2015-12-09

Rapport

Inventering av
vandringshinder vid
Holmträsket,
Gardsjönäs 2014

Tina Hedlund
Aquanord AB

Bakgrund och syfte
Under 2014 kontaktade Ali Rubertsson en av fiskesamordnarna på Storumans kommun med
uppgifter om att en damm nedströms den rotenonbehandlade sjön Holmträsket började vara i
mycket dåligt skick och att gäddan därmed riskerade att vandra tillbaka upp i sjön.
Som en del av Storumans kommuns fiskevårdsplan utförde därför Aquanord AB under 2015 en
inventering av vandringshindret för att dels avgöra om det var en damm eller ett anlagt
vandringshinder. Inventeringen syftade även till att undersöka vilket skick vandringshindret var i och
även ligga som grund för att ta fram förslag till eventuella lämpliga åtgärder.
Holmträsket (SE 725870–152797) är enligt SMHIs sjöregister 27,52 ha till ytan och ligger på 514,6
m.ö.h. (figur 1). Sjön rotenonbehandlades under 1960-talet varefter röding och öring inplanterades.
Utloppsbäcken är lite drygt 1,4 km lång och rinner i östlig riktning innan den mynnar i Gardsjön, i
vilken gäddan ökat kraftigt under de senaste åren. Bäcken har ett avrinningsområde på knappt 500
ha samt beräknas ha en medelvattenföring på ca 0,13 m3/s vid utloppet. Vid inventeringstillfället
2015-08-26 var det lågvatten i bäcken efter en relativt nederbördsfattig sommar.

Figur 1. Karta över Gardsjön och Holmträsket med det inventerade vandringshindret inringat.

Resultat
Bäcken var till stora delar lugnflytande även om inte hela bäcken undersöktes i samband med
inventeringen av dammen. Den allra översta delen av bäcken var dock brantare och tillsammans med
utskovet från sjön bör detta utgöra vandringshinder för den gädda som enligt uppgift på senare tid
har vandrat långt upp längs bäcken.

Figur 2. Översiktsbild av vandringshindrets utskov.

Figur 3. Vy över Holmträsket från utloppet.

Inventeringen visade att det vandringshinder (eller utskov) som anlagts i sjöns utlopp (figur 2) delvis
började vara i dåligt skick. Utskovet eller vandringshindret var uppbyggt av fyra rundstockar
placerade ovanpå varandra som tillsammans utgjorde en dammvägg och hade förankrats bakom sten
och block (figur 4 och 5). De var sammanfästade med totalt tre reglar, två på vandringshindrets
vänstra sida och en på dess högra sida, där det var trängre mot omgivande mark. Dammväggen på
den högra sidan om utskovet utgjordes troligen av en stockkista, då den synliga delen bestod av två
parallella stockar med fyllning emellan (figur 5). Vattendjupet var dock så lågt på sjösidan ovanför
dammvallen att det inte gick att undersöka om väggen närmast sjön utgjordes av en ensam stock
eller av flera på varandra lagda stockvarv. Utskovsrännan var byggd av 50 mm plank som hölls uppe
av ett fundament av rundstockar (figur 6 och 8). Den hade en
total längd om 2,9 meter och en bredd (innerbredd) på 1,25
m. Dammens totala bredd uppgick till ca sex meter inklusive
dammvallarnas längd.

Figur 4. Rundstockar som utgör dammvägg samt reglar
i dåligt skick.

Figur 6. Utskovet eller rännan i dammen.

De delar av dammen som började vara i dåligt
skick var dels anslutningen mellan rännan och
den naturliga sjöbotten, där någon sedan
tidigare hade tätat med en presenning som nu
började vara sliten (figur 7). Ett visst läckage av
vatten skedde därmed genom detta område i
bakkant av dammen, även om huvuddelen av
vattnet fortfarande rann i rännan.
Figur 7. Närbild av överdelen av rännan med
presenningen som tätar läckage.

Figur 5. Dammens vänstra sida.

Även plankorna i rännan hade börjat murkna något, vilket framförallt syntes på dammens undersida
(figur 9) och dessa kommer på sikt att behöva bytas ut för att säkerställa funktionen. Rundstockarna
verkade däremot var i bra skick, både de som utgjorde dammvägg (figur 9) och de som utgjorde
fundament till rännan (figur 8). Däremot var reglarna som höll ihop dammväggen i dåligt skick (figur
4) och behöver åtgärdas tillsammans med läckaget ovanför rännan för att inte riskera erosion och att
stockväggen rör på sig.

Figur 8. Konstruktion av rundstockar som håller uppe
rännan.

Figur 9. Dammväggen av rundstockar under rännan.

Den totala fallhöjden i nederkanten på rännan uppgick till 0,75 meter och hindrar därför effektivt
gäddans uppvandring. Då bäcken sluttade även under rännan uppgick fallhöjden intill dammvallen till
0,6 meter och enbart dammvallen i sig bör kunna hindra gädda från att återvända till sjön även utan
rännan så länge som material inte spolas ned och ansamlas nedanför stockarna eller stockväggen ger
vika.
Direkt nedströms dammen fanns en kortare strömsträcka,
vilken vid den låga vattenföringen vid inventeringstillfället
nästan hade torrlagts helt (figur 10 och 11).

Figur 10. Bäcksträckan strax nedanför dammen.

Figur 11. Bäcksträckan strax nedanför
dammen.

Strömsträckan övergick därefter i en mindre tjärn (figur 12) och i långa lugnflytande selområden
(figur 13) innan ett område med strömsatta sträckor åter tog vid (figur 14). Eftersom gäddan enligt
uppgift under senare år vandrat långt upp längs bäcken bör de kunna förutsättas både finnas och
trivas ibland annat den lilla tjärnen i figur 12, vilken ligger endast 130 meter nedströms Holmträsket.

Figur 12. Mindre tjärn strax nedan Holmträsket.

Figur 13. Exempel på långt selområde.

Figur 14. Strömsträcka uppströms vägen.

Figur 15. Bäcken strax ovan vägen.

Förslag till åtgärder
För att förhindra att gädda kan vandra upp i Holmträsket behöver dammen åtgärdas. Åtgärdsbehovet
kan dock delas upp i högre eller lägre prioriterade delar, även om åtgärdena i sig inte är så stora.
1. I första hand behöver anslutningen mellan sjöbotten och utskovet tätas med lämpligt
material då den gamla presenningen som för närvarande har använts som tätning börjar vara
sliten. Detta kan förslagsvis göras med platonmatta eller liknande där den övre delen grävs
ner något under sjöbotten och även förankras genom att block och grövre material läggs
uppe på mattan (dock utan att förhindra vattenflödet). Den nedre delen av mattas bör kunna
läggas direkt på rännan och fästas med lämpliga skruvar eller liknande. Om en tillräckligt lång
bit av platonmatta läggs ut kommer troligen även den mindre prioriterade delen av åtgärden
(2) att kunna förskjutas ytterligare i tid. Till det som är högre prioriterat tillkommer dock att
även fästa nya reglar i rundstockarna för att förhindra rörelser hos dessa.
2. Som ett andra steg bör man på sikt även byta ut plankorna i rännan mot nytt virke för att
förhindra att rännan murknar upp helt.

