornavanröding
Klippen
2002-07-11
134
350
Bergnäsöring
Umfors
2002-07-11
179
450
Hornavanröding
Umfors
2003-06-13
402
360
Bergnäsöring
Klippen
2003-06-13
268
360
Bergnäsöring
Umfors
2003-07-16
533
428
Hornavanröding
Klippen
2003-07-16
358
428
Hornavanröding
Umfors
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2004-06-14
2004-06-14
2004-07-14
2004-07-14
2005-07-04
2005-07-04
2005-08-03
2005-08-03
2006-06-15
2006-06-15
2006-06-15
2006-06-15
2006-07-13
2006-07-13
2006-07-13
2006-07-13
2007-06-15
2007-06-15
2007-06-15
2007-06-15
2007-07-16
2007-07-16
2007-07-16
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-06-11
2008-07-15
2008-07-15
2008-07-15
2008-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-07-15
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
2009-06-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-07-15
2010-06-15
2010-06-15
2010-06-15
2010-06-15
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-06-21
2011-07-20
2011-07-20
2011-07-20
2011-07-20
2012-06-18
2012-06-18
2012-06-18
2012-06-18

625
417
628
417
476
318
476
318
183
121
238
159
238
159
183
121
181
123
238
159
181
122
238
159
176
118
228
152
238
158
181
121
223
147
172
113
172
113
223
147
167
111
201
134
172
119
201
134
167
111
201
134
172
114
202
134
185
114
201
134

368
368
700
700
450
450
450
450
480
480
320
320
454
454
370
370
700
700
291
291
500
500
500
500
600
600
400
400
217
217
300
300
550
550
400
400
375
375
375
375
800
800
353
530
700
700
300-400
500-700
360
360
370
370
390
390
392
392
450
450
400
400

Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Parkiöring
Parkiöring
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Kaltisöring
Kaltisöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Kaltisöring
Kaltisöring
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Bergnäsöring
Bergnäsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding

Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
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2012-07-27
2012-07-27
2012-07-27
2012-07-27
2013-06-17
2013-06-17
2013-06-17
2013-06-17
2013-07-15
2013-07-15
2013-07-15
2013-07-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-15
2014-06-16
2014-06-16
2014-06-16
2014-06-16
Totalt

114
89
168
107
170
117
202
137
100
94
230
120
133
82
61
100
100
173
120
205
140
26 111 kg

450
450
350
350
300-400
300-400
400
400
400-500
400-500
400
400
500-600
500-600
300-400
800
300-400
500
500
300
300

Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding
Hornavanröding
Arjeplogsöring
Arjeplogsöring
Hornavanröding
Hornavanröding

Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors
Klippen
Umfors

Harrselemagasinet
I Harrselemagasinet genomförs regleringsutsättningar av 250 stycken treårig Bergnäsöring. Dessa skall
enligt vattendomen ha uppnått en längd om minst 28 cm vid utsättningen. Utöver detta antal har
Fiskeriverket även genomfört utökade utsättningar samt utsättningar av tresomrig Bergnäsöring under
vissa år. Samtliga av dessa öringar har dock fettfeneklippts. En sammanställning av de utsättningar som
har genomfört sedan 1993 finns i tabell 5 nedan. Förutom öring planteras även 750 ensomriga harrar
årligen ut i Harrselemagasinets skadeområde (tabell 6), dessa fettfeneklipps dock inte.
Tabell 5. Sammanställning av utplanteringar i Harrselemagasinet sedan 1993. Samtliga öringar är fettfeneklippta.
Sammanställning av Johan Andersson, Lycksele Fiskodling, kompletterat med uppgifter från Åke Forsén, Vattenfall.
Datum
Antal (st)
Ålder
Art/Stam
1993-06-10
400
3-å
Vänneåöring
1994-09-14
500
3-s
Bergnäsöring
1996-05-23
500
3-å
Bergnäsöring
1997-05-22
500
3-å
Bergnäsöring
1998-05-18
500
3-å
Bergnäsöring
1999-05-19
500
3-å
Bergnäsöring
2000-05-17
500
3-å
Bergnäsöring
2001-05-19
500
3-å
Bergnäsöring
2002-05-09
500
3-å
Bergnäsöring
2003-05-28
500
3-å
Bergnäsöring
2004-05-25
500
3-å
Bergnäsöring
2005-05-11
250
3-å
Bergnäsöring
2006-05-16
750
3-å
Bergnäsöring
2007-05-08
750
3-å
Bergnäsöring
2008-05-14
750
3-å
Bergnäsöring
2009-09-15
500
3-s
Bergnäsöring
2010-05-19
250
3-å
Bergnäsöring
2010-09-02
500
3-s
Bergnäsöring
2011-05-22
250
3-å
Bergnäsöring
2012-05-17
250
3-å
Bergnäsöring
2013-05-16
250
3-å
Bergnäsöring
2014-05-08
250
3-å
Bergnäsöring
Totalt
10 150 st
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Tabell 6. Sammanställning av utplanteringar av harr i Harrselemagasinet sedan 1996. Sammanställning av Åke
Forsén, Vattenfall.
Datum
Antal (st)
Ålder
Stam
1996-10-06
750
1-somrig
Norsjö/Vilhelminaomr.
1997-09-25
750
1-somrig
Norsjö/Vilhelminaomr.
1998-09-30
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
1999
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2000-10-03
750
1-somrig
Vilhelmina/Dainan
2001-09-21
750
1-somrig
Vilhelmina/Dainan
2002-10-02
750
1-somrig
Vilhelmina/Dainan
2003-09-05
750
1-somrig
Vilhelmina/Dainan
2004-10-06
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2005-10-01
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2006-10-05
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2007-10-01
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2008-10-06
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2009-10-04
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2010-10-06
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2011-10-10
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2012-10-04
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2013-10-09
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
2014-10-04
750
1-somrig
Stenträsket/Piteälven
Totalt
14 250 st

Tidigare märkningsförsök
Märkningsförsök av fisk har genomförts i flera olika magasin och vid ett antal olika tillfällen längs
Umeälven. Data från dessa försök har tillhandahållits av Institutionen för akvatiska resurser,
Sötvattenslaboratoriet på Sveriges lantbruksuniversitet. Det finns dock även märkningsförsök
genomförda före 1982, vilka ännu inte är inlagda i SLUs databas och som därför inte har varit tillgängliga
vid denna sammanställning.
De märkningsförsök som genomförts i Harrselemagasinet, i och nedan Överuman samt i anslutande sjöar
nedströms Överuman har sammanställts och utvärderats i denna rapport. Resultaten från dessa försök
har därefter tillsammans med resultat från försök på andra håll legat till grund för de förslag som tagits
fram angående fortsatta uppföljningar.

Överuman
Märkningsförsök av regnbåge, röding och öring har genomförts i själva Överuman men även direkt
nedströms sjön vid ett flertal olika tillfällen både före och efter vattenkraftsregleringen (tabell 6). Det
finns dock endast bra återfångststatistik från två av dessa märkningsförsök, utsättningen av öring 1989
och utsättningen av röding 1994.
Tabell 7. Sammanställning av kända märkningsförsök i Överuman.
Art
Utsättningsdatum Antal utsatta Antal märkta Stam
Ålder Utsättningsplats
Regnbåge
1965-06-20
750
750
2
Överuman Jerisbäcken
Röding
1956-08-10
398
100
0
Överumans utl. spärr
Röding
1959-05-08
54
7
0
Överuman uppströms kontroll
Röding
1959-06-28
348
100
0
Överuman nedst. spärren
Röding
1965-07-29
60
60
0
Överuman Umforsdammen
Röding
1965-09-23
23
13
Vild
0
Överuman utloppet
Röding
1965-08-21
30
30
Vild
0
Överuman Umforsdammen
Röding
1966-07-08
19
20
0
Överuman upp Umfors
Röding
1967-06-27
50
51
Vild
0
Överuman
Röding
1967-06-27
20
20
0
Överuman Hemselet
Röding
1967-08-16
30
30
0
Överuman Hemselet
Röding
1967-08-28
25
14
0
Överuman uppstr. Umfors
Röding
1967-09-15
26
26
0
Överuman uppstr. Umfors
Röding
1967-09-02
50
50
0
Överuman Hemselet

8

Röding
Röding
Röding
Röding
Röding
Öring
Öring
Öring
Öring
Öring

1968-04-24
1968-04-27
1969-07-01
1970-07-17
1994-07-16
1956-08-13
1959-06-04
1959-05-21
1969-08-08
1989-06-21

77
2
32
47
300
7
4
2
60
300

79
Vild
9
Vild
32
Vild
48
Vild
300 Hornavan
13
4
2
60
300
Bågede

0
Överuman utl. vid gränsen
0
Överuman Granösjön
0
Överuman uppstr. dammen
0
Överuman Umfors
3 Kåtaviken Vilasund Mjölkbäcken
0
Överumans utl. spärr
0
Överuman nedstr. spärr
0
Överuman nedstr. spärr
0
Överuman Skafsbäcken
3
Överuman Mjölkbäcken

Återfångster
Röding
1994-07-16 genomfördes en utsättning av 300 stycken brickmärkta treåriga Hornavanrödingar från
Umlax AB. Vid märkningen och utsättningen som skedde i Kåtaviken, Vilasund och utanför Mjölkbäcken
var det dock extremt varmt vilket brukar ha en negativ effekt på överlevnaden. Medelvikten hos den
utsatta fisken var 430 gram och de var ca 320 mm i längd. Totalt återfångades emellertid hela 110
rödingar eller 36,7% av fisken inom loppet av 788 dagar, d.v.s. två år och knappt två månader.
I medeltal fångades fisken efter 227 dagar (median 243 dagar) vilket motsvarar att en stor del av
rödingen fångades under pimpelsäsongen följande vår. De flesta återfångsterna av röding skedde även
antingen genom nätfiske under sommaren och hösten eller som pimpelfiske under vårvintern. Vid
återfångsten hade rödingen dock i medeltal endast vuxit cirka 22 mm i längd vilket tyder på en relativt
långsam tillväxt (se även figur 5). Det största antalet rödingarna återfångades genom nätfiske (50 st).
Dessa fångades från och med samma dag som utsättningen genomfördes till 788 dagar senare.
Medelvärdet för återfångsterna med nät var ca 174 dagar och medianvärdet var 109 dagar efter
utsättningen vilket innebär att en stor del av fångsterna med nät skedde redan under den första hösten
efter utsättning. Därefter var nätfångsterna mer sporadiska, dock med en viss ökning under följande
sommar och höst.
De 44 rödingar som fångades på pimpel fångades mellan 167-628 dagar efter utsättningen, d.v.s. under
den första och andra vintern efter utsättning. Ytterligare nio av de 14 rödingar som i SLUs register har
klassificerats som fångster på mete, kastspö och flugfiske, har dock troligen fångats på pimpel då
fångsterna skett under den isbelagda perioden. Den totala återfångsten fördelar sig i tid enligt följande
diagram (figur 1) samt geografiskt enligt figur 2.
1
Återfångst röding
12

Ackumulerad återfångst röding

Pimpelsäsong

Antal återfångster

10
8

0,9
0,8
0,7

Nätfiske

0,6
0,5

6

0,4
0,3

4

Ackumulerad återfångst

14

0,2
2

0,1

0

0
Antal veckor efter utsättning

Figur 1. Återfångster av treårig Hornavanröding utsatt 1994-07-16 i Överuman.
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Figur 2. Karta med schematisk bild över återfångster av utsatt röding i Överuman. Antalet utsatt fisk och
återfångster återspeglas i storleken på cirklarna. Röda cirklar markerar utsatt fisk och blå cirklar markerar
återfångster. Återfångsterna är dock grupperade i områden och visar därmed inte exakta återfångstplatser.

Öring
1989-06-21 planterades och brickmärktes 300 stycken treåriga Bågedeöringar ut vid Mjölkbäcken i
Överuman. Medellängden hos den utsatta fisken var ca 296 mm. Totalt återfångades 164 öringar (54,7%)
mellan 19 och 1585 dagar (ca 4 år och 3 månader) efter utsättningen (figur 3). I medeltal fångades fisken
efter 244 dagar och den hade då vuxit cirka 67 mm (medianvärdena för återfångst var 196 dagar
respektive 65 mm). En stor andel av öringen återfångades redan under den första hösten men den
tidsmässiga spridningen i återfångst var samtidigt mycket större än hos den utsatta rödingen och
återfångsterna skedde därmed under en längre period.
30

1
Spö + nätfiske aug

Återfångst öring

Ackumulerad återfångst öring
0,9
0,8
0,7

20

0,6
15

0,5
Nätfiske sept/lek
Pimpelsäsong

0,4

10

5

0,3
Nätfiske okt/lek
Spö+ nät aug

Ackumulerad återfångst

Antal återfångster

25

0,2
Pimpel Spö+nät aug

0

0,1
0

Antal veckor efter utsättning

Figur 3. Återfångster av treårig Bågedeöring utsatt 1989-06-21 i Överuman.

De flesta öringar fångades med nät i framförallt områdena runt Strimasund och Kåtaviken (figur 4). Dessa
öringar fångades mellan 24 och 1585 dagar efter utsättningen (medelvärde 232 och median 87) vilket
visar att en mycket stor andel av nätfångsterna skedde redan under den första sommaren och hösten.
Tillväxten var dock förhållandevis snabb (figur 5) eftersom medianvärdet för längdförändringen var 60
mm medan medelvärdet endast var tolv millimeter längre. Liksom för rödingen skedde återfångsterna,
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näst efter nätfiske, huvudsakligen genom pimpel under vårvintern. De pimpelfångade öringarna
fångades mellan 196-667 dagar efter
utsättning, d.v.s. under den första och andra
vårvintern efter utsättningen med den största
andelen återfångster redan under den första
pimpelsäsongen. En stor andel öringar som
fångades på pimpel återfanns i området runt
Bredviken, Mjölkbäcken och Kåtaviken.
Förutom dessa fångades enligt SLUs register
42 öringar på mete, kastspö och flugfiske varv
två troligen fångades på pimpel då detta skett
under den isbelagda perioden. Av de övriga 40
öringarna fångades de allra flesta redan under
den första sommaren och hösten och många
av dem fångades i området runt Mjölkbäcken.
En del av öringarna hade dock hunnit sprida
sig från Högstaby i nordväst till Portbron i
Umeälven nedströms Hemavan i sydost innan
fångst.
Figur 4. Karta med schematisk bild över
återfångster av utsatt öring i Överuman. Antalet
utsatt fisk och återfångster återspeglas i storleken
på cirklarna. Röda cirklar markerar utsatt fisk och
blå cirklar markerar återfångster. Återfångsterna är
dock grupperade i områden och visar inte exakta återfångstplatser.

Den utsatta öringen hade en mycket bättre tillväxt än den utsatta rödingen i Överuman. Detta kan dels
bero på att öring vanligtvis växer snabbare än röding men även på att öringen till större del än rödingen
planterades ut och återfångades i den övre och grundare delen av sjön där tillgången på föda bör kunna
vara större.
300
Öring

Röding

250

R² = 0,6582

Längdförändring mm

200

150

100
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50
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0
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Figur 5. Tillväxt (längdförändring) efter utsättning i Överuman. Statistik från återfångade fiskar.
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Nedan Överuman
I området strax nedströms Överuman har märkningsförsök genomförts i och i anslutning till Laisan.
Dessutom har fyra märkningsförsök genomförts i det närliggande Tängvattnet från vilken fisk kan vandra
ner till Laisan liksom från Överuman, varför resultaten även från dessa försök har sammanställts.
Laisan
I och omkring Laisan har märkningsförsök genomförts av regnbåge, röding och öring vid fem olika
tillfällen (tabell 8). Det finns dock endast återfångststatistik från två av dessa märkningsförsök,
utsättningen av svensk kanadaröding 1968 samt av röding 1995.
Tabell 8. Sammanställning av kända märkningsförsök i Laisan och Västansjön.
Art
Utsättningsdatum Antal utsatta Antal märkta Stam
Ålder Utsättningsplats
Kanadaröding
1968-05-14
500
500
Svensk
2 Laisan Laxnäs
Kanadaröding
1968-05-14
500
500
Finsk
2 Laisan Laxnäs
Kanadaröding
1969-05-08
500
2 Umeälv Laisan
Röding
1995-10-27
1000
750 Hornavan
0 Västansjö Laisan Tärnaby
Öring
1972-06-08
500
Gullspång
2 Umeälv Laisan

Tängvattnet
I Tängvattnet har märkningsförsök av öring skett under fyra år (1985-1988) och återfångststatistik finns
från samtliga utsättningar (tabell 9). Vid samtliga tillfällen sattes tvåårig öring ut och vid tre av tillfällena
användes Bågedeöring men 1986 planterades istället Gullspångsöring ut. Gullspångsöringen var även
något större än Bågedeöringen vid utsättningen. Under två av de fyra åren, 1986 och 1987, genomfördes
utsättningarna från kassar, däremot saknas sådana noteringar från för de två övriga tillfällena varför
dessa har förutsatts skett direkt i sjön.
Tabell 9. Sammanställning av kända märkningsförsök i Tängvattnet.
Art
Utsättningsdatum
Antal utsatta Antal märkta Stam
Ålder
Öring
1985-10-07
299
299
Bågede
Öring
1986-10-18
200
200
Gullspång
Öring
1987-10-17
300
300
Bågede
Öring
1988-10-13
200
200
Bågede

2
2
2
2

Medellängd (mm) Övrigt
227
261 Fr. kasse
227 Fr. kasse
234

Återfångster
Laisan - Kanadaröding
1968-05-14 planterades 1000 stycken tvååriga kanadarödingar ut i Laisan, varav hälften var av svensk
härstamning och hälften var av finsk. Samtliga individer brickmärktes och fisken planterades ut i
närheten av Laxnäs. Totalt återfångades endast fyra kanadarödingar eller 0,4 % efter märkningsförsöket.
Tre av dessa anges ha fångats i Storlaisan på nät vid separata tillfällen mellan den femte december 1983
och den 26:e augusti 1984, d.v.s. 15 till 16 år efter utsättningen. Den fjärde återfångades sista juni 1988,
d.v.s. 20 år efter utsättningen, men utan att fångsmetoden har angivits. Vid återfångsten vägde fiskarna
mellan 5,7 kg och 7,3 kg samt var mellan 75 och 87cm långa.
Laisan - Röding
1995-10-27 sattes 1000 Hornavanrödingar odlade hos Umasjö fjällröding ut i Västansjön och i Laisan.
Rödingen var i medeltal 288 mm lång och vägde 302 g vid utsättningen och 750 av dessa individer
brickmärktes. Totalt återfångades 245 rödingar eller 24,5% under de följande 1252 dagarna (inte fullt 3,5
år). De fångades i medeltal knappt ett år efter utsättningen (medelvärde 342 dagar, median 197 dagar).
Återfångsstatistiken visar dock att majoriteten av rödingen fångades redan under den första
pimpelsäsongen och en relativt stor andel fångades även under den andra pimpelsäsongen (figur 6). I
medeltal hade rödingen hunnit endast växa 17 mm innan den återfångades. Tillväxten var därmed låg
men varierade dock samtidigt kraftigt mellan olika individer (figur 7). Förutom de 141 rödingar som
fångades på pimpel fångades 46 st. på nät, tre på sax, två på kastspö och fyra på mete. För övriga 49
rödingar har ingen fångstmetod däremot angetts men då den övervägande delen av dessa rödingar är
fångade under vårvintern är troligen de allra flesta av dessa fångade på pimpel eller möjligen isnät.
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Figur 6. Återfångster av Hornavanröding utsatt 1995-10-27 i Västansjön och Laisan.
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Figur 7. Tillväxt (längdförändring) efter utsättning i Västansjön och Laisan. Statistik från återfångade fiskar.

Rödingen återfångades huvudsakligen i Västansjön och i Laisan (figur 8). Ett fåtal individer hade dock
vandrat upp mot Hemavan eller ner i Gäutan. Två individer uppges vara återfångade vid Umbukta, vilket
inte är möjligt utan att ha blivit
flyttade, då det finns totala
vandringshinder längs sträckan.
Ytterligare en individ anges vara
återfångad i Vänern, vilket dock
måste vara en felinmatning i
databasen.
Figur 8. Karta med schematisk bild
över återfångster av utsatt röding i
Västansjön/Laisan. Antalet utsatt
fisk och återfångster återspeglas i
storleken på cirklarna. Röda cirklar
markerar utsatt fisk och blå cirklar
markerar återfångster.
Återfångsterna är dock grupperade i
områden och visar inte exakta
återfångstplatser.
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Tängvattnet
Öringen som sattes ut 1985 i Tängvattnet återfångades mellan 67 och 1382 dagar efter utsättning (figur
9 och 10). Av dessa fångades 112 stycken på nät, två stycken vid notdragning, tio stycken på kastspö och
tre på flugspö under den isfria perioden. Dessutom fångades 18 stycken vid pimpel under den isbelagda
perioden samt sju stycken på mete under samma period (troligen pimpel). För tre öringar har ingen
fångstmetod angetts men två är troligen tagna på pimpel (april) och den tredje var fångad i augusti.
Eftersom utsättningen skedde i oktober fångades den första öringen på mete (pimpel) i december. Under
följande år fångades de första återfångsterna vid nätfiske strax efter utsättningarna trots att datumen för
utsättningarna var senare än de vanliga nätfiskeperioderna i sjön (juni till och med september). Detta kan
tolkas som att någon medvetet fiskade efter den utsatta öringen.
Eftersom märkningsförsöken skedde på samma sätt, med samma antal och med nästan samma
öringstorlek och stam (bortsett från ett år då en annan stam användes) under alla fyra på varandra
följande år har återfångsterna slagits samman i följande figurer. Då flera öringar från 1988-års utsättning
dock fångades mycket senare än övriga återfångster redovisas detta år i figur 10 tillsammans med den
totala återfångsten.
Tabell 10. Sammanställning av kända märkningsförsök i Laisan och Västansjön.
Längd vid
Längdförändring vid Vikt
Dygn innan
Utsatt år Stam
märkning mm återfångst mm
återfångst g återfångst (medel) Återfångst %
1985
Bågede
226,91
38,85
218,72
335,82
58,5
1986
Gullspång
260,55
39,85
313,24
340,01
41
1987
Bågede
227,66
43,04
236,11
264,13
42,6
1988
Bågede
234,11
24,35
217,16
283,25
47,5

Återfångsterna från utsättningen det följande året, 1986, skedde mellan fyra och 1064 dagar efter
utsättning. Av dessa återfångster fångades 41 öringar på nät, en på sax, tolv vid fiske med utter, tolv
stycken vid pimpel, nio på kastspö, sex på flugspö och en med okänd metod. Av dessa metoder skedde
endast pimpelfisket under vintertid. Utsättningen 1986 var av Gullspångsöring med en något högre
medelvikt än övriga års utsättningar av Bågedeöring.
Återfångsterna från 1987 års utsättningar skedde mellan fem och 1037 dagar efter utplanteringen. 65
öringar fångades på nät, tre på långdrag, fyra på utterfiske, fem vid flugfiske och tio vid fiske med kastspö
under den isfria perioden. Redan under den första hösten fångades dock 17 stycken nyutplanterade
öringar på nät i slutet av oktober och början av november. Under vintern fångades 37 öringar på pimpel
och till dessa bör tre av de fyra öringar för vilka ingen fångstmetod angetts, kunna läggas till.
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Figur 9. Återfångster av öring utsatt 1985-1987 i Tängvattnet.
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Återfångsterna efter det sista årets utsättningar skedde åtta till 2242 dagar efter utplanteringen. 55
stycken togs på nät, en på långdrag, sex på utter, tolv på kastspö och en på flugfiske under den isfria
perioden medan 17 stycken togs på pimpel och två på sax under den isbelagda perioden.
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Figur 10. Återfångst av öring utsatt 1988 samt den totala återfångsten av fisk utsatt 1985-1988 i Tängvattnet.

Sammanfattningsvis återfångades flesta öringarna i Tängvattnet under sommarhalvåret, framförallt med
nät, utter, kastspö och flugspö. Öringen fångades spritt över hela sjön (figur 11) men andelen
återfångade öringar var något lägre från utsättningarna 1986 och 1987 (tabell 10) då fisken först sattes
ut i en kasse, vilket är ett motsatt resultat jämfört med de resultat som redovisas i Museth 2008 och
Nilsson 1987 vilka tyder på att utsatt fisk som fått återhämta sig i kasse innan utsättning klarar sig bättre,
har högre överlevnad och blir mer stationära. Utsättningarna som genomfördes 1985 och 1988 gav
därmed en högre andel återfångade öringar och återfångstandelen från 1985 års utsättningar är även
ovanligt hög jämfört med de flesta andra försök (Hedlund 2001 och Nilsson 1987) och kan möjligen delvis
förklaras av ett ökat intresse för fiske och att återrapportera fångster i början av ett större projekt.

Figur 11. Karta med
schematisk bild över samtliga
utsättningar och återfångster
av utsatt öring i Tängvattnet.
Antalet utsatt fisk och
återfångster återspeglas i
storleken på cirklarna. Röda
cirklar markerar utsatt fisk
och blå cirklar markerar
återfångster. Återfångsterna
är dock grupperade i
områden och visar inte
exakta återfångstplatser.

Inte heller kan någon signifikant skillnad i tillväxt mellan olika stammar eller mellan öringar som placerats
i en kasse vid utsättningen eller planterats direkt ut i sjön kan heller utläsas ur resultaten. 1986
planterades visserligen en annan stam ut med en något större storlek. Tillväxten för detta år var trots
detta jämförbar med de övriga åren varför inte heller detta verkar ha gett någon tydlig skillnad i tillväxt
(figur 12). Tillväxten hos Gullspångsöringen med den större medelstorleken som sattes ut 1986 verkar
inte heller skilja sig åt jämfört med den utsatta Bågedeöringen (figur 12). Tillväxten i Tängvattnet var
även något bättre än i Överuman (figur 5).
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Figur 12. Tillväxt (längdförändring) efter utsättning Tängvattnet.

Harrsele
Även i Harrselemagasinet har märkningsförsök av regnbåge och öring skett vid ett flertal olika tillfällen
(tabell 11). Det finns dock endast återfångststatistik från tre av dessa märkningsförsök, de
öringutsättningar som genomfördes under åren 1980-1982.
Tabell 11. Sammanställning av kända märkningsförsök i Harrselemagasinet.
Art
Utsättningsdatum Antal utsatta Antal märkta Stam
Ålder Utsättningsplats
Regnbåge
1963-07-04
500
1 Umeälv Harrsele
Regnbåge
1963-07-04
500
1 Umeälv Harrsele ned
Regnbåge
1967-05-26
200
2 Umeälv Harrsele spegeln
Öring
1972-05-18
500
500 Gullspång
2 Umeälv Harrsele krv.
Öring
1976-06-15
200
200
Finsk
3 Umeälv Harrsele Ramselebron
Öring
1976-06-15
200
200
Finsk
3 Umeälv Pengfors Harrsele
Öring
1980-09-12
199
199
Björkaå
2 Harrsele krv.
Öring
1981-05-14
297
297
Björkaå
2 Harrsele dämn.omr.
Öring
1982-06-11
249
249
Porsi
4 Harrselemag

Återfångster
År 1980 sattes 199 stycken brickmärkta tvååriga Björkaåöringar ut vid
Harrselekraftverk och året efter planterades ytterligare 297 stycken ut inom
Harrsele dämningsområde. De senare hade en medelvikt på 105 g medan inga
storleksuppgifter finns från de övriga märkningsförsöken. Ytterligare ett år
senare, 1982, planterades 249 brickmärkta Porsiöringar ut i
Harrselemagasinet. Vid alla av dessa tre försök märktes samtliga utsatta
fiskar. Totalt återfångades dock endast sammanlagt 14 öringar eller 1,9 % från
dessa tre märkningsförsök (figur 14). Öringarna fångades i medeltal lite drygt
ett år efter utsättningen (spridning 60-730 dygn, medelvärde 376 dagar,
median 377 dagar) och de få öringar där storleksuppgifter finns tillgängliga
hade då vuxit hela 201 mm i medeltal (median 180mm) (figur 15). Inga
öringar återfångades däremot i närområdet, eller överhuvudtaget i
Umeälven. De öringar som fångades närmast utsättningsplatsen fångades i
Umeälvens mynning medan den öring som vandrat längst fångades på ett nät
utanför Bornholm (figur 13).
Figur 13. Karta med schematisk bild över återfångster av utsatt öring i
Harrselemagasinet. Den röda pricken visar Harrselemagasinets läge, blå prickar
markerar återfångster (styckevis). Blå ringar markerar återfångster med en otydlig
beskrivning t.ex. ”Östersjön”.
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Av de 14 återfångade öringarna fångades tio stycken på nät, en på ”mocka” eller krok och en på kastspö
medan det saknas uppgifter för de sista två individerna.
3

Återfångst utsatt 1980

Återfångst utsatt 1981

1

Återfångst utsatt 1982

0,9

0,7

Antal återfångster

2

0,6
0,5
0,4

1

0,3

Ackumulerad återfångst

0,8

0,2
0,1
0

0
2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106
Veckor efter utsättning

Figur 14. Återfångster av öring utsatt 1980-1982 i Harrselemagasinet.
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Figur 15. Tillväxt (längdförändring) efter utsättning i Harrselemagasinet. Statistik från återfångade fiskar.

De öringutsättningar som enligt uppgift från närboende i Harrselemagasinet har gett bäst effekt på fisket
var utsättningar som genomfördes i mitten/slutet av 1970-talet då öringfisket enligt uppgift var relativt
bra under några år. Troligen var det utsättningarna och märkningarna av finsk öring under 1976 som
utgjorde de lyckade utsättningarna. Återfångstresultaten från dessa märkningsförsök saknas dock i
utdraget från SLU då återfångststatistiken i databasen inte är komplett före 1982.
Inga märkningsförsök eller återfångstresultat finns heller från någon av de årliga harrutsättningarna i
magasinet.
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Återfångstförsök 2014
Under 2014 genomfördes ett försök att få in återfångstrapporter i form av enkäter om fångad fisk i
Överuman och Harrselemagasinet. Syftet var framförallt att se hur stor andel av den utsatta fisken som
återfångades men även få information om fiskens storlek, kondition och var den hade fångats. Strax efter
2014 års utsättningar av fisk tillhandahölls därför enkäter till fiskare i dessa vatten. Information om
enkäterna spreds så långt som möjligt via fiskekortsförsäljare, styrelsen för FVO, övriga lokala
kontaktpersoner, anslagstavlor samt byahemsidor och tillgång till enkäter har även funnits under hela
året.
Inrapporteringen av enkäterna kunde antingen ske direkt till Aquanord AB eller till lokala
kontaktpersoner. I Harrselemagasinet sattes även en brevlåda upp vid bygdegården där enkätsvaren
kunde lämnas. Totalt inrapporterades nio enkäter vilka omfattande 65 stycken fiskar. Samtliga enkätsvar
inkom från området omkring Överuman. Inga enkätsvar inkom från Harrselemagasinet vilket berodde på
att inga kända återfångster av utsatt fisk skedde under 2014 (den lokala kontaktpersonen Jon Forsgren
kontaktade och frågade de som brukar fiska i magasinet).
I och nedan Överuman skedde 15 rapporterade fångster av röding 2014. Samtliga av dessa rödingar togs
på spö och fiskarna fångades mellan den 26:e juni och 21:a juli. Då varken rödingen som planteras ut i
Överuman av fiskevårdsområdet, eller rödingen som sätts ut nedan dammen som en del av
Klippenutsättningarna, var märkta kan dessa dock vara svåra att särskilja från vild fisk. Ingen fisk
rapporterades uppvisa några skador men några av fiskarna angavs ”troligen vara odlade”. Tio av
rödingarna togs nedströms dammen och härrörde troligen från Klippenutsättningen då dessa fångats
inom en månad från utsättningsdatumet. De övriga fem rödingarna fångades i sjön och var antingen
naturligt reproducerade rödingar eller härrörde från utsättningarna av den lokalt odlade rödingen.
Den minsta inrapporterade rödingen vägde 400 gram medan de fyra största rödingarna, vilka alla vägde
över ett kilo (1200-2700g samt 45-55 cm), fångades i Överuman utanför Umasjö. I Överuman fångades
dock även en mindre röding och de tio resterande rödingarna (400-900g) fångades i Långforsen
respektive spegeldammarna nedströms dammen.
Förutom röding har 50 rapporterade fångster av öring inkommit från området kring Överuman under
perioden 2014-06-26 och 2014-08-06. Under denna period fångades 34 öringar på spö, varav tolv
stycken i älven nedströms dammen medan resterande 22 spöfångade öringar fångades utanför Umasjö.
Av de 22 öringarna som fångades utanför Umasjö fångades hälften i området utanför fiskodlingen.
Utöver detta fångades 16 öringar på nät utanför Umasjö den 6:e augusti. Totalt rapporterades tre
öringar ha skador på någon av fenorna, varav två på någon av framfenorna. Samtliga av dessa öringar
fångades i spegeldammarna nedströms Överuman. Den enda öring som i enkätsvaret angavs vara odlad
var däremot skadefri.
De inrapporterade öringarna varierade mellan ca 200g upp till 1350 g (53cm) i storlek och samtliga
öringar som överskred 0,5 kg i vikt (12 st) fångades i Överuman, medan övriga mindre öringar fångades i
både Överuman och nedströms dammen.
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Tidigare studier av fiskutsättningar
I området mellan Överuman och Laisan har ett flertal försök genomförts, bland annat av Johan
Östergren. Resultaten från Östergrens försök visade i korthet att rödingen som sätts ut mellan Överuman
och Klippen till största delen vandrar nedströms och även ut från strömsträckan, (förutsatt att de inte
hinner fångas av sportfiskare). Den röding som på försök sattes ut från odlingen i Umasjö stannade kvar
längre i älven än den röding som fötts upp och fraktats från Arjeplog. Trots detta stannade endast
ungefär hälften av den lokala rödingen kvar i det relativa närområdet under hösten medan samtliga
rödingar från Arjeplog vandrade nedströms inom drygt tre veckor från utsättningen.
Av den fångstfärdiga röding som satts ut i Laisan nedströms Klippen fångas en stor andel på pimpel redan
under den första vintern. Genetiska analyser av röding tyder även på att den röding som numera
påträffas i Laisan till största delen kommer från utsättningar. Dessa resultat medförde att Östergren
(2006) tog upp tre relevanta frågeställningar:
1. Går det att påverka vandringsbeteende hos utsatt fisk?
2. Vilka effekter har utsättningarna på fisket?
3. Vilken är den långsiktiga effekten på fiskbeståndet?
För att se om det är möjligt att besvara dessa frågeställningar har resultaten från andra studier av utsatt
fisk sammanställts. De slutsatser som kunnat dras från de genomgångna studierna och resultaten från
tidigare undersökningar i de aktuella vattnen har därefter utnyttjats vid framtagandet av förslag till
fortsatt uppföljning av regleringsutsättningarna.

Vandringsbeteende
Olika fiskars vandringsbeteende finns sammanställt och väl beskrivet i Havs och vattenmyndighetens
rapport 2013:11, ”Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum”.
Nästan alla fiskarter nyttjar vandring för tillväxt och överlevnad och ett antal arter är även helt beroende
av detta. Fiskar söker under olika stadier av sitt liv olika livsmiljöer för att optimera sin tillväxt,
överlevnad och reproduktion. Utöver detta undviker de med hjälp av vandring fysiskt besvärliga
förhållanden men det finns även en drift att sprida arten. Vandring leder till ökade risker för skador eller
predation och därmed en ökad dödlighet, men vandrande populationer kan samtidigt ofta växa sig större
i storlek och ha en högre reproduktionsframgång (Jonson och Jonsson 1993). Inom ett bestånd kan det
även finnas både individer som vandrar medan andra är stationära. Kombinationen av genetiska och
miljömässiga faktorer avgör om en specifik individ kommer att välja att vandra.
Det finns fyra drivkrafter bakom födosöksvandringar; dels en ökad födotillgång eller en reducerad
konkurrens i det nya området, men även en optimering av temperaturförhållanden för fisken eller en på
annat sätt reducerad energiåtgång i förhållande till födointaget. Vandring för lek och reproduktion sker
oftast som en återvandring till det område där lekfiskarna själva har fötts, vilket vanligen kallas
"homing". På detta sätt kan genetiskt särskilda populationer bildas i olika vattendrag. Under vintern
förflyttar sig de flesta fiskarter i vattendrag till djupare och mer lugnflytande områden i sel eller sjöar för
att dels undvika bottenfrysning eller instängning vid isbildning, men även för att minimera den
energiåtgång som annars skulle krävas för att hålla sig kvar i det strömmande vattnet. Dessa typer av
vandringar sker även vid långvarig torka eller vid översvämningar.
När möjligheten till vandring begränsas påverkas den genetiska variationen hos beståndet och det kan
leda till att en population eller art helt försvinner från ett vattensystem. Beståndets förmåga att
återhämta sig från miljöstress och att ställa om för att klara av nya miljöförutsättningar (resiliens)
minskar på grund av detta (Näslund m.fl. 2013).
Öring
Hos öring som lever helt i sötvatten finns en stor variation vad gäller vandringsmönster (Näslund m.fl.
2013). Öring som vandrar ut till sjöar för tillväxt kan vara uppdelade i nedströmslekande samt flera olika
uppströmslekande bestånd. Dessa populationer kan därför vara genetiskt särskilda från varandra.
Storvuxna öringar har ofta haft sin lekplats nedströms stora sjöar eftersom sådana platser ger
gynnsamma förutsättningar för tillväxt (Näslund m.fl. 2013). Just dessa områden är emellertid de som
huvudsakligen försunnit eller minskat kraftigt i samband med vattenkraftsregleringar av älvar och
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vandringsmöjligheterna tillbaka upp till den uppströms liggande sjön har ofta helt försvunnit. En annan
vanlig vandring, både för födosök och för reproduktion, är uppvandring i mindre biflöden från större
vattendrag. Uppvandringen sker vanligen under försommaren då biflödena snabbare får en ökad
temperatur (Sömme 1941), framförallt i fjälltrakterna, medan återvandring till det större vattendraget
sker under senhösten inför övervintring i djupare områden. Samma typ av vandring sker emellertid även
hos strömlevande öring i mindre vattendrag (Carlsson m.fl. 2004).
I samband med att en älv regleras påverkas hela ekosystemet och förutsättningarna för fiskarter som är
beroende av strömmande vatten för reproduktion, födosök och ståndplatser etc. kommer av flera skäl
att försämras. Även den ökade konkurrensen och predationen från arter som är bättre anpassade för
mer stillastående vatten kommer att påverka bestånden på längre sikt.
Öringbeståndet i Umeälven har påverkats kraftigt av utbyggnaden och regleringen av älven. Detta beror
dels på att nästan alla strömsträckor i huvudfåran har reglerats och antingen dämts över eller torrlagts,
vilket har förstört stora arealer av lek- och uppväxtområden för öring. Dels har vandringshinder
uppkommit genom regleringen, främst i form av kraftverksdammar, men även till viss del i form av höga
regleringsamplituder och svårigheter att vandra upp i biflöden i årsregleringsmagasin. Reproduktionen i
biflödena fungerar däremot fortfarande, förutsatt att öringen tar sig upp i biflödet och att biflödet inte är
allt för kraftigt flottledsrensat. Öring verkar dock vara beroende av att nå en tillräcklig storlek innan den
kan dra nytta av de sjömiljöer som regleringsmagasinen innebär (Nordwall m.fl. 2002). Ett glapp i
tillgängligt habitat kan därför uppstå om biflödena är för små för att hysa öring upp till en tillräcklig
storlek för att de ska kunna överleva och tillväxa i magasinen.
Utsättningar av öring har genomförts i de allra flesta magasin längs Umeälven. Erfarenheten av
fiskutsättningar är dock likartade i många reglerade älvar och magasin och visar ofta på låga återfångster.
I vissa magasin, exempelvis Harrselemagasinet i Umeälven, verkar den utsatta öringen vandra nedströms
nästan direkt efter utsättningen. Mycket forskning har genomförts på vandringsvilja och smoltifiering hos
utsatt laxfisk. Forskningen har emellertid främst inriktats på havsvandrande eller insjölevande lax och
endast till mycket liten del på öring. I de vattendrag där försöken genomförts har man därför nästan
uteslutande haft den motsatta problematiken, d.v.s. att det är önskvärt att den utsatta smolten skall
vandra ut till sjön eller havet från vattendraget så snart som möjligt för att maximera tillväxten och
överlevnaden. Ingen forskning om vilka faktorer som får fisken att bli mer stationär har däremot kunnat
påträffas. Forskningen som genomförts visar dock framförallt att öring smoltifierar tidigare om tillgången
på föda är begränsad, vilket även sätter igång vandringsbeteendet hos öringen (Norrgård m.fl. 2014 a
och b) och att utsättningar som sker innan smoltifieringsprocessen är helt avslutad medför att en större
andel av fisken stannar kvar (Fiskeriverket 2007). Lax och öring som har god tillgång på föda uppvisar en
snabbare tillväxt och könsmognad istället för smoltifiering (Olsson et al 2006, Wysujack et al 2008).
Honor uppvisar generellt en högre benägenhet att vandra än hanarna, där hanar med en högre
konditionsfaktor dessutom har en ökad tendens att stanna kvar efter utsättning. Det finns dock även
undersökningar (Lans et al 2011) som inte visar på några skillnader i vandringsbeteende beroende på
fodermängd, men däremot var skillnaden i konditionsfaktor mellan de olika bestånden låg i just denna
studie. Både konditionsfaktorn och andelen kroppsfett minskar dock hos både öring och lax under dess
andra vår i odling som en del av deras utveckling mot smoltifiering och kan därför möjligen påverka
utfallet. En slutsats som möjligen kan dras är att det är konditionsfaktorn snarare än födotillgången som
avgör fiskens benägenhet att vandra efter utsättning. Flera undersökningar visar dock att valet mellan att
smoltifiera eller att bli tidigt könsmogen beroende på födotillfång och energiinnehåll i fodret sker redan
på hösten innan utsättning, d.v.s. mer än ett halvår innan några tecken på valet av strategi blir synliga.
Detta medför att man i odlingen inte enbart kan justera utfodringen under de sista månaderna innan
utsättning om man vill styra fiskens vandringsbenägenhet, utan måste göra det under en längre period.
Idag sätts nästan uteslutande 3-årig Bergnäsöring ut i Umeälven som regleringsutsättningar. Denna blir
lekmogen året efter utsättning enligt Johan Andersson på Lycksele fiskodling. Då Bergnäsöring är en av få
nedströmslekande stammar (i odling) medför detta att dess drift att vandra nedströms ökar senast året
efter utsättning. Då möjligheterna att återvända uppströms efter lek saknas längs älven på grund av
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avsaknad av fiskvägar är detta därför långt ifrån optimalt om man vill bibehålla en god öringstam och ett
gott öringfiske i magasinen.
En av de bidragande orsakerna till hur lyckad en utplantering blir, är den genetiska variationen mellan
den utsatta och den befintliga stammen. Öringar från olika populationer har ofta anpassats genetiskt till
de lokala förutsättningarna (Dannewitz m.fl. 2014). Det är därför viktigt att framtida utsättningar så långt
som möjligt inte sker med främmande öringstammar och att antalet olika utplanterade stammar
minimeras. Om främmande stammar ändå används vid utsättningarna bör stammar som fungerar
(tillväxer och stannar) i området användas. Stammar med en ökad drift att vandra nedströms och
försvinna ut ur vattendraget bör undvikas då dessa istället kommer att påverka andra områden i
samband med sin reproduktion. Enligt Johan Andersson, Lycksele Fiskodling kan eventuellt Bågedeöring
vara ett bra regionalt alternativ för Umeälven där/om inte lokala stammar kan användas, då denna visat
sig fungera bra i övre delen av älven och dessutom är uppströmsvandrande. Även den finska öringen som
sattes ut under slutet av 1970-talet i Harrselemagasinet (troligen Konnevesiöring) verkar ha fungerat bra
i de lägre belägna älvmagasinen.
Röding
Röding finns i första hand i fjällområdet där arten dominerar i många sjöar. Röding är huvudsakligen
sjölekande men det finns även en rad strömlekande populationer i tillflöden till fjällsjöar (Runnström
1964, Bergwall & Berglund 2010). I vissa vattendrag kan rödingen emellertid vandra relativt långa
sträckor (300-400 meter) upp i vattendaget inför lek (Näslund m.fl. 2013). Leken sker omkring september
och ynglen vandrar tidigt ut från vattendraget och till sjön, redan under första sommaren.
Röding i större fjällsjöar söker sig även nedströms till utloppsvattendraget, framför allt under
sensommaren (Lindström 1954). Vandringarna i många större fjällsjöar, exempelvis Överuman, var
mycket omfattande innan regleringen med tusentals individer, men vandringen handlade troligen inte
alls, eller bara delvis om reproduktion. Möjligen var det fråga om födosök i samband med de stora
kläckningar av nattsländor som normalt äger rum i utloppsvattendrag under denna tid på året (Lindström
1954). Under 1959 gjordes ytterligare undersökningar av rödingvandring från Överuman vid vilka det
visade sig att det även skedde en stor andel nedströmsvandring redan under försommaren. Dessa
rödingar återvände sedan uppströms under förhösten innan lekvandringen kom igång (Lindström 1966).
De flesta av de vatten där dessa typer av rödingvandringar förekom är emellertid numera reglerade och
vandringsmöjligheterna har därmed försvunnit. Eftersom rödingen i dessa sjöar uppvisade
nedströmsvandring under försommaren i samband med höga flöden finns det även en osäkerhet kring
hur den fisk som sätts ut under sommaren beter sig och om utsättningar nära magasinens utlopp är
lämpliga att genomföra under dessa perioder.
Man har även kunnat visa att röding företar uppströmsriktade vandringar från fjällsjöar till biflödena
under våren för att utnyttja att det varmare vattnet och den ökade produktionen i dessa (Curry-Lindahl
1957, Näslund 1992). Dessa vandringar kan upprepas och säsongsmässiga habitatskiften utvecklas om
det finns produktiva habitat som ger god tillväxt i biflödena (Näslund 1991). I Svenskt ElfiskeRegiSter
(SERS) finns det uppgifter om fångst av röding i vattendrag vid 161 tillfällen (i Dalarnas, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län). Dessa fångster utgörs i huvudsak av ung röding (medellängd 8–12
cm) som tillbringade sommaren/hösten (juni–oktober) i vattendrag med få konkurrenter och inga
utpräglade rovfiskar. Avståndet ned till närmaste sjö var i medeltal 1,6 km, vilket visar att de unga
rödingarna kan vandra långt upp i vattendragen.
Harr
Harr finns i vattendrag längs norrlandskusten, i Norrlands skogsområden samt i fjällnära områden. Den
lever huvudsakligen i större strömmande vattendrag men finns även i mindre vattendrag och kan även
växla mellan lekvattendrag och sjömiljöer. Harren genomför omfattande vandringar men det finns också
resultat som tyder på ett mer stationärt beteende (Näslund m.fl. 2013). Genom telemetriundersökningar
har vandringar spridda under hela året dokumenterats i stora älvar men även säsongsmässiga skiften
mellan grunda områden för födosök och djupare övervintringsområden nedströms (Näslund m.fl. 2013).
Harren är vårlekare och uppvandring av lekfisk sker beroende på vattentemperaturen runt april/maj men
den kan även vandra nedströms för lek i utloppsvattendrag.
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Utbyggnaden och regleringen av älvarna har begränsat harrens vandringsmöjligheter vilket har medfört
att bestånden kan var genetiskt fragmenterade (Näslund m.fl. 2013). Vandringshinder kan tydligt
begränsa harrens förekomst i olika vattensystem. Förutom detta påverkas harren av att tillgången på det
strömmande habitatet minskar samtidigt som konfrontationer och konkurrens med sjölevande
konkurrenter och predatorer ökar (Björkvik 2014).

Odling och utsättningar
I den litteratur som finns tillgänglig finns ett antal mer eller mindre beprövade förslag och riktlinjer på
vad som kan, bör eller ska göras för att lyckas så bra med utsättningen med hög överlevnad, tillväxt och
ett förbättrat fiskbestånd i det utsatta området. En grundförutsättning för att lyckas med en utsättning
är emellertid att ta reda på den exakta orsaken till det bristande fiskbeståndet samt syftet med åtgärden
(Museth 2008). Utsättningar av yngre öring i biflöden kan till exempel i vissa fall, men inte alltid, vara en
bra lösning för att återskapa ett naturligt reproducerande bestånd. Om dessa biflöden redan har goda
bestånd av en lokal öringstam kan utsättningar av odlade öringar försämra den totala öringpopulationen
i området (Fiskeriverket 2007). Om reproduktionen fungerar väl och alla naturliga lek-och
uppväxtområden är upptagna av den naturliga öringen kan utsättningar av odlad öring tränga bort den
naturliga öringen genom ökad konkurrens och genom att odlad öring är van att vistas i högre tätheter än
de vilda släktingarna. Detta trots att vild öring är en bättre konkurrent om föda och även har lättare att
hitta nya födoslag än den odlade öringen. För att utsättningar av yngel i biflöden skall lyckas och ge en
positiv effekt ska ”flaskhalsen” vara brist på reproduktion genom brist på lekmogen naturlig öring
alternativt brist på lekområden (Jonsson 2001). I det första av dessa fall ger utsättningar endast en
positiv effekt fram till att öringbeståndet hunnit återhämta sig och den naturliga reproduktionen kommit
igång. Därefter leder fortsatta utsättningar till en ökad konkurrens mellan ynglen och en negativ effekt
på beståndet som helhet (Jonsson 2001). I det andra fallet, med brist på lämpliga lekområden men
tillgång till bra uppväxtområden, kommer utsättningar att behövas kontinuerligt eftersom ingen naturlig
reproduktion tillför öringyngel till området.
Är syftet enbart att skapa ett ”put&take vatten” bör fångstfärdig fisk sättas ut. Återfångsterna har i flera
försök visat sig vara högre med ökad storlek på det utsatta materialet (Nilsson m.fl. 1987, Östergren
1996). En ökad storlek på fisken minskar risken för predation från framförallt gädda och större abborre,
men även fisketrycket och konkurrensen från andra arter påverkar överlevnaden (Museth m.fl. 2008).
Åsikter har under detta projekt framkomit om att en av orsakerna till de dåliga resultaten av tidigare
öringsutsättningar i Umeälven har berott på att fisken varit för liten vid utsättningen (Johan Andersson,
Lycksele fiskodling samt Åke Forsén, Vattenfalls fiskodling Stornorrfors), vilket skulle ha medfört en ökad
predationsrisk från framförallt gädda men även att den utsatta fisken inte varit stor nog att kunna börja
äta småfisk. Det gäller dock att för varje sjö eller magasin hitta den storlek på fisken som ger bäst resultat
utifrån de specifika förutsättningarna.
Risken med att sätta ut stor fisk är dock att de i vissa fall snabbt kan vandra bort från området. I ett
put&take område som saknar eller har dåliga möjligheter till reproduktion måste även utsättningarna
ske kontinuerligt för att fiskbeståndet skall bibehållas. Även i dessa fall är det bra att använda ett så
lokalt avelsmaterial som möjligt och/eller ett avelsmaterial som uppvisar en så svag instinkt till
nedströmsvandring som möjligt. Detta för att de utsatta fiskarna inte skall simma nedströms och de som
ändå gör detta endast skall ge små negativa effekter i de magasin där de eventuellt stannar och hittar
reproduktionsområden. Det bör därför även finnas en gemensam strategi inom älven för vilken eller vilka
stammar som bör användas vid utsättningar. Eftersom öring verkar vara beroende av att nå en tillräcklig
storlek innan den kan dra nytta av sjömiljöer bör dock öringar som sätts ut i magasin vara tillräckligt
stora, även om syftet inte är ett put&take vatten, utan en stödutsättning för att förbättra det befintliga
öringbeståndet (Nordwall m.fl. 2002). Harr är bättre än öring på att utnyttja sjömiljöer men ansamlas
trots detta gärna i sund eller strömmande partier om det finns att tillgå i området. Detta medför
dessutom att fiske och framförallt vinterfiske efter harr kan kräva viss försiktighet eftersom harren
samlas i dessa områden och risken för överfiske ökar markant (Nordwall m.fl. 2002).
Förutom att ta hänsyn till genetik (naturliga bestånd samt utsatta stammar) och predationstryck i
regleringsmagasinet och dess biflöden, är det även möjligt att i samband med odlingen av sättfisken
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styra dess kondition samt genomföra antipredatorträning (Museth m.fl. 2008). Man har dessutom sett
en ökad överlevnad på sättfisken om man väljer att sumpa fisken i magasinet under några dagar, upp till
cirka två veckor innan utsättning, eftersom nivån av stresshormoner i fisken inte återvänder till de
normala efter förflyttningen och hanteringen förrän efter två veckor (Museth m.fl. 2008, Fiskeriverket
2007). Stressade fiskar har svårare att anpassa sig till nya miljöer och även att undvika predatorer. I
odlingsförsök har man dessutom genomfört lyckad antipredatorträning genom att få fisken att associera
predatorlukt med faror. I försök med regnbåge har man tillsatt ett hormon som utsöndras av skrämda
regnbågar samtidigt som doft av en predator, exempelvis gädda, har tillförts. Genom detta har man
kunnat påvisa ett ökat undvikande av gädda efter utsättning i naturen (Museth m.fl. 2008).
För att maximera överlevnaden är det viktigt att sätta ut fisken på ett skonsamt sätt och gärna utspritt på
ett flertal platser i magasinet. Håvning av fisk kan ibland vara nödvändigt för att sprida fisken inom
magasinet med båtar eller liknande. Vid håvning måste dock stor försiktighet vidtas eftersom håvningen
stressar fisken och vid håvning av många individer åt gången kan individerna i botten av håven även
skadas/stressas av det ökade trycket. Jämfört med att sätta ut all fisk på ett och samma ställe kan detta
ändå i vissa fall vara att föredra.
Vid transport är det mycket viktigt att ta hänsyn till vattentemperaturen i det vatten som fisken skall
sättas ut i. Man bör eftersträva att hålla samma vattentemperatur i både frakttanken som i
vattendraget/magasinet, men framförallt inte sätta ut fisken i ett varmare vatten än den odlats och
fraktats i, hellre tvärtom (Johan Andersson, Lycksele fiskodling). För att minska risken att den utsatta
fisken omedelbart simmar nedströms och därmed försvinner ut ur magasinet kan man även släppa ut
fisken (framförallt yngre fiskar) högre upp i magasinet eller i anslutande biflöden. Utsättningar i biflöden
bör dock inte göras på bekostnad av en för stor konkurrens med de vilda artfränderna.
Vid utsättningar under våren eller försommaren blir en stor andel av fisken uppfiskad redan under de
första månaderna efter utsättning. Vid höstutsättningar får fisken däremot mer tid till att acklimatisera
sig och lära sig hitta föda innan den blir fångad (Nilsson m.fl. 1987). Detta gäller framförallt vid
utsättningar av större fiskar i områden med gott om bytesdjur (småfisk). Johan Östergren genomförde
2005-2006 ett försök med radiomärkning av utsatt röding i sträckan mellan Överuman och strax
nedströms Klippens kraftstation i Umeälven (Östergren 2006). Rödingen som sattes ut på hösten 2005
var odlad lokalt i en fiskodling i Umasjö (ca 6 km uppströms) medan rödingen som sattes ut i juni följande
år var odlad i Arjeplog (avstånd 30 mil). Majoriteten av rödingarna vandrade innan försöket var slut minst
4 km nedströms. Den stora skillnaden mellan grupperna var att den lokalt odlade rödingen, som sattes ut
på hösten, till en början vandrade uppströms och även huvudsakligen höll sig i detta område efter
utsättningen. Flera rödingar stannade även under resten av hösten i området och två av nio rödingar
fanns fortfarande kvar i strömsträckan i juni året efter. Den röding som sattes ut under sommaren och
som hade transporterats längre simmade däremot nästan omedelbart nedströms. Redan 23 dagar efter
utsättningen var endast sex av 15 rödingar kvar inom ett avstånd på 9 km nedströms utsättningsplatsen.
I en norsk undersökning som genomfördes 1976, d.v.s. tolv år efter vattenkraftsregleringen i
Gudbrandsdalslågen, justerades minimivattenföringen i älven uppströms Mjøsa för att passa öringens
livscykel. Detta gav en väsentligt förbättrad reproduktion i den 4,4 km långa strömsträckan.
Gudbrandsdalslågen skiljer sig dock från Umeälven genom att det finns strömmande vatten kvar i
huvudfåran i form av minimitappning förbi kraftverket. Minimivattenföringen är dock väldigt låg i
förhållande till den ursprungliga vattenföringen i älven och varierar mellan 1,8 och 20 m3/s under året
med de högsta flödena i samband med öringens lekperiod. Flödena anpassades endast till öringens
livscykel och andra naturliga högflöden exempelvis vårflod saknas därför fortfarande. Den förändrade
minimivattenföringen i kombination med utsättningar av odlad ”lokal” öring har gett ett livskraftigt
bestånd av öring även om hälften av lekbeståndet utgörs av utsatt fisk och hälften av naturlig
reproduktion. Enligt Kraabøl m.fl. (2009) liksom enligt Fiskeriverket (2007) är det dock viktigt att
kompensera de möjliga negativa evolutionära processerna i vattendraget genom att öka andelen vild fisk
i lekbestånden. Den mänskliga selektionen på bestånden bör därför minimeras genom att ge ett så stort
spelrum som möjligt för naturlig selektion med täthetsberoende mekanismer. Dödligheten under de
första kritiska stadierna efter kläckning har i undersökningar visat sig vara täthetsberoende. Efter
yngelstadiet blir predationstryck och omgivningens förutsättningar de reglerande faktorerna för
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individtätheten i ett fisk bestånd opåverkat av fiske (Jonsson 2001). Naturlig selektion med
täthetsberoende mekanismer kan enligt Kraabøl m.fl. (2009) genomföras genom tre steg: 1. Fisket bör
regleras så att lågproduktiva populationer inte slås ut eftersom de kan utgöra en stor del av de totala
fångsterna, 2. Fisket bör regleras så att selektionen genom fisketryck inte avviker från naturlig selektion,
3. Att den naturliga selektionen som beror på antal- och täthetsberoende faktorer till stor del bör vara
reglerande på vuxna individer under leken. Det tredje steget underlättas genom att dels förändra
tappningsregimen så att vandring förbi vandringshinder underlättas, fördelningen av lekfisk i älven
förbättras, reproduktionsframgången på reglerade sträckor förbättras samt återvandring och
smoltutvandring underlättas. Även om nästan alla av Umeälvens tidigare strömsträckor är överdämda
eller torrlagda kan dock en översyn av minitappningar och körningen av de olika kraftverken öka den
naturliga reproduktionsframgången i huvudfåran i ett flertal sträckor.
Även för att förbättra harrbestånden måste strömmande habitat och en varierad bottenmiljö återskapas,
korttidsreglering undvikas, tappningar ses över, vandringshinder avlägsnas eller minimeras, lekområden
anläggas samt det tillåtna fisket regleras (Björkvik 2014). Då harr dock även är mycket känslig för
predation av gädda samt konkurrens med sik (Nilsson m.fl. 1987) bedömer Björkvik (2014) emellertid att
utsättningar av harr i regleringsmagasin med mycket gädda inte är att rekommendera.

Påverkan på vilda bestånd
Märkningsförsök av odlad insjölax i Värmland visar på en försämrad förmåga att hitta bra lekområden i
naturen redan hos den första generationen av odlad fisk (föräldrafiskar fångade i det vilda, ev. med
inslag av odlad fisk). Den odlade laxen vandrade ofta mer osystematiskt upp längs vattendraget jämfört
med den vilda laxen och hade mindre bråttom till lekplatserna, vilket även medförde att många av de bra
lekplatserna sannolikt redan var upptagna när de anlände. Den odlade laxen vandrade även förbi de som
antogs vara de bästa områdena (Hagelin m.fl. 2015) och stannade inte förrän längre upp i vattendraget.
En orsak till detta skulle dock kunna vara att de bästa platserna redan var upptagna eller att den odlade
fisken var sämre konkurrenter om lekplatserna när de väl passerade lekområdena. Allt detta resulterade
emellertid i att hälften av den odlade laxen inte lekte medan endast 12 % av den vilda laxen stod över
leken (Hagelin m.fl. 2015). Liknande resultat för regnbåge i USA visar att den reproduktiva potentialen
minskar med 40 % för varje generation som fisken föds upp i odling fram till smoltstadiet (Fiskeriverket
2007). Om resultaten är jämförbara mellan arter kan inblandning av odlad öring därmed påverka det
totala öringbeståndet i ett område negativt. Detta har även noterats av Fiskeriverket (2007) och i den
norska undersökningen i Gudbrandsdalslågen (Kraabøl 2009), men den ökade minimitappningen i
Gudbrandsdalslågen i kombination med de kontinuerliga utsättningarna gjorde att öringbeståndet trots
allt hade kunnat återhämta sig relativt bra. Det finns dock inte någon reglerad älv där det är rimligt att
tro att bestånden av strömlevande arter helt kan återgå till hur de såg ut innan regleringen tillkom.
Återskapande av vandringsvägar och restaureringar av befintliga strömsträckor som har behov av
åtgärder ger dock en ökad naturlig produktion samt en ökad andel vild fisk i det totala beståndet och
därmed även ett mer långsiktigt hållbart bestånd (Fiskeriverket 2007). Detta medför även att mängden
kompensationsutsättningar på sikt eventuellt kan minska i området (Fiskeriverket 2007).
I en mindre en genetisk uppföljning av tidigare utsättningar av röding i och ovan Västansjön, nedanför
Klippens kraftstation i Umeälven, visade resultaten att samtliga fångade och provtagna fiskar var odlade
och dessutom troligen härrörde från samma utsättning (Östergren 2009). Utsättningarnas inverkan på
fiskbestånd i älven kan därmed bli mycket stora. Tre följdfrågor av denna undersökning, vilka ännu inte
är besvarade, är därmed; försvinner rödingen från området om utsättningarna upphör, fungerar
reproduktionen hos den eventuella vilda spillran av röding som finns kvar eller fungerar reproduktionen
för den utsatta rödingen? Dessa frågor är relevanta även för andra utplanterade arter, exempelvis
öringen i delar av älven.
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Förslag till fortsatt uppföljning av regleringsutsättningar av fisk
För att genomföra en relevant uppföljning och vid behov även en justering av de regleringsutsättningar
av fisk som sker i de olika magasinen måste först och främst syftet och målsättningen med
utsättningarna i de olika magasinen fastställas. Målsättningarna kan dessutom skilja sig åt mellan olika
magasin utifrån de olika förutsättningarna som finns. I vissa magasin kan målsättningen vara att
upprätthålla fiskemöjligheter genom utsättningar av fångstfärdig fisk medan andra magasin har bättre
naturliga förutsättningar att delvis återskapa ett naturlig reproducerande bestånd och har därmed
målsättningen att uppnå detta. Parallellt med denna rapport sker för närvarande ett stort arbete med att
utreda samtliga ekologiska konsekvenser av regleringen i Umeälven och ta fram en lista på åtgärdsförslag
för att uppnå en God ekologisk potential i älven. I och med dessa åtgärder genomförs framöver kommer
förutsättningarna för att upprätthålla och bibehålla bestånd av strömlevande arter att förbättras i vissa
delar av älven. Målsättningen och valet av utsättningsstrategi kan därmed även komma att förändras i
vissa av magasinen på sikt.
Som grundregel bör dock lokala stammar (så långt som möjligt) användas vid utsättningarna. Om detta
inte är möjligt bör i andra hand regionala, icke nedströmsvandrande, stammar användas och i sista hand
övriga stammar som tidigare har visat sig fungera i Umeälven. Syftet med denna prioritering är att
minimera inslaget av och växlingen mellan olika inplanterade stammar inom älven för utsättning.
Vid utsättningar av fisk bör de i denna rapport föreslagna åtgärderna för att öka överlevnaden vid
utsättning genomföras. Detta innebär bland annat sumpning eller utsättande i kasse efter längre
transporter innan utsättning i magasinet, spridning på flera ställen i magasinet, säkerställande att
temperaturen i magasinet, i odlingen samt i transportbaljan är likartad eller lägre i magasinet, varsam
hantering och håvning av fisken vid utsättande, undvika utsättning av fisk i den allra nedersta delen av
magasinen samt undvika utsättning i predatortäta områden.

Överuman
I Överuman där återfångstandelen har varit hög i tidigare märkningsförsök bör fortsatta uppföljningar
genomföras av nuvarande utsättningar för att se om de ovanstående skyddsåtgärderna ger en ännu
högre återfångstandel. Detta bör genomföras genom att den utsatta fisken fettfeneklipps så att den kan
särskiljas från den naturligt reproducerade fisken. Detta bör göras både på både den lokala rödingen som
sätts ut i sjön samt eventuella öringutsättningar. Detta kommer att visa hur stor andel av den fisk som
fångas som är utplanterad och kommer därmed även att kunna ge en bedömning av hur viktiga
utplanteringarna är för att bibehålla ett gott fiske i sjön. Märkningen och den tydliga uppdelningen i
utsatt och naturligt reproducerad fisk kommer även att underlätta diskussionerna om kvalitetsskillnader
mellan odlad och utsatt fisk.

Nedan Överuman
Nedströms Överuman finns ett flertal undersökningar gjorda varför man i detta område framförallt bör
fastställa syftet med utsättningarna och därefter anpassa utsättningarna efter dessa. Detta är till viss del
redan genomfört under 2015 då en diskussion mellan fiskerättsägarna och Skellefte Kraft har hållits
angående fördelningen mellan utsättningarna av öring och röding. På försök kommer även den tidigare
utsatta rödingstammen att ersättas med den lokala rödingstammen från Umasjö fiskodling under
kommande år. Liksom i Överuman och i övriga regleringsmagasin bör man dock fettfeneklippa den
utsatta fisken för att kunna utvärdera andelen utsatt fisk i förhållande till den naturliga reproduktionen.
Tidigare resultat från elfisken i biflöden till Överuman och Umeälven nedströms dammen i Överuman har
i många fall visat på avsaknad av öring eller mycket låga tätheter av öring. De flesta resultaten är dock
sedan mitten av 1980-talet då även försurningen hade en väsentlig inverkan på öringbestånden.
Nya elfiskeundersökningar bör därför genomföras i biflöden för att undersöka de befintliga bestånden.
Dessa resultat tillsammans med återfångstrapporteringar av andelen fettfeneklippt fisk bör därefter ligga
till grund för om eventuella utsättningar av öring även kan bli aktuella i biflöden.

Harrselemagasinet
I Harrselemagasinet verkar förutsättningarna för märkningsförsök vara mycket dåliga i dagsläget då inga
återfångster av utsatt öring sker i magasinet. Enligt uppgift från närboende fungerade dock
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utsättningarna som genomfördes i mitten/slutet av 1970-talet mycket bättre då en annan öringstam
användes. Valet av öringstam i Harrselemagasinet bör därmed se över i enlighet med riktlinjerna ovan.
Vid utsättningarna bör föreslagna förbättrings/skyddsåtgärder genomföras och fisken skall
fettfeneklippas för att möjliggöra uppföljning av utsättningarna. För att säkerställa tillräcklig säkerhet i
återrapporteringen bör lokala fiskare anlitas som journalförare, vilka därefter registrerar sina
öringfångster i två grupper; med eller utan fettfena.
För att undersöka om Harrselemagasinets öringbestånd skulle kunna förbättras genom kompletterande
öringutsättningar i biflöden bör elfisken genomföras i dessa för att utreda eventuell inverkan på eller
konkurrens med befintliga bestånd samt eventuell ökning av öringtätheten i samband med
öringutsättningar.

Sammanfattning
För att utsättningarna i magasinen skall ge så stor önskad effekt som möjligt måste två frågor först
besvaras för vartdera magasinet.
1. Vilket är syftet med utsättningarna?
2. Vilka flaskhalsar finns det i systemet som hindrar det naturliga beståndet av den önskade arten
att finnas i önskad mängd i området?
Först efter att ha besvarat dessa två grundläggande frågor kan man välja strategi för utsättningen (eller
eventuellt helt avstå utsättningar). Om fisk skall sättas ut bör man fundera över vad som är lämpligast för
att uppnå syftet med utsättningarna utifrån svaret på den andra frågan. Detta kan omfatta val av ålder
eller storlek på den utsatta fisken, vilken stam som används, när på året de sätts ut, var i magasinet
utsättningen sker, om utsättningen fördelas mellan flera platser och med vilken metod utsättningen sker.
Det viktiga med långsiktiga utsättningar är dock att fisken överlever minst en övervintring (Museth m.fl.
2008).
För att minimera antalet utsatta stammar av fisk och undvika att dessas olika egenskaper motverkar att
hållbara strömlevande fiskpopulationer åter(skapas) bör utsättningar inom älven samordnas. Som
grundregel bör lokala stammar så långt som möjligt användas vid utsättningarna. Om detta inte är
möjligt bör i andra hand regionala, icke nedströmsvandrande stammar användas i regleringsmagasinen
och i sista hand övriga stammar som tidigare har visat sig fungera i Umeälven. Vid utsättningar bör även
åtgärder för att maximera överlevnaden vid och efter utsättning genomföras. Detta kan inkludera
sumpning eller utsättande i kasse efter längre transporter innan utsättning i magasinet, spridning på
flera ställen i magasinet, säkerställande att temperaturen i magasinet, i odlingen samt i transportbaljan
är likartad eller lägre i magasinet, varsam hantering och håvning av fisken vid utsättande, undvika
utsättning av fisk i den allra nedersta delen av magasinen samt undvika utsättning i predatortäta
områden.
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